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1- ATA DA 153• SESSÃO, EM 17 DE AGÕSTO DE 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Senhor PresideDte da República 
N~ 283 e 284792 (n~ 503 e 504192, na origem), de 

n9 386/91, que alte-ra e acresce-riui- dispositivos ao arC 1ST 
do Código Penal, e dispõe sobre a execução do "inciso Xll 
do art. S', parte final, da Constituição Federal. 

1.2.6 - Comunicação da PreSidência 

agradecimento de comunicações. 

-Abertura de prazo de cinco dias úteiS para interpo~ 
sição de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado n9 386/92, seja apre~ 
ciado pelo Plenário. 

1.2.2- Pareceres 1.2.7- Requerimento __ _ __ 
Referentes às seguinteS matérias: - N~' 615/92, de autoria do Senador Marco Maciel, 
- Projeto de Lei do Senado no;~ 40/92-Complementar, solkitarido licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, 

queregulamentadispositivos_constitucionaisqueenuftciam nó ôia 17 de agosto _corrente:_. -_yotação adiada_ por fé!Ita 
normas sobre os pagamentos pelo Poder Público e seus de quorum. 
fornecedores de bens e serviços, assim como a executores J.2.8 _ Comunicações da Presidência 
de obras, e dá outras providências. -Recebimento do Oficio n' s/22/92 (n' 395192, na 

- Projeto de Lei do Senado n' 386191, que altera origem), pelo qual o Governo do Estado de Minas Gerais 
e acrescenta dispositivos ao art. 151 do Código Penal e solicita autorização do Senado para contratar operação de 
dispõe sobre a execução do inciso XII do art. _5\', parte crédito no valor de doze bilhões de cruzeiros, para os fins 
final, da Constituição Federal. que especifica. -- --- --= 

1.2.3 - Comunicação da Presidência -Recebimento do Ofício n' s/24!92 (n' 239192, na 
- Recebimento da Mensagem n• 282/92 (n' 502192, origem), da Prefeitura Muníclpal de Cambé, Estado do 

na origem), pela qual o Presidente da República, comunica Paraná, solicitando autorização para _contratar operação 
que se ausentará do País no dia 17 de agosto de 1992. -- de crédito no valor de novecentos e dez milhões de cruzei-

l.l.4 _ Leitura de projeto ros, para os· fins que especifica. 
P · t . d L · d S d , 125192 d t · -Recebimento do Ofício n' s/23192 (n' 146/92, na 

- rOJe o e e1 o ena o n· , e au ona . ) d B c Td ~ T r · d T 
do Senador César Dias, qôe dá nova redação ao art. lo;~ on~em ' o an:o oentra o rast ' so ICitan o a retl I-

d~ Lei:o;>d~.07J· de ~5 d~ j~~ho de 1990, para iriduir;co~o--- ~~30°0d~~::~~~ç~~ ~~;;~~lci:~~~~~~o;::~~at·uf~ee:iW; 
cnme e tot;t o, 0 ~mt~ 10 de pe~soa ~enor d~ ?ezOitO cinqüenta e nove bilhões de Letras Financeiras do Tesouro 
anos, cometido com mtmto de servir a ntual rehgtoso ou do Estado do Mato Grosso do Sul-LFTMS, para implemen-
macabro. tação de investimentos públicos e adequação do perfil de 

1.2.5 - Ofício sua dívida pública. 
- N"' 27/92, do .Presidente da Comissão de Consti- -Recebimento, do Ofício no;~ 2.102/92, do Diretor do 

tuição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação em Departamento do Tesouro Nacional, enCaminhando doeu~ 
dois turnos, do substitutivo ao Projeto de Lei dQ Senado mentação referente âs despesas de operações externas rela-
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tivas aos Contratos para Regularização dos juros devidos 
em 1988!90, pãra ·os firis preCOniZidoS-nó parágafo único, 
art. 6• da Resolução n• 20/91, do Senado Federal. 

- Recebimento do Aviso n• 1.445/92, do Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejamento, encaminhando c6~ 
pias dos acordos bilaterais firmados entre a República Fe
derativa do Br_asil e a República da Polónia. 

--Prazo para apresentação de emendas ao Projeto 
de Lei do Senado n• 40/92-Complementar, lido anterior
mente. 

1.2.9- Discursos do Expediente 
SENADOR ANTÓNIO MARIZ - Considerações 

sobre o Projeto de Decreto Legislativo n!> 21/92, de sua 
autoria, que susta a Instrução Normativa 23, de 26 de 
fevereiro de 1992, do Diretor do Departamento da Receita 
Federal, que fixa valores para ressarcimento dos selos de 
controle de cigarros, e o-Decreto n9 453, da mesma data, 
do Presidente da República, que altera a ~líquota do Impos
to sobre Produtos Importados - IPI, incidente sobre os 
cigarros. _ ___ _ _ 

SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA - Com~ni
cando ao Senado a sua desfiliação do PDC. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Homenagem 
póstuma ao Ministro Geraldo Sobral, falecido em São Pau
lo. 

SR. PRESIDENTE- Fala associativa à homenagem 
tributada pelo Sr. Mauro_ Benevídes ao Dr. Geraldo Sobral. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Redação firi<il do_ Projeto- de Lei do Senado n9 26, 

de 1991-Complementar, de autoria do Senador Ronaldo 
Aragão, que altera a Lei Complementar n!' 41, de 22 de 
dezembro de 1981. Aprovada. A Câmara dos Deputados. 

Tiragem 1.200 exemplares 

Substitutívo ao Projeto de Lei do S_enado n9 121, de 
1991, cte autoria do Senador Marco Maciel, que determina 
a contagem como tempo de serviço no exterior. para todos 
os fins, o tempo de licença de diplomata cônjuge de diplo
mata em exercício no exterior. Aprovado, em turno suple
mentar. À Câmara dos Deputados. 

1-3.1 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR HUGO NAPOLEÃ:O -Transcurso do 
aniversário da cidade de Teresina- PI. 

SENADOR JUT AHY MAGALHÁES - Recebi
mento da resposta ao Requerimento n9 405/92, de informa
ções ao Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Plane
jamento, acerca da importação de milho da Argentina, 
apesar da supersafra agrícola de grãos. Críticas às medidas 
desordenadas do GovernO- Collor para o setor agrícola e 
pecuário. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTE
RIOR 

-Do Sr. LouriVal Baptista, pronuriciado em sessão 
de 14-7-92 (republicação). 

TE 

3- ATO DO PRESIDENTE- 1'~• 331, !le 1992 .. 

~ 4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN-
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Ata da 153a Sessão, em 17 de agosto de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevide.~, Alexandre Costa e Magno Bacelar. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Antonio Mariz - César Dias - Cha· 
gas Rodrigues - F.lcio Álvares - Epitácio cafeteira - Francis
co Rollemberg- Hugo Napoleão - J oao França - J os6 Paulo 
Biso! - Jutahy Magalhães- Mansueto de I.avor - Mário Co
vas- Maurfcio Correa - Mauro Benevides - Valmir campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa·o comparecimento de 16 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trab3]hos. 
O Sr. 1"' Secretário--procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De Agradecimento de Comunicações: 
N~ 283 e 284, de 1992 (n~ 503 e 504/92, na origem), 

àe i3 do corrente, reÍerentes à aprovação àas matérias cons
tantes das Mensagens SM n~ 160 e 161, de 1992. 

PARECERES 

PARECER N• 226, DE 1992 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Pro
jeto de Lei do Senado n' 40, de 1992- Compleriienf8r, 
que "Regulamenta dispositivos constitucionais que 
enunciam normas sobre os pagamentos pelo Poder Pú
blico a seus fornecedores de bens e serviços, assim como 
a executores de obras, e dá outras providências''. 

Relator: Senador Esperidião Amin 

I 

De autoria do eminente Senador José Eduardo, o Projeto 
de Lei do Senado nO? 40, de 1992- Complementar, ementado 
à epígrafe, compõe-se de doze artigos, que tratam do seguinte: 

O art. 1'? enuncia que esta Lei estabelece normas gerais 
de gestão financeirã e -patrimOriíal para a administração direta 
e indireta da União, dos Estados, dos Municípios e do Dístrito 
Federal, de acordo com o disposto nos artigos - que indica 
- da Constituição Federal, no Código Tributário Nacional 

e no Código Civil, alterando disposições da Lei n' 4.320, de 
17 de março de 1964; · 

O art. 2'? dispõe que a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos, certos e vencidos contra a Fazenda 
Pública é forma de extinção mútua dos mesmos, até onde 
se compensarem; cinco parágrafos detalham os limites e as 
condições do disposto no caput, sendo de destacar que o último 
faculta a compensação entre si dos direitos creditórios havidos 
pela administração direta e indireta da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal; 

O art. 3(> prevê que a titularidade desses direítos creditó
rios contra a Fazenda Pública poderá ser transferida para 
terceiros, total ou parcialmente, mediante ordem de paga
mento ou compensação, consubstanciada em certidão de cré
dito, a ser exarada por autoridade competente, em documen
tos processados pelos serviços de Contabilidade; e quatro pará
grafos aclaram o disposto no caput, inclusive com definições · 
ou coricf:itos pertinentes; -

O art. 4'? determina que a autoridade contratante, após 
a aceitação da fatura relativa· a fornecimento, serviços ou 
obras~ emitirá certidão ou certidões de crédito, para paga
mento ou compensação; sete indsos discriminam os requisitos 
de conteúdo a serem observados por tais certidões de crédito; 

·O art. 5(> estabelece que tanto o pagamento -quanto e a 
compensação de débitos da Fazenda Pública serão efetuados 
por tesouraria ou pagadoria e por estabelecimentos bancârios 
credenciados; parágrafo único permite que, em casos excep
ciomlis, os pagamentos de despesas possam ser realizados por 
meio de adiantamento; 

O art. 6'? Itlãnda aplicar aos débitos da Fazênda Pública, 
que forem quitados com atraso, o índice de correç-ão ou atua-li
zação D;l.Onetária, juros de mora e multas incidentes sobre 
os tributos em atraso; 

O art. 79 reza que seguirão ·a data de venciínehto do valor 
principal os valores de reajustes de preços, de atualizações 
monetárias, juros de mora, multas e outros acessórios; 

O art. 89 dispõe sobre contagem de prazo· para o venci
mento _de débitos_ da Fazenda Pública, fixado regras sobre 
seu ipfcio, consoante se tratel quer de fornecimento de bens, 
obras ou serviços, quer de prestação de serviços contínuos 
ou construção de obras; 

O art. 99, em caso de decretaçáo de calamidade pública, 
a suspenção do direito de compensação, por período não supe
rior ao dobro de prazo decretado; 

O art. 10 preconiza que os débitos da Fazenda Pública, 
vencidos até 31 de dezembro de 1991, deverão ser pagos ou 
compensados em duodécimos de um total de, no mínimo, 
cinco por cento do valor do orçamento fisCal; 

. O art. 11 revoga os arts. 54, 62, 64 e 65 da citada Lei 
n? 4.320, de 1964, e demais disposições em contrário; 

e o art. 12 faz vigorar a Lei na data de sua publicação. 
2. Na Justificação, o preclaro Autor diz que o Projeto 

de Lei busca a regulamentação e, por conseqüência, a solução 
para cinco pOntos básicos -causadores de graves problemas 
nacionais, responsáveis pela degradação moral quase genera-
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Iizada entre nós- na administração- pdbli~~, di~eta ê i~Ji~~Ía, 
da União, dos Estados, dos Municípios e do DistritO Fedei'-aL 

a) a falta de responsa~ilidade, de fato, do administrador 
público, quanto ao pagamento de dívidas regularmente aSsu.: 
mi das; 

b) o desequilíbrio de caixa na execução orçamentáriã das 
três esferas de governo; 

c) a falta de eqüidade quanto aos encargos sobre os atrap 
sos de pagamento devidos ao Estado e pelo Estado; 

d) a falta de regras certas e predefinidas de contagem 
de prazos para os vencimentos das dívidas contra a fazenda 
Pública; 

e) a falta de definições claras e auto-aplicáveis no tocante 
ao pagamento de multas, juros, atualizações monetárias e 
outros acessórios incidentes sobre os pagamentos da divida 
principal, quando em atraso. 

E, após indicar nov~ objetivos moralizadores da adminis
tração pública que, dentre outros, serã_oatingidos, a -seu ver, 
pelas medidas propostas, conclui dizendo que a aproVttção 
deste Projeto, acolhida com entusiasmo por todas as empresas 
do setor público, terá o efeito - não de uma das cartas de 
intenções sobre a regularização de gastos públicos, envia-das 
periodicamente ao Fundo Monetário Internacional - mas 
de uma verdadeira Carta de Comunicação ao País sobre reali
zações oficiais nos três níveis de governo, já que a moralização 
dos atos governamentais encontra leito natural nas linhas bási
cas da Proposição ora submetida ao exame do Senado Federal. 

II 

3. A matéria sob análise, guanto ao aspecto econóJ1!.ico 
e financeira, afigurar-se bastarife ·oportuna,e pertinente, na 
trilha dos convicentes :argumentos que integram a bem lançada 
Justificação. 

4. Por outro lado, no méiitO, -é-de ser 3cõlhidõ esse Pi-o
jeto de Lei Complementar, que estabelece normas géniis sobre 
direito tributário_<:: financeiro, aplicáveis à compenSação Ou 
pagamento de débitos do Poder Público riOS três níveis de 
governo, mesmo porqUe o exercíéió deSsa éómpetência pela 
União não excluirá ·a competência suplementar dos Estados, 
do Distrjto Federal e dos Municípios, consoante previsto nã 
Carta Magna. - - -

5. Entretanto-;- alguns potitos· ôo .Projeto deveriam ser 
aperfeiçoados, a nosso ver; conSoante se justificará adiante. 

5.1. No artigo 19 , para evitar celeumas, é necessário di
zer, expressamente, que a Lei se aplica também à adminis
tração fundacional, integfarite--da administração iri.direta (cf. 
Decreto-Lei n' 200, de 25-2-67, arts. 4• e 5<, alterado pda 
Lei n' 7.596, de 10-4-87), ou a esta paralela, como o fez 
a Constituição '(arts. 22, XXVII; 37, caput, 71, II e lll; e 
169, parágrafo único). Tambêin falta explicitar-lhe melhor 
o campo de aplicação. Ademais, .no--mesmo dispositivo do 
Projeto sob exame: 

a) a menção aoart. 146 da ConstitUição não deve indicar 
o inciso II ("regular as limitações constitucionais ao poder 
de tributar"), mas o inciso UI ("estabelecer narinas gerais 
em matéria de legislação tributária"), como o fez o Código 
Tributário Nacional (Lei n' 5.172, de 25 de otifubro de 1966, 
Livro Segundo - "Normas Gerais de Direito Tributário", 
Seções I a IV do Capitulo IV do Titulo III, notadamente, 
arts. 156, 1 e II, 162 e 170), ao dispor sobre o pagamento 
e a compensação como modalidades de extinção do crédito 
tributário; 

~ b) é D.ecessári-Ó" elimina{-a ineDçãc:r"dO artigo 155~ Paiá
grafo 29 ~ inciso XII, letra c., da Constituição (que exige lei 
coniplementar para "disciplinar o regime de corilpesá.çáo do 
imposto" IC.MS, porque "será não-cumulativo, compensan
do-se_o que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços com o montante co
brado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo 
Distrito Federal"), pois não diz respeito à_ matéria específica 
do Projeto; 

c) também devem ser eliminadas as menções à Lei ~ 
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), à Lei n• 3.071, 
de 1916 (Código Civil Brasileiro) e ã Lei n' 4.320, de 1964 
(Lei Orgânica de Direit~ Fin~nceiro), por questões de técnica 
legislativa, até porque à ProjetO é de Lei Complementar, 
e está ''de acrodo com o disposto nos artigOs ... dã Constitui
ção .... '', mas não com leis de hierarquia inferior, que, no caso, 
poderão vir a ser reVo'gãdas, paiciaJ e imp1icitamente, pela 
Lei que advier desse Projeto". - -

5.2. A disposição constante no parágrafo 59 do artigo 
29 do Projeto revela-se autónoma em relação ao caput do 
mesmo artigo, pela que seria recomendável constituir artigo 
próprio, remunerando-se os demais. 

5.3. No parágrafo único ·do atual artigo s~ do Projeto, 
a expressão "adiantamento" deve ser substituída por -"supri
mento de fundos", que é a vigorante desde o citado Decre
to-Lei n' 200, de 1967 (parágrafo 3• do ~art. 74, parágrafo 
3' do art. 80, parágrafo único do art. 81 e art. 83), desde 
então derrogada, nesse particular, a referida Lei n9 4.320, 
de 1964 (art. 65). 

5.4. O atual artigo 11 do Projeto trata da revogação das 
disposições em 

- contrário e, pela praxe, virá depois do da vigência (art. 12 
atual). Além disso, nele não deve haver revogação expressa 
de nenhum dispositivo de lei, porquanto: 

a) o art. 54 da Lei n' 4.320, de 1964, já está revogado 
pelo art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei n' 5.172, 
de 1966), a teor do disposto na Lei de Introdução ao nosso 
Direito Positivo (Decreto-Lei n" 4.657, de 4-9-42, parágrafo 
1' do art. 2'); 

b) os arts. 62, 64 e 65 da mesma Lei n' 4.320, de 1964, 
não são de todo incompatíveis com o atual art. s~ e demais 
disposiç6es do Projeto de Lei- que tem seu próprio campo 
de aplicação, não abrangente de todas as hipóteses de paga
mento ou compensação na Administração Pública; ao contrá
rio, esses artigos ainda são imprescindíveis como suporte ao 
sistema regulado pelã. referida Lei e legislação posterior, inclu
sive o Decreto-Lei n•200, de 1%7 (arts. 68 a93), até o advento 
de lei complementar que, pe1o menos, atenda ao previsto 
no § 9•, inciso li, do artigo 165 da Constituição. 

III 
6. Em face do exposto, é de concluir pela aprovação 

do Projeto de Lei sob exàme, aperfeiçoado com a adoção 
das Emendas adiante propostãs. 

EMENDA N• 1 - CAE 
Dê-se ao artigo r do Projeto de Lei do Senado n9 40, 

de 1992- Complementar, a seguinte redação: 

~' Art. 1 ~ Esta Lei estabelece normas gerais de 
gestão financeira e patrimonial- para a administração 
direta e indireta, ·incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, da União, dos Estados, 

______ do Distrito Feder~_ e dos Municípios, sobre compen-



· Agosto de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSONA<::lONAL (Seção II) Teri;a-feiia 18 66ll3 · 

sação e pagamento de créditos contra a Fazenda Públi
ca, de ac_ordo com o disposto nos artigos 37, inciso 
XXI, 146, inciso III, 163, incisos I e II, e 165, § · 99, 
inciso II, da Constituição Federal.'' 

EMENDA N' 2 - CAE 
O § 5' do artigo 2• do Projeto de Lei do Senado n' 40, 

de 1992- Complementar, passa:- a constituir O artígo 3", renu
merando-se os atuais arts. 3~' a 10 para arts. 4" a 11. 

EMENDA N' 3 - CAE 

O atual artigo 11 do Projeto de Lei do Senado n' 40, 
de 1992 - COmpleineriiar, passa a constituir o artigo 13, 
com a seguinte redação: 

"Art. 13. Revogam-se as disposições erir contrário." 
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1992. ~ Rainiundo 

Lira, Presidente - Espiridião Amin, Relator - Cesar Dias 
- Jonas Pinheiro - Nélson Wedekin - Dario Pereira -
Levy Dias --Mário Covas - Marluce Pinto - Alb&no Franco 
- Onofre Quifian- Elcio Álvares - Rooan Tit~ - José 
Eduardo (sem voto) - José Richa. 

PARECER N• 267, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 386, de 1991, qeu 
"altera e acrescenta dispositivos ao art. 151 do Código 
Penal e dispõe sobre a execução do inciso XII, do art. 
s~, parte final, da Constituição Federal". 

Relator: Senador Magno Bacelar 
I-Do Relatório 
Vem a exame da Comissão de ConstituiçãO-, ~J\iSB.ça-'f(' 

Cidadania, o Projeto de Lei do Senado n'? 386, de 1991, de 
autoria do eminente Senador Márcio Lacerda, que "altera 
e acrescenta dispositivos ão art. 151 do Código Peiiãl e aiSj>õe 
sobre a- execução do inciso XII, do art. 5"', _ parte final, da 
Constituição Federal". -

Referida.proposição, que não recebeu emendas no prazo
regimental, visa a estabelecer as hipóteses em que a autoridade 
judicial poderá determinar a quebra do sigilo das comuni
caç6es telefónicas "para fins de investigação criminal ou instru
ção processual penal". 

Nesse sentido, a proposição ·sob exame, com fulcro no 
inciso XII, do art. 59 , da ConstitUição Fedáã.I,-pi-opõe alterar 
o art. 151 do Código Penal, que tipifica como crim-e quem 
divulgar indevidamente conversação telefónica entre outras 
pessoas. 

II-Da Procedência Jurídica da Iniciativa 
Direito constib..iciollalmente assegurado desde 1824, a 

Carta anteriormente em vigor estabelecia em seu ·artig() 153, 
parágrafo 99, que "é inviOláVel o sigilo da correspondência 
e das co-municações telegráficas e telefôniciiS" .-

Ao nível da legislação ordinária, esse preceitO ConStitU
cional foi assegurado pelo artigo 151 do Decreto-Lei n9 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) que assim dispõe: 

"Art. 151. Devassar indevidamente o conteúdo de corres-
pondência fechada, dirigida a outrem: 

Pena- detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 
§ 1"' Na mesma pena incorre: 
I - quem se apossa indevidamente de correspondência 

alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega 
ou destrói; 

II - quem indevidamente divulga, transmite a--oõ.ti.-em 
ou utiliza abusivamente com~icação tel~gráfica qú radiOlé
trica dirigida a terceiro, Ou conversação telefôni~a entre. ouii:a:!; 
pessoas; 

'III - quem impede a comunicação ou a conversação 
referiâas no número anteriàr; - · 

IV - que instala ou utiliza estação ou aparelho radiolé
trico, sem observância de disposição legal. 

§ 29 As penas aumentam de metade, se há dano para 
outrem.·-

§ 39 Se o agente coMete o crime, Com abuso de função 
eiit"se:rviço postal, telegráfico, radioelétricó_ó_U-t.elefôníco: 

·Pena- detenção de 1 (um) a 3 (três) anos. . . 
§ 4~ Somente se procede mediante representação, salvo 

nos casos do § 1?, IV, e do § _39': 
A proteção jurídica decorrente do artigo anteriormente 

transcritO é modificada pela iniciativa em tela. Busca-se, em 
suma, permitir ao juiz que, na íilvestigação de certos delitos, 
determine a interceptação telefôriiCã; -Como _meio de Se obter 
os fatos verdadeiros, objetivo máximo da instrução processusal 
penal. 

Com efeito, a Carta àe 1988 estabelece em seu art. 5•, 
indSê:fXII, que: - -

."é irtViOlável o sigilo da correspondência e das comuni
cações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e 
na forma que a lei estabelecer para flnS de investigação crimi
nal ou instrução processual penal." 

Esse preceito~ insCulpido no capítulo dos Direitos e Dev~~ 
res Individuais e Coletivos, dirime controvérsia até então exis
tente sobre a cOnstitucionalidade da prOva obtida por inter
médio de gravação de conversa telefõnica. 

Como se depreende do citado incisO XII, o próprio texto 
constitucional excepcional o caso de haver necessidade de 
quebra de sigilo, mediante ordem judicial, "para fins -de inves-
tiga_ç_ªo c_riminal 01.!_ instrução processual". . _ _ _ _ 

Assim, a regra da inviolab~lidade é ~"!nt~da, salvc:J para 
resgu~dar a ad~inistração da j~stiça penal, que tem que 
evoluir--em termos instrumentais. 

Adota, destarte, a Lei Maio_r_o direciof~amento já obser
vado em países como os Estados Unidos da América e Ingla
terra, o qual confere à autoridade judiciária poderes para, 
em determinada circunstâncias, mandar efetuar gravações 
com· o objetivo de produzir provas julgadas essenciais. --

Superada, portanto, a querela sobre a constitucionalidade 
de matéria, convém apreciar-lhe o alcance e a forma. 

III - Do Alcance Jurídico e da Forma da Proposição 
SohExame ~ 

Relativamente ao alcance jurídico da iniçiativ_a, cabe des
úicar que determiç.ádos crimes fiCar"am exc::!uídos daqueles que 
poderiam ser, por ordem judicial, alvO de-investigação me
diante quebra de si_gilo das comunicações telefônícas. Co:rrio 
exemplo, ll"l:encione-se que os crimes de roubo e extorção 
(arts. 157 e 158 do Código Penal) merecem, pela graviQade 
desses q.elitos, figurar entre as hipóteses abrangidas pela pre-
sente itüdativa. - -

Ressalte-se, também,que determinados ilícitos tipificados 
em legislação extravagante precisam, não raro, ser investi
gados mediante a gravação Qe conversação telefônica. Cite-se, 
a propósito, o caso dos crimes contra a segrança nacional, 
previstos na Lei n" 7.170, de 14 de dezembro de 1983, entre 
os quais inclui-se: 
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"Entrar em entendimento ou negociação com governo 
ou grupo estrangeiro, os seus agentes, para provocar guerra 
ou atas de hostilidade contra o Brasil." 

Cabe lembrar também o caso do crime de gen9cídio, 
definido pela Lei n' 2.889, de 1' de outubro de 1956, que, 
pela sua gravidade, enseja inclusão entre os tipos delituosos 
passíveis de serem esclarecidos com o emprego desse poderoso 
recursos investigatóriO: --

Relativamente à inclusão do § 49 no projeto, cumpre 
esclarecer que, salvo melhor percepção, a causa da aumento 
da pena prevista esbarra em pressupostos técnicos. Em verda
de, se gravação obtida mediante coaçao é utilizada para obter 
vantagem de qualquer espécie, tem-se o concurso de outro 
crime, isto é, estaria Ocorrendo o crime de extorsão, conforme 
tipifica o art. 158 do Código Penal. 

Desse modo resta-nos concluir pela supressão do aludido 
§ 4-:> da proposição ora examinada, em virtude, até mesmo, 
da própria privisão consignada no § 3• do art. 151 atualmente 
em vigor, que também fere essa questão. 

No que toca à forma, dois aspectos merecem conside
ração. Como primeiro-pOilfó~- cabe frisar-que a matéria, a 
nosso modesto ver, seria melhor posicionada em lei extrava
gante. A rigor, trata-se de uni. comap.do normativo que visa 
a instruir o procedimento da autoridade jU.diCante, no -s~ntido 
de obter o esçlarecimento dos fatos, ou seja, de trazer à tona 
a verdade; propósito essencial à natureza dQS atos processuais. 

Realmente, o próprio Código de Processo Penal permite 
a exibição em juízo- de "_quaisquer escritos, inStrumentos ou 
papéis, públicos ou particulares" (CPP- art. 232). Também 
a lei processual civil assim o faz, como se depreende dos 
arts. 355 a 363, que- admitem a exibição de documento_ da 
própria parte ou que esteja sob a guarda de terceiro. 

Em ·raZão desses pressupostos, é jUridicamente factível 
afirmar que bastaria a existência de legislação extravagante 
admitindo a produção desse tipo de prova para que sua efetivi
dade jurídico-legal seja incontestável. 

Releva notar, aliáS~-que O próprio artigo 151 do Código 
Penal tipifica C-orilo crime à 'violação da (X)ITe_spondênci3; da 
comunicação telegráfica, radiolétrica ou telefônica, de_sde que 
seja uma conduta indevida ou -abusiva. 

Ora, na medida em que haja autorizaç-ão legal para que 
seja realizada a gravação da conversa telefónica, deixa de 
ser tal conduta indevida ou abusiva, posto que prevista em 
lei. Em conseqüência, basta que legislação extravagante auto
rize a realização da gravação telefónica, regulamentando, por
tanto, a previsão constitucional expressa. 

O segundo ponto relativo à forma refere-se ao elenco
de tipos penais que ensejarão ao juiz a póSsibilidade de ele 
determinar a gravação de conversa telefônica. 

A proposição sob exame ora adota o gênero dos delitos 
como referência, ora adota o nj)men juris do tipo específico. 
Tecnicamente, a forma utilizada não favorece a precisão do 
comando legal. Com efeito-, observe-se que o § 5'? do projeto 
estabelece "que não constitui devassa indevida a quebra do 
sigilo, das comunicações telefónicas( ... ) nas hipóteses de cri
mes contra ( ... ) 

Data máxima venia, crimes contra os costumes é gênero 
do qual lenocínio e tráfico de mulheres são espécie. Verifi
que-se, a propósito, o título VI do Código Penal (Dos crimes 
Cõhtra os Costumes), o qual tem como capítUlo V (Do Lena~ 
cínio e do Tráfico de Mulheres). 

Assim, é dispensável, salvo melhor entendimento, a ênfa
se qiJe resulta da repetição apontada, que, neste caso, não 
encerra valor explicativo imprescindível à clareza do tex_to. 

Ademais, em se tratando de conduta que ''fere", em 
tese, direito individual, a quebra do sigilo não deve ser enqua
drada segundo o gênero do ilícito penal. O elenco de crimes 
que ele abrange pode mudar, e, nesse caso, estariam, s.e au
mentando, os novos tipos penais incluídos? Em razão da segu
rança que essa espécie de norma exige, é desejável que se 
faça a enumeração pela referência aos tipos penais específicos, 
ainda que tal prática possa parecer excesSivamente cautelosa. 

IV - Do Mérito 
Não obstante" os pontos anteriormente citados, que segun

do o nosso entendimento merecem ser aperfeiçoados, a inicia
tiva sob exame é extremamente oportuna e absolutamente 
indisP.ensávei à aplicação da justiça. 

E inegável que, hodiernamente, a criminalidade assumiu 
formas tão requintadas que, em muitos casos, a produção 
das prOvas que elucidariam a autoria São quase impossíveis. 

Vem, portanto; a norma do aludido inciso XII em auxílio 
da persecução penal, que precisa estai"in.Strunieiitalmenté: apa
relhada para enfrentar, conforme anteriormente referido, o 
cometimento de crimes cada vez mais sofisticados e abran-
gentes. -- _ . 

Embora tramiie na Câniara dos Deputados o Projeto 
de Lei no:> 493, de 1991, regulamentando o mencionado inciso 
XII do art. 59 da Constituição, tal iniciativa riãõ- ãbránge, 
fundamentalmente, os pontos que o projeto ora examinado 
contém, o que lhe confere mais precisão,- segurànça e atua
lidade. 

V --:- Do Parecer . _ 
Diante dos fatos e argumentos anteriormente expedidos, 

somos de parecer que a matéria em foco não .tese. preceito 
constitucional, jurídico ou regimental, bem como, no mérito, 
é da mais alta relevância para que a persecução criminal adqui
ra instrumentos adequados para combater práticas delituosas 
sofisticadas e extremamente le:;;;ivas. ao int.eres.se .co!etivo_ e, 
mais especificamerite, à Segurança pessoal do cidadão. 

Cabe salientar, todavia, que relativamente ao alcance 
jurídico e quanto à foirna ã iniciatiVa itlereee s'et aperfeiçoada, 
no :;;;entido de atender, por um lado, os imperativos de maiOr 
abrangência e, pelo outro, pressupostos formais que lhe confi
ram maior precisão. 

Em resumo, opinamos favoravelmente à aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n? 386/91, observada, no entanto, 
a seguinte emenda substitutiva: 

. PROJETO DE LEI DO SENADO N' 386 
(SUBSTITUTIVO), DE 1991 

Regulamenta o inciso Xll, do art. 5', da ·Consti
tuição Federal e modif"lca o art. 151 do Código Penal. 

O Congresso Nacional decreta: ____ _ 
Art. 1"' É inviolável o sigilo da correspondência e das 

comunicações telegráficas, de dados e das comunicações tele
fônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, para fins 
de investigação ou instrução processual penal, nas hipóteseS 
dos crimes previstos: · 

I - nos arts. 121 a 123; 125; 129 §§, 2' e 3•; 131; 148 
e 149; 55, § 4•; 157 a 159; 171; 213 e 214; 219; 228; 230 
e 231, 250 a 257; 259 a 262; 264 a 267; 270 a 273; 288 a 
291; 293 e 294; 296 a 300; 312 a 320; 333 a 335; 337; 339; 
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342 e 344; todos do Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, alterado pela Lei n• 7.209, de 11 de julho de 1984; 

II- nos arts. l~.e 2'í' da Lei n" 2.889, de 1<:> de outubro 
de 1956; · - ---

III - nos arts. 12 a 16 da Lei n• 6.368, de 21 de outubro 
de 1976; 

IV- nos arts. 20 a 25 da Lei n' 6.453, de 17 de outubro 
de 1977; 

V -nos arts. 8• a 13 e 15 a 21 da Lei n• 7.170, de 
14 de "-"embro de 1983; 

V1 - nos arts. 2• a 23 da Lei n• 7.492, de 16 de junho 
de 1986; 

VII - nos arts. 3• a 14 da Lei n• 7. 716, de 5 de janeiro 
de 1989; -

Art. 29 O art. 151 do Decreto-lei n• 2.848, de 7 de de
zembro de 1940, alterado pela Lei n• 7.209, de 11 de julho 
de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 151. .... ··--···. -----------·. ···--· ...... ·----· ... --·-
Pena -detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4'» Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Sessões, 12-8-92 - Nelson Carneiro, Presidente 

- Magno Bacelar, Relator - Antônio Mariz - Espirldlão 
Amin - Jutahy Magalhães - Mansueto de Lavor - WilsOn 
Martins - Eduardo SupUcy - José Fogaça - José Eduardo 
- Elcio Álvares - Alfredo Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

A Presidência comunica ao PlenáriO ó recebimento da 
Mensagem n• 282, de 1992 (n' 502(92, na origem), de 13 do 
corrente, pela qual o Presidente da República, comuníca qUe 
se ausentará do País no dia 17 de agosto de 1992, para realizar 
visiüCóficial à Bolívia, atendendo a convite do Governo daque~ 
!e País. · 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N• 282, DE 1992 

(N• 502/92, na origem) 

À publicação em 17-8-92 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que 

ausentarei do País no dia 17 de agosto de 1992, para-realizar 
visita oficial à Bolívia, atendendo a convite do Governo daque
le País para participar, em Santa Cruz de La Sierra, da cerimô
nia de assinatura do Acordo de AJça_ne:_e__Farcial de Promoçãb 
de Comércio Concertado para o fornecimento- de gás natural 
boliviano ao Brasil, bem como do Acord_o por troca de notas 
sobre a matéria entre os Chanceleres dos_ dois Países e do 
Contrato de compra e venda do gás natural, a ser firmado 
pela Petrobrás e a Yacimentos Petrolifeios Fiscales Bolivia
nos. 

Brasília, 13 de agosto de 1992. - F. Collor. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Sobre a mesa, 
projeto que será lido pelo Sr. I' Secretário. · --

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO WI2S,-DE 1992 

Dá Dova redRçâo ao art. I~ da Lei o' 8.072, de 
__ 25 de julho de 1990, para incluir, como crime hediondo, 
o homicídio de pessoa menor de dezoito anos, co'metido 
com intuito de se~ir a ritual religioso ou macabro. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. I• da Lei n' 8.072, de 25 de julho 
de 1990, paSSá a vigofaf cOm a Seguiilte redação: 

"Art. 19 São considerados hediondos os crimes 
de latrocínio ( art. 157, § 39 , in f"me), homic:ídio de pessoa 
menor -_de dezoito anos de idade, cometido para servir 
a ritual religioso ou macabro (art. 121, § 29, e sua 
combinação com o art. -61, inciso II, letra h), extorsão 
qualificada pela morte (art. 158, § 29), extorsão me
diante seqüestro e na forma qualificàda (art. 159, caput 
e seus §§ 19 , 29 e 39), estupro (ait. 213, "capue-; e 
sua combinação com o art. 223, caput e parãgrafo úni
co), atentado violerito ao pudor (art. 214 e sua combi
nação com o art. 223, caput e parágrafo Uriico), epide
mia com resultado morte (art. 267, § 1~>), envenenaM 
menta de água potável ou de substância -alimentícia 
Ou medicinal, qualificado pel~ morte (art, 270, combi
nado com o art. 285), todos do Código Penal (Decre
to-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940), e de geno
cídio (arts. 1•, 29 e 3• da Lei n• 2.889, de 19 de outubro 
de 1956), teiltados ou consUmados." --- - --

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sUa -publí
cação. 

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

Justificação 

Estudos sociológicos têm revelado que os movimentos 
religiosos se intensificam na rãzão inversa do crescimento eco,. 
nómico do país. 

Dessa forma, a brutal recessão a que se submete o país 
nos últimos anos pode ser apontada como responsável pelo 
surgimento de condutas religiosas atípicas. 

Algumas dessas condutas, de natureza fanático-religiosa, 
consistem em oferendas de vidas ãs entidades cultuadas, crime 
que repugna a qualquer grupamento sociã.l que se pretenda 
civilizado. 

Por essa razão, a proposição que ora submetemos ao 
crivo dos ilustres Pares busca ·o aperfeiçOamento da lei n<:> 
8.072, de 25 de julho de 1990, que trata dos crimes hediondos. 

A técnica legislativa que inspirou a elaboração dessa _lei 
inova de maneira positiva, nuril determinado ponto, qual seja 
o de indicar o dispositivo punitivo a que se refere.-

Dessa forma, além de o crime contra crianças _e adoles
centes situar-se na esfera dos mais abjetos, porquanto sua 
inte-gração ao elenco dos considerados hediondos, essa prátiCa, 
quando se dirige à finalidade tipificada. evidencia motivo tor
pe. O motivo torpe funciona como circunstância qualificadora 
do crime de homicídio, indicado no art. 121, § 29 , inciSo I. 
Todavia, na redação que se pretende aditar ao art. 1<:> da 
Lei n"' 8.072 preferiu-se a referência apenas ao § 29 do mesmo 
art. 121, para caracterizar o homicídio qualificado abrangido 
por esse parágrafo, qualquer que seja a modalidade qualifi
cadora. 
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A combinação do art.-121, § 29 com o art. 61, II, h, 
decorieu da preocupação de agravar ainda mais a pena em 
::azão. também, da torpeza, mas, principalmente. para limitar 
:tesferadecisória, rió-âmOifõ-jU.dicial, que, por essa via, sempre 
estará. adstrita à aplicação de sanções mais severas, insusce
tíveis de anistia, graça, Jnâillto, fiáriÇa Ou liberdade provisória. 

S~a das Sessões, 17 de agosto de 1992. -Senador César 
Dias. 

LEGISLAÇÃO CITÃDA 

LEI N• 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990 

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos te~mos do 
art. S!>, inciso XLIII, da Constituição Federal, e deter
mina outras providências. 

q Presidente .da República 
FaçO s.aber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 19 São considerados hediondos os crimes de latro..: 
cínio (:art. 157~ § 3~', in fine), extorsão qualificada pela morte' 
(art. 158, § zço), extorsão mediante SeqüestrO e nã. formã. qtialifi
_cada (art. 159, caput e seus§§ 1', 2' e 3•), estupro (art. 213, 
caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo 
único), '!-tentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação 
com o art. 223, caput-e parágrafo--úrucó).-epldemia com resul
tado morte (art. 267, § 1'), envenenamento de água potável 
ou de. substância alimentícia ou mediçinal, qualificado pela 
morte (art. 270, combinado com o art. 285), todos do Código 
Penal (Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940), 
e de genocídio (arts. 19 , 29 e 3' da Lei n' 2.889, de 1' de 
outubro de 1956), tentados ou consumados. 

Art. 29 Os crimes hediondos, a prática de tortura, o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo 
são insuscetíveis de: 

I- anistia, graça e indulto; 
II- fiança e liberdade provisória.--
§ 1 ço A pena por crime previsto neste artigo" -será o 

cumprida integralmente em regime fechado. 

§ 2~ Em cãso de sentença condenatória, o juiz âedd~rã 
fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. 

§ 3ço A prisão temporária, sobre a qual díSpõe a Lei 
nço 7.%0, de 21 de dezembro de 19_89, nos crimes previstos 
neste artigo, terá o prazo de trinta dias, prorro"gável por igual 
período em caso de extrema e comprovada necessidade. 

Art. 3ço A União manterá es4t,belecimentos penais, de 
segurança máxima, destinados ao cumprimento-de penas im
postas a condcnado_~.P,e a_tu~l periculosidade, cufa permanên
cia erti presídios estaduais ponha em risco a ordem ou _incolu
midade pública. 

Art. 4' (Vetado). . . 
Art. 59 __ Ao art. 81do Código Penal é acrescido_ o seguin

te inciSá:-

"Art. 83. 

V- cumprido mais de dois terços da pena, nos 
casos de condenação por crime hediondo, prática de 
tortura, tráfico ilíCito de entorpecentes _e drogas afins, 
e terroristimo, se o a penado não for reincidente especí
fico- em c limes dessa natureza." 

Art. 6' Os arts. 157, § 3'; 159, caput e seus §§ 
19, 29 e 3_9;-213; 214; 223, caput e seu parágrafo único; 
267, caput e 270, caput, todos do Código Penal, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 157. ····~··~···-.,···-··········--·····-··············· 
§ 3ço Se da violência resulta lesão corporal grave, 

. a pena é de reclusão, -de cinco a quinze anos,- atém 
da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a 
trinta anos, sem prejuízo da multa. 

Pena e reclusão, de oito-a quinze anos. 
§ I' "" """""" """" """ "" .... "" "" , __ ," ·--
Pena -reclusão, de doze a vinte anos. 
§ 2' .... "" .. "" """ ,,_,,." __ ,.,, ......... _,_, .. ,. .. ,_ 
Pena - reclusão, de dezesseis a vinte e quatro 

anos. 
§ 3' 
Pena - reclusão, de vinte e quatr_o a trinta anos. 

Art. 213. 
Pena --reclusão, de seis a dez anos. 
Art. 214. . ............... -· ............................. .. 
Pena - reclusão, de seis a dez anos. 

· Art. 223. 
Pena- reclusão, de oito a doze anos~ 
Parágrafo único.-- .................. :.:-:;-:.-.-.............. . 
Pena -reclusão, de doze a vinte e cinco anos. 

~O O O'' o o • '•' •' • • • ;·.: W O O O-~-.- O O' oooo• o.~.-.;-. o o o o oOo·~·.HU.o o"-"-"' • .:_~ •• _.: o o 

Art. 267. .. ............................ -..... _ ........... -
Pena -_reclusão, de dez a quinze anos. 

Art. 270. ._ ............... _, ....... ' ·-·. "--'-"-~"--~ _~,.,.... ... , ......... , .. . 
Pena- reclusão, de dez a quinze anos. 

.. ~••'"Õ"'•••••••••••••"••·~~~u~•••••-••••-••-•,.-•.--.,,,,~,,,; •••••• , -_. 

· Art. 7' Ao art. 159 do Código Penal fica acrescido .o 
-s-eguinte parágrafo: 

"Art. 159. .. ........ , .. ~ ....................... -... ~ .. -· 

· · · · · · § · 4; · · ·s;~ -~~i~~-é · ~~~~tid~ ·p~~ -~~~~driih~~ ~~-b~-~~ 
do, oco-autor que denunciá-lo à autoridade, facilitando 
a libertação dQ_ seqüestrado, terá sua pena reduzida 
de um a dois terços." 

Art. 89 Será de três a seis anos de reclusão a pena pre· 
vista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes 
hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins ou _terrorismo. ·· · 

Parágrafo único. O participante-e o associado que de· 
nunciar ·à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando 
seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois 

. terços. 
Art. 9ço As penas fixadas no art. 6" para os crimes capítu

lados nos arts. 157, § 3', 158, § 2', 159, caput e seus §§ 1', 
zç e 3ço, 213, caput, e sua combinação com o art. 223, c&put 
e parágrafo único, 214 e sua combinação com o art. 223, 
caput e parágrafo l!_nico, todos do Código Penal, são acrescido 
de metade, respeitado o. limite superior de trinta anos de 
reclusão, estando a vítima em qualquer das hípóteses referidas 
no art. 224 ta~bém do Código ~enaL _ o 

Ar!. 10. O art. 3Ycta Lei n' 6.,3!\8, de 21 de outubro 
de 1976, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com 
a seguinte redação: -
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"Art. 35. _ ··········"··-··~·~···-"·~-~·-···········;····~···· 
Parágrafo único. Os prazoS pi"ocedimentais deste 

Capítulo serão contados em dobro quando se tratar 
dos crimes previstos nos arts. 12, 13 e 14." 

Art. 11. (Vetado). 
Art. 12. Esta Lei entra em vlgQr na data d~ sua publiR 

cação. 
Art. 13. Revogam-se as disposiÇões em cOntrário. 
Brasília, 25 de julho de 1990; 169' da Independência e 

102' da República. - FERNANDO COLLOR - Bernardo 
Cabral. 

LEI N' 2.889, DE 1' DE OUTUBRO DE 1956 

Define e pune o crime de genocídio. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-

no a seguinte Lei: - -
Art. 19 Quem. com a intenção de destruir, no todo ou 

em parte, grupo nacional étnico, racial ou religioso, Como 
tal: 

a) matar membros d_Q grupo; 
b) causar lesão grave à integridade física ou mental de 

membros do grupo; 
c) submeter intencionalmente o grupo a condições de 

existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total 
ou parcial; -

d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimeritos 
no seio do grupo; 

e) efetuar a transferência forçada de criãnças do grupo 
para outro grupo; - - -c o 

Será punido: 
com as penas do art. 121, § 29, do Códigcr:Penal, no 

caso da letra a; 
com as penas do art. 120, § 29 , no caso da letra b; 
com as penas do art. 270, no caso da letra c; 
com as penas do art. 125, no caso da letra d; 
com as penas do art. 148, no caso·cta letra e. 
Art. 2• Associarem-se mais de 3 (três) pessoas para prá

tica dos -crimes menCionados_ no artigo anterior: 
Pena: Metade da cominada aos crimes ali previstos. 
Art. 39- _Incitar, direta e publicamente alguém a cometer 

qualquer dos crimes de que trata o art. 19 
Pena: Metade das penas ali cominadas. 
§ 19 A pena pelo crime de incitação será mesma de 

crime incitado, se este se consumar. 
§ 2• A pena será aumentada de 1/3 (um terço), quando 

a incitaçãO for cõmedda p~la imprensa. 

CÓDIGO PENAL 

Decreto-Lei n' 2.848, de 7-12-1940, atualizado pela Lei 
n' 7.209, de 11-7-1984 (nova redação dos arts. 1• a 120), e 
pela Lei n' 7.251, de 19-11-1984 (nova redação do art. 245 
e parágrafos), acompanhado da Exposição de Motivos da No
va Parte Geral, Legislação Complementar, inclusive dos dis
eositivos da Constituição de 1988, Súmulas do STF e do TFR, 
lndices Sistemático e Alfabético-Remissivo do Có_digo Penal, 
Cronológico da Legislação e Alfabético da Legislação Com
plementar, da Lei de Introdução, da Lei das Contravenções 
Penais e das Súmulas. 

Art. 61. São circunstâncias- que seinpre agraVain a pe
na, quando não constitUem ou qualificam o crime: 

II- ter o agente cometido o crime: 

• • • • • • ~ • • • • • • • • • ~· • • • • • •• • •v-• ~· •• • ••• •••~•'• • ~•• • • • ••• ~··• • • •••• •~ ••••--• •• 

-h) contra a criança, velho ou enfermo; 
••••••••••••• • •••••••••••••••••••ro••••• •••••••••••••••••••••• ••••~•••••••••••oo 

Art. 121. Matar alguém: 
Pena- reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. 

Caso de diminuição de pena 
§ 1~' Se o agente comete o crime impelido por motivo 

de relevante valor social ou _moral, ou sob o 9omínio de vio
lenta emoção, logo em seguida a injusta provoc~ção da vítima, 
o juiz pode reduzir a pená de um sexto a um terço. 

• Vide art. 74, § 1• do Código de Processo Penal. 

Homicídio qualificado 
§ 2' Se o homicídio é cometido: 
I -mediante paga ou promessa de recompensa, ou por 

outro motivo torpe; 
II-por motivo fútil; 
III- com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, 

tortura ou outro meio inSidioso ou cruel, ou de que possa 
resultar perigo comum; 

IV - ã traição, de emboscada, ou mediante dissimulação 
ou outro _reçurs_o que dificulte ou torne impossível a defesa 
do ofendido; 
V~ para assegurar a execução~ a ocultação, a inipuni

dade ou vantagem de outro crime: 
Pena- reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

················~············e:A:P'hüi:."O'ii···········--················· 

Do Roubo e da Extorsão 

Roubo 
Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para 

outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou 
depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossi
bilidade de resistência. 

§ 3'? Se da violência resulta lesão_ corporal de natureza 
grave, a-pena é de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, 
além da multa, se resulta morte, a reclusão é de 15 (quinze) 
a 30 (trinta) anos, sem prejuíZo da multa. 

Extorsão 
Art. 158. Constranger alguém, mediante violência ou 

grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem 
indevida vantagem económica, a fazer, tolerar que se faça 
ou deixar de fazer alguma coisa: 

___ §_ 29 Aplica-se à extorsão-praticada mediante violência 
o disposto no § 3>' do artigo anterior. -- - -

Extorsão mediante seqUestro 
Art. 159. Seqüestrar pessoa com o fun de obter, para 

si ou para outrem, qualquer vantagem, como condiç_ão _ou 
preço do resgate: 

Pena- reclusão, de 6 (seis) a 15 (quinze) anos, e multa. 
§ 19 Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro) 

ho~(!s_, se 9 seqüestrado é menor de 18 (dezoi~o) anos, oU 
se o crime é cometido por bando ou quadrilha: 

Pena- reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) arios, e multa. 
§ 29" Se do fato resulta les~o _corporal de natureza grave: 
§ 39 Se resulta a morte: 
Pena -reclusão, de 20 (vinte) e 30 (trinta) anos, e multa. 
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Estupro 

TÍTULO VI 
Dos Crimes contra os Costumes 

CAPÍTULO! 
Dos Crimes contra a Liberdade Sexual 

Art. 213~ Constranger mulher à conjunção çarnal, me~ 
diante violência: ou grave ameaça: 

Pena- reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. ~ 
• Vide Súmula 608 do STF. 

Atentado violento ao pudor 
Art. 214. Constranger alguém, mediante violência ou 

grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique 
ato libidinoso diverso da conjunção carnal: 

Pena- reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos. 

· · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · ······· ·· cA.:PiTüi:ci "iv ...... · · ···· ······· ·· · ...... · 
Disposições Gerais 

Formas qualificadas 
Art. 223. Se da violência resulta lesão corporal de natu-

reza grave: 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 
Parágrafo único. Se do fato resulta a morte: 
Pena- reclusão, de g (oito) a 20 (viole) anos. 

······························c:A.Pt:rui:oiri··················~----· 

Dos Crimes contra a Saúde Pública 

Epidemia 
Art. 267. Causar epidemia, mediante a propagaçáo de 

germes patogênicos: 
Pena- reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos. 
§ }!> Se do fato resulta morte, a pena é aplicada. em 

dobro. 

§ 2' No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 (um) 
a 2 (dois) anos, ou, se resulta morte, de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos. 
.... ....... .. ...... ....... .... ···············································~· 
Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia 
ou medicinal 

Art. 270. Envenenar água potável, de uso comum ou 
particular, ou substância alimentícia ou medicional destinada 
a consumo: 

Pena- reclusão, de 5 (cinco) a f5 (quinze) anos. 
§ 19 Está sujeito à mesma pena quem entrega a consu

mo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída, a 
água ou a substância envenenada. 
Modalidade culposa 

§ 2' Se o crime é culposo: 
Pena- detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

Fonna qualificada 
Art. 285. Aplica-se o disposto no art. 258 aos crimes 

previstos neste Capítulo~ salvo quanto ao definido no art. 
267. 

···············rA··c~-,;;;;;;;~·;k·c~~~~ú~i~a;;,~i;;.ttç~-~-cta~a~~t~ 
- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, ofício que serã lido pelo Sr. 1' Secretário. 
É lido o seguinte _ 

SECRETARIA LEGISLATIVA 
SUBSECRETARIA PE COMISSÕES 
COMISSÃO PE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E CIPAPANIA 

Of. n' 27192-CCJ 
Brasília, 13 de agosto de 1992 

Senhor Presidente, 
, __ Nos termos regime_!ltais, comunico a V. Ex• que esta 
Comissão aprovou, em dois turnos, o SubStitutivo da lavra 
do Sr. Senador Magno Bacelar, oferecido ao PLS n9 386, 
de 1991, de autoria do Senador Mareio Lac~rda, que "altera 
e acrescenta dispositivos ao art. 151 do Código Penal, e dispõe 
sobre a execução do inciso XII, do art. 59 parte final, da 
Constituição Federal", na reunião 12-8-92 

Cordialmente, - Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

O Slt- PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Tom refe
rência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que, nos termos do RegimentO lrilerno, 
abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recursos por 1110 da co~posição da Casa, para que o Projeto 
de Lei do Senado n9 386 seja apreciado pelo Plenário. Esgo
tado esse prazo, sem interposição de recursos, a proposição 
será remetida à Câmara dos Peputados. 

__ QSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Sobre a inesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 615, DE 1992 

Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento lriterno, 
requeiro licença para me ausentar dos trabalhos da Casa, 
no dia 17 de agosto corrente, a fim de comparecer, na cidade 
do Recife, a atos administrativos e eventos políticos relativos 
ao pleito de 3 de outubro. _ _ 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1992 - Marco Maclel. 

O SR. PRESIDENTE (Alexendre Costa) - A votação 
do requerimento_ fica adiada por falta de quorum • 

A Presidência reOObeu o Ofício no;> S/22, de 1992 (395/92, 
na origem), de 13 de agosto corrente, pelo qual o Governo 
do Estado de Minas Gerais solicita autorização do Senado 
para contratar operação de crédito no valor de doze bilhões 
de cruzeiros, para os fins que especifica. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência 
recebeu, da Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Para
ná, o Ofício.n' S/24, .de.l292 (n•.239192,na origem ),.l'9licitªQ<Io, 
nos termos da Resolução n" 36, de 1992, do Senado Federal, 
autorizaçã_o para contratar operação de crédito no valor de 
novecentos e dez milhões de cruzeiros, para os fins que espe
cifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assun.tos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n9 S/23, de 
1292 (n' 146192, na origem), solicitando a retificação da Reso
lução n~" 75/91, do Senado Federal, que autorizou o Governo 
do Estadq do Mat9 Grosso do Sul a emitir dnqüentá e nOVe 
bilhões de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato 
Grosso do Sul - LFTM$,_ para implementação_ de investi
mentos públicos e adequação do perfil de sua dívida pública. 
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A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR: PRESIDENTE (Alexandre Costa)-A PreSidência 
recebeu o Oficio n,.,. 2.102/92, de 14 do corrente, do Diretor 
do Departamento do Tesouro Nacional, encaminhando docu
mentação referente às despesas de operações externas relati
vas aos "Contratos pata Regularização dos Juros Devidos 
em 1988/90", para os fins preconizadOs no parágrafo único, 
art. 6•, da Resolução n' 20/91, do Senado Federal. 

O expediente será enc3.ininhado à ComissãO de Assuntos 
Económicos, para conhecimento. -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presídência 
recebeu o Aviso n!> 1.445/92, de 11 do corrente, do Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejamento, encaminhando, nos 
termos da Resolução n' 40/92, do Senado Federal, cópias 
dos acordos bilaterais firmados entre a República Federativa 
do Brasil e a República da Polónia. · 

O Expedi~nte será encaminhado à Comissã<? de Assu!J.tOS 
Econôn~.iCos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Foi encami
nhado à publicação Parecer da Comissão de Assuntos Econó
micos, que conclui f3voravelmente ao Projeto de Lei do Sena
do n~"40, de 1992-Complementar, com emendas que apresenta. 

A matéria ficará sobre a Mesa, durante cinco sessões 
ordinárias, a firii de receber emendas, nos termos do art. 
235, II, d, do Regimento "Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Há oradores 
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador António Mariz. 

O SR. ANTÓNIO MARIZ "(PMDB - PM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, em março des_te __ ano, mais piecisamente no 
dia 18, apresentei ao Senado Federal projeto de decreto legis
lativo com o objetivo de sustar atos normativos exorbitantes 
do Governo Federal, do Poder Executivo. Refere-se O projeto 
ao Decreto n9 453 do Senhor Presidente da República, de 
26 de fevereiro deste ano, e à Instrução Normativa n9 23 
do Departamento de Receita Federal, da mesma data. Como 
salientei na época, esses dois a tos feriam frontalmente a legis
lação tributária ordinária e a Constituição da República. Na 
realidade, tinham como ob jetivo ·subtrair receitaS dos Estados 
e dos Municípios, trariSfeiirido-as à Up.ião. 

Por intermédio do decreto, o Presidente da República 
reduzia a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados 
do cigarro em 1/3, de 330 para 220%, e'nqUaõlo áttáVés da 
Instrução Normativa n9 23 elevava em 690% o V3lor do selo 
aplicável à produção dos cigarros. · 

Procurei demonstrar na época o que isso representava, 
em termos de perdas, para os Estados e para os Municípios. 
De fato, eram importâncias de grande vulto, se se considerar 
a penúria a que estão condenadas as unidades da Federação. 
A perda im_porta, em números redondos, _em 230 inilhões 
de dólares. E o cálculo estabelecido pela própria Receita Fede
ral. Essas perdas, hoje, equivalem, em cruzeiros, a um trilhão, 
sessenta e dois bilhões e setecentos e trinta e oitO niilhões 
de cruzeiros, que se distribuem entre os Estados e os muni-
cípios. - - - -,--_~_ 

O projeto -de decreto legislativo ·então apresent<tdo tra
mita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidaâatiia, distri
buído que foi ao eminente Senador José Eduardo Vieiia que, 
por sinal, já ofereceu o seu parecer favorável à sua aprovação. 

Como demorava a decisão da mencionada comissão, dili
genciei Do sentido de que fosse re<Juerida urgência para o 
projeto. De fato, essa urgênc;ia recebeu o_ apoio das diversas 
Lideranças partidárias aqui representadas e foi encaminhada 
à Mesa do Senado, devendo ser objeto de leitura nesta data 
ou, o mais tardar, amanhã. 

Ocorre que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no momento 
mesmo em que o Senado, através dos Partidos, pelas assina
turas apostas no requerimento de urgência, se aprestava a 
determinar a sustação dessas medidas, o Governo Federal 
antecij>ãva-se para, na mesma data, no dia- 13 do corrente, 
com circulação no dia 14, publicar no Diário Oficial a União 
um novo decreto, este de número 630, no qual restabelece 
a situação anterior da alíquota sobre o cigarro. 

Assim, ã primeira vista poderia· parecer que perdesse 
o projeto a sua razão de existir, qUe se pudesse desconsiderar 
a urgência. De fato, essa é matéria a ser detidamente anali
sada, pois apesar da publicação do decreto que recompõe 
as al_íquotas citadas, até o momento não publicou o Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento, por seu departamento 
de receita pública, a instrução normativa necessária ao com
pleto saneamento desses atos jurídicos, ilícitos, pois que con
trariam, como disse, a legislação tributária e a Constituição -
da República. 

Atualmente as perdas decorrentes dessas medidas corres
pondem, no que diz respeito ao Fundo de Participação dos 
Estados, que tem 20,5%, em 1992, da Receita do IPI, a 396 
bilhões e 111 milhões de cruzeiros; em-relação ao Nordeste, 
a região mais atingida, pois deve-se considerar o fato de que 
na distribuição dos fundos toma-se como fator de cálculo a 
relação inversa da renda per capita das unidades federadas. 
Ali o prejuízo chega a duzent()S e sete bilhões, oitocentos 
e trinta e nove milhões de cruzeiros, o que ~quivale: a US$ 
45 milhões. Se somarmos a parcela do Nordeste às do Norte 
e do Centro Oeste, esse -núm-efo se eleva a 336 bilhões, 694 
lriilhões de cruzeiros. O Nordeste tem 52,47% do FUndo de 
Participação dos Estados. Em relação ao Fundo de Partici
pação dos Municípios, a quem se destinam 22% do IPI, em 
1992, as perdas alcançam 425 bilhões e 4 milhões de cruzeiros, 
ou US$92 milhões. Em relação ao Nordeste, a redução de 
recursos decorrentes desse fundo vai a 149 bilhões, 258 milhões 
de cruzeiros, dos quais 20 bilhões correspondem à subtração 
de meios às capitais e 128 bilhões, 727 milhões atingem os 
Municípios do iriterior. Além destes, há as perdas dos Fundos 
de Compensação do IPI da exportação, que se elevam a 193,2 
bilhões de cruzeiros ou US$41.8 milhões, perdendo o Nordeste 
26 bilhões e 82 milhões de cruzeiros ou US$5.6 milhões. 

Dos fundos constitucionais regionais, que constituem ho
je a base operacional dos banco_s das três regiões subdesen
volvidas, a saber: o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste, 
dali se retiram 57,96 bilhões de cruzeiros, ou US$12.543 mi
lhões. 

Referindo-me especificamente ao Nordeste, devo citar 
as suas perdas totais em função desse decreto e dessa instrução 
normativa. Elas alcançariam, ao final do ano, 417 bilhões 
e 955 milhões de cruzeiros. No Nordeste, a Paraíba - que 
represento no Senado - perderia 37 bilhões e 226 milhões 
ou US$7 .190 milhões. 

Na realidade, Sr~ Presidente, Srs. Senadores, ao editar 
esses atos, ao adotar essas medidas, o Governo- nada mais 
faz do que praticar um ato a maís de inconformismo com 
as qisposições constitucionais. 
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De fato, não obstante o jurame~to solene do Senhor n~ 8.200, de 28 de junho de 1991. A referida lei trata do 
Presidente da_ República, por ocasião de sua posse, de respei- interesse das empresas. da sua faculdade de corrigir- moÍleta
tar a Constituição e as leis do País, o que se vê a cada dia (iamentedemonstraçõesfinanceirasparaefeito-sfiscaisesocie-
são as agressões à Cohstituiçã_o e às leis, sempre com o fito _ tários. --
de reduzir as receitas tributárias de Estados -e Muniefpios, Nos arts. 39 e 49 dessa lei permitiu-se que fosse recuperada 
sempre com a preocupação obssessiva de reStaurar, de refazer a diferença entre a variação do IPC de 1990, do período que 
o caixa da União. É _como se não se tivesse votado a_Consti- medeià o Plano_ Collqr ~- p finCdó ano fiScal e a variação 
tuição de 1988; é como se o povo brasileiro, por intermédio da OTN; com isso, a União perderá 12 bilhões de dólares, 
da Assembléia Nacional Constitufnte e dos seus represen- uma soma fantástica, correspondente ao que o próprio Go
tantes, não se houvesse pronunciado de forma solene, estabe- _ verno espera obter do ajuste fiscal. 
tecendo como fundamento da Organização Federativa uma Ora, esses recursos sairão exatamente do Imposto de 
distribuição equita_tiva-dos recursos, das receit~s tributárias, Renda, que integra, como foi aqui assinalado, o Fundo de 
de forma a assegurar efetivamente a autonomia dos Estados Parti_çipação de Estados e Municípios. -
e MunicípiOs. t bem verd:lde que no casO da Lei n" 8.200, Congresso 

Q Sr. Chagas Rodrigues_ v. Ex~ permite-me um aparte, e Poder Executivo dividem a responsabilidade, pois qui: essa 
nobre Senador Antônio Mariz? lei tramitou no Congresso Nacional, foi votada na Câmara 

e no Senado, sem que se apercebessem os representantes 
O SR. ANTÓNIO MARIZ- Pois não, com muito prazer. do povo do que estava em_butido Desses arts. 3~> _e· 49 . 
O Sr. Chagas Rodrigues - Queró cOngratular-me com Os Governadores de Estado, entre eles incluído. o OOver-

V. Ex~ pela iniciativa que tomou, que-tem nossa total solida- nador da Parruba, Ronaldo Cunha Lima, e inais Chefes de 
rledade. Governo de cinco outras unidades, diijgirãm-se em; documen-

ó to escrito ao Sr. PrOcurador-Geral da República~ solicitando 
O SR. ANT NIO MARIZ - Muito obrigado. fosse impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade con-
0 Sr. Chagas Rodrigues- V. Ex~, com rigoroso respeito tra esses.dispositivOs, alegando justamente os ·terríveis prejuf

à Constihi.ição Federal, defende os superiores interesses dos zos que daí decorreriam para as finanças públicas estaduais 
Municípios e dOs Estados, notadamente das Unic!_ades 4o Nor- e~ de igual modo, para as finanças federais~ E é significativo 
deste. De modo que eu quero cumprimentá-lo, e nessa sua que nas informações solicitadas pelo Relator no Supremo Tri
luta V. Ex~ contará sempre com todos aqueles que aqui, antes bunal Federal -posto que o Procurador-Geral de fato inten
e acima de tudo, querem o respeito à Constituiç_ão e da defesa tou essa ação direta de inconstitliCiOifãlídade, ê significativo 
intransigente dos superiores interesses do Pa(s e ·do nos-so que o próprio Poder Executivo, não __ obstante_ ter tido a inicia.
Nordeste. -- - - __ .ti~a. da lei e haver se poupado de qualquer veto, haja concoi'-

0 SR. ANTÓNIO MARIZ _ Muito obrigado, Senador dado com a declaraçâo de inconstituciónalidade. · 
Chagas_ Rodrigues. Muito me honram as suas palavras. De É bem verdade que o Sr. Relator n.o Supremo Tribunal 
fato, 0 atentado à Constitui,ião, Consubstanciado nesses atos Federal, Ministro Celso Mello, negou a liminar que deverá 
normativos, se hoje começa a ser reparado pela revogação ser objeto de deliberação do Pleno nos próximos dias. 
do Decreto n9'453, isso na verdade reflete uma ação articulada Essa é outra hipótese em que as receitas públicas são 
da representação política do _País, dos Estados, no Senado, --tornadas de assalto, em que são drasticamente reduzidas, com 
e dos Governadores interessados. Ao se tomar çoohec}w.ento as conseqüências, com os reflexos negativos que se observam 
destas medidas. aqui no Senado, através da_ intervenção_ de em todos os níveis da ação admiriistiativa, -da áçãb de_ Gover-
inúineios dos "Senhores Senadores, através_ do Pr_ojeto de De- no, desde o Município até a União. E_ste é, sem dúvida, um 
creto Legislativo, através da urgência que os Partidos e os_ cáso à parte, não obstante ·a iniciativa -da lei haver sido do 
Senadores subscreveram, e, também, pela pressão diieta doS Poder Executivo. Nos de.mais_aqui cita_dos, nas hipóteses aqui 
governadores sobre 0 Sr. Ministro da Eg:momia, da ação dos mencionadas, é sempre a ação do Governo Federal a confron-
Secretários de Finanças dos EStados, nó Collselho Fazendário, tar-se com o dispositivo con::rtitudonal. É o inco'nformismo 
o Confaz, por tudo isso_o Governo começa_ a _retroceder no absoluto do Poder ExeCutivo da _UniãO, e-m face da determi~ 
caminho da locupletação do IPI, n_o_casQ específico do cigarro. nação da Assembléia Nacional Constituinte, face à imposição 
Mas é preciso ter em mente que não se trata de_a_to isolado, coercitiva da Constituição Federal, no in~uito de assegurar 
de uma ação singular do Poder ExecutivO ao· agredir desse a automia federatíva. 
modo o interesse fazendário dos_Estãâos. - O Sr. João Çalmon-:- y. Ex~ me _permite um aparte? 

O mesmo sucedeu em várias ocasiões, quando se substi- --O SR. ANTÔNIO MARIZ -Pois rião, Senador João 
tuiu o Imposto de Renda pelo IOF - Imposto sobre Opera- Calmon, com muito prazer. 
ções Financeiras. Ali havia subjacente a razão fiscal do Go- O Sr. João Calmon -Nobre Sep.ador António Mariz, 
vemo Federal; ali estava igualmente a intenção -de retirar desejO felicitá-lo pela Objetividade e pdo aito espífito público 
dos fundos meios pertencentes, por definição constitucional, qUe sempre caracterizam Os seUS pronuifcia'mentos de V. EX' 
às unidades federadas, já que o IOF não íntegra os Fundos neste plenário. . -
de Participação. O mesmo verificar-se·á na análise da legisla- 0 SR. ANTÓNIO MARIZ_ Muito obrigado. É genero-
ção relativa ao Finsocial. Ali tam~ém dá-se a troca do Imposto sidade de V. Ex~ 
de Renda ou Finsocial, fazendo permanecer sempre os tetos 
da tributação, mas alterando a _repartição das _receitas tnõu~ O Sr. João Calmon- V. Er-o está comentando um episó-
tárias. - - . . _ dio deplorável que também ocorre no Espírito Santo. O meu 

O selo versus IPI é um episódio apenas. Hoje mesmo, Estado e seus Municípios estão sendo gravemente penalizados 
os Governos estaduais discutem o problema gerado pela Lei com essa política condenável do Govern.Q_ Federal. O majs 
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curioso é que o GoverncrFederal não tem muita autoridade 
na hora em que procura conter a onda de sonegação de impos
tos que, por sinal, tem sido_ uma rotina ao longo de toda 
a História do Brasil. Na realidade, o Governo Federal também 
desempenha um papel de caloteiro. Quando V. Ex~ iniciou 
o seu discurso, eu estava acabando de ler a página 74 da 
revista Veja, ediçãQ. desta semana, sob o título "O calote 
fiscal- O governo atrasa as restituições do Imposto de Renda. 
Esse trecho me parece muito significativo e de:veria constar 
dos nossos Anais, inserido no magistral discurso de V. Er 
Permita-me ler este pequeno trecho: "Nos países sérios" -
e há muito tempo se proclama que o Brasil não é um País 
sério -, Ha sociedade entre os contribuintes é respeitada. 
Na Europa e nos Estados Unidos, o fisco também costuma 
recolher imposto a mais e devolver depois. Nos Estados Uni
dos, as devoluções são feitas- em, no máximo, três semanas 
a partir da data fixada pelo governo. Na Inglaterra e na Alema
nha, devolve-se tudo no prazo de um mês. Se esses prazos 
estouram, a devolução é corrigida também segundo os juros 
de mercado". No Brasil, as restituições de 1990 só telminaram 
em março de 1992_ - sem- que se corrigisse nem a inflação. 
A correção s6 entrou em vigor este ano. "O Brasil é um 
dos poucos países que não respeitam o contribuinte,., diz Dou
glas Nogueira, gerente para assuntos tributários da Coopers 
& Biedermann, uma das maiores empresas de consultarias 
do País". Falta, portanto, autoridade ao Governo Federal, 
diria que também falta autoridade aos Governos Estaduais 
e Municipais para agir em defesa do Tesouro, porque a sone
gação de impostos- e tenho focalizado esse problema exausti
vamente neste plenário - é avassaladora em nosso País e, 
na maior parte dos casos, impune. V. Ex• presta mais um 
serviço ao seu Estado e ao nosso País focalizando, com tanta 
objetividade, essas graves distorções. Muito obrigado. 

O SR. ANTÓNIO MARIZ- Sou eu quem agradece a 
V. Ex•, Senador João Calmon, por trazer elementos extrema
mente importantes para a linha de raciocínio que pro-curo 
aqui desenvolver. Sobretudo partindo de V. Ex• que, de fato, 
se notabilizou pelo combate à sonegação, e que é um dos 
inspiradores, senão o próprio autor, do Requerimento de que 
resultou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito 
Sobre a Evasão Fiscal. V. EX', que tem tido na CPl papel 
notável, de destaque, honra o meu discurso com a sua inter
venção e tem toda a razão nas afirmações que- faZ. 

Na hipótese citada, no caso da Lei n9 8.200, em que 
se presume terá o Governo um desfalque de 12 bilhões de 
dólares em suas receitas tributárias, o equivalente a cerca 
de 60 trilhões de cruzeiros; veja-se que essa importância equi
vale ao que a própria administração federal espera obter com 
o ajuste fiscal. Seria suficiente não ter permitido esses dispo
sitivos da Lei n9 8.200 para obter esses meios e dispensar 
o próprio ajuste fisciLI ou, então, acrescentar com ele outros 
60 trilhões de cruzeiros. 

O que se vê na Administração Pública é o qúe V. Er 
muito bem sublinhou: negligência na cobrança dos tributos 
devidos, talvez até certa medida de complacência com a sone
gação; o desaparelhamento dos órgãos fiscais -como tivemos 
oportunidade de ouvir nos depoimentos da Coinissão·a que 
antes me referia-, a atitude de desleixo, a atitude de inépcia 
do Governo da República para com os_seus impostos. 

O desmantelamento da administração, a reforma-admi
nistrativa, sem dúvida, equivocada, que se procedeu no atual 
mandato presidencial, quando se fixaram pura e simplesmente 
metas numéricas com o objetivo apenas de impacto na opinião 

pública para a dispensa de servidores, provocando claros em 
setores essenciais como esse da Fazenda, e induzindo apOsen
tadorias em massa de servidores que se viam, dessa forma, 
agredidos ou ameaçados. 

Então, de fato, assiste inteira rãzão a V. Ex• quando 
chama a atenção para o aspecto da evasão fiscal, da sonegação, 
e sobretudo da negligência dos governos na fiscalU:ação, no 
exercício das suas competências arrecadã.dOrãS. -

Muito obrigado, nobre Senador João Calmon. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. ANTÓNIO MARIZ - Pois não, Senador Jutahy 
Magalhães, com muito prazer. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Senador Antônio Mariz, eu 
estava escutando o pronunciamento de V. Ex+ e ouvi na análise 
que V. Ex• faz desses equívocos ocorridos na Administração 
do atual Governo e lembrei-me, como o Senador João Calmon 
lembro~ aí também, a questão que temos ouvido na CPI da 
Evasão Fiscal. V. ;E~ está falando sobre a redação da Lei 
n9 8.200, que periii.ite qtie haja uma evasão da ordem de 
cerca de 12 bilhões de dólares. Isto é reconhecido pelos ele
mentos do próprio Governo. Lã na CPI, da qual participei 
dos primeiros trabalhos, ouvimos o Sr. Wellisch dizer que 
essa evasão é muito superior a esses 12 bilhões de dólares. 
Isso representa o furo nesta lei. Mas _os furos em leis anteriores 
feitas na atual Administração, principalmente no início do 
Governo Collor ,_ levam a uma evas_áo muitas v~es s:uperior 
a iSto. Esta falta de reCursos que nós hoje sentimos decorre 
muito também dos erros deste Governo, pelo desrespeito à 
legislação, pelos furos que permitem que as empresas se socor
_ram da Justiça para não fazerem os pagamentos devidos. Aliás, 
já não gostam de pagar e tendo meios para não pagar, melhor 
para eles, mais fácil para eles. Então, veja V. Ex• a incapa
cidade de um Governo. Os erros de um Gov_emo _ _a_que nos 
levam! Porque, quando falamos em 12 bilhões de dólares 
(60 __ trilhões de cruzeiros), como diz V. Ex~, vimos, ontem, 
na tevê, alguém falar que um trilhão de cruzeiros faria com 
que aquela estrada da Amazônia pudesse ser recuperada. Nós 
ouvimos, aqui, várias vezeS, que o Ministério dos Transportes 
recebeu um trilhão de cruzeiros para recuperar as estradas. 
Veja, V. Ex•, que de trilhão em trilhão, quantas coisas pode
riam ser feitas no Brasil, se não houvesse esses erros. Portanto, 
a incapacidade administrativa é um fator de grande prejuízo 
para este País e o nosso· desenvolvimento é- piejUdicado pelos 
srespeito às leis e à ConstituiçãO na atual Administração. 

O SR. ANTÓNfO MARIZ - Muito obrigado, Senador 
Jutahy Magalhães. É justamente o que diz V. Ex• Aí estão 
os exemplos clamorosos da sonegação ou, pelo menos, do 
não-pagamento, se é que há brecha na lei do FmSociã.l e do 
Imposto de Renda. Os noticiáriOs diáriós-- da imprensa dão 
conta, constantemente~ do processo de sonegação ou do pro
cesso de evasão fiscal. Ainda ontem, num jornal de grande 
circulação~ havia a notícia de que um~ das secretárias do Minis
tériO da Economia, a S~ Dorotéa Werneck, denunciava ao 
próprio MiniStro um empresário, que -com: ele se encontrava 
naqUele momento, embora fizesse-iSsO de forma jocosa~ quan
do, na verdade, o que há mesmo nesses episódios é um elemen
to ~de tragédia, tragédia de um povo que não alcança realizar 
os objetivos nacionais de um Governo caracterizado pela pro
bidade e eficiência. O Finsocial deixou de ser pago por omissão 
do Governo da República que, oportunamente, não--encami
nhou ao Congresso a lei que convalidaria este FtiiidO e, aSsim, 
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sucessivamente, em vários outros incidentes de ordem admi
nistrativa, dos quaiS resultaram elevadas perdas para o Go
verno da República. O que não podemos aceitar, o que é 
absolutamente inadmissível, é que o Governo compense a 
sua incapacidade de Governar, a sua incapacidade de cobrar 
impostos, através de expedientes como este - de agressão 
às finanças públicas estaduais e municipais, atra_vés de ação 
que implica em quebra da confiança 1·como a de reter impostos 
pagos a mais, em retardar a restituição do Imposto de Renda 
como, ainda há pouco, se referiu o Sr. Senador João Calmon. 
Essas atitudes e ações são absolutan:tente incompatíveis com 
a dignidade do poder público, com a majestade do poder 
republicano e, daí, a nossa inconformação e o nosso protesto, 
traduzido mim projeto de decreto legislativo e nos pronuncia
mentos aqui feitos e que ressoam ná solidariedade dos apartes 
que venho recebendo. 

O Sr. João Calmon- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ANTÓNIO MARIZ -Com muito~ prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. João Calmon - Nobre Senador Antônio Mariz, 
abuso da sua bondade ... 

O SR. ANTÓNIO MARIZ -Absolutamente, Senador. 

O Sr. João Calmon- ... pedindo-lhe este novo aparte 
para introduzir um esclarecimento a suá magnífica oração. 
V. Ex~ declarou que imagiilãCfiie-·eu seja o autor do requeri
mento de constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito 
sobre Evasão Fiscal. Sinto-me no devei de esClarecer que 
quem tomou essa felicíssima iníciativa Tor o nobre Senador 
Fernando HenriqUe Cardoso que, por sinal, recebeu merecida 
homenagem da nossa comissão que o escolheu para ser Rela
tor. Tomei iniciativa mais modesta: baseado em publicaçôes 
de duas importantes revistas dos_ Estados Unidos, Fortune 
e Forbes, solicitei ã.o Dire_tox:_-da Fazenda Nacional, Sr. Luiz 
Fernando Wellisch, quando compareceu a CPI, para nos -en
viar, com a maior brevidade possível, a declaração de bens 
e a declaração de rendimentos dos cinco bilionários, em- dólar, 
que nasceram no Brasil e aqui atuam. Poucos dias depois, 
a revista de maior circulação, precisamente esta já citada, 
Veja, na página "Radar", afinnou que o Góverno Federal 
havia proibido a Fazenda Nacional de remeter os dados solici
tados pela CPI. Na realidade, tratava-se de uma inverdade. 
A Comissão Parlamentar de Inquérito recebeu todos_os_ dados 
solicitados e dispomos, hoje, dessas informações que estão 
sendo detida e meticulosamente analisada&. pelo relator, Sena
dor Fernando Henrique Cardoso e pelos demais membros 
da ComissãO Parlamentar de Inquérito. Creio que esse é Uni 
passo da maior significação, embora não espere uma ampla 
divulgação desse lance da nossa batalha contra a sonegação 
fiscal. Estimaria, neste momento, aproveitando a oportuni
dà.de da sua primorosa oração, fazer um apelo aos meios 
de divulgação no sentido de darem mais cobertura a essa' 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Tudo está concentrado 
na CPI PC Farias que é, realmente, importante e de reper
cussão extraordinária. Eu diria que, sob a óptica do interesse 
nacional permaneilte, a CPI sobre Evasão Fiscal é muito mais 
importante, porque, se elaalcançarosseusobjetivos, se contri
buir para conter a avassaladora, criminosa e impune evasão 
fiscal, estaremos resolvendo problemas da mais transcendental 

gravidade em nosso País, nas áreas da Educaç~o _e_ Saúde 
e em tantas outras._ Perdoe-me inserir no magnífico discurso 
de V. Ex~ esta pequena retificação sObre a autoria da iniciativa 
da criação da CPI sobre Evasão Fiscal. Muito obrigado. 

O SR. ANTÓNIO MARIZ- Senador João Calmon, não 
h4 o que perdoar, ao contrário, V. Ex~ traz novos elementos 
de sustentação ao que aqui procuro afirillar. DevO dizer que 
tantas foram as intervençôes de V. Ex~ neste plenáriO, nas 
assembléias partidárias, na imprensa, denunciando sempre 
a evasão fiscal e clamando por medidas que a combatam, 
que, estou certo - creio sinceramente -esteja justificádo 
meu equívoco. Todos os elementos indicavam a sua autoria 
na convocação dessa importante CPI. De mais a mais, tenho 
testemunhado a atuação eficiente e firme, intiniO"rata de V. 
Ex~ nessa Comissão. Estou certo de que, por sua participação, 
pela diligéncia e brilho do Relator Fernando Henrique Cardo
so e, afinal, dos que compõem essa CPI, sem dúvida ela trará 
inestimáveis resultados para a compreenSãO-do problema e 
para o estabelecimento dos instrumentos I~gais necessários 
ao combate da sonegação fisCal. Muito obrigado a V. Ex~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em face da ausência, neste 
momento, de nova instrução normativa que corrija igualmente 
a fixação do ·selo no cigarro, creio que devemos analisar mais 
minuciosamente a oportunidade de continuar ou não a discus
são do. Projeto de Decreto Legislativo n<:> 21, bem como da 
sua urgência. · 

Estou certo de que só por um lapso a Receita Federal 
terá omitido essa nova instrução,'pois ela é decorrência n:eces
sáría;é COnseqüência do decreto publicado no dia 13 de agosto, 
o Decreto n<:> 630,· que restabeleceu a alíquota de 330% do 
IPI nessa matériã. - -- --

Uma questão, porém,_ festa· ainda: saber o que fará o 
Governo em relação aos impostos que auferiu indevidamente 
em detrimento de estados e municípios. Previa-se e- previa 
a própria Receita Federal que nos dez meses que medeiam 
1<:> de março e 31 de dezembro deste ano- como disse inicial
mc;:nte -os ganhos da Receita, exatamente correspondentes 
às perdas de estados e municípios, seriam de US$210 milhões, 
o equivalente, como eu disse, a mais de Cr$1trilhão. 

Agora, cabe saber, nos cinco meses em que vigeram o 
Decreto o<:> 453 .e a Instrução Normativa n9 23, quais foram 
os prejuízos e qual foi a dimensão do assalto sofrido pelas 
Unidades Federadas e_ seus,_ respectivos municípios. E poSso 
antecipar esses números, para dizer que alcançam Cr$590 bi
lhões, 410 milhôes, calculando-se esses. valores com base no 

_ preço do dólar comercial de hoje, antigo dólar oficial, tal 
como está publicado hoje nos jornais e que refletem a situação 
da última sexta-feira. 

Esse é o valor, essa é a importância, esse é o montante 
das perdas de estados e municípios. Insisto: CR$590 bilhões, 
410 milhões, equivalentes a US$127 milhões, 777 mil. Dentro 
desse total, o Nordeste, por exemplo, perdeu Cr$232 bilhões, 
197 milhôes, ou US$50 milhões, 252 mil. A Paraíba perdeu 
Cr$18 bilhões e 500 milhóes, equivalentes a US$4 milhões. 
Esses números me parecem extremamente expressivos. 

Ainda há pouco o Senador Jutahy Magalhães estabelecia 
a comparação entre números dessa magnitude e as exigências 
de determinados setores administrativos em obras essenciais 
ao· País. 
_____ Não podemos, Sr. Presidente, aceitar que isso fique impu
ne, que o Governo da República simplesmente reconheça, 
pela pressão do Senado, dos Governadores e dos Secretários 
de Fazenda, que cometeu um erro. Na verdade, cometeu 
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um crime de responsabilidade, pois medidas dessa natureza 
atentam~ sem dúvida, contra a Constituição. - ----

Resta saber: Isso ficará as-sim? Não haverá reparação? 
Não serão indenizados os estados e municípios logrados, dessa 
forma, por atos do Governo da República? 

Esta a questão final que proponho. 

O Sr~ Mansueto de Lavor - V. Ex' me concede um 
aparte? 

O SR. ANTÓNIO MARIZ.,..,.- Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Senador Antônio Mariz, 
a-reparação pela qual V. Ex' clama ele reposição de dispositivos 
expressos da legislação em vigor e da própria Constituição 
depende da aprovação, o mais rápido possível, do decreto 
legislativo que anula essa tributação via_selo, para escamotear 
a receita do Imposto de Renda, diminUindo, portanto, a parti
cipação dos estados e municípios, prii:tcipalmenté daqueles 
estados e mÂ V mais rápido possível, do decreto legislativo 
que anula essa tributação via Municípios- de regiões· pobres. 
A pergunta que V. Ex~ faz será respondida por esta Casa, 
se realmente aprovarmos, em tempo hábil, o decreto legisla
tivo, repondo a situação anterior, inclusive mandando que 
a União devolva aos estados e municípios aquilo que ilegal 
e irregularmente deles surrupiou. Tive a preocupação, Sena
dor António Mariz, neste fim de semana, de 
estudar, de me debruçar sobre as razões da proposta tributária 
do Governo e senti que o esquema todo é montado para 
diminuir as transferências de recursos tributários para os Esta
dos e para os Municípios. Estamos vendo_, então, a Federação 
brasileira cada vez mais ameaçada pelo Poder Central, que 
realmente quer continuar num centralismo exagerado, em pre
juízo das autonomias das Unidades Federativas. I~so é contra 
a Constituição em vigor. Fiquei vivamente preocupado com 
o arcabouço da proposta do Governo, das suas razões, todas 
voltadas para a subtração, aliás, para legalizar isso que parcial
mente compete à denúncia de V. Ex• A idéia central de refor
ma tributária do Governo é diminuir substancialmente todas 
as transferências que são conquistas da Constituição de 1988. 
V. E~ tem razão. Essa discussão é impOrtante, o pronuncia
mento é oportuno, pelo que o parabenizo, Senador. 

O SR- ANTÓNIO MARfZ - Muito obrigado, Senador 
Mansueto de Lavor. As assertivas que faz V. Ex' integram-se 
perfeitamente na direção que procurei imprimir às minhas 
palavras. Tem V. Ex~ inteira -rãZãó. -o ajuste--fiscal que não 
se converteu, ao que parece, até hoje em mensagem presi
dencial ao Congresso, limitou-se a simples minuta de proposta, 
toda ela absolutamente eivada de má-fé nO qUe diz respeito 
à repartição das receitas tributárias, no que concerne a estados 
e municípios. A própria elim1iiãÇão do IPI corria imposto fede
ral, para que seja transferido ou para que se simule a transfe
rência para estados e municípios, aí mesmo nesta medida 
está, na verdade, o golpe letal aos Fundos de PartiCipaÇão. 
É a proposta de substituir esses niecanismos definidos n.a Cons
tituição de 1988 por uma nova modalidade de ação que, em 
suma, representa a destruição de toda a arquitetura constitu
cional estabelecida naquela data. Sem dúvida, é esse o obje
tivo. Enquanto isso, o Governo deixa de regulamentar impos
tos que são da sua competência e pretende até extingui-los 
antes que sejam postos em vigor, como é o caso do Imposto 
sobre Grarides Fortunas. Projetas inúmeros de deputados e 

. senadores foram todos simplesmente sepultados na Câmara 

dos Deputados por ação das lideranças governistas. Não há 
interesse real do Governo nwna política séria de distribuição 
de renda ou de redução da concentração patrimonial. Este 
País' caracteriza-se, cada vez mais, por essa tremenda concen
tração de renda e concentração de patrimônio. 

Quando, porventura, a Constituição Federal cria um ins
trumento de combate a essa deformação do quadro brasileiro, 
quando cria ou procura criar meios de alterar o perfil de 
renda e de património. do País, o Governo simplesmente se 
omite, cruza os braços, ou, ao contrário, chega a propor a 
extinção desses instrumentos. Cito o exemplo do Imposto 
sobre as Grandes Fortunas pelo que ele tem de simbóliCo_, 
de emblemático dessa atitude do Governo diante do quadro 
social brasileiro. Um ajuste fiscal, uma reforma tributária 
deveria iilspirar-se fundamentalmente na necessidade de se 
alterar essa realidade assinalada pela injustiça, pela desigual
dade. Mas não é isso o que se verifica nos conhecidos antepro
jetos. A preocupação -dominante, exclusiva, na verdade, é 
a do caixa do Tesouro Nacional, é o acúmulo, a concentração 
de meios nas mãos do Poder Federal em detrimento da Fede
ração brasileira, da autonomia dos Estados e dos Municípios. 

Assim, Sr. Presidente, ao recolocar essa questão, ao tra~ 
zer, uma vez mais, à discussão esse desfalque, nas finanças 
estaduais e municipais, praticado pelo Govemõ da República, 
quero concluir as minhas palavras, reiterando o meu protesto 
e exigindo~ certo de que assim o faço em nome do Senado 
Federal, a reparação dos danos causados. Que o Governo 
da República restitua aos estados brasileiros, aos municípios 
deste País os meios orçamentários que deles ilegalmente sub
traiu. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira. 

O SR- EPITÁCIO~-CAFETEIRA (MA. Pronuncia o se' 
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu poderia 
simplesmente, Sr. Presidente, fazer chegar às mãos de V. 
Ex~ o expediente de hoje datado, que diz: 

~'Comunico a V. Ex~ que, a partir de hoje, deixo a Ban-
cada do Partido Democrata Cristão: -

Já me desfiliei. perante o Diretório Municipal de São Luís 
e Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, não optando 
por nenhum partido político. 

Assim', no Senado Federal e no Congresso Nacional, não 
farei parte de qualquer Bancada. 

Na oportunidade, apresento a V. Ex• protestos de elevada 
estima e consideração. 

Atenciosamente,- Epitácio Cafeteira.'' 
Sr. Presidente, tal atitude não poderia ser tomada apenas 

enviando essa correspondência. Tenho a obrigação de dizer 
aos meus companheiros e ao povo brasileiro o mo_tivo pelo 
qual me desfilief do Partido Democrata Cdstão. 

A CPI do P.C tem trazido à tona elementos exuberantes 
de que algo de podre está ocorrendo. E o povo quer saber 
toda a verdade. O. povo não admite o desconhecimento dos 
fatós. 

Acontece que, nessa ocasião, o PDC, meu ex-Partido, 
colocava-se em posição diametralmente oposta à do povo bra
sileiro, à do povo do Maranhão, que V. Ex~. como eu, repre
s_enta nesta Casa. E eu só tinha dois caminhos: ou ficava 
no Partido, que apenas me deu a legenda pai-a concorrer, 
?U ficava com o povo, que me deu os votos que me trouxeram 
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ao Congresso-Nacional, r:ara representar o nosso Estado. Op
tei pela segunda parte. E mais importante um Senador sem 
Partido, com o povo, do que um Senador com Partido, mas 
sem o povo. Aqui representa_mos nossos Estado~. Tenho que 
dizer, aqui, o que pe-nsa o povo do Maranhão, que quer a 
apuração total da verdade, doa a quem doer, independente 
das conseqüências. _ 

E foi isso, Sr. Presidente, o que me levou a essa desfilia
ção. Minha situação-; na realidade, era de desconforto. M_ais 
de uma vez, V. Ex~, inclusive_ presidindo e_sta Casa, teve o-por
tunidade ele me :ouvir reclamar sobre colocações da imprensa, 
onde, nas relações de Parl~mentares que apóiam- o--Governo, 
dizia: PDC, 4 Senadores. Meu nome nem s~mpre estava ali; 
mas, mesmo que não estivesse, estava implícito que eu era 
um deles. Cheguei a publicar um resumo dos meus pronuncia
mentos do ano passado, sob o título: "Foi preciso dizer não". 
Mesmo assim, muitas pessoas ainda pensavam que o Senador 
pelo Maranhão, do PDC, estava contra o povo principalmente 
no caso~da CPL 

Quero aproveitar, Sr. Presidente, para itertar a todos 
os Congres-sistas para o fãto de que a CPI é um instrumento 
democrático do Poder LegislativO. Portanto, é nossa obriga
ção, numa Comissão Parlamentar de Inquérito, apurar os er
ros e os desacertos do Poder Executivo. Desprestigiar a CPJ 
é desprestigiar o Congresso, o Poder Legislativo. 

Quais as conseqüências de colocar para baixo do tapete 
toda essa sujeira como quer o PPC?_ As conseqüências são 
as piOres. Ainda a CPI não chegou ao seu término e o Po4er 
Executivo perdeu a crcdibiHdade. _ _ _ 

Na hora em que o Presidente da República pediu à popu
lação que fosse às ruas manifestar o seu pensa-mento, o que 
se viu neste Brasil foi todo o povo brasileiro, na sua quase 
totalidade, espontaneamente, sem ser cond:uzido por nenhum 
Partido, sair de preto, em repúdio ao que af está. 

O Poder Executivo está desacreditado. E o Poder Legisla
tivo, se não cumprir o seu papel, também fiCará desacreditado. 
Se isso acontecer, o sistema começará a perder a sua força 
diante da evidência de que as medida§i corretas não são toma
das. A situação ficar:ia tão frágil qu.e at~ meSiDó os nossos 
mandatos não teriam qualquer valor: qualquer -pessoa que 
tivesse força e quisesse se ~presentar para tomar conta deste 
País, em nome da moralidade admínistratjva,_ em nome da 
reconstituição dos costumes no Brasil, fá-lo~ia; e Coin a-maior 
tranqüilidade, sob o aplauso daquela mesma· mUltidão que 
ontem estava nas ruas fazendo uma manifestação_ pacífica, 
apartidária. ·-- _____ -

Com isso é que devemo-s: nos preocupar. Aceitamos; cOmo 
Poder Legislativo, a situação de descr.é.djto a que chegou o 
Poder Executivo? _O irmão do -Sr. PaUlO César Farias disse. 
e depois desdisse, que havia distribuído cli(úiue~·para a ~leiÇã~ 
de parlamentares. Se essas palavras morrem aqui, ~orre tam
bém o Poder Legislativo, _a dignidade do Cpngresso Nacional_. 

Sr. Presidente, eu não tinha outra" atitúde senão me desfi
liar do PDC, senão dizer que permanecerei no Senacj.o como 
Senador sem Partido, mas representando com dignidade o 
povo do Maranhão. 

O Sr. Chagas Rodrigues- V. Ex~ me permite um aparte? 

Maranhãu. V. Ex~ tomou uina dicisã9 políÚca. Esta é uma 
Casa democrática e nós sempre respeitamos as opiniões, inclu
sive as dos nossos adversários. Quando V. Ex~ comunica ao 
Senado e à Nação que se desliga do Partido Democrata Cris
tão, V. Ex• explica devidamente essa decisão que tomou, mo
vido por um sentimento democrático de fidelida_de ao povo 
que 'O elegeu mais uma vez, pois V. Ex• é um ilustre homem 
público de trajetória brilhante. Além das razões de ordem 
democrática, de fidelidade ao seu povo, V. Ex~ aduz outro 
argUmento de igual valia: uma questão ética, de fidelidade 
a princípios morais. E sem moral e sem ética não há adminis
tração nem política. Muitas vezes, o homem público, por essa 
oü aquela razão, por fraqueza, poi comodismo, por falta de 
coragem, pensa de um modo, mas não é conseqUente, não 
age no mesino sentido. V. Ex', no ent_anto, demonstra que 
não só tem conhecimento exato do momento político por 
que- passa a Nação, como qUer proceder de. acordo com -a 
sua consciência. E um ato de coragem, nobre Colega! Cumpri
mento-o por essa atitude de independência, de coragem, de 
fidelidade à democracia e a princípios éticos. Em qualquer 
Congresso do mundo, nobre Senador Epitácio Cafeteira, não 
é difícil a um parlamentar, integrante de um Partido que apóia 
o:·uoverno, permanecer nesse Partido. É comum Congres
sistas de oposição apoiarem governos: Difícil é o que V. E~ 
está fazendo: um homem ligado a um PartidO que sustenta 
o Governo, movidO por sentimentOs, por prinCípios democrá
ticos e éticos, afastar.:.se desse Partido para tornar-se um parla
me!ltar independente, agindo e pensando somente de aCordo 
éô'lll.OS superiores interesses do País e em favor âo fortaleci
mento das instituições democráticas. Saúdo V. Ex~ não só 
em meu nome, mas, estou certo, em nome dos me:us compa
nhe:iros de Bancada e de todos aqueles que entendem que 
cada um deve agir de aCordo com sua consciên_cia, pensando 
nO fortalecimento da democracia ·e Dos mais ·altos interesses 
do País. Minhas congratulações. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -Agradeço ao nobre 
amigo ãs palavras motivadas também pela amizade que me 
dedica. Quero aproveitar a opOrtunidade para registrar que 
votei no Senhor Fernando Collor de Mello para Presidente 
da República. Mais do que votei, organizei, com todos os 
meus amigos, apoio ao Senhor Fernando Collor de Mello, 
que, no Maranhão, teve 2/3 dos votos. Eu era Governador 
do Estado. Votei no discurso, mas o discurso não correS;
pondeu à realidade. Desde a hora em que a realidade começOu 
a· ser exatamente o oposto do discurso, neguei apoio ao PreSi
dente Collor. De forma que, quando se refere àqueles 35 
milhões de brasileiros_, Sua Excelên_cia está __ _4izendo que eles 
votaram no discurso, aquele díscurSO-pela·morandade,-cóiitfã 
~c:rs-tnáfã:] áS~-oo·ntri~a -corrupção-;oontra -wdo ·qu~-estãva er:mdo 
Íleste País. Foi esse disCursO que o elegeu Presidente da Repú
blica. Se Sua Excelência agisse conforme o discurso, fiéJUe 
Certo V. Ex' de que eti estaria aqui para defender o Governo, 
tarefei nem sempre fácil, mas eu seria coerente c_om o discurso 
e, conseqüentemente, coerente com o ~eu voto. 

- Ag'radeço a V. Ex' o aparte e as palavras lisonjeiras (j_Ue 
disse a meu respeito~ 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -Com prazer, ouço OSr.MansuetodeLavor-Permite-meV. Ex•umapar-
V.~ ~ 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre SenadQr Epitácio Cafe
teira, congratulo-me com V. Ex~ e coro o nobre povo do 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Com muita honra, 
nobre Senador. 
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O Sr~ Mansueto de Lavor.- Nobre Senador Epitá~io 
Cafeteira, O pronuncia_mento de V. Ex• e o gesto que assume 
na tarde de hoje são históricos. É o inícia ·de um processo. 
Com certezz., o gesto que neste momento V .. E:r.o assume e 
explica no pronunciamento que faz da tribuna do Senado 
será seguido por outros representantes do povo brasileiro nas 
duas Casas do Congresso e em outras Casas LegiSlativas do 
País. Eu gostaria de comparar a posição de V. Ex• com a 
de outro homem público de destaque na vida nacional: o 1 

Governador do meu Estado, Sr. Joaquim Francisco, que;- ria 
semana passada, anunciou ofícíalmente o_ seu rompimento 
com o Governo, tendo em vista os resultados a_té enW-9 _divul
gados da CPI sobre o Sr. Paulo Cé$-ar Cavalc;inte Farias. 
Isto foi na semana passada - um Governador de Estado 
e, por coincidência, o Goverriador do Estado que tenho a 
honra de representar nesta Casa, Pernambuco. Hoje, V. Ex~, 
homem ilustre, digno, combativo, representante do ES:tãdo 
do Maranhão, assume, de modo pioneiro·, aqui no Congresso 
nacional, posição semelhante a do Sr. Governador· Joaquim 
Francisco, isto é, deixa o Governo. O -Goverriador Joaquim 
Francisco ainda não deixou o P_FL, mas entrou em dissidência. 
V. Ex~ foi mais à frente; deixa uma legenda automaticamente 
ligada ao Governo- para melhor seguir o que o povo está 
querendo e, mais que isso, as díretrizes, os prind(iios arrai
gados em sua consciência de homem público. Meu prezado 
colega Epitácio Cafeteira, esSe gesto certam_ente marcar~ a 
história desta Casa e·-nela ficará registrado. Levó até V. Ex~ 
titinha congratulação pessoal, e creio também que posso falar 
em nome do meu Partido, o PMDB, que desde o início_ não 
defe~deu gestos precipitados nem prejulgamentos, mas defen
deu a apuração dos fatos e a valorização dos trabalhos legisla
tiVos. Como_V. Ex~ destacou, ou se dá importância ao trabalho 
da CPI, levando a todo o País, a começar pelos integrantes 
desta Casa, a idéia de que esse trabalho é de suma iroportânéia 
para o Brasil, ou se ataca a CPI; e fazê-lo é atacar o Poder 
Legislativo, é desvalorizar a fUnção do papel legislativo. Isso 
dizem V. Ex~, os democratas de todo o País e a CNBB, na 
palavra de Dom Luciano Mendes em documento que aqui 
deixou e na entrevista que prestou, ontem, ao O Estado de 
S. Paulo. Dísse Dom Lucjano _que, se os trabalhos da CPI 
forem anulados por qualquer artimanha e houver uma frustra
ção, poderá haver uma desagregação do tecido social no Bra
sil. Essa preocupação que V. Ex' externa aqui, essa confiSSão 
de princípios acima- de interesses iinediatos ou fisiológicos 
tem que ser aplaudida e louvada. Gostaria de dizer a V. Ex~ 
que as conseqüências desse gesto, com certeza, pesarão muito, 
como as conseqüências, na semana passada, do gesto do Go
vernador Joaquim Francísco.· S. Ex~ não rompeu com ,-o Go
verno Federal por uma razão admiriiStrátiVa". E-havia muitas 
razões administrativas, uma vez que era do GoVerno e, de 
primeira hora, foi o condutor da c_ampanha do então candidato 
Fernando Collor de Mello à Presidência da República no Esta
do. V. Ex~ diz também que, no seu Estado, foi a Liderança 
que conduziu essa campanha. Mas S. Ex• não rompeu por 
questões administrativaS O ii por disCordância política; rompeu 
por razões éticas. __ 

Foram essas as palavras do Governador Joaquim Fran
ciSco e são essas, praticamente, as mesmas palavras que V. 
Ex~ externa da tribuna. Isso, inevitavelmente, fará cOm que 
as Lideranças do Governo, que já estavam em posição~ descon
fortável diante dos lamentáveis acontecime_nto..s e-- f3tos que 
vêm à tona dos trabalhos da CPI, coloquem-se em posição 
extremamente difícil. Quando seus c-ompanheiros, membros 

-de bancadas do Gciveino, deixam õ Gov-erno, não por questões 
administratívaS, não por discordâncias políticas, mas por ques
tões éticas, é muito difíCil a situação das lideranças. Há Lide
rançru;; de grande quilate ao lado do Gov~mo. Dentre elas, 
cito em sentido positivo -sem me alongar, porque s:-Er 
não está presente - o Senador Marco Maciel - Líder do 
Governo~ nesta Casa. S. Ex~ diz que permanece ao lado do 
Governo por questão de lealdade e quer a apuração final 
dos resultados da CP!. O que esperamos é que realmente 
se-defenda essa apuração. O resUltado está próximo. A CPI 
terá menos de dez dias para encerrar os seus trabalhos, mas 
V. E:~C~já considerou como elemento suficiente para essa ruptu
ra os fatos já apontados e colhidos, assim como o fez o Gover
nador Joã.quim Francisco. Por tudo isso, Senador Epitácio 
Cafeteira, aplaudo seu gesto histórico; com certeza, não-será 
um gesto isolado no Parlamento Brasileiro. Vamos dizer o 
que dissemos dias atrás: dentro dos limites, dos ditames da. 
Constituição, temos que reforçar neSses dias finais o poder 
da CPI, que é o poder dado pela Coristituição ao CongresSo 
Nacional para exercer uma das suas principais tarefas: a fiScali
zação dos atos administrativos dentro do critério da morali
dade pública, do interesse púbico e dos interesses maiores 
do País. Meus aplausos a V. Ex~ pelo gesto que faz neste 
momento histórk:o do Parlamento brasileiro. 

O SR- EPITÁCIO CAFETEIRA- Agradeço a V. Ex•, 
nobre Senador Mansueto de Lavor, que falou em seu nome 
e em nome da sua bancada, e digo-lhe que já aSsumi o mandato 
de Senador fora de sintonia com o Governo Federal._ Não 
fui eu quem abriu a dissidência; foi o Governo Federal, na 
hora em que esqueceu os descamisados, o povo, e se ensimes
mou, tomando medidas que o povo jamaí:nweitaria. Já assumi 
o mandato em oposição ao Governo. Y. :gx.~ sabe perfeita
mente que os meus pronunciamentos e os meus votos sempre 
foram assim. Mas a dissidência nem sempre atinge o objetivo. 
Se fiquei desde o começo contra o (Jo~e:rno, ·ainda assim 
o meu nome estava sempre contabilizado na bancada dos 
parlamentares que apoiavam o Governo. 

Essa medida que tomei hoje, de deixar o PDC, foi como 
cortar totalmente o cordão umbilical. Aproveito para dizer, 
com o pedido da Igreja e da OAB, que também eu tenho 
consciência de que eSsa CPI, pelo que- está apurando, será 
o remédio último a ser tomado. E é tão. violento Q relJlédio 
que a corrupção será eliminada ou iilstitucionalizada, oficiali
zada. E é esse o meu- receio. Se hollver conseqüências, se 
o qu_e a CPI apurar produzir culpados e punidos, tenho a 
certeza de que haverá um freio,_ de. que. a corrupção caminha 
para ser eliminada, mas se colocarem um biombo, se coloca
rem toda a sujeira embaixo do tapete, a totrupção estará 
institucionalizada em nosso País. 

Muito obrigado, Senador Mansueto de Lavor, pelo seu 
aparte. 

O Sr. J'!n_as Pinheiro- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EPITÁCIO CAFEITERA- Ouço V. Ex•, nobre 
Se:nador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Nobre Senador, a trajetória de 
alguém que se dedica à atividade política nunca pode ser 
retilínea e uniforme. A vida de um político requer, a cada 
momento, tomada de decisão, correção de rumos, mudança 
de atitudes. São com2onentes do dia-a-dia da vida de um 
político. V. Ex~ pratica nesta- tai:"de um gesto que, por fim, 
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determina a tranqüilidade de sua consciência, discordante que 
se encontra dos procedimentos do Governo e membro de 
Partido que apóia o Governo, cõmodisse. Vivia V. Ex~ perma
nentemente numa situação de desconforto. Na verdade, desde 
que assumiu Q )llandato - e assinalo também essa passagem 
do seu pronunciamento - esteve o tempo todo diScordante 
do Governo. Portanto7 esse gesto possibilita a V. Ex~ exercitar 
plenamente, sem amarras, sem questão nenhuma mais a pren
dê-lo- não está mais preso, nem formalmente, a um Partido 
do qual numerosas vezes discordou - sua atividade. Minha 
participação no pronunciamento de V. Ex~ atende a um pedido 
de um amigo nosso, amigo ineu a de V. Ex~, o Senador Amazo
nino Mendes, Líder do PDC, que, tomando conhecimento 
de que V. E~ nesta tarde anunciaria o s-eu- desligamento do 
PDC, e sendo candidato e Prefeíto de Manaus, o que o impos
sibilita de estar aqui neste momento, e tendo ainda recebido 
informações de que nenhum outro Senador do PDC estaria 
aqui, pediu-me, por telefone, que viesse dizer a V. EX' que 
ele recebe e acata esse gesto. Mas anuncia S. Ex~- pediu-me 
que fizesse esse regiStrO..::.. que o seu Partido numerosas vezes 
tem-se declarado independente do Governo. S. Ex• tem dito, 
em declarações aos jornais, que o seu Partido é independente 
e que só aguarda o resultado do relatório da CP! - e todos 
nós somos unânimeS em louvar a _aç_ão dessa Comissão, que 
tem descoberto tantos fatos de prática desaconselhável quando 
se está à frente do Governo- para se prom.inCiar. De modo, 
meu caro Senador, que me apressei a atender o pedido do 
amigo, já qUe não havia outro elemento, outro Senador de 
seu Partido aqui, e S. Ex• não poderia estar presente. O Sena
dor Amazonino Mendes pediu-me que fizeSse esse registro, 
e dissesse que o Partido dele numerosas vezes tem declarado 
à imprensa que é independente. S. EX' está aguardando tão-so
mente o resultado da CPl para se pronuriciar publicamente 
como Líder. Particularmente, louvo a atitude de V. EX', por
que demonstra assim, cabalmente, a independência com que 
sempre se conduziu nesta Casa. E nós somos __ todos _ _te..s_te_:mu:
nhas desse seu comportamento independente, que tem hon
rado o Estado do Maranhão, de onde V. Ex• vem. Faço esse 
registro ta:mbém com contentamento, louvando a atitude que 
mostra, de forma determinante, a independência que V. Ex• 
tem perante esta Casa. Era o que queria dizer. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Agradeço ao nobre 
Senador Jonas Pinheiro o aparte, dado a pedido do nobre 
Senador Amazonino Mendes. Quero apenas regisfrãr, ilobre 
Senador, que o PDC tem. Partido para receber favores e car
gos. Outro dia tive uma -alegria. Peguei o jornal e ali estava: 
o Deputado fulano quer que o PDC reexãmine sua posi~sãb 
junto ao Governo. E-eu-fiqtü5i aJ.egre. Pelo menos há alguém 
que quer que se reexamine essa situação! 

E logo abaixo dizia: o PDC, segUndo a opinião do Depu
tado, tem que reivindicar mais cargos no Governo. Aí eu 
vi que o doente não tinha mais remédio, estava na UTI, em 
fase terminal. Foi por isso que tomei essa decisão. 

Eu poderia ter mandado uma carta ao Senador Amazo
nino Mendes, mas como S. Ex~ não estava aqui, enviei uma 
carta ao Presidente do Diretório Nacional do PDC, comuni
cando minha decisão, que já- foi transmitida ao Presidente 
do Diretório Municipal onde estava nossa filiação; ao Juiz 
do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; ao Presidente 
do Senado e, conseqüentemente, do Congresso Nacional; e 
ao Presidente do PDC. A ri:tulher de Cés3r não pode somente 

'ser honesta; tem que parecer honesta também. 

O Sr. Antônio Mariz- Pennite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EPITÁCIQ CAFETEIRA - Ouço o aparte do 
nobre Senador. 

O Sr. Antônio Mariz- Senador Epitácio Cafeteira, tam
bém felicito V. EX'_ pela decisão que acaba de anunciar: desli
gar-se do seu Partido para permanecer fiel à sua consciê-ncia, 
para· preservar a inâependência da sua posição_, para, ei:D suma, 
poder julgar-, em sintonia com: o povo brasileiro, os fatos 
que hoje estão no centro da grande crise brasileira, decorrentes 
dos escândalos que envolvem a Presidência da República. 

Como Membro da CPI, estOu convencido de_ que há, 
atualmente, indícios suficientes que permitem a formalização 
de um processo de impeachment contra o Chefe do Poder 
Executivo. Evidentemente, caberá a cada Senador e Depu
tado_formar o seu próprio juízo· e, em função dele, decidir. 
Parece-me que a nenhum Partido assiste o direito, neste mo
mento, de irp.por uma determinada conduta. Não_ se vota ou 
se deixa de votar impeachment em função de _maiorias even
tuais·, inas por imposição de valores que por todos devem 
ser respeitados e que reflitam o estado de ânimo do pOvo 
brasileiro em determinado momento. Ao se desligar d_o seu 
Partido, V. E~ o faZ coril a consciência âo qtie -isSo representa 
na sua vida política. O nobre Senador defronta-se com as 
conseqüências, dificuldades e obstáculos que se verificarão 
a partir de sua decisão. No entanto, o ato de V. Ex~ revela 
firmeza e coragem. É preciso enfat1Zar estas virtUde-s, porque 
o País as requer neste instante. Por iss~, resta-me aplaudir 
e louvar o ato que V. Ex~ assume aqui, neste grave momento 
de vida do nosso País. 

O SR- EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Ao agradecer o aparte 
do nobre Senador António _Mari_~. quero lembrar u_m _fato 
em defesa dessa CPI. Foi o PDC quem recorreu para-retirar 
o nobre Senador José Paulo Biso! dessa CP!, sob a alegação 
de que não teria havido uma reunião_ da bancada para a desig
nação do seu nome, Não hopve, porém, reunião da bancada 
do PDC para reclamar o lugar na CPI. O PDC estava, assim, 
marcado, senão como Partido do Governo, pelo menos como 
Partido reserva do GovernO, poiqtie me parece que sempre 
foi tratado como reserva do Governo; até os Deputados acham 
que têm poucos cargos neste Governo, ou não têm quase 
cargos. 

Não sou da CP! - V .. Ex•, que é membro dela, sabe 
disso -mas, pelo meu pensamento, a CPl é o Congresso, 
é o Poder Legislativo. Peço, então, a essa CPI que proponha 
punição para aqueles que vierem_ depor debochando dela. 
Vi, por exemplo, na televisão, uma depoente que, quando 
lhe faziam uma pergunta, chegava perto do microfone e dizia: 
"Desconheço". Faziam outra pergunta, e ela respondia: "Não 
sei". A outra pergunta ela respondia: "Não fui informada". 
Enfim, desdenhou do Congresso Nacional - porque a CPI 
é o Congresso Nacionall Outra convidada para vir depor disse: 
"Não_ vo_u _ ~que estou menstruada". Isto é o fim!. :é- .o fim 
de um Poder Legislativo que não pode se omitir, que não 
pOde ser biombo na apuração dos fatos. 

Esses fatos me revoltaram. Por isso, até a votação dessa 
CPI - não sei até quando vou ficar sem Partido - mas 
até a votação disso, quero ter as mãos desamarradas, não 
quero que niriguém segure o meu -pulso, para que eu possa 
votar como quer o povo do Estado que tenho a honra de 
representar no Senado Federal. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me-v. Ex~ um aparte? 
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O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Ouço V. Ex• com 
m~ita alegria, nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Epitácio Cafeteira, 
V. E~ toma uma decisão que vai servir de exemplo, como 
já serviu de exemplo à decisão do Governador de Pernambuco 
e à de um Deputado de Sergipe. Neste momento, não_ estamos 
aqui discutindo questões partidárias. Quando se fala em im
peachment, ou quando se fala no resultado da CPI, aqueles 
que tentam partidarizar esta questão, na realidade, querem 
um biombo para se esconder da verdade. O que se discute 
neste País é ética e moralidade. São os princípios éticOs que 
devem ser defendidos na ati vida de política, na política do 
dia"a-dia. O que temos que discutir é a moralidade pública, 
é o respeito ao Erário, é o respeito à administração pública, 
o que, infelizmente~ não tem ocorrido. É a mesma coisa que 
dizer que ainda se buscam fatos para serem apurados pela 
CPI e que todos estamos aguardando os resultados da CPI. . 
Os fatos que aí istãó, de público, já são mais do que suficientes : 
para se formar um ente de razão. O Presidente da República 
errou mais uma vez, quando foi à televisão para: conclamar 
o povo a ir para as ruas de verde e amarelo. Veja V. Er' 
o resultado de ontem. Nunca se viu, em Brasília, uma manifes
tação pública como a que ocorreu ontem. E não foi uma 
organização partidária ou sindicato, não foi organização de 
nada que a planejou. Foi urna manifestação espontânea. O 
povo foi para a rua para demonstrar a sua contrariedade com 
isso que está ocorrendo; e escolheu o preto, o preto do luto. 
Mas temos que resgatar o verde~e-amarelo que simboliza o 
nOsso País. O nosso verde não _é o verde do dólar do senhor 
PC e dos "fantasmas" que existem por aí; nem o nosso amarelo 
é o dessa Operação Uruguai, que é uma das maiores farsas, 
uma das maiores tramóias que se pretendeu lançar por este 
PaíS. Vamos ter um processo adiante. A CPI está cumprindo 
rabalhos. Ela não vai condenar, nem prender ninguém, mas 
forneceu os meios para que se possa condenar e prender os 
responsáveis pelo que está ocorrendo. O trabalho que a CPI 
executou foi da maior importância, vai ser uni divisor-de águas. 
Vamos defender a moralidade, ou vamos manter esse cinismo 
de alguns, que ainda querem manifestar que têm que votar 
partidariamente, porque nada pode ocorrer a esse Presidente 
da República? Ler, como eu li, uma declaração atribuída ao 
Sr. Jorge Bomhausen, no sentido de que o que importa agora 
não são esses fatos da CPI~ mas, sim, o resultado do painel?[ 
E para obter o resultado d_o painel, tem-se que utilizar o 
dinheiro público, mais uma vez, para cooptar vófos. V. Er' 
fala no exemplo do PDC da Câmara: é verdade; o apoio 
depende de que se dê mais ou menos cargos, ou o maior 
número de cargos ou não. Conheço o Líder do PDÇna Câma
ra, por isso posso falar assim. Sr. Senador, chegou a hora 
de os homens de bem deste País se unirem. Há uma frase 
de pára-choque de caminhão que diz tudo: "No dia em que 
os homens de bem deste País têm, este será um país sério". 
Porque, no dia em que os homens de bem tiverem a coragem 
de ir para praça pública, para dizer o que sentem, como os 
canalhas a têm para ir a público, seremos um País sério. A 
resposta, o povo a deu ontem em todos os estados deste País. 
No entanto, ainda há quem queira esconder os fatos que ocor
reram, não transmitindo a verdade para o público. Isso, Sr. 
Senador, tem que acabar neste País. Temos que dar um basta, 
e isto depende exclusivamente de nós:. Se tivermos coragem 
para fazê-lo, votando no ünpeachment desse PreSidente, ire
mos mostrar ao País que os políticos são homens sérios, que 

não se vendem, não se deixam corromper, não se deixam 
cooptar. O verde-e-amarelo é nosso, é deste País, e não daque
les que estão utilizando os recursos e a força do poder para 
fazer essas tramóias que o Brasil já conhece e condena. 

Nobre Senador Epitácio Cafeteira. V. Ex~ tornou uma 
posição que nós que o conhecemos sabíamos que tomaria. 
Mas essa posição te-m que ser seguida por muitos .outros ainda. 
Ainda é necessário um maior número de adesões-, não através 
de favores, porque não temos favores nem dinheiro para dar 
a ninguém; mas convencendo os que ainda precisam ser con
_vencidos de_ que o País está acima de qualquer intere_sse, de 
qUalquer preOCupação -em manter parcela de poder. Os donos 
desse poder há tantos anos têm que acreditar mais neste País, 
na juventude que está acordando e se conscientiza:ttdo. A 
juventude do Brasil está dando o exemplo a ser seguido, como 
o fez ontem. É através desses exemplos que iremos constituir 
novamente um país decente e honrado para transmitirmos 
a nossos filhos e netos. Senador Epitácio Cafeteira, peço des
culpas por ter-me alongado neste aparte. É o meu seritiriiento 
de repulsa e de revolta que não pode mais aceitar o qUe 
está ocorrendo, que não pode mais admitir que ainda haja, 
neste País, alguém capaz de fazer prevalecer os seus interesses 
pessoais sobre os da Nação. Infelizmente, ainda há gente que 

, age assim. Temos que acabar com isso! 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA-Nobre Senador J utahy 
Magalhães, o aparte de V. Ex• enriqueceu o meu pronuncia
mento.- cr·que V. Ex~ disse hoje, aqui,- já ouvi no EStado 
do Maranhão. V. Ex~ vem acrescentar à minha~ a_palavra 
da Bahia, Estado que V. Ex~ representa com grande dignid~de 
e honra. 

Já que V. EX' falou no verde-e-amarelo, aproveito para 
dizer que o Presidente, creio eu, escolheu mal a cor; primeiro, 
porque o verde-e-amarelo não é do GOVei"no, mas dó-Bfasil. 
Se o Governo tivesse que esc-olher um símbolo, deveria ser 
o branco, porque os fantasmas, pelo que sempre ouço falar, 
se vestem de branco. Se todos os que o apoiaram estivessem 
envoltos em lençóis brancos, daria para entender: seria o apoio 
aos "fantasmas", àqueles que a CPI, com grande habilidade, 
está "identifiCando. São fantasmas, não pela sua existênCia, 
mas pela sua capacidade de movimentar os dinheiros de "con
sultarias". Será-que O tlonie seria consultaria? Ou seria aç:onse
lhamento? E C3.da conselho vale 200 mil dólaresJ 

A bem da verdade, diz o ditado: "Se conselho fosse bom, 
não se dava: vendia-se". Pois o Sr. PC Farias conseguiu_esta 
grande habilidade: vender os seus conselhos; e vender caro! 

O Sr. Mauricio Corrêa- Permite-me V._ Ex~ um aparte? 
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Ouço, com muita 

alegria, o aparte do nobre Vice-Presidente da CPI, Senador 
Maurício Corrêa, do Distrito Federal. 

O Sr. Maurício Corrêa - Senador Epitácio Cafeteira, 
venho aqui para dar o meu aparte a V. Ex\ embora eu.não 
tenha estado presente desde o início do seu discurso. Mas 
sei qual é o núcleo dele, pois V. Ex• já falara a respeito 
hoje comigo. Quero cumprimentá-lo pela decisão que V. Ex~ 
acaba de tomar. A respeito do mérito, diria que, logo após 
tomar conhecimento daquela entrevista que O -Sr. Pedro CoUo~ 
fez contra o Sr.- PC Farias, fiz o primeiro Pú'>ituOclá.inCnto 
no Congresso, pedindo a instauração da CPI. Inclusive, tive 
o prazer de ser aparteado pelo nobre Líder do PMDB nesta 
Casa, Senador Humberto Lucena, e, depois, de tef sido consa
grado com o reconhecimento do nobre Líder do PMDB na 
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Câmara, Genebaldo Correia, e do Presidente da Câmara dos 
Deputados, Ibsen Pinheiro, pelo pronunciamento que fiz, com 
absoluta tranqüilidade, e que deslanchou exatamente a convic
ção da necessidade da instauração dessa CPI. Na medida em 
que verifiquei que um irmão do Presidente fazia aquelas acusa
ções, pareceu-me que, indiscutivelmente, teríamos que nos 
aprofundar, no que estivesse ao nosso alcance, para esclarecer 
os fatos. Hoje, Senador Epitácio Ca[eteita, ilustre Parlamen
tar •esta Casa e ex.;-Governador do Maranhão, posso dizer 
que fiquei satisfeito com esses fatos, porque vejo, depois de 
ter assistido a todos os depoimentos e de acompanhar todas 
as diligéncias, a gravidade desta situação. É urna CPI diferente 
das outras, porque finca urna !Staca nO tempo e no espaço, 
estabelece uma marca com re ação ao passado e ao futuro. 
Imagine V. Ex~: qUando o Presidente Collor se instalou no 
poder, logo depois que aprovamos o "pacote~~ económico, 
estabeleceu-se que os cheques ao portador estariam proibidos 
a p,artir- de uma determinada importância. Constatamos que, 
hoje, a grande sangria na receita dos impostos, a evasão de 
impostos se dá exatamente atraves desses "fantasmas" que 
passaram a depositar, em bancos, importâncias astronómicas. 
Quer dizer, ficou mais do que patente que essa- foi a forma 
que se encontrou para sonegar o Imposto de Renda, para 
não se cumprirem as disposições regulamentares das leis bra_si
leiras, no que tange às obrigações da pessoa física e da pessoa 
Fisco. Mas, Senador Epitácio Cafeteira, o que me causou 

espécie -e até fui para a CPI com certo ceticiSnio -depois 
de ter ouvido os Srs. Pedro Collor, PC Farias e Cláudio Vieira, 
foi o depoimento do Sr. Eriberto França, motorista da D. 
Ana Acioli. VerifiCfuei~ -então, que não dava mais para me 
conter. Era necessário colocar para fora o meu sentimento, 
o que a minha convicção de advogado estava dizendo a mim 
mesmo; e não tive outra alternativa senão .acreditar em tudo 
aqm1o. Por incrível que pareça, Senador Epitácio Cafeteira, 
tudo aquilo que o depoente Eriberto França disse está sendo 
comprovado; da mesma forma, também estão sendo c_onfir
madas aquelas primeiras acusações do Sr. PC Collor. Quançlo 
o Sr. Cláudio Vieira compareceu à Comissão Parlamentar 
de Inquérito pãra õ seu primeiro depoimento, disse, reitei~ 
radas vezes, que não sabia nada sobre o envolvimento com 
o senhor PC Eari_a_s__e encerrou o seu depoimento. A CPI 
começou a trabalhar e verificou a eXiStência desses '""fantas
mas" e desses depósitos feitos para a manutenção da Casa 
da Dinda. O ex-Secretário do P_re_sidente foi reconvocado para 
ser reinquirido e trouxe aquela versão do contrato que teria 
sido assinado no Uruguai, pelo qual o Presidente da Repú
blica, assinando uma promissória de 5 niilhões de dólares, 
por antecipdção, teria sacado 3 milhões e 700 mil d61a:res. 

Hoje, pode-se dizer, com ::tbsoluta tranqüilidade~ que, 
do total que se apurou mat .... h:J.tica~neme·J há um compromisso 
assumido, lá pelos encarregados da administração das despe
sas pessoais do Senhor Presidente da República, de que o 
esquema PC passou 11 milhões e 50_0 mil dólares para a manu
tenção da casa, enfim, dos gastos do Presidente, o que implica 
dizer que teríainos que ter três vezes o valor daquele emprés
timo obtido no Uruguai -se ele for verdadeiro, porque até 
agora não passou essa convicção pela minha cabeça. 

De modo que~ quando o Sr. Cláudio- Vieira veio com 
aquela versão de que o empréstimo fora feito no Uruguai 
e de que os cruzados novos t_eriam atravessado a ~ronteira 
da forma que todos sabem, e que o Presidente da _R~ pública 
se relacionou aqui com um contrabandista, um doleiro, um 
homem de uma reputação moral duvidosa, que é o Sr. Turner; 

quando vi que realmente este cidadão se encarregou de aplicar 
aqueles cruzados na compra de 318- quilos de ouro e que, 
depois, começamos a descobrir que o Sr. PC tinha feito alguns 
repasses para manutenÇão da casa da Dinda; que se retiraram 
também daquele volume de ouro sete quilogramas para que 
o Sr. PC pudesse pagar algumas contas do Presidente da Repú
blica, vi que era um absurdo. Ao tomar conhecimento dessa 
estória, fiquei completamente estático. Pasmo, verifiquei que 
o Sr. Turner compareceu a um_cartório de São Paulo e, me
diante escritUra pública de declaração, havia dito que ele tinha 
consignado o dever de pagar a algumas pessoas e outros "fan
tasmas" que foram criados. Daí cheguei à conclusão de que 
um Presidente da República i,misCuir-se Da gestão de uni negó
cio dessa natureza é extremamente desagradável. Não podía
J?lOS admitir que i.lm chefe da Nação pudesse fazer isso. Con
sultei a Lei n' 1.079, de 10 de abril de 1950, e Já está escrito 
-no-que tange ao Presidente da República: ''Proceder de forma 
incompatível com o decoro, a honra e a dignidade do cargo 
constitui crime de responsabilidade". E passei a me perguntar: 
será que um Presidente da República, homem que exerce 
a curul presidencial. o mais alto magistrado na Nação, poderia 
agir dessa forrria ou isso seria alguma coisa que servisse como 
um exemplo para que o outros fizessem gestões escusas e 
irregulares ~orno essas, partindo, exatamente, do Presidente 
da República? Pareceu~ine que nãO. Daí, a minha convicção 
6 por esse fat<?J_ f!laS por outros que verifiquei, ao longo desse 
depoimento, que nãõ tenho mãís cOndições de ficar silente. 
Não sou juiz, não sou magistrado; sou um Senador como 
V. Ex•, com um mandato-até menor que o de V. Ex:', que 
a:nda tem seis ãnos e tanto para cumprir e eu s6 tenho dois 
anos e pouco. Mas, será que vou sair daqui, perguntava eu, 
com a minha consciência tranqüila ou tenho que cum-prir com 
minha obrigação? Daí ã Minha col].vicção absoly.tamente segu
ra, refletida de que eu não poderia deixar de cumprir com 
a minha obrigação: primeiro, votando a favor de um relatório 
que reflita o extrato de tudo aquilo que aconteceu, ao longo 
desse depoimento; segundo, não sou Deputado, não vou falar 
se recebo ou não o impeachment. Esta é uma questão que 
cabe aos Deputados examinarem. Mas, quando chegar ao 

_ Senado, já tenho a minha convicção firmada. Penso que isso 
tudo é lamentável. Portanto, quero parabenizar V. Ex~ por 
esse gesto estranho, que me permitam os ilustres parlamen
tares do PFL, não posso aceitar, Senador Epitácio Cafeteira, 
que um Partido político se preste a essa ação de dar ao Presi
dente da República condições de se manter no poder. apenas, 
por interesses políticos, enquanto que- os interesses morais 
estão mais do que configurados, portanto, merecem a nossa 
reprimenda, merecem a nossa recusa. Por isso·, vim aqui, hóje, 
parabenizar V. Ex~ por esse gesto de altivez, de postura de 
independência. V. Ex~ foi Deput3do por muitos anos- muitos 
mandatos - e tem uma vida limpa, confirmada agora me
diante esse gesto proclamado neste instante. Portanto, vim 
::.:;,._•i oara dizer a V. Ex~ que me orgulho em pertencer a 
um colegiado do qual faz parte, pela sua altivez, pela sua 
estatura, pela sua independência de homem que não está liga
do a nenhum interesse, senão ao da sua consciência. O meu 
abraço ao Senador Epitácio Cafeteira. 

. O SR. EPITÁClO CAFETEIRA - Muito agradecido, 
Senador Maurício Corrêa, pela honra que me distingue. Que
ro, ao encerrar, Sr. Pre.sidente, este pronunciamento, voltar 
ao fulcro dele. _Não adiante se discutir se..os fantasrp.as compra
ram a Vasp, se essa empresa hoje vôa porque tem os fantásmas 
como seus donos. Não ad_iante discutir se o diriheiro foi em-
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prestado ou não. Falam-me em cifras de milhões de dólares, ser investigada. Logo no dia seguinte, veio o motorista Eri-
assim: uEmprestei US$8 milhões para fulano", como se esti- berto e deu todas as dicas para que a CPI fizesse as investiga-
vessem falando de cruzeiro. Tudo isso é ó que está criando ções. Cõm os novos poderes de rompimento do sigilo bancário, 
essa dificuldade, esse constrangimento perante a opinião pú- para possibilitar o rastreamento de cheques, começaram a 
blica. O que quero dizer ao riobre Senador Maurícíó ·corrêa __ surgir os fatos. Af estão, hoje, os fatos _;tbundantes, em tão 
é que o fulcro, na realidade, deste pronunciamento é O seguin- grande número que a própria CPJ não terá condições de apurar 
te: é possível que o resultado da CPI - eiíi que o nobre tudo, pois o prazo está-se esgotando. 86 temos nove dias. 
Senador Maurício Corrêa é vice-Presidente -nem chegue Veja V. Ex• o que as CPI hoje têm condição de fazer e o 
a este Senado. É possível que ele se perca pela Câmara dos que essa CPI está fazendo: ela vai ser o divisor de águas. 
Deputados. Mas é preciso que tenhamos nossa posição, desde V. Ex' já declarou - ~utros também declararam - que nós 
logo, esclarecida perante aquelas pessoas que nos mandaram queremos atender ao povo brasileiro. V. Ex~ diz que o povo 
dos nossos Estados para representá-las no Senado Federal. é ético, o povo quer moralidade. É verdade. O povo é ético, 
Seria riluito cómodo esperar que algo se diluíss~ na Câmara quer a moralidade, mas quer que o exemplo parta de cima. 
e nós não preciSáSsemos vótar. Muitos Parlamentares se da- No momento em que houve~ a impunidade dos responsáveis 
riam bem votando conforme o povo está esperando, porque, por esses fatos, V. Ex~ verá que muita gente não vai querer 
como o veto, se não aprovado, se não derrubado na Câmara, pagar imposto. Se o Presidente da República pode sonegar 
não chega ao Senado. Mas é preciso um posicionanientç pa:ra SãO Obrigados a pagá-lo? COmo é possíVel fazer com que o 
que possamos enfrentara sociedade. Quero cbaro;;tr_a atenção Presidente da República tenha suas contas pagas- US$11,5 
dos Srs. CongressistaS, prii1Cip3.lmente dos Deputados para milhões. como afirmam ós componentes da. CPI - pot ai-
dizer que não subescrevi o pedido dessa CPI. Eu sabia que guém? V. Ex~ pode admitir esse volume para pagar despesas 
ela seria o remédio heróico que ou salva, ou cura, ou mata. pessoais de alguém? V. EX' pode admitir o absurdo que isso 
No meu entender, concluído o parecer dessa CPI, os olhos representa, a impunidade inStitucionalizada que tomou conta 
da Nação estarão postos no Congresso·_ Nacional, o Poder da mente dessa gente? Podia fazer tudo: construir jardins 
Executivo desacreditado. E como vai ficar ó PoOer Legisla- faraônicos na Casa- da_ Dinda, fazer gas_tos que permitiaril que 
tivo? _Se ficar desacreditado, então o regime democrático esta- o Sr. PC Farias, lá em Alagoas, declarasse que a Priméira 
rá também desacreditado, porque se o regime faz errado e Dama estava g~stando demais e ele tinha que fazer os paga-
o Poder Legislativo faz de conta que não viu, então, estaremos me·ntos? V. Ex• pode admitir que isso Ocorra riunl. país e 
sujeitos ao retorno de uma ditadura, pode ser de direita ou -não tenha conseqüências? Que a conseqüência seja uina razão 
de esquerda, será de quem tiver condições- de arregimentar -de ordem política, numérica, majoritória? O PFL quer ficar 
o povo para dizer: vamos acabar com a bandalheira. Fecha-se _no Poder a qualquer custo, e então falam: "Ganhamos as 
o Congresso e tira-se o Presidente da República. E o povo eleições". Não~ perderam! Mas, dizem que não abrem mão 
vai aplaudir qualquer ditadura, porque o povo, no fundo, para aqueles que perderam as eleições; ocuparam o Poder. 
é ético, o póvo, no fundo, é moral e o povo quer ética e 
~~~_3:l_ida~~~ n~_ vida pública. tamb~!~. Mansueto de Lavor-Mas o PFL perdeu as elejções 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois é isto que estou 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Ouço V. EX' -com dizendo: perderam as eleições, mas dizem que não abrem 
prazer. mão para os que perderam. Eles ocuparam o Poder, apossa-

O Sr_. Jutahy Magalhães-- Veja V. Ex• mais um dos ram-se do Poder. Ora, veja V. Ex~ que ~~bre isso--não há 
benefícios_da nova Constituição: os· poderes das CPI, que mais o que se comentar. Ern países outros, quando um presi
foram muito ampliados. Quando se falava e o Ministro Jorge dente foi pego no flagrante de ter mentido, renunciou; quando 
Borohausen chegou a declarar de público e agora parece estar · a esposa de um Primeiro-Ministro de Israel tinha 2 mil dólares 
arrependido, segundo leio nos jornais, que essa CPI não daria depositados numa conta dos Estados Unidos -não era dinhei
em nada, é porque se esqueceram dos novos poderes da CPI. ro roubado, apenas a lei não permitia-, o Ministro renun
A Comissã{J Parlamentar de Inquérito pode dar em nada quan- ciou; houve um secretário que foi acu.sado de espionagem 
do fica apenas restrita aos depoimentos: chega aqui uma pes- para a Alemanha Oriental, e o Ministro da Alemanha Ociden
soa e diz uma coisa, vem outra e diz o oposto e fica por tal, Willy Bnmdt, renunciou. Aqui não, aqui o pior cego 
isso mesmo. V. Ex~ citou o exemplo daquela secretária que é aquele que não quer ver. Ontem, a Rede Globo, em reporta
só sabia dizer "não sei.,. "não .fui_ informada" e airida ficava gem que não demonstrou nada, noticiou que o Presidente 
com ar de deboche. Não temos nenhuma legislaçã--o que per- declarou que ganhou a batalha das cores: "O .verde-amarelo 
mi ta uma ação rápida e eficaz para o crirtle~de perjúrio daque- prevaleceu hoje no Brasil". Ora, Sr. Senador. será que alguém 
les que chegam aqui para mentir cinicamente, conio-ferii-ãcon~ ainda vai deixar-se enganar com isso? Sim, nós temos grotões, 
tecido, em razão de não termos condições de fazer essa puni- temos desinformados, temos aqueles que ouvem apenas aquilo 
ção exemplar. Vêm para cá as testemunhas apenas preocu- que querem seja dito, que seja escutado. E é em nome dessa 
padas em dizer o ·que lhes interessa e não dizer a· verdade. gente, esperando essa gente, que se faz tudo isso hoje no 
Mas o Senador Maurício Corrêa deu um fato que-é a realidade Brasil_. Quando falam em defesa dos descamisados, dos pés
e agora complemento mostrando mais um: para mim a CPI descalços, o que estão fazendo, a cada dia mais, é levar essa 
conseg-uiu começar a aprofundar --as suas investigações. em gente à miséria; à destruição~ à fome_ e à morte. O dinheiro 
primeiTó lugar, quando o Presidente da República foi à televi~ que devia chegar para atender aos descamisados e aos pés-des
são e cometeu o erro - para Sua Excelência ..:.... de dizer çalços não chega nunca, porque no meio do caminho vai ser 
que suas contas eram movimentadas pela Sra. Ana Acioli afanado. Senador Epitácio Cafeteira, V. Ex~ dá um exemplo. 
e os depósitos eram feitos pelo Sr. Cláudio Vieira. Naquele Normalmente na política, quando alguém deixa o Poder, por 
momento, Sua Excelência fez uma- declaração que poderia exemplo, _o poder federal, é porqu~ tem garantido o poder 

-t- - - . . 
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estadual. E V. Ex~ é oposição lá, e agora está sendo oposição 
direta aqui; portanto. V. Ex~ não está_atrás de fisiQlogismo. 
Sei que há Deputados de seu Partid_p _que estão começando 
a reagir. Espero que esSe fato aumente Q número de Depuw 
tados, lá, que se manifeste .a.favor _do. Brasil, e o _exemplo 
de V. Ex~ sirva para que esse caminho seja seguido por seus 
correligionários. Parabéns a V. Fx~ e muit_Q __ Qbrigado por esse 
aparte. 

O SR- EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Eu é que agradeço 
o aparte de V. Ex' 

Ao concluir, Sr. Presidente, quero dizer que, talvez, te
nham sido as Olimpíadas que inspiraram o Presidente da Re
pública a pedir verde e amarelo e tentado cooptar os nossos 
atletas que, com grande dificuldade, trouxeram apenas duas 
medalhas de ouro, enquanto o Sr. Cláudio Vieira apareceu 
na CPI com 318 quilos de ouro dependurados no pescoço. 
S. S• não disputou nada para conseguir esses 318 quilos de 
ouro; encontrou um caminho muito mais fácil do que a luta 
árdua dos nossos atletas. 

Queremos aquilo que estamos tendo com o CçmgreSso 
Nacional. O povo precisa de respeito e é isso que deixo claro 
neste_ pronunciament.:>. O povo- não aceita mais tanto d~sres
peitol 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do_ Sr. J;,pitácio Çafeteira, o 
Sr. Alexandre Costa, 19 V ice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo _SY. Magno B.acelar. 

Durante o discursa do_ Sr. Epitácio Cafeteira o Sr. 
Magno BaCelar deixa a cadeira da pre-sidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, President~. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidÇ>S) -A_ comuni
cação lida da tribuna pelo Senador Epitácio Cafeteira, a respei
to da sua desfiliação do Partido Democrata CriStão, será publi
cada na forma do Regimento Interno. 

É a seguinte a comunicação rece:bida: 
Brasília, 17 de agosto de 1992 

Senhor Presidente: 
Comunico a Vossa Excelência qu~, a partir de hoje, deixo 

a Bancada do Partido De:mocrata Cristão. Já me de.sfiliei pe
rante o Diretório Municipal de São LuíS e elo Tribup.ai, Regio
nal Eleitoral do Maranhão, não optando por nenhum partido 
político. Assim, no Senado Federal e Congresso Nacion:d 
não farei parte de qualquer bancada. 

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protestos 
de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, -Senador Epitácio Cafeteira. 

O Sr, Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-:- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, venho, boje, à tribuna do Senado Federal 
reverenciar a memória do Ministro Geraldo Sobrai, falecido 
nesta madrugada na Cidade de São Paulo. ·· 

Formado pela Faculdade de Direito de Sergipe, exerceu, 
por longo tempo, a magistratura em seu Estado, onde foi 
Juiz do Tribunal Regional Eleitoral e, posteriormente, JUiz 
Federal da Seção Judiciária de Sergipe. 

Alçado, por seus comprovados méritos, em 16 de dezem
bro de 1982, ao cargo de Ministro do Tn"bunal Federal de 
Reç_ursos, Geraldo Sobralpassou a integi"ãr, após a piOmut.: 
gaÇão da ConstituiçãO de 1988, o Superior Tribunal de Justiça, 
exercendo, também, a Corregedoria-Geral do Conselho_ da 
Justiça Federal. 

No mister de fazer funcionar _a_ lei, o ilustre extinto teve 
presença e participação efetivas no sentido da preservação 
dos prinCípios fundamentais, asseguradores da_ índole demo
crática em nosso País. 

De probidade inquestionável, o inolvidável sergipanõ foi 
um juiz com clara consciência do serviço a prestar à coleti-
vidade. --

0 seu desaparecimento, num momento de tantas crises, 
deixa lacuna no mundo social e jurídico, quando homens desse 
quilate desempenham papel relevante para o restabelecimento 

_do equilíbrio, na distribuição da justiça. 
Como Presidente desta Casa, não poderia eximir-me de 

expressar a nossa mensagem de saudade e de solidariedade
à família enlutada;_ à sua esposa, dona Adnil Batista Sobral, 
filha do Senador Lourival Batista, nosso eminente Colega 
e figura preeminente do Poder Legislativo, aos seus filhos, 
ao_ Estado_ de S~rgipe e ao Poder Judiciário brasileiro, que 
teve em Geraldo Sobral uma d;1s mais preclaras figuras do 
nosso_ pensamento jurídico. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Mauro Benevides? 

c O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo um aparte ao 
nobre Senador Jutahy ~agalhães, no momento em que home
nageio a memória do Ministro Geraldo Sobral, desaparecido 
na.- madrugada de hoje, na cidade de São Paulo. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Mauro Benevides, 
hoje, ao chegar ao Senado, tive a illfausta notícia da morte 
do_ !vJ."inistro Geraldo Sobral e, imediatamente, _procurei con
tactar o nosso colega Lourival Baptista. _que está em AracajU 
f?zendo companhia à sua esposa, enquantO seus filhos se dirigi
ram para São Paulo, onde ocorreu o falecimento. V. EJC". 
acredito, manifesta o pensamento de todo o Senado. _Quero 
manifestar a minha solidariedade nesta _l10ra, principalmente 
à família de Geraldo Sobral e ao nosso Colega Lourival Bap

-tista, que estava realmente muito traumatizado, hoje, quaôdo 
conversei com S. EX\ V. Ex~, cpmo eu, sabe do apreço que 
o Senador dedicava a esse genro e da felicidade que mani
festava por ter uma filha casada com um homem como Geraldo 
Sobral. Portanto, minha solidariedade a V. E~ neste momento 
em que transmite o pesar desta Casa por esse infausto aconte
cimento. 

O SR- MAURO BENEVIDES- Agradeço a V. Ex•, 
nobre Senador Jutahy Magalhães, pela sua solidariedade a 
es,ta homenagem que prestamos, neste instante, ao Ministro 
Geraldo Sobral. que ontem desapareceu inesperadamente, 
num momento em que, em São Paulo, tentava a recuperação 
de sua saúde. No que tange ao Sr. Senador Lourival Bapti~ta, 
airi.da ontem, à noite, consegui alcançá-lo, no momento em 
ql!e viajaVa para a cidade de Aracaju, já naquela e_xpectativa 
Qolorosa de que, somente uin milagre, poderia preservar a 
vid;1 do seu ilustre genro, o Ministro Geraldo Sobral. Na 

- marihã de hoje, já com a notícia que círcú_lo~ no Senado 
_Federal, telefonei para Sergipe e ali expressei, em meu nome 
e em nome de todos os Srs. Senádores e do funcionalismo 
da Casa, o nosso profundo pesar, pedindo ao sé-nador Lourival 
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Baptista que estendesse a nossa manifestação à sua Exm~ espo
sa, Dona Ildete Baptista e, bem assim, à Dona Adnil Baptista 
Sobral, neste transe, verdadeiramente, doloroso, que enfrenta 
a família do ilustre Colega desta Casa. 

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

O SR- MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr- Josaphat Marinho- Permita-me V. EX', Sr. Sena
dor Mauro Be11evides, que junte o meu pesar -à-tristeza que 
V. EX' manifesta pelo falecimento do Ministro Geraldo Sobral. 
V. Ex" já lhe fez o elogio merecido. Relevo, entretanto, que 
acrescente, como advogado que militou anos seguidos perante 
o Tribunal Federal de Recursos, salientar que o Magistrado 
que agora desaparece, além do exato cumprimento do dever, 
era um homem que se destacava pela correção, pela cordia
lidade com que tratava os colegas, inclusive os advogados 
que funcionavam perante aquele Tribunal. 

O SR- MAURO BENEVIDES - Expresso também a V. 
Ex•, nobre Senador Josaphat Marinho, o meu reconhecimento 
pelo aparte com que ilustra o meu pronunciamento na tarde 
de hoje, enaltecendo a figura exemplar do Ministro Geraldo 
Sobral, com o qual V. Ex• conviveu de perto, à época em 
que, no exercíciO apenas de uma brilhante militância como 
advogado, fazia a sustentação perante o antigo Tribunal Fede
ral de Recursos, defendendo causas da sua clientela~ Eu real
mente privei em· conta tos sucessivos com_ o Ministro Geraldo 
Sobr-al e pude sempre aferir as qualidades excepcionais que 
exortavam a sua personalidade de escol. Foi, sem dúvida, 
nobre Senador J osaphat Marinho, uma grande perda para 
a cultura jurídica brasileira o desaparecimento ontem do Mi
nistro Geraldo Sobral. 

Era essa, Sr. Presidente, a manifestação de tribuna que 
desejava fazer na tarde de hoje, para levar a manifestação 
da nossa solidariedade ao Senador Lourival Baptista pelo de
saparecimento, ontem ocorrido, do Ministro Geraldo Sobral. 
magistrado reconhecidamente iotegéirimo e ·que-jlustrou a 
cultura jurídica brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência 
, se associa às manifestações de V. Ex', em nome do Senado 
Federal. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Almir Gabriel- Amazonino Mendes- Coutinho Jorge 

- Hydekel Freitas - João Calmou - Jonas Pinbeito __ -
Josaphat Marinho - Levy Dias - Magno Bacelar - Meira 
Filho- Odacir Soares - Raimundo Lira. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, da Redação Fínal (ofe
recida pela Comissão Diretoi:'a em seu Parecer n9 252, 
de 1992) do Projeto de Lei do Senado n' 26, de 1991 
-Complementar, de autoria do Senador.RQnaldo 
Aragão, que altera a Lei Complementar n9 41, de 22 
de dezembro de 1981. 

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

Encerrada a discussão, a redação final é dada como difini
tivamente aprovada, nos termos do art. 324, do RegimentO 
Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação fmal do Projeto de Lei do Senado n' 26, 
de 1991 - Complemantar. 

Altera a Lei Complementar n• 41, de 22 de dezem~ 
bro de 1981. 

O Coogiesso Nacional decreta: 
Art. I' O art. 36 da Lei Complementar n' 41, de 22 

de dezembro de 1981, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. ~16. As despesas até o exercício de 2001, 
inclusive com os servidores de que tratam o parágrafo 
único do art. 18 e os arts. 22 e 29 desta Lei, serão 
de responsabilidade da União." 

Art. 2<? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~' Revogaín-se as disposições eril contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 2 

Discussão, em turno suplementar, do substitutivo 
ao Projeto de Lei do Senado n"' 121, de 1991, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que determina a contagem 
como tempo de serviço no exterior, para todOs os fins, 
o tempo de licença de diplomata cónjuge em exercício 
no exterior, tendo Parecer n~' 253, de 1992, da Comissão 
Diretora, oferecendo a redação do vencido para o turno 
suplementar. 

Em discussão. (Pausa.) 
-Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada- a _discussão, sem apresentação de emendas, 

o substitutivo é dado cOino definitivã:ii:tente aprOvãdo, nos 
termos do art. 284, do Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a matéria aprovada-: 

Redação do vencido, para o turno suplementar, 
do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n' 121, 
de 1991. 

Assegura a contagem, como tempo de serviço no 
exterior, para efeito de promoção, dos períodos de afas
tamento do diplomata agregado, cônjuge de diplomata, 

- a fim de acompanhar o eónjuge no exterior, sob a vigên
cia da Lei n' 5.887, de 31 de maio de 1973-

O -Congresso Nacional decreta: 
Art_ 1' O disposto nos arts. 11, 23, 52, 72, 73 e 80 

da Lei n' 7.501, de 27 de junho de 1986, não prejudica o 
direito adquirido por diplomata agregado, sob a égide dos 
arts. 4', inciso VIII, e 7' da Lei n' 5.887, de 31 de maio 
de 1973, â contagem de tempo de serviço no exterior, para 
efeito de promoção por merecimento e antiguidade, dos perío
dos de afastamento para acompanhar o cônjuge, funcíonário 
da carreira de Diplomata, removido para posto no exterior 
ou que já se encontrasse servindo no exterior. 

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ RevQg3Jnwse as _qisposições em contrátio. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a 
matéria conStante da Ordem do Dia. -
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Volta-se à lista de oradores._ Concedo a palavra ao nobre 
Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -PI. Pronunciá o se
guinte discurso.) :....:.....-sr. Presidente, Sf!6 e Srs. Sená.dores, ofi
cialmente instalada no dia 16 de agosto de 1852, como capital 
do Piauí, Teresina conta em. sua história muito_ da bravura 
e da generosidade do povo nordestino. 

Nasceu na Chapada do _Corisco~ sítio assim chamado pela 
intensidade das descargas atmosféricas que ali se manifes
tavam, como que um memorial das lutas. políticas travadas 
para criá-la. 

A Oeiras não_ interess::(va:-ã mudança da capital pois isso 
lhe tiraria o precioso status e a cada tentativa nesse sentido, 
ocorria firme reação em seritidõ Contrário, atesta a Resolução 
n~' 255 de 1850, que revogava üriüi lei autorizando a transfe
rência da capital do Piauí para o Município de Poty. · 

O VtSconde da Pamaíba e seus pãitidários perm-aneciam 
vigilantes contra a mudança. 

Em março de 1850 assume o Governo do Piauí o intrépido 
José António Saraiva. ainda moço, com apenas 28 anos, ele~ 
gendo como prioridade de sua administração a transferência 
da capital. 

Os oeirenses reagiram tenazmente movendo candente_ re
presentação junto ao Imperador para impedir o firme deside-
rato do jovem Presidente da Província. - ----

Alguns mais inflamados chegaram a ameaçá-lo de morte. 
Saraiva, teffiei"ário~ seguiu ·em frente.· Já em outubro, 

transferiu a sede da Vila Poty aó local que especialmente 
escolheu com o intuito de erigir a Vila Nova Poty onde preten
dia instalar a nova capital. 

Os grandes proprietários rurais da Chapada do Corisco 
sentiram no entusiasmo do moço, uni.a Opórtuilidade ímpar 
de se valorizar a região e não lhe negaram apoio. 

Planejada por Saraiva com ruas regulares, cujas esquinas 
compunham rigorosamente ângulos·retos, a nova vila transfor
mou-se, ineditamente, num imensO sucesso. 

No ano seguinte é eleva<;J.a à categoria de cidade, com 
o nome de Therezina, eiil homenagem à Imperatriz Dona 
Thereza Cristina Maria que muito- ajudava a Saraiva vencer 
os partidários de Visconde da Parnaíba em seu objetivo de 
mudar a capital. 

Pela Lei Proviridal n" 393, Teresina aSsUme foros de Co
marca separando-se da Comarca de São Gonçalo e da União. 

A mudança da capital seria autorizada, tão logo se con
cluíssem os prédíos necessáriõs às repartiÇões· públicas. 

Ganhou, assim, o Piauí, uma das mais belas capitais brasi
leiras, a "Cidade Verde" na vOZ poética de Coelho Neto. 

Centro de difusão tanto para o interior comO pa"rã. o litoral 
do Estado, graças a um desenvolvido sistema de comunicação 
viáriO~ e· aeiôV:iáiió; que Teresina é, também, o ponto de con
vergência, de qualquer outra região do país, significaridõ oS 
braços abertos do povo Piauiense a receber fratern:1lmente 
todos os brasileiros. -

Apaixonei-me, há muito, pór essa Teresiila generosa e 
linda, cheia de verde e calor. Tanto que ousei, náo-por poeta, 
mas por amante, rabiscar-lhe uma trova: 

TereS:inci, cidade menina 
Minha Teresími meu torrão natal._ 
Tu és a cabocla vestida de chita 
De chita enfeitada com laços de fita. 
Parabéns, Piauí, porTeresina! 

Parabéns, Teresina, por mais -um aniversário de
-sua existência. 

Obrigado .. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srlfl e Srs. Senadores, 
Rui Barbosa, em famoso texto intitulado "A Justiça", comen
tando ensinamentos de Platão sobre o tema, assim se expres
sou: "Há cerca de vinte e quatro séculos que isto ensinava 
o filho de Ariston, e, obra de dois mil e quatrocentos anos 
depois, se com esse critério quisermos ·avaliar certas democra
cias, como a nossa, acharemos que os seus governos ainda 
se não embeberam destas milenares vulgaridades,_ainQa se 
não convenceram de que a Justiça é a essência do Estado". 

Senhor Presidente, recorro a esse_comentário de Rui Bat 
bosa, para referir..:me ao tratamento qUe vem sendo dispen 
sado, que sempre foi dispensado, a um setor de fundamental 
importância para o desenvolvimento e a modernidade do País: 
a agricultura. _ 

_É_ verdade que, em época de crise, todos os setores sofrem 
e são sacrifiCados com parcela de sacrifícioS e frustraçõeS. 
No entanto, entre nós, a agricultura sempre perdeu para a 
cidade, impondo enormes privaçõeS â multidão de pequenos 
e médios produtores rurais. 

O móment_ri -que Vivemos nãq foge à regra. apesar das 
declarações em contrário do atual Governo, de modo especial, 
se compararmos a realidade presente com os princípios enun
ciados nas DiretrizeS de Ação dQ Governo Fernando_ Collor 
de Mello. 

Afirmavam as Diietrizes: '"'A -ãt1V1âade -agfícola. tendo 
em vista__s_u_a_fuução estratégica rio processo de creScimento 
econômico e de eiimiriaÇ-ã6 da miséria ~bsoluta, dçv~rá contªr 
com uma política comercial clara e estável que garanta o auM 
mento da produção de alimentos para o mercado doméstico 
e excedentes competitivos nas culturas de exportação, merM 
cado em que o Brasil haverá de se tornar um s.I.os_ grandes 
produtores mundiais". 

Para incrementar esses propósitOs,- propu-nham a supe
ração do dualismo entre setor moderno e setor retrógrado 
(este o dos pequenos produtores rurais), a liberação dos preços 
dos produtos de exportação, o aperfeiçoamento da política 
de preços mínimos;._prometiam o-••apoio governamental explí
cito para o segmento fragilizado dos agricultores" e "empenho 
redobrado no sentido de reverter urgentemente o atraso na 
área de biotecnologia". 

- Esses _princípios, aliadoS à pi'omessa: de acabar com os 
mal-ajás, de ser o benfeitor dos descamisados e o paladino 
da "luta contra a corrupção, elegeram Collor Presidente do 
País. 

VeJ;ba volant, exempla trabunt diziam os latinos. No caso 
deste Governo. é radicalmente verdadeira a primeira parte 
do axioma: palavras, não mais que palavras. Quanto à segunda 
pn.rte, nenhum exemplo digno, nenhuma ação capaz de susciM 
tar Confiança e de inceritivar para o trabalho. 

Logo na primeira fase do seu GovernO, caraCterizada 
por uma devastadora e inútil pirOctenia de mancebos inex
pertos e prepotentes, com afrontamento do Judiciário, tenta
tiva de tornar submisso o Legislativo por meio da vulgarização 
das medidas provisórias, não poupOu ã agricultura brasileira. 
Provam-no a batalha comandada pela Ministra da Economia 
de então pelo veto _integral à Lei Agrícola (Lei n~ 8.171. de 
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1991) e, em nome da modernidade, a redução, súbita e dramá
tica, da presença do Estado na agricultura, extinguindo órgãos, 
aglutinando outros, sem clara noção do porquê e da finalidade. 

Na safra de 1990/1991, decretando a modernidade a qual
quer custo, desconheceu a presença do numerosíssimo contin
gente de pequenos produtores, diminuiU drasticamente os sub
sldios ao crédito e contingenciou os tecursbS:üisponíve1s,-resul
tando de tudo isso a humilhante safra de 56,7 niilhões de 
toneladas de grãos. 

Em fevei'eiio de 1991, imaginando como pretexto um 
"boicote" dos pecuaristas brasileiros ã "trégua dos preços" 
proposta pelo famigerãdo Plano Collor II, o Governo aiiilri
ciava a intenção de importar carne bovina, por causa da alta 
do produto nacional em plena época de safra. Isso foi feíto 
e a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a 
apurar responsabilidades no âmbito da Companhia Nacioilal 
de Abastecimento - CONAB, constatou, posteriormente, 
que "o processo decisório que levou à importaçãO das cem 
mil toneladas de carne parece ter sido eivado de informações, 
razões, análises e justificativas que não têm sustentação em 
argumentos válidos. 

Ressalte-se o fato - continua o re1atório da CPI - de 
que a equipe·q ue procedeu às análises finaiS e tom.ott~râecisão, 
não ouviu os setores responsáveis pelo setor produtivo da 
agricultura, preferiu ser assessorada por uma Associação de 
Exportadores do que ouvir as opíniões dos órgãos associativos 
que representam o setor produtivo, tais como CNA, OCB, 
Contag e·-outrbsu. 

Na ocasião, não foram poucos os alertas no sentido de 
que tal compra traria pi-c juízos aos -Cofres públicos e gastos 
desnecessários de divisaS, de que havia alternativas in-ternas 
a explorar, para atender aos objetivos do Governo. No entan
to, o Governo Federal, representado, no caso, Jiela Secretaria 
Nacional de Economia, pelo Departamento de Abastecimento 
e Preços e pela Companhia Nacional de Abastecimento ___:_ 
CONAB, preferiu acatã.i--os argumenos voltados· para a viâ:bill
zação das exportações, ao invés de analisar mais profunda
mente os prejuízos internOs que tal ato prov-ocaria.-

Assim, Senhor Presidente e Senhores Senad_ores, a área 
económica do Governo Federal optou por gastar US$150 mi
lhões, sem considerar os danos que iria causar a-o setor da 
pecuária nacional. 

.Esse gesto foi umã clara e evidente decisão política e 
administrativa que menosprezou os interesses_ nacionais, na 
medida em que subestimou, melhor, excluiu princípios-básicOs 
de administração e de análise política. Com- isso, resolveu-se 
o problema do grande estoque de carne da Comunidade Eco
nómica Européia _ JSSegurou-se a Continuidade do ·fluxo da 
exportação, porém com uma perda demasiadamente alta para 
a sociedade, que pagou caro por- um produto que tinha em 
sua casa e que, apesar da importação, continuou caro. 

Foi uma operação lesiva aos cofres públicos, patrocinada 
pelo autoritarismo arrogante, que decidiu não procurar alter
nativ~s. mas. sim, importar. 

E, em se tratan-do tle carnes, Senhor Presidente e Senha· 
res Senadores, ninguém que teiiha responsabilidade na promo
ção do desenvolvimento e na aplicação das políticas econó
micas do setor pode desconhecer que o Brasil, há bastante 
tempo, é exportador líqUido do produto, com reflexos muito 
importantes para sua economia. 

A importação da carne não apenas desconsiderou ·princf
pios básicos de administração e de análise económiCa, menos
prezou também a Lei. A Lei n~" 8.171, de 17 de janeiro de 

1991 (Lei Agrícola) a qual estabelece, no seu art. 31, que 
"o poder público fOi"mã.rá, localizará adequadamente e man
terá estoques reguladores e estratégicos, visando a garantir 
a compra do produtor, na forma da lei, assegurar o abasteci
meiltO e regular o preço do mercado interno". Esses estoques 
que serão fundamentalmente de produtos básicos, "devem 
ser adquiridos preferencialmente de organizações associativas 
de pequenos e médios produtores", conforme disciplina o 
§ 3~> .do mesmo artigo~ Quando, eventualmente, os estoques 
forem constituídos de produtos importados deverão obedecer 
ao :rrt. ~z, da Lei n' 8.174/91, isto é, "os produtos agrícolas 
que receberem vantagens, estímulos tributários ou subsídios 
diretos e indiretos- no- país de origem, desde que os preços 
de internação no mercado nacional caracterizem~se em con
corrência desleal e predatória, terão tributação compensa
tória, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola -
CNPA''. 

Todos esses dispositivos, Senhor Presidente, foram meno
res do que a '"clarividência" e os interesses da "inspirada" 
equipe económica da época. 

Por isso, toda a Nação pagou. Pagou porque, _con:r-o asse
vera o relatório final da Comissão Parlamentar Mist~e.Jnqué
rito, foi danosa ao eráriO público (prejuízo de cerca"& deze
nove milhões de dólares), desconheceu mandamentos legais 
preliminares; nâo ·aterideu aos objetivos explicitados, não colo
cou carne no mercado interno no prilneiro_semeslre de 1991, 
o processo foi influenciado por interesses particulares, e permi
tiu desvios no processo de licitaçãO-~ na-eXeCUÇãO dos contratos 
e na transação com moedas estrangeiras, desvios, aliás, apon
tados pelo relatório do Tribunal de Contas da União. 

Mas, infelizmente, a impunidade e a corrupção no setor 
da agricultura não- se limitam ao fato Qa importação da carne, 
a que me referi. Que~o. também, trazer à consideração desta 
Casa os problemas que atingem os segmentos de_ armazena
mento _e· come_r_cialização dos produtos agrícolas, internamen
te. 

No iníció--de sua campanha para a Presidência da Repú
blica, Fernando Collor de Mello chocou a opinião- pública, 
denunciando a armazenagem de estoque regulador a céu aber
to, absolutamente abandonado. Hoje, em contraste com a 
modernização de parte da agricultura, além de não ter havido 
ampliação da capacidade estática, ocorre o sucateamento da 
estrutura de armazenagem existente. Enquanto as safras au
mentam graças aos esforços dos agricultores, -a armazenagem 
cada vez tem menos condições de guardar com segurança 
a produção. 

Em dezembro de 1991, documentos oficiais obtidos pela 
Folha de S. Paulo demonstraram que, do início até o mês 
de dezembro daquele ano, foram perdidas 280 mil toneladas 
de grãos (especialmente arroz e milho) compradas pelo Go
verno Federal e colocadas em armazéns privados e estaduais, 
correspondendo ao valor de, aproximadamente, Cr$20,1 bi
lhÕe-s. Razões dessas perdas: apodrecimento (cerca de 60% 
da produção armazenada) e fraudes ( 40%). 

O Gõv_erno Federal compra os produtos dos agricultore_s_ 
através da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) 
e paga armazéns particulares e estaduais para os armazena
rem. Nesse ponto, começam os problemas: sessenta por cento 
apodrecem, quareilta por cento são vendidos sem permissão 
e os recursos resultantes da venda, aplicados no mercado __ fi
nanceiro. DescoQerta a falta do produto, o responsável ressar
ce a União tempo depois, através de ação judicial. 
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Em 1990, foram-lri.Staurados 552 processos contra fr_~udes 
desse gênero; em 1991, 614; em 1990, 79 processos foram 
solucionados; em 1991, apenas 28. Recuperaram-se Cr$640 
milhões, de uma dívida da ordem de Cr$20 bilhões. Em 1990, 
21 armazéns pagaram a dívida com produtos; em 1991, somen
te seis. 

Neste ano de 1992, graças a Deus, os agricultores brasi
leiros deram ao País 70 milhões de toneladas de grãos, mas 
a Nação continua a viver a angústia da falta de condições 
adequadas de estocagem, agravada pelo estrangulamento do 
sistema viário em geral. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, se a· atividade 
agrícola tem "função estratégica no processo de crescimento 
econômico e de eleminaç~o da miséria -ãbsoluta", com tais 
problemas e com as escassas, desordenadas e conjuritUiaiS 
medidas que o Governo tem apresentado para o setor, muito 
dificilmente se pode esperar crescimento sustentado e algum 
êxito no combate à miséria. 

Se não houver mudança d_e mentalidade eril -relaÇão ao 
setor agrícola, se a aplicação das leis continuar --ronéeira, Se 
a corrupção continuar impune, o discurso da modernidade 
continuará fãtuo, porque ignorãnte em relação à milenar vul
garidade de que a Justiça é a essência do Estado. _ 

Anexo a este pronunciamento resposta ao ReCIU.eritriento 
de _In_forma_ções n9 405/92, dirigido ao Sr. Ministro de Estado 
da Economia, Fazenda e Planejamento, para que todos tomem 
conhecimento do mesmo. 

Era o que tinha a dizer! 
Obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
JUTAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO: 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇ0ES N' 405/92 

Nos termos do_ art. 216, combinado com o art. 238, caput, 
ambos _do Regimento Interno do Senado F~.df?~al, formulo 
o presente a ser encaminhado ao Ministro de Estado da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, a fim de que sejam prestados 
esclarecimentos sobre as seguintes qUestões: 

Consta que a supersafra agrícola teria propiciado a produ
ção de um excedente de cinco milhões de toneladas de milho. 
Consta que, mesmo assim, os _Estados Q~ Pernambuco e do 
Ceará estão importando o produto da Argentina. 

Sobr_e o_ assunto, pedimos que se informe: 
a) Na execução dos acordos assW.ados entre_. o Brasil e 

a Argentina relativos ao comércio bilateral de produtos agríco
las tem surgido algum problema, em especial quanto ao milho? 

b) É do conhecimento do Governo brasileiro a concessão 
de subsídios, pelo Governo argentino;·aos produtores-de milho 
daquele país, sob qualquer modalidade de benefícios (credi
tícios, fiscais Ou de outra natureza) à exportação desse produto 
ou a outros produtores, intermediários, "eXpOrtadores e respec
tivos produtos? 

c) Sendo afirmativa a resposta à questão imediatamente 
anterior, o Governo brasileiro vem adotando alguma medida 
compensatória em benefíCio- dos produtores brasileiros ou de 
produtos brasileiros? Qual é ou quais são essas medidas? 

Sala das Sess_Q~s. Senador Jutahy Magalhães. 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 
FAZENDA E PLANEJAMENTO .. 

Secretaria Nacional de Economia 
Departamento de Abastecimento e Preços 

OFÍCIO N' 339/92 

Brasília, 30 de julho de 19g2 
Encaminhe-se cópia ao requerente. 
Junte-se ao processo do Requerimento n9 405/92. 
Ao arquivo. 
Em 15-8-92. 

Senhor Senador, 
Em atenção ao Expediente SM n9 446, de 30 de junho 

dç 1992, relativo aos per.idos de informações sobre as questões 
relacionadas com a importação de milho argentino, formu
lados pelo Senador Jutahy Magalhães, objeto do Requeri
mento n9 405, de 1292, informo a Vossa Excelência o que 
segUe: _ _ _ 

a) Na execução dos acordos assinados entre o Brasil e 
a ·Argentina, relativos ao comércio" bilateral de milho, até 
a presente data nenhum segmento que atua no setor tem 
apresentado reclamações que venham a comprometer os ter
mos acordados. 

b) Consultas promovidas junto aos levantamentos exis
tentes não apresentaram indícios de que o Governo argentino 
esteja concedendo subsídios aos produtores ou .exportadores 
de milho daquele país, sob qualquer modalidade de benefícios. 
Na realidade, a vantagem comparativa que favorece o expor
tador argentino de milho está fundamentada em três pontos 
básicos: 

~alta produtividade obtida com menor utilização de fer
tilizantes, dada a excelente qualidade de suas terras; 

- menor incidência de tributação sobre o produto em 
relação ao produtor brasileiro; 

-menor custo de transporte do produto até o porto 
de embarque. 

.c) Quanto às medidas compensatórias para soluciollar 
eventuais problemas de escoamento do excedente da presente 
saira de milho, o Governo Federal em conjunto com os Esta
dos produtores vem promovendo incentivos à exportação atra~ 
vés de concessão de cOndições especiais para o EGF contra
tado, bem como a dilatação de prazo de até 180 dias para 
o recolhimento de ~CMS incidente n.a exportação de milho. 

Atenciosamente, Dorothea Werneck, Secretária Nacional 
de Economia, 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Lucídio Portella 
Primeiro Secretário, em exercfcio 
Senado Federal 
7Ó160 Brasília -DF 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para 
a sessão ordinária de ainanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
- 1- ~ ·-

EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO DE RESOLU
ÇÃO 

N' 15, DE 1992-CN 

Votação, em turno único, da Emenda da Câmara ao Pro
jeto de Resolução n915, de 1992-CN, de iniciativa da Comissão 
Diretora, que dispõe sobre a representação do Congresso Na
cional na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, tendo 

PARECER favorável, sob n' 250, de 1992, da Comissão 
-Diretora. 
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-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 106, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que 
acrescenta dispositivos ao art. 8' da Lei n' 8.134, de 27 de 
dezembro de 1990, que altera a legislação do Imposto de 
Renda, e dá outras providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio. 

- ravorável, nos termos de substitutivo que oferece, 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 272, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
o\' 272, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que 
autoriza as pessoas físicas a abaterem em suas declarações 
de renda os gastos com empregados domésticos, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER de Plenário, Relator: Senador Eduardo Su
plicy, favorável. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 273, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, l,___ 

do Regimento Interno.) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 

n~ 273, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que 
transfere ao domínio do Estado de Roraima: terras perten~ 
centes à União, e dá outras providências, tendo 

PARECER de Plenário, Relator: Senador José Eduardo, 
favorável ao Projeto e à Emenda n~ 1. 

-5-
REQUER!MENTO N• 346, DE 1992 

Votação, em turno tíníco, do RequerimentO n~ 346, de 
1992, de autoria do Senador Pedro Simóii,- Solicitando, nos 
termos regimentais, a -tr-anscrição, nos Anais do Senado F_e~_e
raJ, da resposta do Ministro da Economia, Fazend<,t_~ _ _?laneja
mento, ao Requerimento de Informações n' 172, de 1992. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 348, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

De autoria do Senador Nelson Carneiro, dando nova 
redação ao art. 9~ do Decreto~Lei n~ 3, de 27 de janeiro de 
1966, que disciplina as relações jurídicas do pessoal que integra 
o sistema de ati.vidades portuárias. (Dependendo de Parecer.) 

-7-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N'4, DE 1992 

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

Dá nova redação ao art. 47, da Constituição. (Senador 
Jutahy Magalhães e outros Senhores Senadores.) 

<TSR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LOU
RIVAL BAPTISTA, NA SESSÃO DE 14-7-92, QUE 
SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM IN
CORREÇÕES NO DCN !SEÇÃO [[), DE ]5-7-92, 
Ã PÃGINA 5902, 2• COLUNA. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronunda 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr'l-'l e Srs Senadores, 
há 22 anos conseCutivos a Câmara de ComérciO Brasil Estados
tifiidÕs promove uma grande reunião de e~pres-ái-ios brasi
leiros e americanos, mutuamente envolvidos em atividacles 
da iniciativa privada que, de alguma forma. contribuem para 
o estreitamento das relações comerciais, políticas e sociais 
entre o Brasil e os Estados Unidos. 

A Brazil-American ChamberofCommerce é uma institui
ção-que, pela su~ longa atividade de aproximar o meio empre
sarial brasileiro do americano, tem prestado relevantes servi
ços à promoção do intercâmbio comercial e cultural entre 
os dois países, incentivando uma saudável concorrência e com
petição entre os seus membros, prestigiando íriiciativas e pro
clamando os melhores resultados alcançados no sentido do 
progres-;o. 

Este ano, no mês de outubro, como de hábito, a Câmara 
de Comércio Brasil-Estados Unidos realizará a sua reunião 
anual de confraternização quando distinguirá cOm o Íítulo 
de_ "Personalidade do Ano" duas pessoas, uma brasileira e 
outra americana, eleitas entre os que mais se salientaram nas 
suas atividades profissionais e contribuíram destãcadamente 
para o aperfeiçoamento das relações entre o Brasil e os Estgt
dos Unidos, nos campos empresarial, político e social, nos 
termos do convite que acabo de receber da referida Câmara, 
subscrito por Celso V. Barison, Preside_nte e Viceilfe J. Bo-
nnard, Presidente Emérito. 

Neste próximo encontro, receberão ·a elevada distinção 
com que a entidade condecora os seus eleitos o Sr. Carlos 
Guilherme Fischer, Presidente do Grupo Fischer, que entre 
outras empresas inclui a Empresa de Navegação Aliança S. A., 
e a Citrosuco Paulista S.A., um dos maiores exportadores 
de produtos cítricos para os Estados Unidos; o americano 
é o Sr. Thompson Lykes Rankin, Presidente de um grupo 
que entre suas atividades inclui navegação, produção de ali~ 
mentes, agropecuária e banco, mantendo vasta área de inter

-câmbio comercial com o Brasil. 
· ~sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, desde muitos anos, 

tenho participado dos últimos encontros de confraternização 
da Câmara de Comércio Brasil~ Estados Unidos, ~considero 
suas atividades da maior relevâncja no âmbito de suas finalida
des, não somente pela colaboração que presta aos séus associa
dos, não apenas aproximando pessoas que atuam em áreas 
afins, mas, principalmente, divulgando o nome de nosso País 
no exterior, abrindo portas e caminhos para os nossos produtos 
no mercado externo e lá afirmaildo o nosso prestígio. 

Portanto, Sr. Presidente, é com satisfação que comunico 
a esta Casa o recebimento do convite que nos enviou a Câmara 
de Comércio Brasil~Estados Unidos, e aproveito a oportu
nidade para distinguir as pessoas que mais têm se empenhado 
na organização desse evento: Vicente J. Bonnard, Celso V. 
Barison, José Roberto Davi de Azevedo, Lino Otto Bohn, 
Paolo A. Lavagetto e Sércio C. Pereira, de cujo trabalho, 
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realizado com dedicação e eficiência, SOu testerrHlfiha, pois 
tem resultado no alto nível de organização e desempenho 
com que se realiza, contribumdo, efetivamente, para esta 
aproximação saudável entre 9 nosso País e os Estados Unidos 
da América. 

ATOS DO PRESIDENTE 
ATO DO PRESIDENTE N• 331, DE 1992 

, O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
têllcia regimental e regulamentar, em conformidade com a 

delegação de competência que lhe foi outOrgada pelo Ato 
da Comissão Diretota rt9 2, de 1973, e de acOrdo com o que 
consta do Processo n• 1J).558/92-6, resolve 

Exonerar, a pedido, DENI REIS CAMPOS, do cargo 
de Técnico Legislativo, Área de Transportes, Classe "1~", 
Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Fed.eral, a partir 
de 6 de agosto de 1992. 

Senado Federal, 17 de agosto de 1992. ~Senador Mauro 
Beiifvides, Presidente. 
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SUMÁRIO 
1 - ATA DA 154• SESSÃO EM 18 DE AGOSTO 

DE 1992 ' 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficio 

· N• 1.28?192, do Presidente da Câmara dos Deputados, 
referente à mdicação do Deputado Aldo Pinto para inte
grar, como suplente, a Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização, em substituição ao Depu
tado Carlos Cardinal. 

1.2.2 - Leitura de Projeto 
-Projeto de Lei do Senado n• 126, de 1992, de autoria 

do Senador Francisco Rollemberg, .Que altera a redação 
do § 5' do art. 43 da Lei n• 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que "disp6e sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências, para definir o prazo após o qual 
não serão fornecidas informações acerca de débítos do con
sumidor, no caso que especifica. 

1.2.3 - Requerimentos 
- N• 616, de 1992, de autoria do Senador Guilherme 

Palmeira, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo do jornalista Hélio Jaguaribe, publicado 
no Jornal do Brasil, de 8 de agosto· do corrente, sob o 
título "Governo, Estado e Projeto Nacional". 

- N°617, de 1992, de autoria do Senador João Rocha, 
solicitando ao Ministro doS Transportes e das Comuni-

1 cações, que sejam encaminhados ao Senado Federa_l, infor
. mações e dados que menciona, referentes à ge-stão da Rede 

·· Ferroviária Federal e suas empresas controladas. 
1.2.4 - Nota Oficial 
-_Da Ordem dos Advogados do Brasil, reafirmando 

sua pos1ção pela ética na política, relacionada com as inves-

tigações promovidas por Comissões Parlamentares de In
quérito do CongreSSo Nacional e pela Procuradoria-Geral 
da República. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 
-SENADOR NEY MARANHÃO -Reeleição do 

Senador Albano Franco para a Presidência da Confede
ração Nacional das Indústrias. 

-SENADOR FRANCISCO~ROLLEMBERG
Falecimento do ex-Ministro Geraldo Barreto Sobral. · 

-SENADOR HUGO NAPOLEÃO, como Líder
Colocações sobre livro_ de autoria do jornalista RobertO 
Marinho, intitulado Uma Trajetória Liberal. 

-SENADOR MANSUETO DE LAVOR- Consi
derações sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 66, de 1992, 
em tramitação no Senado Federal, que dispõe sobre o regi
me jurídico da exploração dos pOrtos organizados_ e das 
instalações portuárias, e dá outras providências. 

-SENADOR PEDRO SIMON -Comunicado do 
Sr. Mauro Mota, Gabinete da Vice-Presidência da Repú
blica, repudiando noticiário veiculado em órgão da impren
sa atribuindo_ à assessoria do Vice-_Presiden~e o preparo 
do perfil de Itamar Franco como Presidente da República. 
- -SENADOR EDUARDO SUPLICY-Estranheza 
de S. Ex• diante da operação militar do Comando SUdes-te 
do J?xército, de ocupação de pontos estratégicos da cidade 
de São Paulo e da Baixada Santista, realizada no último 
sábado. 

1.2.6 - Apreciação de matérias 
-Requerimento n9 615192, lido em sessão anterior. 

Aprovado. 
-Projeto de Lei do Se_nado n9 10/92, de autoria do 

Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre critérios para· 
outorga e renovação de concessão ou permissão de serviço 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens (continuação 
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da votação). Aprovada a Emenda n"' 1, sendo rejeitada 
a de n~' 2. À Comissão Diretora para redação final. 

1.2. 7 - Requerimentos 
- N• 618, de 1992, de urgência para o Ofício S-23, 

de 1992, do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, 
solicitando autoriz.ação para emissão de 11.000.000,000 de 
Letras Financeiras ao Tesouro do Estado, em aditamento 
à Resolução no075, de 1991, do Senado Federal, nos termoS _ 
que especifica. 

- N' 619, de 1992, de urgência para o Projeto àe 
Decreto Legislativo n9 21, de 1992, que susta a Instrução 
Normativa n"' 23, de 26 de fevereiro de 1992, do Diretor 
do Departamento da Receita Federal, que fixa valores para 
ressarcimento dos selos de controle de cigarros, e o Decreto 
n9 453, da mesma data, do Presidente da República, que 
altera a alíquota do Imposto sobre Produtos Industriali
zados - IPI, incidente sobre os cigarros. 

- N• 620, de 1992, do Senador Rachid Saldanha Der
zi, solicitando autorização para desempenhar missão nO 
exterior. 

- N9 621, de 1992, de autoria do Senador João Rocha, 
solicitando licença para ausentar-se da Casa no dia 17 do 
mês em curso. _Aprovado. 

- N• 622, de 1992, de autoria do Senador Amazonino 
Mendes, solicitando licença no período de 17 a 21 de agosto 
do corrente ano. Aprovado. 

- N' 623, de 1992, de autoria do SenadotJo~o Rocha, 
solicitando licença no período de 19 a 23 de mês em curs.ç, 
Aprovado. 

- N'624, de 1992, de autoria do SenadorRonan Tito, 
solicitando a convocação do Ministro das Minas e Energia, 
para prestar esclarecimentos a respeito do Acordo para 
compra de gás da Bolívia, ao Plenário desta Casa. 

1.2.8 - Comunicaç~ 
-Do Senador Carlos De Çarli, que se ausentará dos 

trabalhos da Casa no período de 1•-9-92 a 2-10-92. 
-Do Senador João Rocha, que se ausentará do País, 

no período de 19 a 23 do mês em curso. 
1.3- ORDEM DO DIA 
Emenda da Câmara ao Projeto de ·ReSolução n"' 15, 

de 1992-CN, de inichitiV:3.-da Comissãp_Diretora, que dispõe 
sobre a representação do Congresso Nacional na Çomissão 

Tiragem 1.2JO exemplares 

Parlamentar Conjunta do MercosuL Aprovada. À Comis
são Diretora para a redação final. 

Projeto de Lei do Senado_n9 106, de 1991, de autoria 
da Senador~ ~arlu_ce Pinto, que acrescenta dispositivos 
ao art. 8• da Lei n• 8.134, de 27 de dezembro de 1990, 
que altera a legislação do Imposto de Renda, e dá outras 
providências. Votação adiada para 17 de setembro próxi-
mo, nos termos do Requerimento n9 626/92. _ . 

_ Projeto de Lei do Senado n9 272, de 1991, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que autoriza as pessoas físicas 
a abaterem em suas declarações de renda os gastos- com 
empregados domésticos, e dá outras providências. Votação 
adiada para 17 de setembro próximo, nos termos do Reque
rimento n' 625192. 

Projeto de Lei do Senado n9 -273, de 1991,-de a~!oria 
da Senadora Marluce Pinto, que transfere ao-domínio do 
Estado de Roraima terras pertencentes à União, e dá outras 
providências. Aprovado com emenda. A Comissão Dire~ 
tora para a redação finaL 

Requerimento no:> 346, de 1992, de autoria-do Senador_ 
Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais, a trans
crição, nos Anais do Senado_ Federal, da resposta do Minis

. tro da Economia, Fazenda e Planejamento, ao Requeri
mento de Informações n' 172, de 1992. Aprovado. 

Projeto de Lei do Senado n"' 348, de 1991, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, dando .nova rectação ao art. · 
99" do Decreto-Lei n9 3, de 27 .de janeiro de 1966, que 
disciplina as relações jurídicas do pessoal que integra o 
r-ístema de atividades portuárias. Apreciação sobrestada 
após parecer de Plenário, proferido pelo Senador Man
sueto de Lavor, e abertura de prazo para apresentação 
de emendas. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 4, de 1992, 
que dá nova redação ao art. 47 da Constituição. Aprovado 
o prosseguimento de sua tramitação. 

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Redação _Final do Projeto de Resolução n"' 

15/92-CN, constante do primeiro item da Ordeni do Dia. 
Ap_rov:ad_!ll, nos term_os do Requerimento n9 627/92. A pro-
mulgação. _ __ _ _ _ 

-Requerimento n9 620/92, lido no Expediente d3. Pre
sente sessão. Aprovado após parecer da comissão compe
tente. 



Agosto de 1992 DIÁRIQ DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta:feira 19 6689 

-Requerimentos n'' 618 e 619/92, lidos no Expe
diente da presente sessão. Aprovados. 

1.3.2 - -ComUnicação 
-Do Senador Rachid Saldanha Derzi, de ausência 

do País a ffm de acompanhar comitiva do Senhor Présidente 
Collor à Bolívia. -- ·· · - ·· 

1.3.3 - Discursos após a Ordem do Dia 
-SENADOR ALMIR GABRIEL- Encaminhado 

à Mesa requerimento de transcrição, nos Anais do Senado, 
do artigo do MinistrO Adib Jatene, publicado no jornal 
O Estado de S. Paulo, intitulado "O Tributarista, o Juiz 
e o Ministro". Redação dos recursos destinados_ à _Saúde. 

-SENADOR RONAN TITO- A ditadura da infor
malidade no País. Explicações de S. Ex~ com respeito à 
instalação da CPI do caso PC. Excesso de leite in natura 
no País e a im-portação do produto. 

-SENADOR PEDRO SIMON- Resposta do Pre
sidente do Conselho Curador do FGTS a requerimentQ_ 
de informações de S. Ex~, a respeito da aplicação dos recur
sos daquele órgão. 

-SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- A falên
cia do Estado. Premência da ruptura política no Brasil 
e o papel fundamental do Congresso Nacional d~ processo. 

1.3.4- Comunicação da Presidência 
-Término do prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto de Lei da Câmara n' 3/92 (n' 4.818/90, na Casa 
de origem), de iniciativa do Ministério PUblico da União, 
que cria cargos efetivos e em comissão, e dá outras provi
dências, no âmbito do Ministério Público; sendo que ao 
mesmo não foram oferecidas emendas. 

são. 
1.3_5- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
W 332 a 334/92 
N~ 273 e 27 4/92 ( retificações) 
3 - MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN

TES 

Ata da 1543 Sessão, em 18 de agosto de 1992 

28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Iram Saraiva, Lucídío Portella e Magno Bacelar 

ÀS !4 HORAS E 30 MINl.TrOS, ACHAM-SR PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Amir Lando - Chagas Rodrigues 
-Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge- Esperidião 
Amin - Epitáclo cafeteira - Francisco Rollemberg - Gui
lherme Palmeira - Hugo Napoleao - Jarbas Passarinho -
Jol!o Rocha - Jonas Pinheiro - Josl: F.duardo - Jutahy 
Magalhães - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lu
c!dio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor -
Marco Maciel - Mário Covas - Maurício Corrêa - Mauro 
Benevides - Meira Filho - Ney Maranhl!o - Pedro Simon 
- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Ura - Ruy Bacelar 
- Valmír Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 31 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19 SeC~etário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 

SGMIP n' 1.287 Brasfiia, 17 de agosto de1992. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em 

atenção ao Ofício n9 316/92, da Liderança do PDT, a indicação 

do Deputado_ALDQ_PINTO para integrar, como suplente, 
a Comissão Mista de _Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali~ 
zação, em substituição ao Deputado CARLOS CARDINAL. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos 
de apreço. -lbsen Pinheiro, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Será feita 
a substituição solicitada. 

·sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 126, DE 1992 

Altera a redação do § 5• do art. 43 da Lei n• 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras piovidências'', para definir 

_ o prazo após o qual não serão fornecidas informações 
acerca de débitos do consumidor, no caso que especifica. 

O CongressO Nacio-nal decreta: " _ ~~ 
Art. 1' O § 5' do art. 43 da Lei n• 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências", passa a vigorar com a seguinM 
te redação: 

"Art. 43 .................................................... . 

§ 59 Prescreve em 5 (cinco) anos- O direito de 
os bancos de dados e cadastro_s, inclusive de institU_ições 
financeiras e Comerciais, fomecere·m,---=âiietamente- ou 
pelos respectivos sistemas de proteção aü" crédito ou, 
similares, ou manter arquivadas, para qualquer fimr 
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informações acerca de débitos do cbnstfllÍiâor, inician
do-se a contagem do prazo a partir da data do venci
mento do débito, ou da data em que este deveria ter 
sido pago." · 

Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em- cofiitáfio. 

Justificação 

. É notória a ausência de uniformização quanto ao prazo 
de prescrição do direito de os serviços de proteção ao crédito 
prestarem informações acerca de débitos do consumidor. 

Vista sob o ângulo da dívida, a prescrição. no caso geral, 
no tocante às ações pessoais, é regulada pelo art. 177 do 
Código Civil, que determina que as açóes pessoais, ordinaria .. 
mente, prescrevem em 20 anos. --= ·· 

Já o Código Comercial, em seu artigo 443, determina 
que "as ações provenientes de letras prescrevem no fim de 
5 (cinco) anos, a contar da data do protesto e, na falta deste, 
da data do seu vencimento ... ". Entretanto, o Decreto n'?2.044, 
de 31 de dezembro de 1908 e o Decreto n• 57.663, de 24 
de janeiro de 1966 estabelecem prazos_ particulares para a 
prescrição da ação cambial. 

Servindo-se, talvez, e sem justo motivo, do prazo geral 
de prescrição das ações pessoais, de 20 anos. previsto no Códi
go Civil, algumas iilStituições, mesmo após o-ãavento do Códi
go de Defesa do Consumidor, continuam a m~nter_ em seus 
bancos de dados infói'rii"ações de débitos de" consurriídores rela
tivos a esse largo período e, o que é mais grave, continuam 
a utilizá-las, para negar o crédito ao consumidor. 

Verifica-se, de imediato, que o prazo de prescrição das 
ações pessoais do Código Civil não _guarda nenhuma relação 
com o prazo de prescrição previsto no art. 43 do Código 
do Consumidor. No primeiro Caso, tem-se a~presCiiÇão- do 
direito à ação pessoal._ No segundo, tem-se prescrição do direi
to de o banco de dados ou cadastro prestar informações acerca 
de débitos do consu_mid_or. 

Neste último caso, o Código de Defesa do Consumidor, 
no § 19 do art. 43, determina que os cadastros e dados dos 
consumidores não podem .. conter informações negativaS refe
rentes a período superior a 5 (cinco) anos". Entretanto, a 
atual redação do_§ 59 do mesmo artigo deixa dúvidas quanto 
à eficácia do disposto no§ 1 o. pois veda a prestação de informa
ções somente quando "consumada a prescrição relativa à co-· 
brança de débitos do consumidor". 

Tornar cOmpatível o direito conferido pelo § 19 , com 
o objetivo colimado pelo legislador no § 59 do art. 43 do 
Có"digo de Defesa do Consumidor é o objetí_võ do presente 
Projeto de Lei. Aqui buscamos tornar inequívoco que a pres
crição é de cinco ahos no tocante aó fornecimfmtõ de infõfma
ções acerca de débitos do consumidor e à própria manutenÇão 
de informações acerca de débitos do consumidor, uma vez 
que, neste último caso, algumas instituições tém utilizado in
formações de até vinte anos atrás, para -negar crédito a consu~ 
midores, como já mencionamos. -

Contamos cóm o apoio de nossos nobres Pares para a 
presente iniciativa, certos de que, com os aperfeiçoamentos 
que aqui receberá, a proposição irá atender a um importante 
reclamo de nossa população. 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1992. -Senador Fran
cisco RoUemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO DE PROTEÇÁO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR 

LEI N• 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. 

Art. 43. O consurriídor, sem prejuízo do disposto no 
art. 86, terá acesso às informações ex:istentes_em cadastros, 
fichas, registras e dados pessoais e de consumo arquivados 
sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. · 

- -§ 59 Consumada a prescrição relativa à cobrança de dé
bitos do consumidor. não serão fornecidas. pelos respectivos 
sistemas de proteção ao crédito, quaisquer informações que 

. possam impedir ou dificultar novo acesso· ao crédito junto 
aos fornecedores. 

········· ····················cói:iioü.c:i"vii:-·····--················--·· · 

Art. 177. As aç6es pessoais prescrevem, ordinariamen
te, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, 
e entre ausentes em 15 (quinze). cOntados da data em que 
poderiam ter sido propostas. 

••!••·····························~·························-·-······_··-······· 

CÓDIGO COMERCIAL 

.. ; .. ~. '"~-· ............ :~~-;-........... '; ... ; ....... ~ ...... -... -.... ······ ·~· ....... . 
Art. 443. As ações provenientes de letras prescrevem 

no fim de 5 (cinco) anos, a contar da data do protesto e, 
na falta deste, da data do seu vencimento, nos termos do 
art. 381. 

DECRETO N' 87.663, 
DE 24 DE JANEIRO DE 1966 

Promulga as Convenções para adoção de uma Jej 
uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promis-
sórias-

(A Comissão de Constituição, ]lJStiça e Cidadania 
- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 616, DE 1992 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo do jornalista 
Hélio Jaguaribe, publicado no Jornal do Brasil de 8 de agosto 
do corrente, sob o título: "Governo, Estado e Projeto Nacio
nal". 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1992. - Guilherme 
Palmeira, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De .acordo 
com o art. 210 do Regirilento "Interno, o requerimento lido 
será submetido ao exame da Comissão Díretoia. 
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Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9 
Secretário-. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 617, DE 1992 

Requeiro, nos termos regimentais, seja solicitado ao Ex
celentíssimo Senhor Ministro dos Transportes e das Comuni
cações, se digne encaminhar a esta Casa informáções e dados 
a seguir, referentes â gestão da Rede Ferroviária Federal e 
suas empresas controladas. 

1. Desde quando foi fundada a 1991, com valores atuali
zados em dólares norte-americanos, discriminados ano a ano; 

1.1 Recursos recebidos da União para integralização 
do capital; 

1.2 Recursos transferidos pela Rede FerrOviária Federal 
e controladas aos cofres do Tesouro em pagamento de divi
dendos. 

2. No perfodo de 1970-1991, com valores atualizados 
em dólares norte~americanos, discriminados ano a ano; 

2.1 A participaçãO do Governo Federal no capital da 
Rede Ferroviária Federal e controladas~ 

2.2 Os investinifmtos em projetes, máquinas e equipa
mentos; 

2 . .3 A rentabílidade sobre o património líquido da Rede 
Ferroviária Federal e controladas; 

2.4 Prejuízos da controladora Rede Ferroviária Fede
ral, nas empresas subsidiárias e controladas, individualizando 
uma a uma; 

2.5 --Recursos transferidos pela Rede Ferroviária Federal 
e controladas para o· Fundo de Pensões dos Funcionários (RE
FER); 

2.6 Percentual dos valores transferidos_ ao Fundo de 
Pensão sobre a folha salarial da Empresa e relação entre os 
valores transferidos pela empresa e o total das contribuições 
dos empregados para a·Rede Ferroviária Federal; 

2. 7 Recursos repassados à Rede Ferroviária Federal e 
controladas pelo Tesouro Nacional a "Fundo Perdido" para 
compensar subsídios; 

.3. No período de 1981-1991, valores atualizados em dó
lares_ norte-americanos discrimírtados ano a ano; 

3.1 Investimentos_ da Rede Ferroviária Federal e Con
troladas em empresas estrangeiras e lucros auferidos; 

4. Com base em 30 de julho de 1992: 
4.1 Número de empregados da Rede Ferroviária Fede

ral, coligadas e controladas discri:ffiinando estados e locali
dades em que servem; 

4.2 Número de empregados à disposição do Governo 
da União, Estados e Municípios e custo destes empregados 
na folha de pagamento; 

4.3 Total do endividamento junto a Previdência Social, 
FGTS e Imposto de Renda, individualizando os valores corri
gidos de cada uma das fontes credoras. 

5. Com base em 30 de julho de 1992: 
5.1 Endividamento junto a organismos financeiros na

cionais e'"íiffenlacionais, 'm.enciona:ndo as fontes credoras, com 
o valores atualizados em dólares norte-americanos (vencidos 
e a vencer). 

Justificação 

O Grupo Rede Ferroviária Federal deve manter transpa
rência em relação as atividades inerentes ao exercício-da gestão
de suas atividades. 

Tendo-se expandido muito em seu ramo de atividade, 
a Rede Ferroviária Federal e suas empresas coligadas e controM 
lactas transformaram-se em grande grupo estatal no País e 
em um dos grandes complexos empresariais do mundo. 

Tudo isso requer permanente vigilância da sociedade soM 
bre os rumos da administração empresarial ao Grupo, jllstiffM 
cando a preocupação cotidiana do Congresso Nacional em 
t"elação à correção de eventuais desvios. 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1992. - Senãdor João 
Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento lido será despachado à Mesa_ nos termos do art. 216 
do Regiiriento Interno. -

A Presidência comunica que, na manhã de hoje, a Ordem 
dos Advogados do Brasil entregou formalmente ao Presidente 
da Câmara e ao Presidente do SenadO Dota ofi.cÍal, expres
sando confiança no sentido de que a Comissão Parlamentar 
de Inquérito que apura irregularidades praticadas pelo Sr. 
Paulo César Farias haveria de concluir, até o Próximo dla 
26, os seus trabalhos, ensejando a que aflore a verdade e, 
em função disso, sejain punidos os que praticaram tais irregu
laridades. _ _ ~ , 

A solenidade ocorreu no Salão Negro do Congresso Na
cional com a presença do Presidente da Câmara dos Depu
tados, Deputado Ibsen Pinheiro, e a minha própffa: Recebe
mos· dos manifestantes demonstração inequívoca de respeito 
ao Congresso Nacional. 

É a seguinte a Nota Ofiçial recebida: 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
CONSELHO FEDERAL 

NOTA OFICIAL 

O Conselho Federal da Ordem~ elos Advogados do Brasil, 
órgão máximo de instituição, e o_ Colégio de Presidentes, este 
composto pelos Presidentes da OAB em todos os Estados 
Brasileiros, reunidos em Brasília nos dias 16 e 17 de agosto 
de 1992, reafirmam sua p"Osição péfa Êtica na Política, relacio
nada, neste momento, às investigações promovidas por Comis
sões Parlamentares de Inquérito do Congresso Nacional, e 
pela Procuradoria-Geral da República. · 

o- senso ético, a consciência jurídícã, a própdà ·honra 
da Nação reclamam, mais a cada dia que passa, a aplicação 
indesviável da Constituição_ e das leis a Jodos os que fraudaram 
a confiança do povo e perderam o respeito da cidadania. 

COntra a Crença da impunidade, a OAB susterita h"a.Véi 
medidas legais suficientes para reprimír ~ cOm energia, a ação 
dos que fraudam, cometem perjúrio, irientem, ofendem pelas 
mais variadas formas os valores que juraram respeitar, e que 
têm buscado _embargar a ação investigatória sobre suas condu
tas. Dia após dia, novas revelações aturdem a Nação; opera
ções financeiras suspeitas, lavagem de dólares, obscuros nCgó
cios com ouro, fantasmas, e circulando, a uma velocidade 
alucinante, quantias fabulosas de dinheiro cuja origem se'V€ 
não ser honesta. Estes fatos_ agridem, mais que tudo, um 
País tristemente _composto por 11% de miseráveis absolutos, 
42% de indigentes e 39% de pobres, onde grassam a morta
lidade infantil e a fome, e onde se cortam injustificadamente 
as verbas da merenda escolar. 

As investigações até aqui realizadas indicam a ocorrência 
de graves delitos no âmbito da administração pública federal. 
Impossível deixar de levar estas investigações a seu tenDo, 
instaurando-se os processos previstos na lei, e garantida ampla 
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defesa aos acusados. Assiro entendendo, propõem- que~ tão 
logo conhecidas as conclusões da ComisSão Patlamentar de 
Inquérito, os dirigentes dá Ordem dos' Advogados do.Brasil, 
enquanto cidadãos tomem a iniciativa de requerer as medidãs, 
legais cabíveis, inclusive impeachment. 

Numa democracia nÍI:Igt.!.ém pode estar acima da lei. 
Marcello Lavenére Machado, Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O primeiro 
orador inscrito é o- Senador Éldo Álvares, a quem c:on.cedo 
a palavra. (Pausa.) 

S. Ex~ não se encontra no plenário. 

O Sr. Ney Maranhã,o- Sr. Preside'nte, como Líder; peço· 
a palavra para uma breve Çomunicação'. ' ' : - ' - · 

O SR.. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Conceduc 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR; NEY MARANHÃO (PRN - 'PE. Como Lfder. 
Para u~a breVe comunic3.Ção. Sem reVlsá<?-·do orador,)_ ~ 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero Congratular~me ·com 
o eminente Senador Albano Franco, qu·e; 'pela quint~_ve~;. 
foi reeleito para presidir a Confederação Nadonal da IndúStria 
-CNL · · · . · · · · · · 

· O Senador Albano Franco conta cohl ·grande respeito 
de todos no Sena_do F~deral, pelas suaS posições· éó'rietas, · 
abertas, transparentes em relação aos ·rnfei'6sses_ nãO s6: Ço 
seu Estado, Sergipe, como também do pOvo brasileirp. s·.
Ex~. na Confederação Nacional da Indústria. 

Na Confederação .Nacional da Indústria, entidade. de 
grande interesse para o desenvolvimento do Brasil, S. Ex~, 
tem feito um trabalho cuja trajetória: todQ? nós Senadores, . 
homens de empresa, micro ·e· médíos empresários, enfim, a 
área económica qUe faz a grandeza deste País com o seu 
trabalho dia-a-dia, acompanhamos. 

O Sr. Mauro Benevides- Permüe.:.m.e ·v.-Ex• ú.rii a~arÍe ?-' . 
O SR. NEY MARÂNHÃO- Com muito prazer, nobre'· 

Presidente, Senador M~uro Benevides. · ·· · ' 

. O Sr •. Mauro :Pe~éV:ides.- Senador t-;.~ey Maraçç~O_,_n_q + 

momento em que V. Ex~ se regozija pela re.eleição do nobre 
Senador Albano Franco .para a Presidência da Confed~r~ç~o · 
Nacional da Indústria, entendi como meu dever tambémroanj-_ . 
festar neste plenário 9 grande apreço que ~inos. nós Senado
res, e mais do que todos nós, o empresariado brasileiro, pelo 
ilustre representante de Sergipe, que tem atuado Q.e forma . 
marcante à frente da CNI, realizando um trabalho d~ larga 
envergadura, o que torna, sem dúvida, uma das maiores .. ex
pressões da sua categorijl económica. No úJtiq:tO sábado tentei, 
de Fortaleza, onde m~ ef!~Ontrava, transmitir: ao Senador Al~ 
bano Franco a minha alegria por vê-lo, uma vez mais, ascender 
ao comando aquela prestigiosa entidade -de grau superior, 
representando exatamente a indústria brasileira. Sabe V. Ex• 
que, à frente da CNI, dos Conselhos Nacionais, do Sesi e 
do Senai, o Senador Albano Franco tem orientado e conduzido 
aquele tabalho, permitindo e dando lugar a que essas institui
ções, a cada ano, capitalizem mais simpatia c:; reconhecimento 
não apenas de industriais e industriários, inã.s, sObretudo, de 
outras forças vivas da pacionalidade. Aiitd.a recentemente, 
eu próprio visitei a Confederação Nacioõ.~,I da Indústria, e 
lá, além do Senador Albano Franco, _esta,vam presentes o 
então Presidente da Fiesp, Sr. Mário Arn~to, e outros dirigen
tes do sindicalismo patronal em nosso .País,.· Peles ouvi mani-

. festações de reconhecimento àquilo que o Ç~ngresso Nacional 

vem fazendo na atual conjuntura, iridiscutivelmente, delicada 
ia_. :sem, d~vida, o Congresso Nacional ao rec;onhecimento e 
aQm~r~ção d~s,~ra~ile'if,Os. ~~f!a~to; ~e o ~obre·s.enador Alba
nc;> I7ranco retorJ;t~ ,a l:!Ín novq penado _gestivo à frente da 
Confederação Nacional da Indústria·, temOS que 'simdar esse 
fato, sein dúvida auspicioso, que permitirá.ao. ilust;re filho 
de Sergipe dar continuirl:ad~ à sua luta, sempre voltada para 
a defesa dos interesses malóres dO povo brasileiro·. 

O SR. NEY MARANHÃO - Nobre Presidente Mauro 
BenevídeS, o. aparte de V. Ex~ - como Presidente do Con
gresso: Nacional. e como representante do bravo povo dó" Cea
rá, Estado da Federação. ·com tantos empresários de nome 
e de· peso, como o ex-colega que. sempre cito aqui. como 
o·empresário do Concílio Ecumênico. o Senador J. Macedo 
-.vem corroborar com o Senado da República no seu todo, 
onde o Senador Albano· Franco tem trânsito entre os nosSos 
colegas, independentemente, de cor parÚdária. cOnfoime V. 
Ex~ bem cita, a reeleição de S. Ex~ é uma tranqüilidade, pois 
os cincC)mándatos coin que representou a Confederação Na
cional da Indústria atestam a capacidade do timoneirO que 
é como administrador;· devidO às Várias tendências existentes 
naquela entidade tão poderosa. 

. V, EJe, no seu aparte, reconhece comigo, com a Casa 
e com a Nação, brasileira, a impoitânciá dessa reeleição do 
Senador Albano Franco para mais uma etapa ·naquele órgão 
de importância fundamental para os interesses ·econõmico
finã.nceiros e para o desenvolvimento deste País. 

Agradeço ao nobre Senador Mauro Benevides, Presi
dente do Congresso Nacional, esse aparte tão importante em 
que parabeniza o Senador Albano Franco por mais utri man
dato ila Confederação Nac;.ional da Indústria. 

_o Sr.-~ãnsPeto~e Lav.or ~P~r~te-:m~ V. Ex• urn:ap_ar
te? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Si:'. M3.0sueto de Lavor - Emíilerite Senador Ney Ma
ranhão, bastava o aparte que me antecédeu, do Presidente 
da Casa, que Veio à tribu·n·a ·do plenário~ deixando a -cadeira 
presidencial, para que eu·apoiasse o proriunciarriento 'de· V. 
Er·Mas eu g0staria de aduzir,· alénl das congratulações ao 
Sehàdor Alban"o FràrkO, asSõci'andó-me~ PortantO, ao regiStro 
op"ortuníssinio que·v. Ex~ faz, que o emPresário brasileiro, 
hoje •. ~p.erece destacado pela confiança que devota ao País. 
Quando falo em empresários, eVideritemente estou falando 
daqueles que estão operando dentro dos ditames da lei. É 
a mesma coisa: não falO em vigarista, estou falando em_ VigáriO: 
Então, é c~aro, ~sto':l !alan~o em_ emp~esário. 

O SR. NEY MARANHÃO -V. Ex• é direto, está darido 
nomes aos bois. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Ex ato. Estou falando . em 
empresáric~s: pessoas que Compõém ·a téSsitura social e -ecbnõ- · 
mica do P~ís, ~queles que pagam impostos, aqueles que não 
agem na clandestinidade, aqueles que não têm caixa 2; 3 ou 
4. aqueles que realmente contribuem com o seu trabalho para 
o desenvolvimento do País, inclusive segundo o conceito .mo~ 
demO decapitalisnio, e!n que o trabalhador não é mercadoria, 
e no qual o trabalho não pode ser aviltado ao preço da mera 
concorrência. A esSes empresários e.u saúdo e presto miilha 
homenagem, aproveitando o oportuníssimo pronunciamento 
de V. ~X\ na pessoa do nosso companheiro Albano Franco, 
que é Senador e pela quinta vez é deito Presidente da Cohfe-
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deração Nacional da Indústria, um órgão empresarial da maior 
importância. Mas é preciso frisar, Senador Ney Maranhão, 
que, se o empresariado brasileiro, confiando no 1'-ª:(~ até nas 
suas dificUldades, já merece uni voto de louvor, muitb-rilais -
um empresário nordestino. E aqui é preciso lembrar de pionei
ros, como Constâncio Maranhão e outros ... 

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado. 

O Sr. :Mansueto de Lavor - ... que, em Pernambuco, 
acreditaram na região, que dela não fugiram por ser ela pobre 
ou marginalizada, lutaram e enfrentaram dificuldades. O Se
nador Albano Franco ·merece esse duplo _louvor: por ser em
presário, procurar dentro da atual conjuntura brasileira desfa
vorável produzir riquezas, oferecer empregos e lutar pela dis
tribuição da renda, mas, sobretudo, por ser um empresário 
do Nordeste; isso é que é fundamental, ser empresário em 
Pernambuco, na sua terra, Sergipe, na Bahia. É duplamente 
louvável a posição desses que querem contribuir para o aumen
to de riquezas no País, em uma região de tão difíceis caracte
rísticas e tão pouco atrativ:a, como vem sendo, ultimamente, 
o Nordeste. Não por si mesmo, mas pela polftica concen
tradora do Governo da União. Quero parabenizar o colega 
Albano Franco pela sua confirmação, pela quinta vez, na 
Presidência da importantfssima organização empresarial e sin
dical que é a CNI e agradecer a oportunidade de congratu
lar-me com V. Ex~ pelo registro que faz. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Mansueto de La
vor_. considero V. Ex~ o líder. neste Senado da_República, 
do~'midiÕs, péquenos e ~icroeÓ:lpresários deSte País. ô aparte 
que V. Ex• faz, neste momento, congratulando-se com o Sena
dor Albano Franco pela sua reeleição, é um ateStado de que 
V. Ex~ está falando, também, por uma classe. No- Ii:Leu ·enten
der, a locomotiva do desenvolvimento de um país é a média, 
a pequena e a microempresa que tanto V. Ex.- defende. Eu, 
atrelado a essa locomotiva, Senador Mansueto de Lavor, tam
bém dou esse apoio irreStrito. 

Agradeço a V. Ex_~ haver _menCionaao que um empresário 
como. Albano Fran_c_o não esqueceu suas raízes, inVeSte na 
Bahia,,em Se~pe e eni Pernambuco; é porque acredita na
quela região. E mais uma qualidade do Presidente da Confede
raçãq Nacional da Indústria e é uma prova de que S. Ex~, 
na s~a quinta- eleição, tem os pés na terra, conhece o.s proble
mas do País e dirige com competência- ess·a grande entidade 
que é a Confederação Nacional da Indústria, abrindo espaço, 
tenho certeza, para todos os que tentam competir visando 
o desenvolvimento da Nação brasileira. 

Agradeço a V. Ex? o aparte e ouço com atenção o Senador 
FranciSCo Rollemberg, pedindo-lhe desculpas por não lhe ter 
dado preferência no aparte, pois me confundi com o pedido 
do nobre Sanador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Francisco Rollemberg --Eminente Senador, V. 
Ex• não-tem porque se desculpar. Pedimos o aparte ao mesmo 
tempo e precedência é precedência. Tínhamos que ouvir Per
nambuco falar sobre esse sergipano ilustre que é o Senador 
Albano Franco. Eminente Senador, talvez poucos neste Casa 
conheçam tanto o Senador Albano Franco quanto este orador 
que vos fala. Iniciava-me na minha vida médica em Sergipe·, 
quando fói eleito, na época, com meu irmão mais moço, um 
jovem Deputado Estadual, hoje Senador e Presidente da Con
federação, Albano Franco. Foi um excelente Deputado, traba
lhador, dinâmico e competente; poucos como ele, naquela 
legislatura, puderam fazer tanto pelo Estado de Sergipe. Era 

uma eleição tranqüila, e mU:itb tràilqüila, quando, para surpre
sa nossa, o Senador Albano Frã.nco não Se ·quis reeleger. 
Não se ,çand_idatou e fÕi presidi! a Federação das Indústrias 
do Estado. de Sergipe. E lá ficou, e riiais nãO fícára porque· · 
não qUlsera, quando decidiu adentrar a vida pública, na área 
federal,_el~gendo-se Senador, ao tempo em que também Presí
deD.te da Confederação Nacional da Indústria. Vê V. Ex~ que 
o Senador Albano Franco é homem vocacionado para a polí
tica e para a adminiStraçãO. E tanto o é qiJe os industriais 
de todo o Brasil, pela quinta vez consecutiva, como se num 
aplauso à sua capacidade de liderança à sua capacidade de 

- administrar em colegiado, O faz Presidente pela quinta vez. 
De uma certa feita, para fazê-lo Presidente, mudaram o es~a
tuto da Confederação, para permitir que ele fosse eleito à 
sua revelia, diga-se de passagem. Por isso, Sr. Senador Ney 
Maranhão, associo-me a V. Ex' nesta merecida homenagem 
que presta ao meu amigo, ao meu conterrâneo, ao competente 
Albano Franco, a quem o Brasil todo reconhece e a quem 
os empresários, pequenos, médios e grandes, concedem o 
direito para gerir por mais três anos a sua forte. e potente 
Confederação da Indústria deste País . Nada mais diria porque 
quase tudo foi dito e V. Ex~ vem dizendo com muita profi- _ 
ciência quem é Albano Frãnco e o que faz. ReSta-m~, entãõ, 
Sr. Senador, associar-me às suas palavras e dizer que Sergipe 
se soma a Pernambuco para felicitar .e_ste eminente homem 
público que é, de certa forma, para nós, ainda uma esperança 
neste Brasil. -

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Francisco Rollem
bergy _y ·--Ex~,-como _.representante __ do _ _Jardim __ cj.o _N()_r<f_ç~t-~, 
que é o Estado de Sergipe; V. Ex~, um médico que tem no. 
Estado de Sergipe uma representatividade muito grande, que 
conhec:e profundamente aquele seu povo, não só como Sena
dor da República, mas pela profissão que v: Ex~ exerce,-atesta, 
nesse seu aparte, que é um homem desprendido que, acima 
de tudo, tem interesse em seivir à coletividade como político 
ou como empresário_. Como V. Ex~ aCaP9\I de citar, o Senador 
Albanú Franco, em determinada ocasião, deixou de se candi
datl!!' para ficar na Presidência da Federação das Indústrias 
do seu Estado. E dai~ o reflexo daquela administração redun
dou no que hoje todos conhecemos: o trabalho profícuo do 
Senador Albano Franco, que hoje comanda essa e_Qtidade 
da maior importância para a economia do Brasil, a Confede
ração Nacional da Indústria. Como Senador, S. Ex~ se com
porta como um homem de trânsito em· todas as bancadas, 
desde a do Senador Eduardo Suplicy, que está me ouvindo, 
ao Senador mais ligado ao Governo. 

A intenção do Senador Albano Franco é servir -ao Brasil, 
servir a esta Nação que tão bem representa, assim como à 
Confederação que, pela quinta vez o elege. 

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

O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer ouço V. Ex•, 
nobre Senador Nelson Carneiro, por qUem tenho tanta admi
ração, que foi e continua sendo um dos meus gurus, desde 
o tempo do Palácio Tiradentes. 

O Sr. Nelson Carneiro- Meu c:i:io -Senad9r Ney Mara
nhão, muito grato pelas suas referêncía.S pessoais. Há poucos 
dias assinalei aqui o· qüinqilag~sinlo aniverSário do Senado 
e exaltei a figura de Albano Franco. V. Ex• hoje se_ rejubila 
pela quinta-eleição; para a Presidência da Confederação Na
cional da Indústria, do nosso eminente colega. Venho ·asso
ciar-me a essa homenagem, lembrando que, no Parlamento 
brasileiro, além de outras figuras da sua própria famíli.a, Alba-
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no Franco continua nesta Casa a tradição deixada por s~u 
ilustre pai, Augusto Fran_co, hoje ainda vivo, para poder fluir 
conosco as alegrias dessa reeleição. Incorporo às-homenagens 
que V. Ex~ presta a Albano Franco, em nqme da c<?leti\lidade 
política do País, o nome de seu pai, AugustO Ftãnccr,--an:tigo
Deputado, antigo Senador por Sergipe, e todos os Franco 
que deixaram a tradição de luta, de trabalho, de dignidade 
na terra sergipana. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Senador Nelson Car
neiro, o aparte de V. Ex' ao meu pronunciamento vem erigran
decê-lo, abrilhantá-lo e concretiza as palavras não só minhas, 
mas dos aparteantcs que como V. Ex.~- tiveram ocas,ão. de 
nele interceder. V. Ex\ Senador Nelson Çarneiro,_ é urna 
das figuras mais brilhantes do Congresso brasileiro; começou 
como Deputado_ Feder~l_, pelo Estado da Bahia, elegeu-se 
novamente-Deputado Federal e depois Senador da Repúblíca 
pelo Estado do Rio de Janeiro. , " . , 

Quando vejo V~ Ex~, lembro-me daquela Bancada aguer
rida do Palácio Tir.aP~ntes: Afonso ÁdÍlos, Prado Kelly, 
Adauto Lúcio Cardoso, Çarlos Lacerda e .tantos outroS ag~e-r:... 
ridos Parlamentares. V. Ex\ nesse cenário, é o i-éthitO_ do _ 
político brasileiro sério que defende _intr~g.sígentetfiente as 
causas importantes e boas deste País. . , _ _ .. 

A homenagem que V. Ex~ presta, neste momento, e IIJ.~l\ 
discurso~ ao Sena,Qor Al]:J~J;l.O _Franco,_~ ~m-~test<:tdo_~o-~ra~a7_ 
lho incansável que tem tido S. Ex~ na Conf~deração.Nacio~al 
da Indústria. Agradeço. a V. Ex• o aparte, nobre S~.nadot:. 
Nelson Carneiro. 

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

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço·com atel1çã<Jcr nobre 
Senador. --

O Sr. Jonas Pinheiro - Nobre _S_en:;t.Q_or Ney Mªr;:;1l)hã9, 
quero inicialmente felic"itá-lo pela oportunidade _que nos dá 
de, conjuntamente, homenageramos o p.Qs_so colega, Senador 
Albano Franco, por ocasião ele sua reconduçã~~- em_ eleiçãç 
democrática, para exercer o quinto mandato consecutivo como· 
Presidente da Confeçler.ação Nacional dt;ts Indú$.triais. E d~vo 
aqui, -e_m fa-VQF----da -VerQ~de, re-ssªlt~~ as qualidades que o ftze
ram chegar à Presidência não só pela primeira- vez, ·mas ·pelas 
sucessivas vezes. Eleito, ·como disse, democraticamete por 
um Colégio Eleitoral composto por empresáiíõS-lfdeies noS 
seus Estados, que são respectivamente, cada um dos eleitqr~s, 
Presidente da Federação Nacion_al da Indústria de_ cada Es.ta
do. Então é de se ressaltar que a eleição se_ dá POr este instru~ 
mento: é um colegiado composto por Presidentes das Federa
ções das Indústriais de cada Estado, e lá q)mparecem o Presi
dente da Federação .das Indústrias de, S_ão Paulo, Qe Minqs 
Gerais, do Rio Grande do Sul, do Rio ·araitde do Norte, 
da Parai'ba, de Pernambuco, do Ceará e 4®aiSEStãdos. _MeS
mo sendo ele oriundo de um Estado geograficarttê:rite pequenÕ 
-este fato chamo à cena para ressaltar o e_lenco decyirtude~. 
pois sendo de um Estad9, como disse, geograficamente-peque
no, de população reduzida- conseguiu ~hegar à Presidência 
dessa poderosa enti~Qe, por cinco vezes consecutivas. Esse 
fato, por si só, explica e justifica a lid~~anç_a dessen_osso 
nobre colega e líder empresarial do País, rio setor-da iitd.Ustria, 
pois reune S. Ex~ todo esse elenco de qualidade .. N~p .fpra 
essa liderança democrática que S. Ex~ exerce; não_Iosse a 
capacidade de gerir os fatos -e· veja bem V. EX" que não 
é fácil, pois a economia nacional passa_ por um quadro de 
dificuldades; há um permanente conflito entre os interesses 
do empresariado e os do Governo- Cohsegúe, tnesrno- assim, 

conciliar e harmonizar os interesses de forma democrática, 
inteligente, sábia e competente e vai conduzindo a sua entida
de pelos caminhos do s_uces.so. 

O SR. NEY MARANHÃO- É competente o nobre Sena
dor Albano Franco. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Se não fosse isso. S. Ex~ não 
seria reeleito pela quinta vez. Chamo_ esses fatos à apreciaçãO 
de todos que nos ouvem, para ressaltar a justiça com que 
S. Ex' é reconQ.uzfdo. Lembro-me, agora, de que o nobre 
Senador Nelson Carneiro evocou a memória do ex-Senador 
Augusto Franco, que também honrou esta Casa; e, por essa 
associàção, por S. Ex~ ter chamado à cena esse ilustre Parla
mentar do Nordeste, tê-lo trazido à lembrança para tantos 
companheiros, trago o nome de outro bilhante Senador que 
conseguiu conquistar feitos semelhantes; aliás; foi Albano que 
conseguiu realizar um feito semelhante ao conseguido por 
outro ilustre Parlamentar do Nordeste, que não poderia deixar 
de relembrar neste instante: nosso inesquecível Sent;tdor Jessé 
Freire que foi, também consecutivamente, eleito cinco vezes 
Presidente da Confederação Nt;tcional do Comércio. , 

O SR. NEY MARANHÃO - Representante do grande 
Esfado do Rio Grande do Norte. 

-~'">Q Sr. J.ona~ Pinh!i!!ir_o-:-- De _ond~ sou _fiBlq~- ~quele ines~ 
queci'vel Senador do Rio Grande doNor:re foi també_m cOinpe
_tente e, por cinco vezes consecutivas, feito Presidente da Con- · 
fe_d~ração Nacional do Comércio~ _foi também um extraor
dinário líder empresarial, um grande dirigente daCt_uela institui
ção, honrou o Rio Grande do Norte ne.sta Cas~ e na instituição 
que presidiu. Deus tirou-lhe a vida quando S. Ex~ estava exe.i:-
cen~_o o _m,andato;_ licenciou-se por não· tem mais condições 
de saúde, mas, não fora isso, com certeza estaria aindã dando 
esse !Jotável exe~plo de equilíbrio, de inteligência, de compe
têncta na c~nduçao dos_ trabalhos de fprma co_nçiliatória: negó
cios do Governo, negócios do empresariado, conduzindo com 
totnpetência e harmonia interesses muitas vezes çonflitantes. 
Por is~o. n~s~e m<?mento .em que o Senador Albano Frã.nco 
~gtl!_Ç_a uma -posição singul~r na Confederação Nacional da 
Indústr13~-é ae· -se- ieSSaita:i;-e- C(jrisfã~ ·a hóirienagem -que V: 
Ex~ faz nesta tarde no Senado Federal. D~ mpdo que congratu~ 
lo-me com V. Ex~ pela lembrança; congratulo-me com o Presi
dente Albano Franco, eleito pela quinta vez conse_cutiva. E 
~e .c=_ontratulo .rytnito mais com a Confederação Nacional da 
Indústria, com ôs empresários e com os empregados, com 
os trabalhadores da indústria nacionaL . _ _ 

O SR. NEY MARANHÃO- Agradeço a V. Ex• o aparte, 
em primeiro lugar, porque V. EX• é oriundo de UII_1. Estado 
novos mas de_futur_o promissor. Em segundo lugar, porque 
V. Ex' também, coincidentemente, representa um· Partido, 
o Partido Trabalhista Brasileiro, que tem corno guru o compe
tente estadista britânico Clement Attlee. 

O PTB é um Partido que não discrimina o trabalhador; 
o trabalhador é o empresáriO. é o 3itistã--e-·e- o--trabalhador 
de mão calosa. Todos aqueles que trabalham, em qualquer 
setor_ da Nação, fazem a grandeza da Pátria e o e-quilítiiiõ. 
sotial e econômico do País. 

Neste "instante_ reverencio 0 ·ap3.rte dado por -um h~mem 
que, com o seu primeirO mandato de Senador, está se creden
ciand<?_nesta Casa pelas posições nítidas e coerentes em defesa 
dos int~resses do Paí~ e da clgsse trabalhadora:_ o_ Senador_ 
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Jonas_Pinheiro. homenageando e reverenciando as. qualidades 
do Senador_Albano_F_ranco. 

Agradeço a V. _Ex• _o oportuno aparte. 

O Sr. Almir Gabriel- Permite--me V. Ex• um á.parte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço, com atenção, o meu 
amigo e nobre Senador Almir üabriel. 

O -Sr. Almir Gabriel- Senador Ney Maranhão, permi
ta-me juntar às palavras de V. Ex~ a·s mirih~S prOptias~-creio 
que se dispensa agregar mais louvores ao comportament<:pro
fiSSíõliai e político do Senador· AlPano Franco. GQ§t_ana de 
ressaltar, especialmente, a sua lhaneza, o seu cavalheitisrilo; 
as suas características-de homem aberto_ao diálog_o_e, dentro 
disso, o fato.de que,- apesatde ocupar uma função de extraor
din-árliúmportânCia dentro da COnfederação Naciorial da ln~ 
dústria, nunca vê apenas a vertente do empresariado. S. Ex~ 
tem sensibilidade bastante para estar, também, acordado aos 
problemas e necessidades da classe traalbªdor~. P_eço a V. 
Ex'!- permitir qUe o meu aparte se-junte ·ao discurso de louvor 
ao Senador Albano Franco. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Ah)lir Gabriel, 
foi muito importante_o aparte de V. Ex~ _que, nest_a_ Casa, 
tem posições progressistas, em defe_sÇt do pequeno, do i~justi~ 
çado. No que concerne à área de maio_r inter~sse dos menos 
favorecidos, que é a Previdência Social, V. Ex~ é um expert, 
conhecedor profundo dessa mecânica-, porque- já administrou 
essa área e presta um grande serviço n_o Senado da República 
em defesa desses menos J;,worecidos. 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex• co.rn_muito 
prazer._ _ _ _ -

O Sr. Marco Maciel- Senador Ney Maranhão,_desejo 
felicitá-lo pelo discurso que pronuncia nesta tarde. registrando 
a quinta eleição consecutiva do Senador Albano Franco à 
Presidência da Confederação Nacional da Indústria. O Sena
dor Albano Franco- é uni.- pó lítico e empreSário- que; como 
poucos, sabe exercer as duas atividades, porque é um _empre
sário" que tem uma fo-tte visãO social e um político que conse
guiu·~preender a importância das insti~uições inter~ediárias 
da sociedade, como é o caso da Confederação N acwnal da 
Indústria, tudo isso a demonstrará Sl,!a visãp _de bomem públi
co . .O Senador Albano Franco não_ é s9__\.!.Ili colega, m_as um 
amigo e dele sou admirador. Exultei com a sua reeleição, 
fato inédito - creio --na vida _de tão importante institutção 
do patronato brasileiro. -~ -

O SR. NEY MARANHÃO- Agradeço a V .• Ex• o aparte 
que fez ao meu pronunciamentO. Vários_Srs_.__Sena_dOres me 
acompanharam no que eu expressei sobre_a maneira como 
o Seitãdor Albano Franco, não s6 no plenário do Senadv, 
mas na Confederação Nacional da Indústril:l, trabalha_ e adq~i
nistra para equilibrar o capital e o trabalho. 

Sr. Presidente, agradeço-lhe a paciência de Jó para com 
este pobre Senador. Gostaria de ter feito um proni.meiatnenio 
rápido, mas os noss_os colegas O alongarã:rrt, enriquecendo 
este meu pronunciamento e homenageando um homem que 
merece o respeito e'a admiração desta Casa. _ _ -

Termino as minhas palavras citando o general romano 
Júlio César quando, com as suas legiões voltando vitorioso 
a Roma, atravessando o Rubicão, disse: veni, vide. vice. Isso 
é o Senador Albano Franco. _ _ 

Eta o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão~ o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dênCüi, que é ocupadã pelo Sr. Magno Bacelar: 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Mesa tam
bém se associa às homenagens prestadas ao Senador Albano 
Franco, por julgá-las justas; e à Confederação Nacional da 
Indústria. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollem
berg para uma brevíssima comunicação. 
.. ·o SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL- SE. Paia 

uma breve comunicação. Sem revisão-do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores 

- A cada um o seu destino t 
· Vejam, Srs. Senadores, que hoje à tarde, na primeira 

parte -deSta sessão, homenageamos um homem da minha gera
ção, de Sergipe, que soube transpor as suas fronteiras e se 
tomar um nome nacional pelos seus méritos, pela sua capaci
dade de luta, como bem afirmou o Senador_Ney Maranhão 
e todos aqueles que o interpelaram, _-iõclusive este orador. 
neste instante. . _ . .. _ _ 

D-e outro lado, Sr. Pr_es_idente, Srs. Senadores, Sergipe 
também continua na pillia desta sessão, mas por uma notícia 
_diferente: falece_u ontem, à uma hora da manhã. um eminente 
sergipano, um colega, companheiro da minha juventude, ra
paz de família ilustre- mas não_ de família rica-, que traba
lhou para estudar, para ajudar os seus e que, graças a um 
esforço inaudito, conseguiu chegar, pelos seus próprios méri
tos, andando com os seus próprios pés, ao Superior Tribunal 
de Justiça. É com grande pesar que registro o falecimento 
do Ministro Geraldo Barreto Sobral, ocorrido em São Paulo. 

Amigo de infância em Sergipe, companheiro dos mais 
abnegados, destacou-se por sua invejável compenetração nos 
estudos, razão primordial de sua ascensão na carreira jurídica, 
chegando a Ministro do Superior Tribunal de Justiça e Corre
gedor-Geral_ do Conselho da Justiça Federal. 

_Perde meu Estado um dos seus filhos mais ilustres; perde 
o Brasil um dos seus cidiidãos mais respeitados; perde, particu
larmante a Magistratura, um dos mais destacados represen-
tantes. . _. 

O meu amigo Ministro Geraldo Sobral, nasceu em Ara
caju, em janeiro de 1937, onde realizou toda a sua carreira 
estUdantil, do primário ao universitáriõ, fOrmando-se em Di
reito em 1960. 

- Durante muitos ai_los, foi juiz do Tribunal Regional Elei
toral e juiz federal da Seção Judiciária de Sergipe. Por mereci~ 
mente_, foi promovic!o em vaga de j~z. a-Ministro dq Tribu!lal 
Regional Federal para o Tribunal Federal de Recurso<. To
mou· posse naquela Corte em dezembro de 1982. Com a extin
ção do TFR e a criação do STJ, integrou nessa Cãsa á 1•, 
2• e as~ Turma e à 1• e 2~ Seção, a Corte e o Plenário. 

Ao nos deixar, o MinistrO Geraldo Sobral legou aos seus 
descendentes um extraordinário modelo de esposo e de pãi. 
Como juiz, perpetUOu em seu trabalho os mais expressivos 
exemplos de dedicação e sabedoria profissiOnal. 

O Sr. Marco Maciel- V. Ex~ me concede _um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Com muito hon
ra, eminente Senador. 

O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Francisco Rollem
berg. no instante em que V. Ex~ tece considerações sobre 
o passamento, para todos nós tão triste, do Ministro Geraldo 
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Sobral, de_sejo assocüit-nie à" inartOfestação de V. EX~ e solici
tar-lhe que se manifeste como Líder do nosso. Partido aqui 
no Senado FederaL porque V. Ex~ traduz neste instante, pode 
estar certo, o sentimento de toda a bancada, não apenas o 
sentimentO de V. Ex', mas de todos aqueles que conheceram 
o Ministro- Geraldo Sobral e aprenderam a admirar o seu 
trabalho, o seu espírito público, a sua vocação para-a magis
tratura e, por isso mesmo, lamentamos o seu precoce desapa
recimento. Por intermédio de V. Ex~. estendo os meus senti
mentos não somente ao povo do seu Estad_o, à frente_ o seu· 
Gov.e_mador João Alves Filho, mas também ao nosso eminente · 
e estimado colega de Bancada, o Senador Louiivãl :!3aptista, 
que era sogro do Ministro recentemente- falecido. Portanto, 
nobre Senador Francisco Rollemberg, expresso, neste instan
te, meus sentimentos e o faço em caráter pessoal, posto que 
V. Er', por falar neste instante em nome da Bancada do 
noss_o Partido, interpreta o sentimento da nossa agremiação 
e, tenho certeza, o sentimento do Senado como um _to,do. 

O SR-. FRANCISCO ROLLEMBERG -Eminente Líder, 
Senador Marco Maciel, a concessão que V. Ex' faz a um 
dos seus menores liderados só faz enaltecer, prestigiar e au~ 
mentar as qualidades daqueles que tão poucas têm, como 
este orador. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, agora, em nome do meu 
Partido, como Líder ad hoc do PFL, quero fazer chegar ao 
eminente Senador Lourival Baptista, seu sOgro, -à-viúva D. 
Adnil, e aos filhos Lourival, Ana Cristina e Geraldo, o voto 
de pesar, não mais somel1te do companheiro e do amigo de 
Sergipe, mas de todos aqueles que fazem o PFL nesta Casa. 

O St:. Magno Bacelar - V. Ex~ me permite um aparte, 
nobre Senador?_ 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Com muita hon
ra, Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar- No momento em que V. Ex~ 
presta justas homenagens póstumas pelo desaparecimento do 
Ministro Geraldo Sobral, em meu nome pessoal e ~~-Pe:me 
da Bancada do PDT, peço a V. E~ que transmita -à fãinília 
e ãs lideranças do seu Estado as nossas condolências, que 
V. Ex' tão bem expresã em nome do PFL, neste momento. 
Obrigado. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Senador Bace
lar, a fala de V. Ex~, em seu nome pessoal, em nome do 
seu Partido e do povo que V. Ex• representa no Maranhão, 
diminui um pouco o meu pesar, a minha tristeza, por saber 
que o Geraldo, tendo Partido, não partiu como uma pessoa 
que não viveu, que ninguém conheceu, que não foi útil, que 
não existiu, mas como um homem que, na sua curta existência, 
na sua breve passagem por esta terra, deixou a sua marca, 
que foi a do trabalho, do amor e da digni<?ade. Por ser ele 
um homem trabalhador, por ser um sergipano digno, um bom 
filho, um pai, um bom esposo e um emérito Juiz, c~r_yg_~me, 
neste instante, na mais sentida homenagem, associado àqueles 
que aqtii estão e àqueles que me interpelaram, nesse senti
mento de dor e pesar por uma fígura tão querida, tão ilustre, 
que tão cedo se vai. . _ 

Este o registro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que faço 
neste instante, reverenciando a memória de Geraldo Sobral, 
meu amigo, colega e companheiro, um Juiz ~e Sergipe. 

Durante o discurso do Sr. Francisco Rollemberg, 
o Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira da presid€ncia, 
que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 4~ Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saralv8.J - A Presidência 
faz suas as palavras do Senador Francisco Rollemberg, qUe 
pranteia o falecimento do nobre Miiiístro· Geraldo Sobral. 

Çoncedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão, 
que falará como Líder do PFL. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, encontra\!a~me,_ontem, na Ci
dade de São Paulo, juntamente com Parlamentares de outras 
países do Continente e, quando terminal!_ a últi~~ s~qüêncià 
de reuniões com vistas à implantação do Parlamento Latino-A
mericano, dirigi-me à Livraria Siciliano e, lá, então, depa
rei-me com o livro do Jornalista Roberto Marinho: "Uma 
Tr_ajetória Liberal". Passei imediatamente, a-ler_ a obra. ·um 
dos artigos, intitulado "Meta Cumprida", trouxe à minha men
te, desde Logo, uma imagem que nunca esqueci dos idos de 
1968, mais precisamente, do dia 13 de dezembro. Assistira 
eu, estarrecido, à televisão, em programa de cadeia nacional, 
o então Ministro Gama e Silva dar conhecimento ao país 
do Ato InstituciOnal n9 5. 

· Horas depois, encontrava-se b ex:~presidente Juscelino 
Kubitschek no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, como 
patrono da turma de Med;icina e sendo paraninfo aquele que 
veio a ser depoiS meu tío, O Professor e Acadêmico Deolindo 
Couto. Quando terminou a cerimônia, um coronel deu~lhe 
voz de· prisão. --

Não tomei conhecimento do fato senão no dia imediato; 
mas, como era advogado do ex-Presidente, dirigi-me mi riianliã 
do dia seguinte, assim que fui <i visado, ao Forte de São Gon
çalo, no Estado do Rio de Janeiro, tentando avistar-rri.e c~m 
o meu constituinte. Quál não foi" a rtl1nha surpresa ao verificar 
que não tive acesso;- passaram-se, aliás, muitos dias até que 
ele, intimado por todos os lados, pudesse ter o direito de 
apresentar a sua defesa e de entrevistar-se a sós com seus 
advogados, o que, de saída, tomou-se impraticável, porque 
a cada tentativa havia- sempre um oficial para presenciar a 
conversa. Isso, naturalmente, forjou eiri_rn:_iin o sentimento 
das dificuldades que aquele momento representava. Fui, inclu
sive, advogado constituído nos autos da Comissão Geral de 
Investigaçõ~s. Tive uma convivência prOfission-alniente-profí
cua Sob o ponto de vista JUrídico e infeliz sob o ponto de 
ViStá dos fãtos com o grande Heráclito da Fontoura Sobral 
PíntO, com Câlldito de Olíveira Neto, EvaristO: de Motaç:s· 
Filho e com Vítor Nunes Leal, ex-Ministro de cujo escritório 
participei durante tantos e tantos anos em companhia do atual 
MiniStro José Paulo Sepúlveda Pertence e do Ministro Célio 
Borja. 

Os anos foram passando e ficou arraigada na minha mente 
a idéia do sentimento liberal, agora oportunamente redes
penada pela trajetória liberal refletida no livro de Roberto· 
Marinho. 

Fui levado a filiar-me na antiga Aliança Renovadora Na
cional do meu Estado, porque o meu partido anterior, o Par
tido Social Democrático, o PSD, rtele ingressou e os nosso_s 
adversários de então entraram no MDB, dentre os quais avul
tava, C09lO avulta ainda hoje no ~enado Federal, _o nobre 
Senador Chagas Rodrigues, mais tarde injustamente caSs-ado; 
como se, aliás, as cassações pudessem ser justaS~ que nunCa 
foram. 

Mas, todo aquele sentimento liberal fe_z com que na mi~h~ 
primeira campanha para Deputado Federal, em 1974, eu de
fendesse com ardor pela televisão - e naquele tempo havia 
televisão nas campimhas eleitorais, não havia, naturalmente, 
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todo _esse complexo de produção de hoje em dia, mas havia 
campanha na televisão e no rádio- a extinção dos a tos institu
cionais; dos atas complementares, da legislação ~e exceção, 
lembrando sempre o art. 16 da const~tuição fraqcesa, que 
estabelecia que a Lei Maior devia abrigar os sistemas de auto
defesa, os sistemas imunológicos contra as eventuais agressões 
às instituições. · · · - -

É_ justamente neSte momeiito que gostaria de voltar a 
fazer referência aO artigo do lívro de Roberto Ma.rinho, deno
minado ''Meta Cumprida". Em verdade, delinou ele, magnifi
camente, o auge, o ápice, por que não dizer-· o ·apogeu das 
medidas liberalizantes de então·. Naq'uele tempo, o falecido 
e excepcional ex~ Presidente do CoD.grcsso Nacional, m_eu coe&-__ 
taduano, Senador Petrônió Portella, encetava as negociações 
com vistas· ao_ grailde diálogo que veio gerar a _Emenda ã 
Constifuição n~' 11, de 1978, que pôs fim aos A tos Institudbna'is 
e Complementares, que tive, ainda, a felicidade de votar no 
plenário da Câmara dos Deputados, e que correspondia a 
todos aqueles anseios de retomo à legitimidade_ e à pureza 
dos mandatos, de extinção da prisão perpétua, do banimento, 
da pena de morte, da redução, inicialmente, e, depois, da 
extinção de todas_ as-penas da Lei· de Segura-nça Nacional, 
enfim, aquele sopro liberal que surgia; emeigia,- e que el~, _ 
Roberto Marinho, soube muito bem, definir, e;xatamente no 
seu artigo "A Meta Cun;1prida", mostrando que era chegado 
um novo tempo. Daí o porquê da imagem dos anos idos e 
vividos por que passei. _ _ -

Com muito prazer, ouço o meu Líder, nobre Senador 
Marco- MacieL 

O Sr. Marco Maciel- Nobre e_ estimado Senador Hugo 
Napoleão, gostaria de iriiciat o ·meu á.párté d'ianiando_a aten~ 
ção para-a oportunidade do temá qu~ V. Ex~·tra)z·a· esta ·casa
na t.3.rde de hoje e, de modo muiiü par~ic1;1lar, quando salienta 
a importância e ·a significação do livro que o·empres-ário e
jornalista Roberto Marinho vem de oferecer ao_ País. Digo
sempre que ainda não há no Brasil, infelizmente, Umà tradíM 
ção, por parte de políticos e empresários, de oferecer à sacieM 
dade depoimentos que poSsa·m esclarecer episódios, fiXar meM 
lhor determinados f3t0s yivJQqs pelo nosso País. Lamento 
que isso aconteça porque, como todos .. s'abem_os, esSes_ depoiM -
mep.~os,ajudam muito a esclarecer a história !JaciOrial e tê~ 
uma _significação muitO grande pará, de alguma forma, balizar 
o futuro, ou seja, serVem corrio subsídios, para que possamos, 
quem sabe, tomar os rumos mais ac;Ieq uados, sobretudo nos 
momentos mais difíceis. O livro do jornalista Roberto MariM 
nho, a meu ver, insere-se dentro desse conjunto. É um depoiM 
mento extremamente importante e, por que hão dizer, atual, 
sob os. mais variados te.mas_ que, de alguma forma, retratam 
a socíedade brasileira e, de modo mais particular, os seus 
temas mais agudos, mais importantes. V. Ex~ se refere a -um 
deles, que é aquele caminho que percorremos juntos, aliás, 
para fazer com que o País se reinserisse n-o chamado estado 
de direito. Eu, como V. Ex•, também era Parlamentar quando 
vimOs o Senador Petrónio ·Portela, num trabalho realmente 
elogiável- pena que ele tenha falecido tão cedo-, conseguiu 
fazer com que saíssemos, sem traumas, de uma situação revoM 
lucionária, excepcional, para a plena fluição do estado demoM 
crátk:o. Naturalmente foi um trabalho, para usar uma expresM 
são do exMPresidente ErnestO Geisel, lento, grildual, mas segu
ro. A transiçãO brasileira para a democracia foi das mais tran
qüilas e cruentas que já tivemos, sem retrocessos, ·e isso se 
deve, a meu ver, basicamente à obra de um talentoso e compeM 
tente conterrâneo de V. Er', que foi - nunca é bom deixar 

de citá-lo - o Ministro e ex-Senador Petrônio Portela. Por 
isso, --quero dizerMihe que louvo a preocupação que V. Er' 
demonstra, neste instante, em trazer à casa-a discussão sobre 
o livro que acaba de lançar o jornalista Roberto_ Marinho, 
comentando alguns de _seus artigos que guardam, como pode
mos verificar dos comentários que V. Ex~ _desen_volve_,_textos 
muito significativos da história brasileira e, sobretudo, da mais 
recente. Por não cultuarmos muito a memória do País, por 
não olharmos muito os grandes fenômenos da nossa história~ 
talvez tenhamos o hábito de esquecer rapidamente determi
nados episódios relevantes, que-ficam sem uma adequada exe-
gese_, sem uma adequada interpretação, sem um juízo mais 
oportuno, mais completo dos fatos. Encerrando o mt::;u aparte, 
nobre Senador Hugo Napoleão, eu gostaria de cumprimen
tá-lo_ pelo discurso gti.e faz n~_tarde de h_oje e:estender meus 
cumprimentos- ao autor do livro, o jorilãlista Roberto MariM 
nflo. Quem sabe pelo depoimento que ele preste~ isso_talvez 
não motive outros empresários, jornalistas, polítiCos, acadê
micos ou cieritistc:as sociais a enVerep._a-reni -pelo mesmo cami
nho, porque a história brasileira fic3.ria_ mais rica, os fatos 
ficariam melhor interpretados, o que, _como disse ainda há 
pouco, teria a grande virtude de balizar o fUtUro, ou· seja, 
de servir de orientação para os mais jõYellS~ paràtódos aqueles 
que se interessam pelo País e desejam vê-lo não somente 
com a sua democracia consolidada, mas como também sinô
~imo de uma nação próspera e desenvolvida. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Recolho agradecido o apar· 
te de V. Ex~, Senador Marco Maciel. É verdade que o livro 
é atualfssimo, com propostas hodiernas, em vista da moder
nidade do nosso País e até futurístü::as ~lgumas. J'ràtà-se de 
uma defesa intransigente dos postulados da democracia e que 
passa por artigos sobre política, sobre economia, sobre as 
Orgariiiaçõe~_Globo, sobre personalidades nacioriais·e iriter
nacionais, sobre relações internacionais, sobre religião, enfim 
sobre as diretrizes do nosso País, sobre cultura. Em todas 
elas~ o jorilalista R.Ç>~erto Marin~o, com atu~lidade- e percuM 
ciêi1Ci3._, atravessa o~ problemas nacionais de maneira-incólu
me, sempre apontando um rumo ou uma solução. Prefaciam 
a Obia três intelectUaiS: Frariklin de Oliveira chega a mostrar 
a nobreza e a grandeza de Roberto M:a_rinho, porque ao afirM 
mar que ele foi o primeiro cassado numa lista, logo em abril 
de 1964. Imediatamente, Roberto Marinho o convidou.para 
trabalhar a seu lado no jornal O Globo. Ele diz textualmente 
qu_e foi o primeiro cassaao POlítico a assinar artigos na imprenM 
sa _brasileira, sobre os mais diferentes temas, e que Roberto 
Marinho jamais lhe exigiu, em "tempo algum, qualquer condi
ciOnainerito, cerceamento ou limitação no seu direito de pen
sar e de se expressar. Pelo contrário, dizià que uos cassados 
políticos perdiam oS seus direítos políticos, mas nâo--0-ãii"iiiO 
ao exercício de sua profissão que, sequer lhe pertencia, mas 
à sua família que, para sobreviver, dependia da prática daquele 
direito". 

Já Roberto Campos 1elernbra uma magnífica conversa 
que teve com o ex-PrimeiroMMinistro da Grã-Bretanh_a Jaro~s 
Callaghan, quando- o ex-PrimeiroMMinistro do Partido Traba
lhista Britânico, amuado com as críticas de jornais londrinos, 
disse-lhe certa feita: 

"Um editor de jornal é um camarada encarregado 
de separar o joio do trigo, para publicar o joio, natural
mente." 
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"Roberto Marinho é o contrário. Nunca foi um 
explorador do joio. Dir-se-ia até que tem vontã.de e 
paciência para catar o trigo. Só que o trigo entre nós 
está cada vez mais escasso. Ninguém o acusará de con
fundir crítica com invectiva." 

Assim, quando entra no campo da economia, ele sabe 
defender os melhores temas. 

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

O SR- HUGO NAPOLEÃO - Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Nelson Carneiro- Quero coDgratular-me com V. 
Ex~ pela análise que faZ, não só da obra, como da vida do 
jornalista Roberto Marinho. É um tributo que devemos a 
um homem que iniciou sua vida muito cedo na imprensa e 
até hoje lidera o jornal. Tive oportunidade de ocupar esta 
tribuna no cinqüentenário do O Globo e recordar os dias que 
se seguiram à morte de Irineu Marinho, quando ele, sendo 
o filho mais velho, poderia assumir a direção do jornal e 
não o fez. Entregou-a a um mais experiente e só posterior
mente, anos depois. assumiu a direção da.empresa. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - É verdade. 

O Sr. Nelson Carneiro - Isso mostra. que não era um 
ambicioso, nem apenas um sucessor, mas_ queria ser um ho
mem capaz de presidir uma organização como O Globo, com 
conhecimentos plenos e com uma visão maior do panorama 
nacional. V. Ex~ faz m,uito bem em trazer a essa tribun(!. a 
contribuição desse livro, que resume a vida jornalística de 
Roberto Marinho, com o endosso de Frankli_n de Oliveira, 
Roberto Campos e Austregésilo de Athayde. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- O aparte de V. Ex•, nobre 
Senador Nelson Carneiro, é um depoimento extremamente 
valioso, verdadeiro e que recorda os momentos difíceis em 
que, ainda jovem, foi chamado, até por um apelo d~ s~nhora 
sua mãe, a substituir seu pai na direção do jornal. Entretanto, 
sentiu que havia necessidade de ampliar um pouco mais a 
sua já alicerçada experiência para que -tiVesse cOndições melho
res de assumir, a- diretoria do jornal O Globo, como· o fez 
mais tarde. 

Muito grato a V. Ex~ _ 
Estava- apenas argUmentando, Sr. Presidente, que, em 

verdade, quando aborda a questão política. ele não deixa 
de evocar todos os momentos liberais, inclusive o grande comí
cio da Cinelândia. Nesse comício, a Aliança Democrát~ca co
meçou a ser formulada; Tancredo Neves, representando os 
anseios da Nação~ tomava-se o símbolo da luta pela conversão 
das instituições regUladas pelo autoritaristp_9 embasadas pela 
democracia. Posteriorme_rite teceU apreciações- a respeito da 
tristeza da Nação pelo falecimento do PtC_sidente Tancr~do 
Neves, acrescentando, porém, que o Presidente José Sarney 
lá estava conduzindo, desde os primeiros dias, a vontade do 
Presidente eleito, representando, portantO, os anseios dos 
acordos, dos entendimentos e da própria nacionalidade, ex
pressos na memo_r_áy~l campanha de 1984-85. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. EXf um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Ouço, com prazer, o 'aparte 
de V. Ex~, nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador Hugo N apo
leão~ V. Ex• traz à tribuna do Senado uma análise do livro 
do jornalista Roberto Marinho, Uma Tr'IJetória Liberal. Co-

mo ainda não o li, não teria condições_de analisar o seu conteú
do, salvo pelas palavras com que V. Ex~ o salientou. É preciso 
que se faça uma análise dos diversos aspectos da vida do 
Sr. Roberto Marinho, identifíCãCiã_ com o jornal O Globo e 
com a Rede Globo de Televisão. Salienta: V. Er que ele 
esposa a tese liberal. Há que se observar, contudo, que foram 
iriúmeras as oportunidades, durante o período em que predo
rirlnou a força militar neste- País, presidido por generais das 
Forças Armadas, por marechais, em que a Rede Globo de 
Televisão não expressou todo o espírito liberal, que parece 
ser o tema do livro. Estava, sim, submetida às forças da censu
ra. Por diversas vezes pareceu ser o órgão que apoiava pelo 
menos grande parte das medidas dos regimes do General Cas
tello Branco até o General João- Baptista Figueiredo. Em 
outros, como V. Ex• mencionou, mostrou o que o povo queria 
dizer, como no episódio do comício da Candelária, o comício 
das Di retas Já. Lembro-me, prezado Senador Hugo Napoleão, 
que a Rede Globo de Televisão veio a noticiar, já oom espírito 
praticamente de engajamento, somando-se àquele sentimento 
de comunhão nacional, de anseio pela democracia, as primei
rasmanifestações pelas Dirétás Já, tais como o primeiro comí
cio realizado no Pacaembu, por iniciativa principalmente_ do 
P~rp.do ~os Trabalh:ldoj~~. __ que corividou os demais Partidos; 
o grande comício da Praça da Sé, em 25 de janeiro; o comício 
do Anhangabaú, com um mil~~9 d~ ~essoas, e o comício 
da Candelária, também com quase um milhão de pessoas. 
Portanto, é preciso ser justo na análise. Acabo de participar 
de debate na Rede Globo de Televisão, em São Paulo, em 
que os candidatos a prefeito tiveram a oportunidade de, cOm 
igualdade, expressar seus pensamentos, suas propostas. Ob
viamente, aqui há que se cumprimentar as Organizações Glo
bo pelo fato. Há poucos dias, inclusive, tive encontrQ com 
diretores da Rede Globo de São Paulo, que disseram de seu 
propósito de~ cOm muita isenção, estar rioticiando a canipanha 
política. Cumprimeritei-os por isso. Percebo, também que as 
Organizações Globo, Rede Globo e jornal O Globo, mostra
ram, e é democrático que o façam, a sua preferência pela 
candidatura de Fernando Collor de Mello - em especial no 
segundo turno - versus a candidatura de Luís Ignácio Lula 
da Silva. É do direito de um órgão de imprensa mostrar a 
sua preferência pelos seus editoriais. Muitas ve;zes_o jom~lismo 
na campanha eleitoral fqi, segundo nosso _entender """':":"_o do 
Partido dos Trabalhadores -, um tanto parci~l, ~mo, por 
exemplo, na reprodução - já passado o período de horário 
eleitoral da campanha de 1989 - dos principais lances do 
debate ocorrido na véspera, mostrando, com nitidez, os tre
chos em que o candidato Fernando Collor de Mello havia 
se saído melhor. Percebo agora, de forma interessante, que 
o jornal O Globo e a Rede Globo de Televisão começam 
a mostrar; com objetividade - acompanhando, aliás, os de
mais órgãos de imprensa do País: Jornal do Brasil, O Estado 
de S. Paulo, a Folha de S. Paulo e outros, que de fato houve 
por parte do Sr. Paulo César Farias ... 

O SR- HUGO NAPOLEÃO - Nada tem a ver com o 
pronunciamento que estou fazendo, mãs nerri pOr issõ nego 
a V. Ex~ o direito de abordar o assunto no meu disçurso. 

O SR. PRESIDENTE (lran Sarai v a) - A Presidência 
interrOmpe V. Ex- por um instante para comunicar ao ilustre 
orador que o seu tempo já está esgotado em mais de 15 _minu
tos. 

. O SR. HUGO NAPOLEÃO - Antes de concluir, Sr. 
Presidente, gostaria de apenas terminar de o_uvir o aparte 
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do Senador Eduardo Suplicy e, com a tolerância da Mesa, 
a breve intervenção que, creio, o Senador Esperidião Amin 
deseja fazer. E agradeço a paciéncia do Senador Mansueto 
de Lavor, que será o orador seguinte. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Para concluir, prezado Senador 
Hugo Napoleão, até para que não sinta, exatamente por trazer 
o assunto à baila, que de repente tenha que ser aqui cortado 
por um espírito não liberal, mas ... 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Cortado, não. V. Ex• está 
falando. Costumo entender apartes-: fui Deputado -Federal 
-como uma intervenção breve e oportuna. V. Ex~ está Se 
estendendo, e eu que estou concedendo o direito. É o orador 
quem concede ou não o aparte. __ 

De modo que, liberalmente, V. Ex~ pode continuar. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Mas como se trata do assunto 
mais freqüente hoje naS páginas do jornalismo e da imprensa 
televisiva, é importante ressaltar como um aspecto- positivo 
que a Rede Globo e o jornal O Globo estão noticiando os 
graves fatos que envolvem a Presidência da República e a 
sua relação com Paulo CéSar Cavalcante _Farias. Considero 
importante o fato de a Rede Globo de Televisão ter mostrado 
a manifestação muito forte do povo brasileiro contra a utiliza
ção do Símbolo maior da Pátria-, _-a Bandeira do B~aSif, para 
a proteção de hábitos impróprios de um Presidente da Repú
blica. Por iSso, o pOvO saiu às ruas com manifestações que 
começam a ganhar força. Tal como, e aí vem a ligação ao 
pronunciamento de V. Ex' ... 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Espero que sim; porque 
os fatos que V. Ex?- apresenta transpõem, ultrapassam, trans
bordam o tempo deste livro. 

O Sr. Eduardo Suplicy- •.. tal como nas manifestações 
pelas Diretas Já, que foram crescendo de _uma forma muito 
relevante, começam a crescer as manifestações para dizer ao 
Presidente da República que, se Sua Excelência quer dar uma 
contribuição ao País, Sua Excelência já sabe qual o caminho 
a seguir: deixar o exerCíCio da Presidência. Agradeço a oportu
nidade pelo aparte, Senador Hugo Napoleão. 

·O SR. HUGO NAPOLEÃO - Nobre Senador Eduardo 
Suplicy, inicialmente, devo dizer a V. Ex• que o caminho 
que o Presidente vai tomar não será certamente aqUele dese
jado pelo Partido dos Trabalhadores, mas sim o _ _que lhe dita 
a sua consciência-com o ·entendiinento de que estamos vivendo 
um 'momento extremamente difícil. Mas gostaria de responder 
ao aparte de V. Er com esta eXpressão de Franklin de Oliveira 
- cassado e perseguido - sobre Roberto Marinho: "Seu 
liberalismo não ostenta o friso conservador típico- do nosso 
liberalismo tradicional. É um liberalismo que não renega a 
vertente do socialismo democrático''. 

Roberto Marinho sabe que as novas auroras são inevitá~ 
veis e ele naturalmente não age em sua vida pública impecável 
ao sabor do que queiram aqueles que não esposam suas idéias. 
Eventualmente convergirá, eventualmente divergirá, sempre 
em diálogos de nível respeitoso. É preciso não esquecer que 
nos grandes momentos da nacionalidade ele esteve firme, sO
bretudo no raiar da nova aurora, que foi, repito, a inesquecível 
eleição de 1984. . _ 

Preciso apenas dizer que ele promove, com isenção, o 
julgamento da revolução, porque, se analisarmos todos seus 
artigos, veremos que guarda coerência e, no momento preciso, 
sabe dar partida a uma nova eia. 

___ _O Sr. EsperidiãoAmin- Concede-me V. Ex~ um aparte? 
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Pois não, nob<e Senador. 

O Si-. ESpiridiâo Amin.:..:. Nobre Senador Hugo Napoleão, 
apreciei o discurso que V. Ex' feZ até ai:J.ui e ouvi com muita 
atenção o discurso complementar, ainda que não convergente, 
do Senador Eduardo Suplicy ... 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Semicomplementar e semi
convergente. 

O Sr. Esperidião Amin- Não Convergente. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Semiconvergente. Soube 
admitir que a Globo em diversas oportunidades assumiu um 
papel histórico perante a Nação. 

O Sr. Esperidião Amin- Por isso digo que foi semicôn~ 
cavo e semiconvexo. - -

O SR. HUGO NAPOLEÃO - !'ode ser. Nisso estamos 
de a_cordo em gênero, número e grau._ 

O Sr. Esperidião Amin- Em agluns momentos, as curvas 
se aproximaram e em outros tantos neril no inírnito se encon.; 
trarão. Mas, de qualquer maneira, como esta é uma Casa 
que tem que enaltecer a democracia, vou procurar aproveitar 
dos dois discursos o suficiente pata um aparte. E o sentido 
do meu aparte é-enaltecer a iniciativa de V. Ex~ _e fazer este 
comentário sob a seguinte óptica: ·sou daqueles que entendem 
que nenhum ser humano vai deixar uma tr~jetóriá de perfei
ção, mas é muito_ bom que os seres humanos possam deixar 
um rastro de realizações. Não pretendendo, por isso, julgar 
ou participar do julgamento da ação da Globo ou do Sr. 
Roberto Marinho, não posso me furtar a, de público, deixar 
registrado que o Sr. Roberto Marinho já deixou até aqui 
um conjunto de realizações que a História, durante muito 
tempo, vai ter que avaliar. E, sem dúvida alguma, a integra
ção; até cOm aspectos negativos também, no seu sentido mais 
amplo, do nosso País, pelos meios de comunicação mais mo
demos, tarefa gigantesca num País das dimet;tsões do nosso, 
estará em muito associada ao trabalho do Sr. Roberto Marinho 
e das suas organizações. Sem dúvida algurlia, ainda, uln dos 
patrimónios que temos como Pátria, como sociedade, é o 
património que decorre do fato de termos uma língua só. 
Se formos conhecer em detalh~s países do Primeiro Mundo, 
veremos países de dimensões territoriais ínfimas perto das 
dimensões do Brasil que não guardam essa unüormidade. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO ~ Graças aos portugueses, 
quando desapareceu a linha do Tratado de Tordesilhas. 

O Sr. Esperidlão Amin- Ho]e, essa tarefa de integração 
está em muito associada ao trabalho do Sr. Roberto Marinho. 
Por isso, quero enaltecer exatamente esse aspecto positivo 
- que não há de ser o único a se registrar - e adicionar 
duas característicils que são marcas que a:dmiro no Sr. Roberto 
Marinho: a primeira é que ele é, sem dúvida alguma, um 
homem, nesta a~'t!lra da sua vida, com planos para o--futuro, 
e é muito importa:nte que alguém que já alcançou-o seu pata
mar tenha planos para o futurO. E ele os tem-. A segunda, 
que eu colocaria como subtítulo des_te livro sem tê-lo lido 
~da, é a seguinte frase ou a seguinte legenda: Cond~nado 
ao Sucesso. CofilO não invejo nem um nem outro, quero regis
trar que considero essa publicação e o registro que V. EX' 
faz a respeito dela como um momento absolutamente perti
nente da nossa vida como Parlamenta;res. 
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O SR. HUGO NAPOLEÃO - Muito obrigado, Senador 
Esperidião Amin. Folgo em ver que estamos converg~ntes 
e que V. Ex~ trouxe, com todo o passado de sua vida pública, 
um depoimento à altura do homenageado. 

Sr. Presidente, vou concluir. E, ao fazê-lO, quero apenas 
dizer que não cabe nesta análise uma observação crítica mais 
profunda a respeito do livro. Devo dizer que ficarani bem 
marcadas em minha mente as lutas em favor da. produção, 
da exportação, a censura a um bloqueio que tentaram imp~>r 
aos capitais no País, a análise do Plano Cruzado~ do Plano 
Verão e a crítica ao BIRD --:-' Banco Mundial - por ter 
negado o empréstimo à Eletrobrás, ou, pelo menos, poster
gado, porque o Congresso Nacional do Brasil não se havia 
pronunciado convenientemente sobre as questões da Amazô
nia. Roberto Marinho entendeu que o Brasil não é uma repu
bliqueta, mas uma grande Nação (sic), que pode ser conside
rado fiel intérprete de uma das máximas de James Clavef 
no livro A Arte da Guerra: o guerreiro vence o-s combates 
não cometendo erros. Pojs bem, Roberto Marinho acertou! 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Conç~do a pala
vra ao Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMPI3- PE. Pmnun
cia O seguinte discurso. Sem reViSão do ora9or.)- Sr. __ Presi
dente, Srs. Senadores, o Projeto de Lei d& Câmara de n" 
66/92, que dispõe sobre o regime jurídico. de exploração dos 
portos e das instalaçõ~s portuárias, comeÇOu a ser disÇtitido 
hoje na Comissão de Assuntos EconôrriiC.os_ do Senado,. com 
uma audiência na qi.tal aquela douta comis_s_ã_Q_técllica da Casª
ouvili ·os pontos _de vista de empresários e de trabalhadores. 
portuários. . . _ . . .. 

Fui designado pelo_ ilustre Presidente da Cõmiss.ã9_ de 
Constituição, Justiça e Cidadania deste SeÕ(tdo para relatar 
a matéria no âmbito daquela Comis_são, pãia a qual havia 
sido despachado o projeto em primeira mão. Eu já sabia 
que a matéria era polêmica; já sabia que interesses altíssimos 
envolviam o objeto de que tratava. O que eu não poderia 
supor era que os interesses em conflito, Sejam os dos trabalha
dores, sejam os dos empresários, levassem às posições de 
radicalismo e irracionalidade v.erificadas_ em.manife5:tações le
vadas com freqüéncia à grande imprensa nacional e às redes 
de televisão. 

Desde o momento em que fiz o es_boço do _meu relatório, 
e antes mesmo disso, procurei, dentro do pouco espaço de 
tempo que me era dado, ouvir os segmentos envolvidos, basi
camente três: o governamental, na pessoa do Ministro dos_ 
Transportes, Affonso Cainargo, e seu assessor designado espe
cificamente para isso; o- dos trabalhadores, através de suas 
diversas representações sindicais, e o dos empresários, tam
bém através de suas representações. 

Todos os empresários foram ouvidos. Se "algum se queixa 
de que não foi ouvido por mim enquanto Relator da matéria 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é pórque 
não considera credenciado aquele que se apresentou como 
representante do setor. Foram ouvidos armadores, represen
tantes de agências marítimaS, donos de instalações e terminais 
portuários, exportadores e importadores. Todos os segmentos 
empresariais foram ouvidos. 

O que não se poderia conceber, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores - e eles se queixaram disso com toda razão, porque 
foi verdade- é que eles fossem consultados e que a vontade 
.d_eles prevalecesse em meu relatório. Isto é pura verdade, 

porque tanto o Governo, quanto os empresáriOs queriam, 
simplesmente, que o Senado colocasse um carimbo nO PrOjeto 
de Lei ri" 66,- originário da Câmara dos Deputados. Era um 
projeto intocável; parecia ser um projeto sobre a infalibilidade 
do Papa- não poderia ser alterado._ 

E ao chegar aqui ele quis estabelecer urgência para uma 
matéria que ficou quase dois anos na Câmara dos Deputados, 
que teve diversos relatores, que foi objeto de diversas pro
postas e anteprojetos, e, no fim, resultou num texto que foi 
aprovado em um acordo de Lideranças, sem que tivesse passa
do antes pelo crivo da Comissão de Justiça da Câmara dos 
Deputado_s. Queriam qUe riós, na Comissão õe Constituiç_ãp, 
Justiça e Cidadania, aprovássemos o texto, fizésSemos um 
relatório que não era um relatório, mas urna mera chancela 
ao texto proveniente da Câmara. 

É evidente que nós não tínhamos a intenção de alterar 
por alterar; não tínhamos a intenção de emendar por emendar; 
não tínhamos a intenção de ofere_cer qualquer emenda ao 
texto do projeto originário da Câmara se ele, realmente, não 
fosse passível dessas alterações. Se, de acordo com a ConSti
tuição, com as leis, com a técni~·legislativà- e ·esse ~o 
pape;: I da Comi~ãO de Justiçá- esse projeto foSse um projeto 
perféitõ. inteii~úriénte adaptadó,-liãO"tCtfâfuoS qile ãlterar nã
da. Aí. sim, o nosso trabalho coincidiria com a vo_rttade .do.. 
Governo e dos empresários, de siniplesrriente considerar o 
texto da Câmara como o do nosso relatório, sem nenhuma 
alteração. 

Portanto, queríamos dizer à Casa- e chegou o momento 
de fazê-lo_.- que todas essas ll).anifestaçõeS da grande irilpren
sa,_sobretudo os su_eltos .com_que eu, como Relator da matéria 
na Comissão de ConstituiÇiio,_ JustiÇa: e Cidadania tenlto~ sj<Í,o_ 
brindado constantemente pelo jornal O Globo, do Rio de 
Janeiro, pertencem, realmente, a ui:na campanha, que pode 
ser legítima -é claro que um órgão da imprensa tem direito 
de assumir esta ou aquela posição. Não estou condenando; 
estou dizendo que há uma campanha, que vai diretamente 
ao encontro dos interesses exclusivos dos empresários. Consi
dero legítima a campanha do -jornal O -Globo, que em: _maís 
de 200 artigos~ ~e_ feZ ~t~: Úril.1lv"io sobre -a questãó'âos 
portos - defende o ponto de vista dos empresários, assiril. · 
como a de outros jornajs, como Q Estado de S. Paulo. Ou~rps, 
cam.o a Gazeta Mercantil, colocam-se numa posição menos 
parcial e mais Obje.tiva, lsto é, descrevem as pOsiçõeS ãe-cada-
lado e traduzem fielmente as propostas de alteração que procu
ramos imprimir aá-orojeto da Cânià.ra. 

Não é que estejamos aqui a não reconhecer a legitimidade 
da posição assumida pelo jornal O Globo, com suas perma
nentes manifestações. Não_ só é legítimo isso--; éGemocrático, 
só que-·reflete a posição do empresariado, sem considérar 
a outra posição dos trabalhadores, a posição do PoderPúblico 
-não digo deste Governo, mas do Poder Público_:_ e sObfe~ 
tudo a posição e os interesses da sociedade bi"asileira- como 
um- todo. E, síncetamertte, apesar ·das leituras equivocadas 
da grande imprensa, apesar das incompreensões e da perple
xidade de alguns se tores _influenciados por esses órgãos de 
imprensa, "o nosso relatório foi aprovado nó seu pontO nevrál
gico, na questão central, a da gestão da mão-de-obra na_ área 
portuária, por unanimidade, no seio da ComisSãO de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador? 
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O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex• tem o aparte, 
com muito prazer, Senador Jutahy M~galhães. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Senador Mansueto de Lavor, 
V. Ex• fez um trabalho muito sério na questão desse projeto, 
na discussão na Comissão âe Constituição, Justiça e Cidada
nia. V. Ex~ discutiu com os diversos setores, ouviu os Seus 
colegas, examinou as emendas que foram apresentadas, deba
teu essa questão durante vários dias, atendendo àqueles pro
blemas que V. Ex~ considerou como pontos importantes para 
merecerem uma modificação do projeto- que veio da Câmara. 
O que é que estamos, infelizmente, começati.do a nos acostu
mar? É de vermos se criar a impressão de que está havendo, 
hoje, um choque de opinião entre a Câmara e Senado, porque 
o Senado está preocupado apenas em modificar o que vem 
da Câmara e a Câmara não _ _aceitar as modificações feitas 
aqui no Senado. Ora, esse não é _o caminho a ser seguido; 
nós não temos que ter a preocupação de mudar por mudar, 
nós temos a preocupação de mudar para aperfeiçoar. Nós 
não podemos aceitar também sermos aqui apenas um órgão 
chancelador daquilo que vem da Câmara. Então, nõs temos 
que discutir essas questões e temos que discutir democrati
camente. E, quando não chegarmos a um consenso, vamos 
para o voto e o pensamento da maioria preValece. Mas V. 
Ex• acabou de apontar que o ponto principal do projeto, a 
modificação maior que fOi feita, foi aproVada por unanimidade 
na Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania._ E se foi 
aprovada por unanimidade foi depois de um debate amplo 
que ocorreu na Comissão. V. Ex~ sabe que não foi apenas 
uma sessão para discutir essa questão, estivemos reunidos 
por mais de uma sessão para examinarmos e debatermos os 
prOblemas e as emendas que foram apresentadas, até o último 
momento discutiram-se novas sugestões. Então, veja V. EX' 
que este é um trabalho democrático. Eu há pouco, em respeito 
inclusive à opinião do Presidente do PFL, o prezado colega 
Hugo Napoleão, escutei o pronunciamento de S. Ex~ em silên
cio, escutei e não discuti, embora não concordando com muita 
coisa do que foi dito.-- O que nós quefefu.ós, realmente, é 
que haja esse liberalismo da imprensa de aceitar as idéias 
conflitantes. Nós não podemos permitir que se procure derru
bar um trabalho sério com opini6es de uma parcialidade gri
tante, como tem ocorrido nesse caso_ dos portos. Não se dá 
o direito de confronto de opiniões de_ntro do próprio jornal. 
Não há possibilidade de levar à opinião pública o ponto di ver· 
gente, para que a opinião pública possa formar o seu ente 
de razão. Então, há uma discussão sobre um ponto de vista, 
sobre um enfoque do interesse de uma determinada área, 
e não se dá o direito de se discutir a questão de outra forma. 
Esse liberalismo é que eu gostaria de ver prevalecer. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Senador Jutahy Ma· 
galhães, eu queria interromper o seu importantíssimo -aparte 
apenas para dizer que o pior é que os artigos continuados 
do jornal O Globo, com críticas ferrenhas à posição já não 
minha, mas da Comissão de Constituição, Justiç,a e C:idadani~ 
do Senado, dizem que nós nos curvamos ao lobby dos trabalha
dores portuários. Isso n_ão ocorreu, mas també~ não ~r?~-~l!r
vamos ao poderosfssimo lobby dos empresários, utlltzan~o 
constantemente essas páginas do jornal. Isso é legítimo. O 
jornal tem direito, como qualquer órgão de imprensa, de assu
mir uma posição. 

Agora, para ter uma trajetória verdadeir~e~~~ _ _liberal 
era preciso dar espaço a outra parte, para que a sociedade 
fosse objetivamente informada do que está ocorrendo. La-

mentavelmente. isso não acontece . .N.ern este _Relator, nem 
a COniiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania tiveram espa
ços tão amplOs, tão constantes, comó tem Um segmento envol
vido, que é, este sim, 9 poderosfssíirió lobby dos empresários 
nessa questão, contra os quais não tenho absolutamente nada, 
com os quais procurei dialogar e ouvit.:.lhes, só que eu não 
poderia obedecer-lhes. Esse é o problema. a diferença foi 
essa. -

V. Ex• tem a palavra para continuar" com seu iinportante 
aparte. 

O Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex• foi o Relator, e como 
tal deve ter sido procurado por todos os interessados nessa 
questão. Eu, que não era Relator, mas apenas como membro 
da Comissão, fui procurado por todos eles._ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- No seu gabinete, 
claro. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Escutei a todos,.pedi, inclu
sive, que transformassem em documento determiandas opi
niões. Por isso~_ fico estranhando quando não se dá o devido 
crédito a quem procura, ouvindo as partes, tomar a sua deci
são, e não se respeita a decisão tomada por aqueles que tinham 
o dever de decidir, que não se curvaram a pressões nem de 
um lado nem de outro, mas acharam que a opinião mais 
correta era aquela que fora o resultado de debates e do traba
lho que V. Ex~ como Relator fez. V. Ex~ viu que muitas 
vezes modificou o Seu paiece-r, O seu SUbstitutivo, pelas discus
sões ocorridas na Comissão. Portanto, não houve imposição 
da vontade de ninguém, o que ltouve foi a busca de alguma 
solução considerada a melhor por parte da Comi_s.são. Fico
estranhando quando se fala nessa questão de liberdade de 
imprensa, que nós defendemos aqui de unhas e dentes, mas 
também temos que dizer alguma coisa, temos que dizer que 
a liberdade também deve ser de opinião de todas as partes ... 

O SR. MANSUETO DE LAVO~~- Para todos. 

O Sr. Jutaby Magalhães - .•. a liberdade de imprensa 
não pode ser de dizer: "Bom, fulano de tal não pode aparecer 
na tel_evisão. A imagem dele não pode aparecer e ele está 
censurado por palavras e imagens". Ora, -isSo não é liberdade, 
E isso, infelizmente ocorre. Por isso que- às vezes ficamos
calados. Ficamos calados, procurando respeitar a opiniãO-dOs
outros para não interferir e não atrapalhar o pronunciamento. 
Mas, quando podemos, colocamos para fora aquilo que esta
mos pensando. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado, Se
nador. A sua contribuição aqs _trabalhos da_ Comissão d_~_ Cqn~ 
tituição, Justiça e Cidadania, que culminaram com a apro
vação do meu relatório, fOi decisiva, com contribuições diretas 
na redação final do te_xto. 

Mas. além de ter ouvido a todas as partes, ouvi também, 
como Relator, a posição da Bancada do meu Partido na Câma.:. 
ra dos Deputados, sabendo inclusive porque aquele texto baR 
via sido aprovado. E pude colhe_r que ali foi um_ aconio de 
liderança, naquela conjuntura, sendo o melhor para todos 
aqueles Líderes que tinham a necessidade, também urgente, 
de aprovar outro _projeto, cuja ·ooncOrititância de aprovação, 
Ol! simultaneidade_;-foi exigida por alg~mas outras li~ranças: 
o Projeto de Reforma Agrária. Acoplou-se então às duas 
votações e aquele foi O texto .de acordo. Mas isso não queria 
dizer que a Câmara estivesse quebrando lança em cima do 
texto aprovado. Basta ver que a maiof" Bancada na Câmara 
dos Deputados, por Partido, que é a minha Bancada do 
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PMDB, ao aprovar o texto do acordo emitiu um documento 
que corresponde a urna declaração de voto com pontos finais 
conclusivos conforme segue: 

1. "A reorganização institucional e a adminis
tração do porto incluem o fim da ingerência do sindicato 
na administração exclusiva da mão-de-obra portuária, 
com a criação do organismo de gestão paritária entre 
empresários e trabalhadores." 

É o que foi aprovado, por unanimidade, na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania: 

2. "O fim da exclusividade dos sindicatos, com 
a responsabilização, pelo organismO de gestão, para 
o acesso_ do trabalho ao porto, através de concurSo 
público." 

É o que está contemplado no projeto. 

3. "O fim das anomalias da organização dos ter
nos e fainaS:; peJa organização dos quadros por redefi
nição dos ternos e turmas para cada tipo de faina e 
de navio." 

Está no projeto, no nosso RelatóriO. 

4. "A garantia dos direitos adquiridos para todos 
os trabalhadores portuáriOS.'; - - · 

Está aprovado no nosso Relatório. 
5. -"0 fortalecimento das entidades representa

tivas de trabalhadores e empresários, pela forte valori
zação-· da negociação coletiva como instrumeinlCfaâe
quado para os acordos e ajustes setoriais que-se fizererri 
necessários~" 

Também está contemplado. 
Esses são os pontoS fundamentais sobre os qUais o PMDB 

coloca a força de sua representação visando a aprovação de 
uma solução modernizante, eficaz e negociada para o sistema 
portuário nacioáal. 

Ora, além das partes envolvidas, a quem eu deveria ouvir 
em primeira mão? A Bancada do meu Partido na Câmara. 
E por esse documento aquela Bancada nos diz que a sua 
posição não é a do texto votado mediante acordo de Líderes 
na Câmara. 

É claro que isso era uma sinalização para que nós, o 
PMDB do Senado, com o apoio de outros Partidos, com o 
PSDB, o PDT, o PT e outros Senadores, avançássemos mais 
visando à verdadeira modernização dos portos do BraSil. Porto 
moderno é o que serve com -eficiência ao País e nãO- Só aos 
empresários. GestãO Iri.odema da mão-de-obra portuária não 
é sair-de um monopólio, o monopólio dos trabalhadores, para 
entregar a outro, o monopólio dos empregadores; sair de 
uma "ditadura do proletariado", como queiram, pai'a a do 
empresariado. Isso não é moderno. Para alguns é: para o 
jornal O Globo é moderno transferir_ a gestão da mão-de-obra 
dos trabalhadores aos empregadores. 

Para nós, moderno é a harmonia entre capital e trabalho 
para a maior produção e maior produtividade, e é o que 
está no nosso relatório - que já não é rilais nosso, ·mas da 
Comíssão de ConStituição, Justiça e Cidadania, e que hoje 
está sob o crivo da Comissão de Assuntos Econôrriicos de:s_ta 
Casa~ 

O Sr. Cid SaMia de Carvalho - V~ Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR .,.. Concedo o aparte 
a V~ Ex• 

O Sr. Cid Sabóia de Ca_rvaUJo - Senado_r Mans~e_tQ d~ 
Lã:võr, ouvindO- o discurso de, V.--EX\ fíqUel COm VOlltãde 
de nele intervir, não sOmente- para eXpressar o_ apoio do com~ 
panheiro de Bancada, o apoio de um companheiro da Casa, 
mas_, ac_ima de tudo, o apoio advi_rido da experiência: de quem 
tem atuado como relator também, e igualmente~ de matériaS 
f9rtemel_1te -P<?lêmicas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Muito obrigado a 
V. Ex• 

O S"r.-Cid Sabóia de Carvalho- Sei conio as matérias 
polémicas conseguem existir em· versões que não são autori
zadas pelos textos produzidos pelos relatores. Há pouco, tra
balhando no projeto de lei que institui á Advocacia-Geral 
da -União, vi como é fácil fáze·r-se a cOnSideração descabida 
e- distanciada daquilo que realmente se_ inscreveu, __ daquilo 
que se aprovou, daquilo que, portanto, foi votado. Conhe
cendo V. Ex~, sei exatamente da sua formação, que. acima 
de tudo, leva a critérios de análise primordialmente dentro 
de uma linha de defesa do aspecto social. Em nenhum momen
to, como em nenhum momento aconteceria a_ mim _ou aos 
rioSSOS colegas, V. Ex~ iria permitir uina' solução capitalista 
ou oper_âi!~. tão-somente operária ... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Exatamente. 
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- ... - uma_solução _extre

mada para um problema tão grave como esse. Todos_sabíamos 
que V. Ex~ iria tentar aperfeiçoar as soluções que começaram 
a ser alcançadas na Câmara dos Deputado_s_. Quando as maté
rias aqui sofrem alterações, evidentemente não é pelo prazer 
de. alterar o que a Câmara fez e, sim, para o cumprimento 
da Letra Constitucional. Quando a Câmara nos revisa, nos 
altera, e quando revisamos a Câmara, revisamos o que lá 
foi feito. Mesmo porque, com os passos dados numa Casa, 
nascem novos caminhos para os da outra Casa, sem que uma 
esteja a corrigir a outra, a contraditar, a contrariar, a negar 
o valor daquilo que ali foi encontrado, Apenas é um momento 
à frente, é o dia seguinte, é o momento ma_is maduro. É 
a maturidade, é_ a questão mais evoluída. São as análises, 
o pó que assentou, e permite uma visibilídade mais cla-ra, 
uma visibilidade mais favorável a um juízo que possa se tornar 
mais justo, um juízo que realmente eXpresse a melhor solução 
para o problema. Enquanto V. E~ trabalhava nesse projeto, 
nós outros trabalhávamos em matéria igualmente importante. 
Mesmo assim, em nosso gabinete, recebíamos aquelas comis
sões de pessoas ligadas aos portos, algumas com interesses 
conflitantes. Um número enorme_ d~_ mani!~stos, Qe d,ocu
mentos; um número muito grande de arrazoados, de pondera
ções. E estou me lembrando, Senador Mansueto, de um ho
mem que ericontrei em meu gabinete. Era um velho homem 
do Porto do Rio de Janeiro, já bastante tarimbado e açoitado 
pelã. vida. Mandei que ele entrasse e se -sentasse--diante de 
mim. Enquanto ele expunha, eu prestava atenção e anotava 
o que ele dizia. Num d_eterrn,inado momento ele disse: '"Exce
lência, estou estranhando; estou mesmo diante de um sena(}or 
da R.epllbiica? É assim que os Senadore_s aierideiri -uni homem 
humilde do porto?" E respondi: "Estou avindo e gostaria 
que o senhor conversasse com o Relator desta matéria, que 
o receberá do mesmo modo com que está sendo recebido 
no meu gabinete neste mom_ento". Estirilulado por ele, outros 
Vie.i:"am-, e·mais outrOs, trazendo ·suas posições~ Depois, como 
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membro integrante da Comissão de ConstitUTç-ão~ Justiça e 
Cidadania, não pude dar ao projeto, na versão -de V. Ex\ 
devidamente emendado, a atenção que ele merece, por causa 
de comissão de inquérito e de outrOs afazeres parlamentares. 
Mas estava absolutamente tranqüilo, por - que sabia que 
V. E~ encontraria um meio termo nisso tUdo- a_cortciliação 
dos dois capitais: do capital que é o trabalho, que -é um capital 
muito "importante, e do capital que é o dinheiro; encontrada 
o equilíbrio entre o interesse público e a iniciativa_ p-rivada. 
Sabia que V. Ex~ encontraria todas e559s soluçõ~es. Depois 
lemos nos jornaiS que- õ- process-o era de regresSão, que o 
que V. Ex~ alcançaria não era o progresso, mas uma volta, 
no espaço e no tempo, para os problemas dos portos. 

Sinceramente não acreditei, porqUe sei crue~v. Ex.~ tem 
o espírito seletivo e analítico e. de logo, compreendeu que 
os portos são questões diferenciadas entre si, que não há 
uma solução que se possa adequar a todos os portos a um 
só tempo, que tudo é muito complicado em matéria de porto. 
Nesta Casa, temos uma pessoa exponencial nesta matéria, 
que é o nobre e digno Senador Mário"Covas. S. J;:x~, a cad.a 
dia que passa, maiS nos ímpressiolla pela sua--competência; 
pela sua honradez e pela honestidade com que se dedica a_os 
temas. Procurei conversar com o se-nador Mário coy~. Há_, 
nesta Casa, entre os seus companheiros, uma tranqüilidade 
sobre aquilo que V. Ex~ produziu. Não acre<litamos nesse 
retrocesso; acreditamos é nos litígios que sempre -sobram, 
que sempre se deixam ficar nas are"Slas;·nem: é possível resolver 
tudo em nenhum projeto de lei, em nenhum substitutivo -
isto nunca o é, todos sabemos. Ficarão as restrições, mas 
temos certeza de que a solução encontrada por V. Ex• é a 
solução de um homem de excelente visãosocial e com magní
fica formação intelectual, que vive da região nofdestina, a 
região mais problemática do País, onde os problemas dos 
portos, na verdade, nunca teriam pesu para se assemelhar 
aos genocídios vividos nela, à morte consumada pela inanição, 
aos problemas da seca, ao abandono governamental, às pro
messas federais nunca cumpridas, â falta de infra-estrutura 
económico-financeira. Todã ã problemática do Nordeste faz 
de V. Ex• um homem encouraçado para enfrentar os proble
mas dos portos, que são minúsculos, absolutamente minús
culos diante de outras problemáticas nacionais. Sabemos do 
caráter de comércio em tudo isso e - por que não dizer 
--até de indústria; maS há de prevãlecer em tudo o que 
V. EX" fizer, e em tudo o que aS duas Casas fízei-em, a defesa 
do trabalhador brasileiro, porque não estamos aqui para en
contrar soluções, por mais pacíficas-e louváveis que seja, que 
terminem acrescendo a problemática do _trabalhador brasi
leiro. Sei que V. E~ tem uni limite em- tudo o que estudou: 
a pessoa humana foi-lhe importante, a figuia dos que trabã
lham muito, embora tirando o câ_ncer, tirando o cancro, tiran
do as-doenaçs porventura existentes nos processos de_ trabalho, 
nos processos comerciais e industriais atinentes a:os peitoS 
do Brasil. Quero manifestar a V. E~ o meu integral apoio 
ao seu trabalho. Não vou descer a minudências neste momen
to, mas a sua formação e-a sua conduta parlamentar autorizam 
a rotularmos o seu trabalho como advindo de um parlamentar 
de grande consciência social. Parabéns~ V. Ex• pelo seu traba-
lho. ~ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado, no
bre Senador Cid Sabóia de Carvalho, pelo seu generoso apar
te. V. Ex•, como _um dos mais destacados jur~s~as e membros 
da Comissão Qe Cons~itui_ção, Justiça e Cidadania, pelo seu 
voto, consagrou o meu relatório, que é hoje o relatório da 

ComisSâo de Justiça. Enquanto -dedicávamos o melhor do 
nosso tempo a ~sta matéria, V. Ex~ dedicavá também o melhor 
da sua intelegência, do seu trabalho e do seu espírito ·público 
a outro projeto da maior impottãncia, que era O "Projeto de 
Advocacia-Geral da _União .. E_sse aparte que V. Ex•·orerece 
é um, estímulo para o prosseguimento da nossa luta comum. 

Gostaria, ainda, de acrescentar, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores-, que, no nosso relatório, além de ouvir as partes 
envolvidas, de ouvir o posicionamento da nossa Banq~.da na 
Câmara dos Deputados, ouvimos também a posição- de um 
parlamentar que, pela sua experiência~-finha muito a oferecer 
às conclusões do nosso relatório. Refiro-me ao ex-Ministro 
dos Transportes do Governo Sarney, o hoje Deputado pelo 
PFL José Reinaldo Tavares. Esse Deputado fora designado, 
pelo Bloco, na Câmara, relator desse Projeto de RegU:lamen
taçãO âos Portos~ Quando seu relatório já se encaminhava 
para discussão e votação, foi tolhido exatamente pela influên
ci.a e Q peso de uma das partes envolvidas. 

O Relator, Deputado José Reinaldo, foi destituído, o 
seu relatório colocado no arquivo, na gaveta, e, então, veio 
o texto do acordo, que chegou para o Senado sem transitar, 
como já disse, pela Comissão de Justiça. 

-- O ex-Ministro, ex-Relator e Deputado José Reinaldo pu
blicou um documento intitulado "A. Questão d_os Portos". 
Nesse documento, manifesta a sua oposição ao texto aprovado 
pela Câmara dos Deputados, sobretudo no que se refere â 
gestão da mão-de-obra. Ele diz o seguinte: 

"A questão da mão-de-obra portuária vai-se co
brindo de radicalismos e tende a ç_riar um péssimo am
biente de trabalho nos portos. Será realmente a exclusi
vidade de trabalho para os avulsos uma aberração capaz 
de desequilibrar o~ custos portuários brasileiros?" 

E ele mesmo _responde: 

uo melhor porto do mundo, o de mais prodUti
vidade, é exatamente o de melhor ambiente de.trab.a:

-Iho. Esse porto é o de Antuérpia, na' Bélgica, pois
esse porto maravilhoso do Primeiro Mundo só tem tra
balhadores avulsos, assim também como os outros por
tos europeus e americanoS." - --

E descreve, a seguir, como -funciona o órgão -gestor da 
mão-de-obra do trabalho avulso no Porto de Antuérpia, todo 
ele composto de trabalhadores avulsos. Em seguida, refere-se 
ao custo da mão-de-obra portuária brasileira, apontado como 
uma. das causas da elevação dos custos no porto do Brasil. 

Esses segmentos enipresariais~-dizem que, por causa da 
mão-de-obra _cara, o porto brasileiro toma-se inviáVel e não 
é competitivo. Isso não é verdade, não corresponde aos dados. 
A essa questão falsa responde muito bem o ex-Ministro e 
ex-Relator da matéria, Deputado José Reinaldo. Segundo 
uma análise rápida feita por S. Ex\ um estivador brasileiro 
ganha cerca de 400 dólares_ por mês, enquanto um estivador 
europeu Ou americano ganha três mil dólares por mês; um 
estivador avulso no Brasil só ganha se trabalhar, e o seu similar 
americano ou europeu tem direito a 75% do seu salário médio, 
se não trabalhar naquele mês. Isso significa que não é- por 
cã.usa d_o trabalho portuário que os pOrtos brasileiros são ca"ros 
e não ganham a competitividade internacional. Os portos bra
sil~iros são caros, porque são absoletos, são mal aparelhados, 
e _por causa _d~s absurdas tar_~fas portuárias e dos APT -
Adicionais de Tarifas Portuárias - __ estes, sim, os mais caros 
do niundo. 
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Há poucos dias, o Senador Carlos D'Carli me dizia que 
o Poito de Manaus, evidentemente um porto fluvial, não tão 
importanfe como o de Santos ou do Rio de Janeiro, recolheu 
em APT, no ano passado, Us$18 milhões". E S. Ex~ me per
guntava: "Sabe quantos dólares foram aplicados no Porto 
de Manaus? Nenhum! Esses US$18 milhões foram recolhidos 
para o Governo Central. Nenhum centavo foi aplicado no 
Porto." Ou seja, é o Governo o responsável pela elevação 
dos custos portuários, e não o trabalhador. 

Quanto ao Governo, o ex-Ministro_ José Reinaldo afirma: 

"Não há dúvida de que estamos tratando de uma 
questão ideológica de grande repercussão, em que o 
Governo deixa-se representar pelos empresários, com 
completa omissão do Ministério dos Transportes, que 
no futuro receberá a bomba nas mãos. É incompreen
sível. Os empresários~ então, se sentem à vontade para 
agir, custeando caríssimas campanhas de mfdia, pen
sando em pressionar os Deputados para votarem de 
acordo com suas vontades, ou seja, acham possível 
governar o País sem respeitar os direitos dos trabalha
dores, que, se não existissem, seriam um problema 
a menos para esses senhores." 

Até aro texto do Deputado José Reinaldo. Na realidade, 
pela versão dos empresários, os custos portuários no Brasil 
são altos por causa da mão-de-obra, e os números provam, 
com toda evidência, que não são os trabalhadores, nem os 
salários qtie recebem em caráter avulso -se trabalham rece
bem, se não trabalham não recebem - os grandes respon-
sáveis. - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso dizer que, real
mente, acolhemos sugestões de empresários progressistas, 
abertos, liberais no verdadeiro sentido da palavra, porque 
o liberalismo e o capitalismo, esses que estão embutidos na 
posição dos empresários no projeto da Câmara, -são o libera
lismo e o capitalismo do século XIX, em que o trabalho é 
mercadoria, e não força social e componente numa relação 
importantíssima na sociedade, na produção, que é a relação 
do capital e trabalho. Esta não pode ser conflitante, não pode 
ser de monopólio de uma parte ou de outra, mas tem de 
ser de harmonia, de repartição de responsabilidades ou, como 
diz o texto da nossa Constituição, de cc-gestão. 

Então, pergunta-se: como pode ser essa Cc-gestão? É 
a pergunta que faz hoje artigo do jornal O Globo. Então, 
agora os hospitais vão s-e~ governador pelas -enfermeiras? Por 
que não, se as enfermeiras são componenteS da produção 
daquela unidade de saúde? As empresas vão ser dirigidas 
pelos operários? Sim,também podem ser dirigidas pelos operá
rioS; devem ter a participação dos operários, iriclusive na dire
çãu.- Mas é preciso considerar que o trabalho na área do porto, 
o trabalho avulso, tem um componente do capital, isto é, 
o risco. É um trabalho de risco, um trabalho sazonal, um 
trabalho que é remunerado quando existe e não é remunerado 
quando não existe, coisa que os portos modernos já não con
templam mais. Como ficou dito aqui, os verdadeiros portos 
modernos são aqueles em que o trabalhador avulso, se traba
lha, tem a sua remuneração; se não trabalha, tem uma com
pensação por aqueles dias parados. Essa é a modernidade 
que os empresários brasileiros, infelizmente, não querem com~ 
preender. - c 

Mas, além de ter ouvido as_ razões do _e;-Mi..Qistro _do 
Trabalho José Reinaldo, ouvimos, também, a manifestação 
de autoridades, como, por exemplo, todos os prefeitos de 

cidades portuárias do Brasil. Avaliamos o manifesto, apro
vado no V Congresso Nacional de Municípios Portuários, rea-
lizado na Cidade de Vitória, Espírito Santo, de 23 a 25 de 
julho de 1992, que nos foi enviado pela Prefeita Teima de 
Souza, da cidade de Santos, Presidente da Associação dos 
Municípios Portuários. As p:i"opostas desse Congresso dos Mu~ 
nicípios Portuários Brasileiros foram contempladas, em gran~ 
de parte, no nosso relatório. Também essas cidades portuárias 
fazem parte do Poder Público. 

Então, não se _q~~ir~ dizer que houve retrocesso, superfi
cialidade, leviandade, mudança por mudança, irresponsabi
lidade, como se dá a entender nesses artigos, nessas matérias 
patrocinadas por um segmento que tem toda a legitimidade 
de se manifestar; um segmento que foi ouvído e que respei
tamos, que é o segmento empresarial. Mas, se o nosso relatório 
refletisse unicamente a posição desse segmento isolado, seria, 
c_om certeza, um relatório aplaudido por poderosfssimos meios 
de comunicação social - tal vez estivessem me oferecendo 
medalhas nas suas categorias económicas; mas não seria um 
relatório a serviço da sociedade brasileira, do conjunto do 
País. É isto que precisamos dizer daqui da tribuna do Senado. 

Assim, o que se procurou fazer? Primeiramente, cOri:io 
é óbvio na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
o que se procurou fazer no relatório foi cumprir a Constituição, 
seguir à risca os ditames constitucionais, porque, desde o seu 
art. 19, § 1'?, Inciso I, o projeto da Câmara não era preciso, 
não era claro, era um tanto nebuloso em seguir os dispositivos 
constitucionais. E o que diz a COristituíção, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, a respeito dos portos? Art. 21, XII, letra 
r: 

"Art. 2L Compete à União: 
XII- explOrar, diretamente- ou mediante autori

zação, concessão ou permissão: 
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;" 

Então, esse serviço é um domínio da União, é um atributo 
da União, uma competência da União. Qualquer dispositivo 
legal que contrarie ·essa determinação não poderia passar no 
crivo da Comissâó -de Constituição, JustiÇa e Cidadan!a, do 
Senado. Não poderíamos fechar os olhos a isso. Conversei 
com alguém e disse-lhe. "Mas esse texto fere a Constituição!" 
E esse alguém me respondeu: '' Ah, mas ninguém vai levantar 
isso, porque há pressa de aprovar.'' Houve até esse tipo de 
conversa no nosso gabinete, mas diversas entrevistas. Não 
digo quem foi para não ser indiscreto, e não estoü para ácüSãr 
ninguém. 

Ora, a noção de porto organizado encobria esse aspecto 
da competência da União. Mas quando se diz: ucompete 
à União", não quer dizer que a União exerça esse monopólio 
-sem poder, mediante os instrumentos aqui citados, transferir 
essa tarefa a terceiros. Daí ficar· bem claro que não somos 
contra a privatização das atividades portuárias. O relatório 
da Comissão de Constituição e Justiçá não veda a privatização 
da~ instalações portuárias e das operações portuárias. O que 
se diz pela imprensa a esse respeito não corresponde ao relató
rio. É ficção, é invenção de pessoas que rião leram o relatório, 
ou o leram mal; ou de pessoas que, tendo lido e bem, estão 
mal intencionadas e querem criar uma animosidade já não 
mais contra o Relator da matéria, mas contra a COmiSsão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, do ~enado. 

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

ó SR. MÁN'SUÉTO -DE LAVÓR - Com muito prazer,
concedo o aparte a V. Ex•, Senador Ronan Tito. 
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O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Mansueto de Lavor, 
sobre a parte de concessão não discuto com V. Ex\ porque 
entendo que V. Ex~ tem toda a razão. Aliás, não só quanto 
à questão dos portos, ·mas também em relação a ou tias t:riatê
rias, -como, por exemplo, televisão, rádio, tudo que é por 
concessão. 

O SR- MANSUETO DE LAVOR - Questões siniilares. 

O Sr. Ronan Tito - Exatamente. Sabe o que não entendo 
sinceramente? Hoje estávamos na Comissão _de Economia, 
e o-Senador Mário Covas fornos explicar como funciona 
o porto. Com a didática qtie lhe é peculiar, com aquela inteli
gência e clarividência que tem, S. Ex• o fez em 10 minutos. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - O que não consigo 
aqui. 

O Sr. Ronao Tito- Não, não é verdade. V. Ex~ sabe 
muito bem que estão distorcendo o seu relatório com outras 
intenções, V. Ex~ sabe disso. A partir da explicação que me 
foi dada pelo Senado( Mário Covas, pergunto: por que existe
uma lei que regula as relações de capital e trabalho no porto 
e por que há uma lei que regula a carga e a descarga_ do 
caminhão? Por que há uma lei que regula a carga e a descarga 
do trem? Por que há uma lei que regula a carga e a descarga 
do carro de boi? Por que há urna lei para cada um deles, 
sendo que as coisas são iguais? O- que se carrega no porto 
é aquilo que se produziu na agricultura, na indústria ou na 
mina. Não existe, por exemplo, uma lei especiflcando como 
se faz a carga das vagonetas de minério em Minas Gera:i~. 
Lá, os trabalhadores estão sob o manto"d.a.. CLT. Não há 
que se falar nos avulsos- e nos .bagrinhos do porto, _porque 
eles existem também nas cargas de caminhão. V. Ex~ deve 
lembrar-se que, no seu Estado, talvez em Petrolina ou Recife, 
assim como na minha cidade de Uberlândia, fica-se sem esses 
carregadores, que são chamados de chapa. São_individuais. 
Por que eles têm que estar sob uma legislação~ enquanto 
os que estão no porto devem ter outra? Sab~ o que inferi 
de tudo isso? Pode .ser até que eu esteja sendo superficial 
neste momento._As categorias organizadas, depois de muito 
tempo, vão adquirindo cartórios, e as outras não o têm, porque 
a lei que rege o meu pessoal que carrega caminhão ou que 
carrega trem de ferro, para levar a soja, o milho que sai 
de Uberlândia, num corredor de exportação, e vai para o 
porto, não é a mesma daquele sujeito- que carrega aquele 
mesmo saco e coloca dentro do navio. Eles fazem a mesmís
sima operação. O problema é que há mar sob o navio e terra 
sob os meios de transportes rodoviários? E quanto_ às cargas 
do avião? Existe ar sob eles e são regidos_ pela mesma lei. 
Só. isso é que não entendo. Quanto à questão das concessões, 
V. E~ está coberto de _ral:ão .. A Constituição. está aí para 
lhe dar respaldo. Agora, não posso entender, juro que não 
consigo entender que existam, para um mesmo tipo de traba
lho em Santos, no Rio, em Recife, em Uberlândia ou no 
interior, legislações dif~rentes, até porque isso contraria a 
Constituição, no meu enteridimento. É proibido pela nossa 
Constituição pagarpreços·diferentes para serviços iguais. No 
entanto, temos uma _legislação que data do iníciO do século 
passado, da época da abertura dos portos, que está_ Yigendo 
até hoje. Temos que fazer uma legislação para_ os portos. 
Para quê? Temos, afin_al ele contas, de dar cobertura __ à capata-_ 
zia! Bom, na roça, isso não ácórrc. Lá no_M~üo Grosso do 
Senador Levi Dias, colhe-se a mercadoria, que é colocada 
DC? caminhão, de onde vai para o trem de ferro. A operação 

é a mesma sempre. Fiquc!:(inlpressiõllãâo. O úriléo -niar que 
tenho lá na minha terra é o Mar de Espanha, mas nem por 
isso deixo de me interessar pelos portos porque, na economia, 
há uma integração muito grande. É difícil admitir que, num 
determinado momento da economia, tenhamos de privilegiar 
alguém, porque, se o fizermos naquele determinado ponto 
da economia, estaremos prejudicando alguém na outra-ponta. 
Não conhecer isso é des-conhecer o óbvio: _Quantó à que&if;.ó 
constitucional, à questão da concessão, à questão da privati
zação, estou de pleno acordo com V. Ex~ Só não sei por 
que temos que ter uma CLT para o porto, uma para a ferrovia, 
uma para a rodovia, uma para o campo, porque também 
l~ eles fazem cargas e descargas de caminhão. Eu pensava 
que porto fosse um negócio extraordinário, mas o Senador 
Mário _Covas IIlOStrou-nos o óbvio: carregar um navio é o 
mesmo que carregar um caminhão; é o mesmo que carregar 
um trem de ferro·; é o mesmo que carregar uma vião de carga, 
e o que se utiliza num e noutro são também equíparitentos 
semelhantes. Senador, nessa parte legal de privatização ou 
DãO~ -de concessão ou não, estou de pleno acorde com V. 
Ex~ Só não entendo a criação de uma legislação toda espec.ffica 
para aqueles que trabalham no porto. Agradeço a V. Ex• 
pela oportunidade do aparte. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Senador, é fácil expli
car, mas não sei se vou conseguir eSclarecer a sua dúvida. 

V. Ex~ compara muito bem o trabalho do porto com 
qualqu.er trabalho de movimentação de mercadorias fora da 
área do porto. E pergunta: por que os trabalhadores dessa 
área têm um regime especial? Têm, há muitos anos. Não 
é que estejam conquistando. Eles têm um regime especial, 
e os trabalhadores fora da área do porto, também avulsos, 
também trabalhando com movimentação de mercadorias, não 
têm esse regime ,especial. A pergunta é simples. Digc,-- e 
V. Ex~ fez referência a isso- que não muito distante, antes 
da atual _Constituição, havia várias categorias profissionais 
que tinham regímes especiais e diferenCiados. E por quê? 
Porque algumas eram mais organizadas, avançavam na con
quista dos seus direitos. Outras eram desorganizadas, não 
tinham representações e ficavam atrás. V. Ex~ se lembra muito 
bem de que grande parte dos direitos dos trabalhadores rurais 
não eram reconhecidos; não cito nem a doméstica, mas os 
trabalhadores rurais, porque foram lembrados por V. Ex• Pois 
bem, o trabalho de movimentação de mercadorias e atividades 
afiiiS Da -área do porto, atividades das mais antigas do mundo. 
O comércio sempre se fez pelo mar, e a movimentação de 
mercadorias, aqUi no País, faiiã:se com mais intensidade na 
costa do que no interior. É claro que, no Brasil e em todo 
o mundo, essas_categorias se organiza~am mais cedo e avança
ram. Sábado passado, participei da inauguração do Sindicato 
dos Trabalhadores na Movimentação de Cargas e Mercadorias 
do Estado de Pernambuco. Este sindicato vai exatamente rei~ 
vindicar uma legislação semelhante à do porto para os traba
tação da carga. 

O Sr. Ronan Tito - Mas tem que ser igual. se nãO for-
igual, a discriminação é aceitável pela Ç~:mstituição: ·- · 

O SR. MANSUETO DE LAVOR.,... Não há discriminação, 
porque aí esse tratamento tem que ser especificado, O traba
lhador avulso ganha se trabalhar e não ganha se não trab~har. 

O Sr. Ronan Tito - Mas temos também trabalhador 
avulso nas cidades. Há dias em que chega caminhão de carga; 
em outros, não. 
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O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sim, nobre Senador, 
mas esse avanço está ocorrendo. O Sindicato de Movimen
tação de Mercadorias da Bahia já está consolidado. No Para
ná, esse sindicato é fortíssimlJ e, com certeza_._terá conquistas 
trabalhistas iguais àquelas dos trabalhadores portuários. Só 
que os trabalhadores portuários têm orgariizações do tempo 
do Império, como, por exemplo, o Sindicato de Estivadores 
de Pernambuco, com mais de cem anos, que tem conquistas 
que realmente outros segmentos não organizados não têm. 
Isso não é ferir a lei. 

As organizações sindicais dos trabalhadores portuários 
avulsos, é verdade, além do caráter de defesa. dos __ iote_r_esses 
profissionais, do caráter de representatividade dessas seculares 
categorias da área do porto, têm, agora, um atributo que 
não é característico dos sindicatos: a gerência da mão~de~obra. 
Não há lei que diga que síndicato é para oferecer mão~de~obra. 
Isso, no caso do porto, é uma tradição secular que· adquiriu 
força de lei há muitos anos, posição essa que foi reforçada 
por decisões da extinta Sunamam. 

Não é verdade dizer que o projeto aprovado na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania mantém esse monopólio 
dos trabalhadores. Isso é falso; isso é lobby de empresários 
que não querem uma gestão paritária, cOnforme recomendou 
a Bancada do PMDB na Câmara dos Deputados. 

O Sr. Rooan Tito- Nobre Senador, permite-me V. Er" 
um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Pois íião. 
O Sr. Ronan Tito- V. Ex~ conhece alguma atividade 

no mundo, a não ser o portq no Brasil, em qUe há uma comis
são paritária para escolher o empregado, ou é sempre o patrão 
que escolhe? 

O SR. MANSUETO.DE LAVOR- Os mais modernos 
portos do mundo têm comissões mistas, iritegiadaS. 

O Sr. Ronan Tito- Mas nunca páritáriãS, s·en~dor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR.- O infalível projeto 
da Câmara veio com uma proposta de retirar o monopólio 
dos trabalhadores e transferilo para os empreSários. Sou contra 
os dois monopólios. 

O Sr. Ronan Tito- Não é monopólio. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Não aceito, neste 
caso da gestão da mão-de~obra, o monopólio dos trabalhdores, 
como não aceito introduzir um Inõnopólio muit9 mais perni
cioso, que seria-o dos empresários. 

O Sr. Ronan Tito - Senador, não estou discutindo o 
projeto da Câmara, nem o do Senado. nem o substitutivo; 
estou tentando analisar, à luz da lógica, alguns fatos, como 
a escolha do trabalhador. Por exemplo, o Senado escolhe 
os seus funcionários através de um concurso-::--o-pãtn~o é que 
escolhe. Fui empresário muitos anos e_ nunca tiva Comissão 
paritária; a empresa é que escolhe. Cabe também ao funcio
nário uma escolha: querer trabalhar nessa empresa ou não. 

Estou de pleno acordo em que as conquistas dos sindicatos 
sejam incorporadas pelos sindicatos e pelos trabalhadores. 
Não posso é criar leis aqui e fazer cartórios, "paternalizando 
uma área e esquecendo as outras. ~41ssim- seria- uma-legislação 
toda departamentada: departamento tal merece privilégio; ou
tro departamento, não. 

O SR. MANSUETO.DE LAVOR- Senador Ronan Tito, 
vamos aos termos claros. O projeto prevê terminais privados 

fora da área do porto, de caráter exclusivo. Nesse terminal 
privado só entra trabalhador avulso se o empregador quiser 
- claro que sob as leis trabalhistas, a CLT. Isto eStá no 
projeto. 

Agora, o trabalho dentro da área do porto _é __ atípico, 
com relações tradicionais, cOm um vocabulário todo próprio, 
pois envolve um relacionamento diversificado. 

O Sr. Ronan Tito- Ele é igual ao mesmo carregamento 
de mercadorias que acontece no interior, ria roça, no canlpo. 
O sistema é o mesmo. Apenas o navio está com o casco 
na água, o caminhão com as rodas no asfalto e o trem com 
suas rodas sobre os trilhos. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Senador Ronan Tito, 
a diferença é que esse trabalho é organizado, tem conqUistas 
legítimas. Qualquer trabalho similar tem que buscar primeiro 
a organização e depois as legítimas conquistas em face dos 
riscos. -

O Sr. Ronan Tito- Os outros não têm? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não. Têm o compo
nente do capital. 

O Sr. Ronan Tito - V o.- Ex~ está afirmando que não 
há ris~o no trabalho do carregador avulso que está no interior? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Se a posiçao de V. 
Ex• é 1!Ssa, está defendendo o retroç.es$0, N ãp podeii_los aceitar 
que uma posição de injusti_ça seja in;ti~ada, pois queremos 
avanço. Se é injustõ que o trabalhador avulso de movimen
tação de carga no interior não tenha os mesmos direitos dá 
trabalhador do porto, vamos equipará~lo ao pessoal do porto. 

O Sr. Ronao Tito - Mas nessa lei, não no futuro. As 
conquistas dos sindicatos são legítimas e devem ser agregadas. 
Não faz sentido concedermos, por lei, cartório para um setor 
e não para outro, se reconhecemos que o trabalho e os riscos 
são os mesm:os, que existem trabalhadores avulsos lá e cá. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Senador. o trabalho 
avulso tem características especiais. E a eles, aos trabalhadores 
avu!sos, compete fazer. através de suas organizações, as suas 
reivindicações, as suas conquistas. V. Ex~. entretanto, não 
está pi"oibido de apresentar uma emenda no âmbito dª Comis
são de Assuntos EconóriJ.icos, que V. Er integra com tanto 
brilhantismo, devotação e com o aplauso de todos nós, esten
dendo aos trabalhadores avulsos terrestres essa mesma situa
Çã() de _gestão da mão-de-obra da área do porto. Porém, entre 
os 'trã.balhadores terrestres, esse relacionamento capital-tra
balho é tão difuso que se _torna difícil colocar em prática 
es~e dispositivo lega], ao contrário da área do porto. Esse 
trabalhador na área do porto é concentrado, há operadores 
permanentes e registrados. Além do mais, o trabalhador avul
so -·na área do porto submete-se a um concurso para obter 
a matrícula; apesar de não ser servidor público, a_ seleção 
é rigorosa. · 

O Sr. Rooan Tito- Quem selt~ciona1 
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Na situaçao atual, 

e há mais de cem anos, quem providencia o concurso é o 
órgão g~stor atual_ _da_ mão-:.de-obra, -que- são--os- si-ndicatos:. 
Queremos, pela proposta, que essa gestão da mão-de-obra 
passe a ser de um organismo eqüidistante pela paridade entre 
operadores portuários e trabalhadores avulsos. 

No nosso entender, como essa é Uma solução modema 
de união e de esforço conjunto de capital e trabalho, resultará 
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logo, dentro da contratação da mão-de-obra, na soluçãq_ da 
maioria dos conflitos entre capital e trabalho da área portuária. 

Não sei se pude explicar tudo, mas_ essa é um.a-VTSão 
que realmente mereceu aprovação unânime da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, no sentido de que é preciso 
modernizar os portos do Brasil, harmonizando o relaciona
mento capital-trabalho, acabando com o monopólio, issó sim. 
Esse monopólio dos trabalhadores na contratação da mão-de
obra deve acabar mas não ser transferido para os emrprega
dores. Tendo em vista as relações especiais da área do porto 
e as condições tfpícas do trabalhador avulsO na área do porto 
-que, como o capital, corre risco-, essa comissão paritária 
não parece nada fora de propósito; é a mais adequada para 
estabelecer-se a harmonia capital-trabalho nessa área impor
tante para a nossa economia. 

O Sr. Roiuiit Tito - Agradeço a V. Ex' 

O Sr. Ruy Bacelar- Concede-me V. Ex~ 1,1m aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Ruy Bacelar- Senador Mansueto de Lavor, estou 
ouvindo com atenção o discurso de V. Ex~ e a defesa que 
faz do seu relatório. V. Ex~ falou há pouco de terminal privado. 
Gostaria de conhecer em seu relatório_a diferença que existe 
entre o terminal privado e o terminal público no que diz 
respeito à contratação de pessoal e à concorrência de carga. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Senador Ruy Bacelar, 
o art. 49 , § 2"' do projeto da Câmara determina que a exploração 
da instalação portuária é de uso público e de uso privativo, 
sendo que a de uso privatiVo pode ser de caráter exclusivo, 
para movimentação de carga própria, e pode ser de uso misto, 
para movimentação de carga própria ou de terceiros. Coloca
mos uma emenda entendendo que era inócuo considerar um 
terminal de uso público ou de uso privado, sabemos que real
mente o serviço de exploração dos portos é, por natureza, 
público. E é o poder público que, através de concessão, per
missão ou autorização, o faz privado de acordo com condições 
estabelecidas em um contrato, a começar pela própria licita
ção. Então, era urna redundância dizer que o terminal era 
ou não de uso público._ Estabelecemos o seguinte na nossa 
emenda, que também foi aprovada: "Q_oalquer interessado 
pode se habilitar a explorar as instalações portuárias. Dentro 
da área do porto essas instalações portuárias são feitas sempre 
sob licitação. Fora da área do porto a exploração por particu
lares pode ocorrer mediante simples autorização d_o poder 
público". 

No que toca ao uso, tiramos a terminologia "'uso público" 
e '"uso privado" e colocamos simplesmente ·~uso exclusivo", 
seja público ou privado, e "uso misto". 

O que é uma instalação de uso exclusivo? É aquela que 
só usa carga· para o titular da exploração dessa instalação, 
seja o poder público, seja a empresa priVada. Um exemplo 
de terminal público de uso exclusivo_ é um terminal da Petro
brás, que só o utiliza para movimentação de cargas da sua 
natureza, isto é, de importação e exportação de petróleo. 

Um terminal público misto é uma dessa-s companhias pú
blicas que pegam carga própria ou carga de terceiros. Esse 
é um terminal misto, público também. O uso exclusivo, assim 
como pode ser público, pode ser privado. E, sendo de uso 
exclusivo, isto é, para carga própria, a empresa pode estabele
cer-se tanto no porto como fora dele. Dentro do porto, obvia
mente vai haver uma licitação, porque vai ser utilizada toda 

uma infra-estrutura pública. fora da área do porto, para urna 
instalação de uso exclusivo, ele não precisa de licitação, mas 
de uma mera autorização; não é obrigado a contratar trabalha
dores portuários avulsos, não está sujeito à autoridade poi"tuá~ 
ria; não paga tarifa portuária, porque quem feZ o ãcesso pã!a 
aquela instalação portuária foi necessariàmente- a empresa 
privada; e não paga o adidónal de tarifa portuária. 

,Sabem _y. E~.s o que os er:npresárjos queriam? Que se 
colocasse uma cláusula, que é o art. 79 ou 89 .do Projeto da 
Câmara, dispensando-os de_ qualquer contribuição ou taxa. 
Então, um empresário monta um terminal privado; não paga 
a tarifa portuária -com razão; não paga o adicional de tarifa 
portuária, que hoje corresponde a 50% dela; não está subordi
nado ao Conselho de Autoridade Portuária; contrata quem 
quiser e ainda quer dispensa de qualquer contribuição. O 
município, o Estado ou a União ·cobra uma contribuição para 
-a conservação do meio ambiente. Eles querem isenção disso 
tudo. No caso, não foi permitido. 

Outro aspecto é que o terminal privado fora da área 
do porto não pode pegar carga d_e terceiro. Por quê? Se ele 
não está subordinado às diretrizes da autoridade portuária, 
inclusive no que toca à conservação do meio ambiente, se 
não paga a tarifa portuária nem o adícional, se não está obri
gado ao regime do trabalhador avulso; se ele pegar a carga 
de túceiro, irá concorrer em desigualdade de condições com 
os terminais privados e públicos dentro da área do porto. 
A concorrência que queremos e defendemos entre empresas 
públicas e privadas é uma concorrência em igualdade. Não 
se pode considerar concorrência entre dois empresários um 
que paga e outro que não paga imposto. No caso, a única 
razão é de que realmente o terminal privativo de us_o misto 
não pode ser colocado fora do porto, porque simplesmente 
ele seria um porto privado, _e não há porto privado, porque 
a ConstitUição Federal não permite. 

O Sr. Ruy Bacelar- permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Ouço o aparte do 
nobre Senador Ruy Bacelar. 

O Sr. Ruy Bacelar - Sou daqueles que acreditam que 
a empresa- pública deve concorrer em pé de igualdade com 
a empresa privada. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Concordo. 

O Sr. Ruy Bacelar - Creio que o servidor público deve 
ser tão bom ou melhor que o servidor privado. Defendo tam
bém, em tese, que o servidor público deve ganhar tão bem 
ou mais do que o privado. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Também concordo. 

O sr. Ruy Bacelar - O servidor público- terO de ser 
espelho para a sociedade; assim como nós, homens públicos, 
temos de ser bons, temos de dar exemplo de ética, dignidade, 
seriedade e honestidade para os segmentos privados. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Exatamente. 

o--sr. Ruy Bacelar - O que não entendo é por que 
esses terminais privados não podem concorrer, em cargas de 
terceiros, com os terminais públicos, ou terminais mistos. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Mas eles podem. 
Dentro da área do porto, os terminais privados podem concor
rer com cargas de terceiros. Inclusive, é benéfico. Pode-se 
entender que, em um porto público, todas as suas instalações 
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sejam priVadas. de uso misto, isto é, pêgan:âo carga própria 
e carga de terceiros. Isso tudo é previsto. 

O Sr. Roy Bacel~r- Mas o terminal privado não pode 
fazer iSso fora da área do porto? - -

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Se ele pegasse carga 
de terceiro, iria concorrer"com o porto, esvaziá-lo, transfor
má-lo em um porto privado, o que não é permitido na Consti
tuição. Aí ele não poderia entrar no regime- de autorização; 
é matéria constitucional, não é matéria nem de economia, 
nem apenas de direito. - - --

0 Sr. Roy Bacelar - Sendo matéria constitucional, eiJ 
me silencio; mâs sou favoráVel à concorrência, sobretudo entre 
o setor privado e o setor público, e acho que o setor público 
tem que ser melhor do que o privado, 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não só sou favorável 
a essa concorrência que V. Ex~ também defende, como ela 
está contemplada no projeto-; istO é, a concorrêticia em igUãl
dade de condições, que é a verdadeira concorrência. _ _ . 

Sr. Presidente, agradeço aos eminentes Senadqres que 
me apartearam e motivaram um- melhor debate, prinCipal
mente as importantíssimas intervenções dos Senadores ~anan 
Tito e Ruy Bacelar. Quero agradecer, inclusive, a paciêricia 
que tiveram de me ouvir; e dizer que esse projêfó está serido 
discutido_ hoje na Comissão" de_ Assuntos Económicos do Se-
nado. - --

É claro que temos plena co~fÚmça que essa Conll'ssão 
cumprirá suas responsabjlidades s~m se curvar a quaisquer 
influências fora do ioteresse público, ouvindo a todo's, cómo 
nós ouvimos, mas procurando _sempre o que for me1hor páia' · 
o Pa_ís, 'para a verdadeira modernização dos portos,_ que; é · 
uma parcela importante da modernização do País. . . . . , 

Nós gostaríamos~ ainda, de diür - e nem ·seria -pteciso 
dizer - que assim como tiveinos, na Coffiissão âe ·consti
tuição, Justiça e Cidadania, o direito e o _d.e:ver de oferecer 
emendas ao projeto, com certeza ã. Comís?ãci de· A~~ll_n~Os 
EConômicos, que tem tanto destaque nesta Casa, poder~ e 
deverá, se for da sua co,nsçiç:nci~. Oferecer ~perfeiçoamentos 
a esse projeto, provando que matéria tão pólêmicã, -de fantas 
e tais conseq.üência:S h a vida econômica e social do Paí~ ~ e 
sobretudo onde tantas emoções se envolvem, nã,o: pód.éria,
jamais, ser aprovada em regime de urgência pelo Senado-Fe-
deral. · · 

Muito obrigado, sobretudo _aos companheiros que me 
apartearam com tanta oportunidade e que _contribuíram para 
este pronunciamento e esclarecimentos que prestei à Casa 
e ao País. 

Era o que tinha a diZer. 

Durante o discurso do Sr. Mansueto-de Lavor, 
o Sr. Iram Saraiva, 4" Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portella, 
Suplente de Secretário. 

O Sr. Pedro SimoiJ - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação. - · 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -· Concedo a 
palavra, para uma comunicação, ao·nobre.Senad_or P~dro Si
mon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para uma oomuni· 
cação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a propósito do noti:. 
ciário veiculado no dia de hoje, com ~.aprmatíva de que 
'_31 assessoria do V ice-Presidente prepara e distribui perfil de 

Itamar Franco c9~0 Presidente", o Gabinete: çlo Yi,c~-Pr~-
-sidenfe. es_.c~a~rçce,: -· · ' ·r , ; , · 

"1. · 'A Vi ce-Presidência não tem ligação com 
qualquer tipo de consultaria, nacional ou estrangeira. 

2. Em conseqüência, não encomendou -Ou con
tratou trabalhos de qualquer natureza, sohre esse e 
outros temas. 

3. A Assessoria de Comunicação ~_ocial. da Vice- . 
Presidência foi procurada ontem, dia 17, pela primeira 

· vez, pelo Sr. Ah::xandre Barros, proprietário da empre
sa Early Warning Consultaria Limitada, que publicou, 
há algum tempo, por sua própria e e~clusiva iniciativa, 
sem conhecimento do Vice-Presidente,, o me.n.ciónado. 
perfil. 

O Sr. Alexandre Barros mostrava-se interessado 
em obter a atualização e conferência de dados, inclusive 
biográficos, ao Vice-Presidente _ltaii,lar. Franco. Foram 
fornecidos os elementos oficiais disponíveis, permanen
temente à disposição -de qualquer interessado, s_uge
rindó a Assessoria do Vice-Presidente que, para maio
res informações, poderia valer-se do Centro de Proces
samento de Dados do Senado Federal (Pjl.ODASEN.) 

· 4. O Vice-Presidente da República, def(nitiva· 
mente; não se afastará dos estritos limites -Cf()n~\itU-. 
cionajs, claros e precisos. · -

Por isso mesmo e em obediência, ainda, aos precei
tos éticos, nào emitirá jufiOs críticos ou de valor sobre 
·os fatos do momento que possam, pof inaticiosos exer-

- çício_s _d_e_ i_maginação, ·ampliar as dificuldades. em que 
a Naçáo se dei;Jate. . . . 

. .Brasfiia -DF, 18 de. agoS\O de )992. ~ Mauro 
- Motta Durante, Chefe:. de G.abinete da V ice-Presidência 
da República." · · · · - · 

Essa era a informação do Gabinete do Vice-Presidente 
que eu queria transcrever nos Anais e comunicar à Nação.· 
Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO ~UPLICY- Sr. Presidente, peço ~ 
palavra para uma breve comunicaÇão- em-~q~e -d_o: '?al}:ido. 
dos Trabalhadores. 
.. O SR. PRESIDENTE. (Lucídio Portella) :._ CQ~ce~o a 

palavra, para uma breve comunicação, ao nobre .Senador 
Eduardo Suplicy. S. Ex~ dispõe de cinco minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma breve 
comunicação. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente,-Srs. 
Senadores, no último sábado aconteceu, t'lá cidade de São 
Paulo, urrÍa Óper3.ção do Coni.and·o Sudeste do EXéfcito~ que 
se' ConstitUiu na ocopaç-a.o- de 21 pontos-chaves da cidade, 
bei:n como· de um ponto da Baixada Santista, 9 que causoU 
uma certa estranheza. 

Por que haveria de ser realizado um exercício do Coman-· 
do Sudeste. do Exército exatamente às vésperas de uma mani-· 
festação que já se sabia iria ocorrer. espontânea que fosse, 
a partir do chamamento do Presidente Fernando Collor de 
Mello para que a população saísse em sua defesa levando 
a bandeira nacional para as ruas, ou mostrando as cores verde 
e amarela da Pátria? 

Em Verdade, ocorreu que-, e-m inúmeras ddades brasi
leiras, senão em quase todas elas, em especial n:is grandes 
cidades, a população saiu às ruas em grande número, vestindo 
não propriamente o verde-amarelo, ou portando a bandeira 
nacional, mas, em especial, quando portando a Bandeira Na-
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cional, ou mesmo não a portando, colocando uma faixa preta, 
ou portando um pano preto, ou tarjas pretas nas lapelas, 
para demonstrar a indignação, o prOtesto diante do chama
mento do Presidente, que gostaria que o povo utilizasse do 
símbolo maior da Pátria para defendê-lo. 

Mas a população disse que não se poderia defender atos 
de improbidade adminiStrativa, aindã. -mais utilizando a ban
deira brasileira. 

Eu havia recebido informações de que estaria se reali
zando uma operação de nome Corfeu, para treinarileõJô rto 
caso de even tu ai caos urbano, de eventual rebelião popular, 
de eventual guerra urbana em função do que poderia ocorrer 
como reação popular ao fato de o Congresso Nacional, ao 
examinar o pedido de impeachment do Presidente, chegar 
a um resultado que pudesse causar reaçóes de protesto. Eu 
tinha tido informações de que inúmeras reuniões haviam se 
realizado durante as madrugadas dos últimos dias para que 
se programasse aquela operação de treinamento, um treina
mento prévio para a eventualidade de guerra urbana ou de 
manifestações. 

Eu tinha recebido a informação; inclusive, do desem
barque em São Pauló, de caminhões, de diversos aparelhos 
e armamentos; tinha obtido informações de que aquela o_cupa
ção com viStas a uma operação de comunicação poderia até 
ser seguida de um segunda parte, de uma ocupação motori
zada; em terceiro, de uma ocupação pela Artilharia; e, em 
quarto, pela Infantariã. -

Em- vistã desta preocupação, fiz uma visita Olltém ao 
Corilã._ri.dant~ Militar do _S_udeste, General-de-Exércitp Carlos 
Arcoverde Freitas ALmeida, bem como ao Chefe do Estado
Maior do Comando Sudeste do Exército, General-de-Brigada 
Murilo- Neves Tavares da Silva, onde procurei informar-me 
do que realmente houve. Ambos me informaram que acon
teceu simplesmente um exercício de comunicações do Coman
do Militar do Sudeste, que, inclusive, havia sido programado, 
desde julho último, para lo;o de agosto de 1992, e acabo_u sendo 
adiado para 15 de agosto de 1992. A finalidade era .regular 
o exercício de comunicações a ser conduzido pelo Comando 
Militar do Sudeste. 

No Comando Militar do Sudeste, no Ibirapue_ra, na cidade 
de São Paulo, tive uin diálogo respeítoso com os Generais 
Freitas Almeida e Mutilo Tavares, ocasião em que procurei 
extemar-lhes o sentimento que acredito ser o da máioría -dos 
brasileiros hoje, o $entimento de que queremos o respeito 
à ConstituiÇão bniSileira, que queremos e esperamos das For
ças Armadas, e do Exército em- especial, que seja cumprida 
a Constituiçãct. se nos anos 6_0, em especial 1964, as For
ças ArmadaS avaliaram que parte da população brasileira esta
va solicitando que elas realizassem um processo de iriteivenÇão 
sobre o preceito constihiciórial e democrátiCo- brasileiro, hoje 
o sentimento claro da Nação brasileira é o do respeito à Consti
tuiçãO. Toda a Nação respeita a legitimidade da eleição do 
Presidente Fernando Collor de Mello por 35 milhões versus 
31 milhões de votos de Lula, no segundo turno. E_ toda a 
Nação quer que seja cumprida a Constituição, quer que ela 
seja respeitada. O que significa que, por mais votos que tivesse 
o Presidente Fernando Collor de Mello, não poderia o mesmo 
estar realizando a tos que ferissem a probidade administrativa. 
que ferissem o ~~C~9 __ ]?_~r!ame:ntar. 

-'-'-~· 

Quero regisfrar O fato para que não fique depois qualquer 
entendimento que não seja o de que as Forças Armadas hoje 
querem o respeito â ConstituiçãO brasileira. 

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. Muito obrígado. 

COMPARECEM MÃIS OS SRS. SENADORES: 
Almir Gabriel- Antonio Mariz- Aureo Mello- César 

Dias - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares -~ Enéas Faria 
-Garibaldi Alves -Henrique Almeida- Humberto Lucena 
- Hydekel Freitas- Iram Saraiva- João. Calmon- João 
França - Josaphat Marinho - José. Samey - Nelson Car
neiro - Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Na sessão 
ordinária de ontem foi liç1Q o Requerihfento_no;o 615, d_e 19_92, 
do Senador Marco Maciel, solicitando autorização do Senado 
para se ausentar dos trabalhos da Casa no dia 17 último, 
a fim de comparecer na cidade do Recife a a: tos adlniriistrati VoS -
e eventos políticos relativos. ao pleito de 3 de outubro. 

O requerimento deixo~ de ser apreciado naquela oportu- · 
nidade por falta de quorum. 

Passa-se à votação do requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam q_ueiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitad;:t. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portelfa) __:_ Na sessão 
ordinária- do dia 13 último foi aprovado e encaminhado à 
Cómissão Diretora, p~ua Redação Final, o Projetá de Lei 
do Senado no;o _ _lO, de 1992. da lavra do nobre Senador Jutahy 
Magalhães, que dispõe sobre critériOs para ó'utorga·eorevóva;: 
ção de concessão ou permissão de serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. No entanto, por lapso. não foram 
apreciadas as Emendas de ndl 1 e 2, apresentadas perante 
a Comissão de Educação pelos Senadores _Màu_rício, c_orrêa 
e Affonso Camargo, respectivamente. 

Passa-se â votação da Emenda n9 1~ 
Os Sts: Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) 
AprOvada. 

É a seguinte a emerida- aproVada: 

EMENDA N• 1, DE 1991 
Emenda aditiva ao Projeto de Lei do Senado n' 10, de 

1991, que "Dispõe sobre critérios pata outorga e ren-ovação 
de concessão ou permissão de serviço de radiodifusão sonora 
e de Sons e imagens". _ _ 

Acrescente-se art. 39 ao Projeto de lei do Sep.ado no;o 10, 
de 1991, renumerando-se os demais, com a segúinte i"edação: 

"Art. 3o;o Os diretores e administradores .das empresas 
de que trata esta lei não poderão participar da direção de 
outra concessionária ou pennissionária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão, no mesmo município ou em município 
contíguo onde se pretende instalar a nova emissora. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo so
mente se aplicará às atuais empresas permissiOnárias Ou con
cessionárias de serviços de radiodifusão, na época em que 
for solüfttada a renovação da concessãq ou permissão resp~
tiva". 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) Em votação a 
Emenda n~ 2. 



6710 Quarta-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção fi) Agosto de 1992 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. 
A matéria vai ã Comissão Diretora para a redação _final. 

É a s_eguín-te a emenda rejeit:ida-: 

EMENDAN•2 

Suprimawse o parágrafo único do art. z~ do Projeto de 
Lei do Senado n• 10, de 1991. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Sobre a mesa, 
reque:fiineilto qoe será lido Sr. 1~ SecretáriO.-- · · -- · · -

. É lido. o seguinte 

REQUERIMENTO N• 618, DE 1992 

Requeremos a apreciação, nos termos do art. 336, alínea 
C, do Regimento Interno, cpmbi11:ado com_ o art. 33"8, ij:effi'--
III do referido _instrumento, do Ofício-Sw23, de 1992, _que 
trata de soliCitaÇão .de 11.000.000.000 de Letras Financeiras. 
do.Tesou·ro do Estado, em aditamento à Resolução o? 75; 
de 1991, dó ·scnad_o Fe.d.eral, nos termos <tue espe"cifiCa. · 

· Sala das Sessões, 18 de agosto de 1992. -Marco Maciel · 
(PFL) Mansueto de Lavor (PMDB) Jonas Pinheiro (P1B) 
Esperidião Amin (PDS) Chagas Rodrigues (PSDB). 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo. a 
palav:ra ao nobre Senador Ronan Tito, peJa ordem. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem. ·sem 
revisão do orador) -Sr. Presiden~. eu queria um esclareci
m~nto _sobre o requerimento lido: essa emissão de letras é 
de que EStado? 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - É do Estado 
de Mato Grosso do Sul. 

O SR. RONAN TITO .,-,-Eu quero perguntar ao Sr. Secre
tário, que- tambéni é -Presidente da ComiSsão de Assuntos 
Económicos, se es~e projeto. já Obteve a aprovação d3 Co-
míssão. - · - ' · - · 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Não teve a 
aprovação da Comissão de Assuiltos Econôriiicos. Ela foi lida 
no dia 14 de agosto e, por soliCitação de vários Líderes do 
PFL, PMDB, PTB, PDS e PSúB, foi soliêitada a urgência 
para a emissão dessas letras. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, nós da Comissão 
de Assuntos Econõmicos, temo's- um compromisso~- í>_ej:)ois "
que prolatamos a Resolução n" 36, todos os aSsuntos de títulos, 
de empréstimos têm que pãSsãr pela ConiiSs30. Ela tem ·tam
bém um compromisso com a Cása;~de que tOdos esses assU!úos 
serão examinados de maneira peremptórlicC ·- - · 

Então, quero fazer uma advertência, nao VOI.i"criar-Ca.So 
com Mato Grosso do_ SUl, mas quero fazer uma advertência 
aos Líderes da Casa que, por favor, obedeçam a esses cânones. 

Se fosse para a Comissão, teria sido aprovada e poderia 
ter sido votada agora. Nós tivemos hoje reunião da Comissão, 
como teremos na terça e quinta-feira sempre. Por que tem 
de ser exceção? A Comissão deve examinar isso. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESillE.NTE (Lucídio Portella) -Sobre a mesa, 

.... requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 619, DE 1992 
-·Requeremos~ nO$_ terino_s _do art. 336,_ alínea c do Reii

mento Interno do Senado Federal, a urgência na- apreciação 
e votação do Projeto de Decreto Legislativo n" 21, de 1992, 
de autoria do Exm9 Sr. Senador António Mariz. 

Brasüia, 12 de agosto de 1992. - Humberto L~-cena - . 
José Fogaça -: Ronaldo Aragão - Marco Maciel - (PFL) 
Alexandre Costa - Maurício Corrêa - (PDT) Albano Franco 
- ~ey Maranhão - César Dias - João França - Almir 
Gabriel - António :Mariz. 

-.. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Ós r~queri
mentos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do 
art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lid_<?_ pelo Sr. 19 
Secretário. . . __ 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 620, DE 1992 

Sr. Presidente, 
-Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Repú

blica para -inkgrar a COmitiva" JYára ãConipanhá-lo n-á v1agem 
que realízafá a~epública da Bolíviã, em 17 de agosto de 
1992, por ocasião da assinatura do Acordo_sobre Gás Natural, 
solicito licença para o desempenho da referida missão, nos 
termoS dO artigo 55, inciso III, da Constituição Federal, combi
nado com o artigo 40, do Regünento Interno. 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1992. -Senador Rachid 
Sa_ldanh~ Derzi. - · · · 

. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERiORES" 
DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1992 

O Presidente da República no uso de suas atribuições, 
resQlve designar a seguinte comitiVa- para ·acOmparihá-lo na _ 
viagem que realizará â República da Bolívia, em 17 de agosto 
de 1992,_ por ocasião da assinatura do Acordo sobre Gás Na
tural. 

Professor Celso Lafer, Ministro do Estado das Relações 
EXteriqres; -_ _ _ _ 

Doutor Ma~c:us Vinicius Platini de Mqraes, MiniStro de 
Minas- e EnÚgia; 

General de Divisão Agenor Franciscq Homem de_ Carva-.. 
lho, Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República; 

Embaixador Oto Agripino Maia, Subsecretário-Geral da 
Presidência da República; 

·· Doutot Pedro Pedrossian, Governador do Estado do Ma
to GrOsso do Sul; 

Senador Rachid Saldanha Derzi; 
Deputado Abelardo Lupion; 

Deputada Célia Mendes; 
Deputado Elísio Curvo; 
I:epuiado Francisco Diógelies; 

Deputado George Takimoto; 
Deputado João Maia; 

---~eputado João Tota; 
Deputado José Elias; 
Deputado Ronivom Santiago; 
Deputado Waldir GUerra;· 
Embaixador Rubens António Barbosa, Subsecretário~ 

Geral de Integração, Promoção Comercial e Cooperação do 
Ministério das Relações Exteriores; 
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Embaixador André Guimarães. Embaixador do Brsil na 
República da Bolívia; - - - -

Ministro Luiz Filipe de Macedo Guimarães, Chefe do 
Departamento_ das Américas do Minjstério das RelaçõesExte_
riores; 

Doutor Armando Rib_eiro de Araújo, Secretário Nacional 
de Energia; 

Doutor Benedicto .Fonseca Moreira, Presídente da Petro
brás. 

Brasília, 14 de agosto de 1992,-171~" 'da Independência· 
e 104' da República.- FERNANDO COLLOR--" Celso Lafer. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - De acordo 
com o art. 40, § 4"', do Regimento Inte-rno, b -recruetiinentO 
será reme fi do à Coniissão de relações Extetipre"S- e J?efes~ 
Nacional, devendo ser submetido à deliberação do plenário 
após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto 
no art. 40, § 39, da lei interna. -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Sobre a mesa 
requerimento· que será lido pelo 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 621, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 56, inCiSO II, da Ci::mStittiiÇão Federal, 

combinado_com o art. 43, inciso- II, do Regimento Interno, 
requeiro licença para trato de interesse particular, no dia 17 
do mês em curso. 

Sala das Sessões. 17 de agosto de 1992. -Senador João 
Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Fica c_oncedida 
a licença solicitada, nos termos-do art. 43,. II. do Regiment9 
Interno. . _ . _ 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secre
tário. 

É lido a aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 622, DE 1992 

Brasília, 17 de agosto de 1992 
Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa Excelência que me ~~j~_c_oncedida Iícença 

apra atender compromissos políticos partidários assumidos 
anteriormente na cidade de Manaus, no período de 17 a 21 
de agosto do corrente ano. . _ 

Atenciosamente, Senador Amazonino Mendes. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Fica con~:edida 
a licenca solicitada. nos termos_ do art. 43, II, do Regimento 
IntemÓ. · -

Sobre a mesa requerimento que s.erá lido pelo Sr. 19 Secre
tário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 623, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 56. inciso II, da COnStituiç-ão Federal, 

combinado com o art. 43, inciso II, do Regimento Interno, 
requeiro licença para trato de interesse particular, no período 
de 19 a 23 do mês em curso. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1992. -Senador João 
,Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)-,. Fica concedida 
a licença solicitada, nos termos do art. 43, II, do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimento· que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 'Ni 624, DE 1992 _ 
Nos termos regimentais, requeirO a conVocaÇão do Exce

lentíssimo Senhor Ministro das Minas e energia, Doutor Mar
cus Vinícus Pratini de Moraes, para prestar esclarecime-ntos 
a respeito do Acordo para compra de gás da Bolívia, ao Plená
rio desta Casa. 

JustifiCaÇãO 

O referido acordo envolve a importância de 130 milhões 
de dólares e prevé o fornecimento _diário de 8 milhões de 
m3 de gás natural, bem como a construção de um gasoduto 
ligando Santa Cruz de la Sierra a Cam-pinas-SP. Apesar do 
otimismo do governo, empresários brasileiros mostram-se céti
oos em "relação aos resultados do acOrdo, motivo pelo qual 
requeiro a presença do Ministro, para maiores ihfor-maçóes. 

Sala das Sessões, Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O requeri
mento que acaba de ser lido será publicado e incluído, oportu
namente, em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, II, n9 
9, do Regimento Interno. _ 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 
19 Secretário. - .. 

São lidas as seguintes 

Senhor Presidente 
_ Brasflia, 18 de ag_osto de 1992 

TendO em vista o diSpoSto na ~iíntia a do· art" ... 39 ·do 
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência que me 

·ausentarei dos trabalhos desta ,Çasa:l- no periodo de 1~-9-92 
a 2-10-92, em viagem ao exterior, para tratamento de minha 
saúde. 

Cordialmente, Senador Carlo!!i De!_Ca_di. 

Excelentíssimo Senhor Senador Mauro Benevides 
DD. Presidente do Senado Federal 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex~ que me ausentarei 

do País, com destino aos Estad.os UIJ,~do~ da América, em 
caráter particular, no período de 19 a 23 do mês em curso. 

_ Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ protestos 
de alta estima e distinto apreço. 

· -Brasília, 18 de agosto de 1992.- Senador João Rocha. _ 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) --As comuni· 
cações lidas vão à publicação. 

Esgotado o tempo destinado a_o Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, da Emenda da Câmara 
ao Projeto de Resolução n' 15, de_l992-CN, de inicia· 
tiva da Comissão Diretora, qUe dispõe sobre a repre

- seritaÇão do COiigresso Naci9nal· na Comissão Parla-
_me~tar Conjunta do _Mercçsul, tendo . . _ - -

PARECER FAVORAVEL, sob n• 250, de 1992, 
da Comissão Diretóra. 
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A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
do dia 14 do corrente. 

Em votação a Emenda da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Resolução n• 15, de 1992. . . . . 

Os SrS. Senadores que a aprovam queiram permaheCer __ _ 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vaí à Comissão Dir~tOra par~-~ ~edação fínaL 

O SR. PRESIPENTE (Lucídio Portclla) -::-1te[ll2: 

PROJETO PELEI PO SENADO N' 106, PE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia" nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado no 106, de 1991, de autoria da Se_nadora Marluce_ 
Pinto, que acreScenta disposítivos ao arf s~ da Lei 
n• 8. 134, de 27 de dezembro de 1990, que altera a 
legislação do Imposto de Renda e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Se-
nador Carlos Patrocínio. -- -

-FAVORÁVEL, nos termos de substitutivo que 
oferece._ 

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 625, DE 1992 

Nos termos do_ art. 315,_ combínado com a aliena c do 
art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação 
do Projeto de Lei do Senado n" 106, de 1991, a fim de ser 
feita na sess_ão de 17 de setembro pl-óximo. · -

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1992.- Ney Mar~nh_IÍ:o~. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A matéria 
sai da Ordem do Dia para a ela retornar na data aprazada. 

Item 3: 

PROJETO PELEI PO SENAPQ N" 272, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de lei- do 
Senado n~272, de 1991, de autoria da Senadora Marluce 
Pinto, que autoriza as pe-ssoas físi_c.ãs a abátererit em 
suas declarações de renda os gastos _com empregados 
domésticos e dá oütras providências, tendo 

PARECER PE PLENÁRIO, Relator: Senador 
Eduardo Suplicy, favorável. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 626, DE 1992 

Nos termos do art. 315, combinado com a alín.ea cdo 
art. 279 do Regimerito Interno, requeiro adiamento da votação 
do Projeto de Lei do Senado_n~ 272, de 1991, a fim de ser 
feita na sessão de 17 de setembro de 1992. -.-- __ _ 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1992.- Ney Maranhão 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A matéria 
sai da Ordem do Dia para a ela retornar na data aprazada. 
Item 4: 

PROJETO PELEI PO SENADO N• 273, PE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia-nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n"273, de 1991, de autoria da Senadora Marluce 
Pinto, que transfere ao domínio do Est~qo d~ Ror~i.ma 
terras pertencentes à União e dá outn.s providências; 
tendo 

PARECER PE PLENÁRIO, Relator: Senador 
José Eduardo, favorável ao Projeto e à Emenda n<? 
1. 

A matéria constou da pa-uta de 17 de junho último, quan
do teve a votação adiada para a presente sessão. , · · 

Passa-se à votação do projeto, sem prejufzo da emenda. 
Os Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 273, DE 1991 

Transfere ao domínio do Estado de Roraima terras 
perteüceilte5 ã União e dá outras proViôências. 

O Congresso Nacional deçreta: . . 
Art. 1<? As terras pertencentes à União, compree.ndldas· 

no Estado de Roraima,_passam ao domínio desse estado, man
tidos_ os seus atuais limiteS e confrontações, nos termos do 
art. 14 do Ato das DisposiÇões Constitucioriais- Transitórias 
da Constituição de 1988. 

· Art. 2" Ficam excluídas da alienação de que trata esta 
lei as áre~ indispensáveis à segurança nacional, especialmente 
na faixa de fronteira, as relaciOriadas com a preservação e 
a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, aquelas 
tradicionalmente ocupadas pelos índios e as destinadas a ou
tros fins de necessidade ou de utilidade pública. 

Art. 3" As terras transferidas ao domírifo- do Estado 
de Roraima deverão ser utilizadas em atiVidades de assenta
mento e de colonização, podendo ser adotado o regime de 
concessão de uso, previsto pelo Decreto-Lei n9 271, de 28 
de fevereiro de 1967. 

_Parágrafo único. A aquisição ou arrendamento de lotes 
por estrangeiro obedecerá os limites, condições e restrições 
est:;tbelecidos na legislação federal. 

Art. 4" O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 5~- Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídió Portella) - Em votação 
a Emenda n~ 1, de parecer favorável. 

Os Srs. _Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

_ _ Aprovada. 
A matériã vai à Comissão Diretora para a redação final_. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

Dê-se ao art. 2" a seguinte redação: 
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"Art. 2o;. - Ficam excluídas da alienação de que 
trata està lei as áreas indiSpcnsáveis.à Segurari"Ça nacio
nal especialmente na faixa de fronteira, as afetadas 
aos Ministérios Militares, as relacionadas com a preser
vação e a exploração de recursos naturais de qualquer 
espécie, aquelas tradicionalmente ocupadas pelos ín
dios e as destinadas a outros fins de necessidade ou 
de utilidade pública." . 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 5: 

VotaçãO, em tUrnO úniCo-; do Requerimento n"' 346, 
de 1992, de autoria do Senador Pedro Sim_on, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição,"noS Anais 
do Senado Federal, da resposta do Ministro da Econo
mia, Fazenda e Plancjamento, ao Requerimento de 
Informações n• 172, de 1992. 

Em VotaÇão. 
Os Srs. Se'nadores que Õ aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É a seguinte a matéria cuja t~anscriçâo é soliCi-
tada. Aviso n' 830/GMEFP · 

Brasilia, 28 de maio de 1992. 
Senhor Primeiro Secretário, 
RefirO-me ao Ofício SM/n" 269, de 11-5-92, através do 

qual foi remetida cópia do Requerimento de Informações n~ 
172172, de a!l.toda do.SenhRr SenaQor Pedro Simon, sobre 
o total das ''despesas sigilosas" efetuadas pelo Governo Fede-
ral, desde 15 de março <;le 1990. · · 

Em respOsta, encaminhO a Vossa Excelência o anexo 
Ofício rio 1.161 DTN/CONED, do Departamento do Tesouro 
NaciOnal, com as informações solicitadas pelo ilustre Senador. 

Atenciosamente, Marcil.io Marques Moreira, Miriistro de 
Estado da Economia, Fazenda e Planejamento. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria do Tesouro. Nacional 

Ofício n' 1.171 DTN/CONED 
Brasüia, "22 de maio de 1992 

Senhor Assessor, 
Com o presente, envio a V. s~ os subsídios ncc;essários 

à elaboração de documento em resposta ao Requerimento 
de Informações n" 172, de 1992, do Senado_Federal, nos se
guintes termos: 

a) o total das despesas secretas ou reservadas etetuadas 
na vigência do Governo Federal, desde 15 de_ rna:çço de_ 1990, 
está detalhado nos anexos a este Ofício; 

b) a discriminação das despesas a que se refÚe o Üem 
2, é feita por Unidade Gestora, e Elemento de Despesa; 

c) a autorização da despesa a que se refere o item 4 
é dada pela autoridade competente, legalmente constituída, 
e da Unidade Q:estora dos Gastos que por força regimental 
tenha essa competência, ou delega{la por ela a servidor hierar
quicamente subordinado (arts. 11 e 12 do Decreto-Lei n9 

200/67, regulamentado pelo Decreto n' 83.937n9 e Decreto 
no 93.872/86, art. 43, § 10'); 

d) com relação ao item 5, temos a informar que a realiza
ção de toda e qualquer despesa obedece ao princípio da 
legalidade, exigíndo, para isso, a emissão de-prévio empenho, 
liquidação e ordenação de pagamento (Lei n9 4.320/64, arts. 
60 a 64 - Decreto-Lei no 200/67, art. 74 - Decreto no 
93.872/86, 23, 24, 36 e 42). No caso específico, tais despesa 
são-realizadas, via de regra, mediante Suprimento de Fundos 
(Lei n' 4.320/64, art. 68, - Decreto-.Lei no 200/67. art. 74, 
§ 30,- Decreto no 93.872/86, arts. 45 a 47); 

e) em referência ao item 6, não existe uma destinação 
específica; os recursos são alocados de forma genérica nos 
elementos de despesas3.4.9.0.3.6e 3.4.9.0.3.9, e, aí, aplicados 
de acordo com os instrumentos legais vigentes; 

O o fundamento legal para a classifíCação das despesas 
questinadas no item 7 decorre da natureza da própria atividade 
desenvolvida pela instituição, seja" ela de caráter permanente 
ou eventual, que segundo seus Estatutos ou Regimentos tenha 
o dever legal de executá-las, que também encontra amparo 
na Lei n' 8.159/91 e no Decreto n' 79.099/77, além dos dispo
siúvos já anteriormente citados (Lei n' 4.320/64, art. 68 -
Decreto-Lei n' 200/57, art. 74, § 3o- Decreto no 93.872186. 
arts. 45 a 47); e 

.g) finalmente, em atenção ao item 8, inforinamos que 
a prestação de contas dessas despesas é feita diretamente ao 
ordenador de despesas da Unidade Gestora que, por sua vez, 
presta contas anualmente aO Tribunal de Contas da União. 
Quanto à documentação comprobatória da despesa, informa
mos que ela fica arquivada no respectivo órgão de contabi
lid;;t.de an<:Jlítica à disposição dos órgãos de Controle Interno 
e Externo." 

Atenciosamente, Roberto Figueiredo Guimarães, Diretor 
do Departamento do Tesouro NaciOnaL 

Demonst. de Desp. comServ. de Caráter Secreto ou Reservado Mar/Dez -1990 

Cr$1,00 

Presidência da República 

Gabinete da Presidência 
Gabinete da Vice-Presidência 
Secretaria de Assuntos Estratégicos 
Secretaria de Desportos 
Secretaria de Ciência e Tecnologia 
Secretaria da Cultura 
Secretaria de Administração Federal 
Secretaria de Desenvolvimento Regional 
Secretaria do Meio Ambiente 
Consultaria Geral da República 
Estado-Maior das Forças Armadas 

Total (I) 

17.012.648,48 
1.340.617,45 

2.896309.735,07 

- 2914.663.001,00 
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Ministtrios 

Ministério da Aeronáutica 
Ministério da Agricultura e- Reforma Agrária 
fvfinístério da Economia, Fazenda e Planejamento 
Ministério do Exército 
Ministério da Justiça 
Ministério da Marinha 
Ministério da Aça.o Social 
Ministério da Educaçao 
Ministério da Infra-Estrutrura 
Ministério Públicá-da UnUlo 
Ministério das Relações Exteriores 
Ministério da Saúde 
Ministério do Trabalho e Previdência Social 

Total (II) 

Total Geral (I + II) 

268.252693,61 

473.846,00 
8398.914,15 
4.133.797,70 

652239,71 

281.911.491,17 

3.196.574.49217 

Demonst. de Desp. com Serv. de Caráter Secreto ou Reservado J an/D_ez -1991 

Cr$1,00 

Presidência da República 

Gabinete da Presidência 
Gabinete da Vice-Presidência 
Secretaria de Assuntos E:stratégicos 
Secretaria de Desportos 
Secretaria de Ciência e Tecnologia 
Secretaria da Cultura 
Secretaria de Administração Federal 
Secretaria de Desenvolvimento Regional 
Secretaria do Meio Ambiente 
Consultaria Geral da República 
Estado-Maior das Forças Armadas 

Total (I) 

Ministérios 

Ministério da Aeronáutica 
Ministério da Agricultura e Reforina Agrári~ 
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento 
Ministério do Exército 
Ministério da Justiça 
Ministério da Marinha 
Ministério da Açllo Social 
Ministério da Educaçao 
Ministério da Infra-Estrutrura 
Ministério Público da União 
Ministério das Relações Exteriores 
Ministério da Saúde 
Ministério do Trabalho e Previdência Social 

Total (II) 

Total Geral (I + II) 

1.188.323,49 
8.733.176.855,64 

2612,15 

8.734367.791,28 

1.014.859.754,77 
!.600.000,00 

294.798,00 
14.192322,09 
20.331.772,00 
24316.288,00 

18.548.000,00 

1.094.142934,86 

9.828.510.726,14 

_Ag_osto_ de 1992 
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Demonst. de Desp. cow.S.;!rv. de Caráter Secrero cu Re~,ervadoJan/IVIar -1992 

Cr$1,00 

Presidência da República 

Gabinete da Presidência 
Gabinete da Vice-Presidência 
Secretaria de Assuntos Estratégicos 
Secretaria de Desportos 
Secretaria de Ciência e Tecnologia 
Secretaria da Cultura 

17.382.891,55 

36.717.767,88 

Secretaria de Administraçao Federal 
Secretaria de Desenvolvimento Regional 
Secretaria do Meio Ambiente 
Consultaria Geral da República 
Estado-Maior das Forças Armadas 

Total (I) 54.100.659,43 

Ministérios 

Ministério da Aeronáutica 1.124.262.000,00 
Ministério da Agricultura e Refórl:ria Agrária 
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento 
Ministério do ExérCito 
Ministério da Justiça 16.650.000,00 
Ministério da Marinha 
Ministério da Aç!io Social 
Ministério da Educação 
MiniStério da Jnfra-Estrurrura 
Ministério Público da União 
Ministério das Relações Exteriores 
Ministério da Saúde 
Ministério do Trabalho e Previdência Social 

Total (II) 

Total Geral (I + II) 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Concedo a 
palavra, para uma questão ·de ordem, ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para uma questão de ordem. _Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado Federal aprovou, 
há me:::.es, a convocação a esta Casa do Sr. Marct1io Marques 
Moreira, Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento. 

A vinda de S. &_destinava-se a explicar o problema 
da casa própria relacionado ao drama do mutuário, porque 
há, sem dúvida, grande ingerência do seu ministério, especial
mente do_Banco Centr~l. nessa questão nunca perfeitamente 
solucionada em favor de um princípio de justiça para o mutuá
rio. Embora esse requerimento tenha sido aprovado ainda 
no primeiro semestre-, até o presente momento S. Ex~ ainda 
não compareceu ao Senado. Estou levantando essa questão 
de ordem para que seja explicado ao Plenário por que ainda 
não veio o Sr. Marcílio Marques Moreira e quando virá. É 
inconcebível que S. Ex~ deixe de comparecer a esta Casa para 
prestar os devidos esclarecimentos. 

1.140.912000,00 

1.195.012.659,43 

Ao propor essa questão de ordem, peço a V. Ex• que 
tqme as providências necessárias para essas duas etapas: por 
que não veio e quando virá o Ministro Marcíliq_ Marques 
Moreira atender à convocação constituciQnal do Plenário do 
Senado da República. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -A Presidência 
tomará as providências reclamadas por V. Ex~ e lhe dará res
posta ainda na presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 6: 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 348, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
172, I, do Regimento Interno.) 

De autoria do Senador Nelson Carneiro_, dando 
nova redação ao art. 9" _do Decreto-Lei n"' 3, de 27 
de janeiro de 1966, que disciplina as relações jurídicas 
do pessoal que integra o sistema de atividades portuá
rias (dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Mansueto de Lavor para proferir parecer 
sobre a matéria. 
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O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Para 
proferir parecer. Sem reVisão do orador.)-_ Sr. Presidente, 
o projeto do ilustre Senador Nelson Carneiro, dando nova 
redação ao art. 9\ do Decreto-Lei n~ 3, de 27 de janeiro, 
de 1966, que disciplina as relações jurídicas do pesSOdl que 
integra o sistema de atividades portuárias, por similaridade 
com dispositivos constitucionais relativos à Guarda Rodoviária 
e à Guarda Ferroviária, o meu parecer é favorável, Sr. Presi
dente. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer 
conclui favoravelmente. 

A matéria ficará sobre a mesa durante Cincó sessões-ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos te~os do art. 235, 
II, d, do Regimento Interno. 

O SR- PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Item 7: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 4, DE 1992 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 
35B do Regimento Interno.) . 

Dá nova rcdação ao art. 47 da Constituição. (Sena
dor Jutahy Magalhães e outros Senhores Senadores.) 

A Comissão incumbida do exame da proposição não emi
tiu o seu parecer no prazo regimental de 30 dias improrro
gáveis; assim, a matéria foi fricluída na Ordem do Dia, nos 
termos do disposto no art. 358,- do Rcgimerito-Triterno, para 
que o Plenário delibere se a proposta deve ter prosseguimento 
em sua tramitação. 

Em votação o prosseguimento da tramitação da Propostà 
de Emenda à ConStituiÇão n~ 4, de 1992. _ 

Os srs. Senadores que o aprovam queiram Permanecer 
sentados. (Pausa.) . . 

Aprovado o prosseguimento da tramitação, a matéria 
será incluída na Ordem do Dia para o primeiro turno da 
discussão. 

O SR- PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Esgotada a 
Matéria da Ordem do Dia. Sobre a mesa, re_dação final de 
proposição aprovada na Ordem do Dia da presente sessão, 
e que nos termos do Parágrafo único, do art. 320, do Regi~ 
menta Interno, se não houver objeção do Plenário será lida 
pelo Sr. 1' Secretário. (Pausa.) 

É lida a seguinte: 

COMISSÃO DIRETORA 
PARECER N• 268, DE 1992 

Redação final do Projeto de Resolução n' IS, de 
1992- CN. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n' 15, de 1992- CN, que dispõe sobre a repre
sentação do Congresso Nacional na Comissão Parlamentar 
Conjunta do Mercosul. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de agosto de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Iram· Saraiva, Relator 
- Rachid Saldanha Derzi - Lucídio Portella. 

ANEXO,">OP,ARECER N• 268; DE 1992 

Faç<:' saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48 

item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte ' 

RESOLUÇÃO N•, DE 1992-CN 

Dispõe sObre a representação do Congresso Nacio
nal na ComiSsão Parlamentar Conjunta do Mercosul. 

Art. to Nos termos do Regulamento da ComisSãO Pa_r-
13meil.tai- Conjunta do Mercosul, constante. do Anexo desta 
Resolução, é fixado em dezesseis titulares e dezesseis suplentes 
o número de representantes do Congresso Nacional na Comis
são, sendo oito Deputados titulares, oito Deputados suplentes, 
_oito Senadores titulares e oito Senadores suplentes, desig
nados na forma prevista nos Regimentos de cada Casa, ao 
início da primeira e da terceira Sessões LegislatiVas Ordinárias 
de cada Legislatura. 

Parágrafo único. É de dois anOs o manda:to -dos repre
sentantes brasileiros na Comissão. 

-- Art. 2~. A estrutura administrativa da Comissão será 
definida em Resolução própria. 

Art. 3" O mandato da primeira representação do Con~ 
gresso Nacional junto à Comissão fihdar~se-á com a presente 
Legislatura. -

Art. 4" Esta resolução entr~ ~m vigor_ na data de. SUfl 

publicação. 

ANEXO À RESOLUÇÃO N', DE 1992 

R~gulamento da 
Comissão Parlamentar Conjunta do 

Mercos_ul_ 

Em Montividéu, capital da República Oriental do Un.:~ 
guai, no diâ. 6 de de~emobro de 19_91, na S.ala da:; .Sf,::iSlt~s __ 
da Assembléia Geral a:; delegações de parlamentares da Repú
blica Argentina, da República Federativa do Brasil, da Repú~ 
blica do Paraguaia e da República Oriental_do Uruguait inte~ 
grantes dos Estados~ Partes signitários do Tratado de Assun
ção, declaram formalmente aprovado o Regulamento_ da Co~ 
missão Parlamentar Conjunta do Mercosul e proclamam a 
sua vontade inequívoca: de dar aQ processo de integração, 
iniciado por seus r~spectivos pafses, o .apoio que surge da 
representação emenada da sob~rani~ popular. 

COMISSÃÇ) PARLAMÊNT ÃR ·cONJUNTA 
DOMERCOSUL 

Regulamento 

Os representantes dos Parlamentos dos Estados signatá~ 
rios do Tratado de Assunção que cria o Mercado Comum 
do Sul, com o propósito de: estabelecer a união cada ve:z; 
mais estreita entre os povos do sul da América, a partir da 
nossa região; 

garantir mediante uma ação comum o progresso econó
mico e socí~l, elimiando as barreira? que dividem nosso~ paJSes 
e nossos povos; 

favorecer as condições de_vida e emprego, criando condi
ç_ões para um desenvolvimento autã~sustentável que preserve 
nosso entorno e que se construa em harmonía cOm a ç.atUre~; 

-- salvaguàrdar, a paz, a liberdade, a democraciã e a vigência 
dos direitos hu.manos; 
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fortalecer o espaço parlamentar no processo de integra~ 
ção, com vistas a futura instalação do Parlamento do Mercosul; 

apoiar a adesão dos demais países l~tinowamericanos ao 
processo de integração e suas instituições. 

Resolvem aprovar o seguinte Regulamento. 
Artigo I 

Fica estabelecida a Comissão Parlamentar COnjunta do 
Mercossul, conforme determina o artigo 24 do Tratado de 
Assunção, assinado em 26 de março de 1991, entre os governos 
da República da Argentina, República Federativa do Brasil, 
República do Paraguaia e República Oriental do Uruguai, 
que se regerá por este regulamento. 

Dos Membros e sua Composição 

Artigo II 

A Comissão será integrada por até sessenta e quatro (64) 
parlamentares de ambas as Câmaras; até dezesseis (16) de 
cada Estado-Parte, e igual número de suplentes, qu~ serão 
designados pelos respectivos Parlamentar nacionais. de acordo 
com seus procedimentos internos. 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DOMERCOSUL 

A duração do mandato de seus integrantes será determi
nada pelos respectivos Parlamentos~ desde que este não seja 
inferior a dois anos, com o intuito de favorecer a necessária 
continuidade. 

A Comissão só poderá ser integrada por parlamentares 
no exercício do seu mandato. 

Funções e Atribuições 

Artigo Il1 

A ComísSão tei'á ciii'áter consultivo, deliberativo e de 
formulação de propostas. 

Suas atribuições serão: 
a) acompanhar a marcha do processo de integração regio

nal expresso na formação do Mercado Comum do Sul -
MERCOSUL - e informar os congressos nacionais a- esse 
respeito; 

b) desenvolver as ações necessárias para facintár ã-íutU:ra 
instalação do Parlamento do Mercosul; 

c) solicitar aos órgãos institucionais dó Mercosul, infor
mações a respeito da evolução do processo de integração, 
especialmente no que se refere aos planos e programas de 
ordem política, económica, social e cultural; 

d) constituir Subcomissões para a análise dos temas rela
cionados com o atual processo de integração; 

e) emitir -recoriiendaçóes sobre a conduçã-o do processo 
de integração e da formação do Mercado Comum, as quais 
poderão ser encaminhadas aos órgãos institucionaiS do Mer
cosul; 

f) realizar os estudos necessários à harmonização das. le
gislações dos Estados Parte, propor normas de direito comu
nitário referentes ao processo· de integração e levar as conclu
sões aos Parlamentos nacionais; 

g) estabelecer rel;:tçóes com entidades privadas nacionais 
e locais, com entidades e organismos internacionaiS e-solicitar 
informação e o assessoramento que julgue necessáriO sobre 
assuntos do seu interesse; 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DO MERCOSUL. 

h) estabelecer relações de cooperação com os Parlamen
tos de terceiros países e com outras entidades constituídas 
no âmbito dos demais esquemas de integração regional; 

i) subscrever acordos sobre cooperação e assistência téc
nica com organismos públicos e privados, de caráter nacional, 
regional, supranacional e intern3.ciorial; - _ _ . 

j) aprovar o orçamento da Corilissão e ·gestiOnar ante 
os Estados Partes o seu funcion3nlentq; 

k) sem prejuízo dos itens anteriores, a ComiSsão poderá 
estabelecer outras atribuições_ den_tro do. _!fi_ arco __ dp __ Tratado 
de Assunção. - - -

Das Subcomissões 

Artigo IV 

Criam-se as seguintes Subcomissões: 
1. de Assuntos Comerciais; - -
2. de Assuntos Aduaneiros_ e Nonn_as Técnicas; 
3. de Políticas Fiscais e Monetárias; 
4. de Transporte; 
5. de Política Industrial e Tecnológica; 
6. de Política Agrícola; 
7. de Política Energética; _ 
8. de Coordenação de Políticas Macroeconômieas·; 
9. de Políticas Trabalhistas; 
10. do Meio Ambiente; 
11. de Relações Institucionais_e Direjto da Integração; 
12. de Assuntos Culturais. 
Outras Subcomissões poderão ser criadas, assim coni.o 

suprimidas algumas existentes. 
A Mesa Diretora fixatá as· Çompetências das Su,bcomis-

sões, mediante propostas das mesmas. . . 
As Subcomissões se reunirão serp.pre que necessário para 

a preparação dos trabalhos. A participação dos parlamentares 
de cada Estado Partes nas Subcomissões terá o mesmo caráter 
oficiai que a desempanhada na Comissão Parlamentar. _ 

·coMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DOMERCOSUL 

Artigo V 

Cada Subcomissão será integrada por 2 (dois) parlamen
tares de cada Estado Parte ~ sel.IS suplentes_ As Subcomissões 
elegerão suas próprias autoridades, seguindo os critérios esta
belecidos no art .. XVI. 

Das Reuniões 

Artigo VI 

As reuniões da Comissão serão realizadas. em cada um 
dos Estados_P_artes. de forma sucessiva e alternada. 

Ao Estado Parte onde se realize_ cada sessão ou reunião 
corresponderá a Presidência. 

Artigo Vil 

A Comissão se reunirá: 
a) ordinariamente. pelo menos duas vezes_ ao ano, em 

data a ser determinada; e 
b) extraordinariamente, mediante convocação especial 

assinada pelos 4 (quatro) Presidentes. 
AS convocações indkarão_ dia, mês, hora e local para 

a realização d-as reuniões, assim corno a pauta a ser dis~tida, 
devendo a citação Ser nominal, enviada com antecedênia_míni_-
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ma de 30 (trinta) dias, mediante correspondência com registro 
postal, ou outro meio seguro. 

Em caso de força maior, se uma reunião programada 
não puder ser realizada no país previsto, a Mesa Diretorã 
da Comissão estabelecerá a sede alternativa. 

Artigo VIII 

Terãó validade as sessões da Comissão com ~ presença 
das delegações parlamentares de todos os_ Estados Partes. 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DOMERCOSUL 

Convocada uma sessão, se um dos Estados Partes não 
puder comparecer por razões de força ro_aior, os restantes 
poderão reunir-se, desde que para deliberar e decidir seja 
obedecido o disposto no art. XIII. 

Artigo IX 

As sess_ões da Comissão serão públicas, exceto quando 
expressamente se decida pela sua realização em forma reser
vada. 

Artigo X 
As sessões serão abertas pelo Presidente da Comissão 

e o Secretário-Geral ou quem o substitua, conforme este regu
lamento. 

Artigo XI 

As sessões da Comissão serão iniciadas, salvo decisão 
em contrário, cOm a leit1,1ra e discussão c;J._a ata da reunião 
anterior que, uma vez aprovada, será assinada pelo Presidente 
e pelo Secretário-Geral. 

Artigo XII 
Nas atas das sessões devem constar as recomendações 

aprovadas pela Comissão. 

Artigo XIII 

As decisões da Comissão serão tomadas por consenso 
das delegações de todos os Estados Partes. expressas pelo 
voto da maioria de seus integrantes acreditados pelos respec
tivos Parlamentos. 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DOMERCOSUL 

Artigo XIV 

Os temas submetidos à consideração da COm.iss~ão- serão 
distribuídos simultaneamente a quatro relatores, um por cada 
Estado Parte, os quais os estudarão a fim de emitir opinião 
a respeito. Os relatores disporão de um prazo comum de 
30 (trinta) dias para emitir seus relatórios por escrito, que 
serão distribuídos às demais delegações da Comissão pelo 
menos 15 (quinze) dias antes da data de realização da sessão. 

Artigo XV 

Sobre a matéria apreciada, a Comissão poderá emitir 
recomendações, cuja forma final será objeto de deliberação 
de seus membros. 

Da Mesa Diretora 

Artigo XVI 

A Mesa Diretora será composta de 4 (quatro) Presiden
tes, pertencentes um a cada Estado Parte, que se alternarão 

_,!...cada seis (6) meses, assim como de um l(um)_ Secretário-

Gêfàl e 3 (três) Secretários alternos, também pertencentes 
um a cada Estado Parte que se alternarão da mesm~ forma. 
A Mesa DiretOra será eleita em sessãó -Oi'.dinári_ã,-para mandato 
de 2 (dois) anos. .. 

Ao Presidente e a cada_ um dos 3 (três) Presidentes alter
nos corresponde 1 (um) Vice-PreSidente, que pertencerá ao 
mesmo _Estado Parte. 

O Presidente e o" Secretário-Geral devem pertencer ao 
mesmo Parlamento nacional. 

A Presidência da Comissão poderá_ institUir· uril- GfupO 
de Apoio Técnico, como- 6rgâo consultivo· especial. 

As autoridades serão eleitas pelos respectivos Parlamen
tos. 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DO MERCOSUL -

Artigo XVII 

No caso de vacância defíriitiva em qualquer das listas 
dos cargos da Mesa Diretora, a ocupação destes se efetuará 
por eleição na sessão seguinte àquela em que se deu vaga, 
salvo se faltarem menos de 60 (sessenta) dias para o término 
dos respectivos mandatos. 

Artigo XVIII 

. ... Em caso de vacância definitiva de um membro da Comis
são, o grupo nacionã.I tomará as devidas providênCias para 
a sua atribuição por outro parlamentar, o qual cumprirá o 
mandato pelo período que restar. 

Artigo XIX 

Ao Presidente da Comissão compete: 
a) dirigir e ordenar os trabalhos da Comissão; 
b) representar a Comissão; 
c) dar conhecimento à Comissão de toda a matéria rece-

bida; · 
--- d) designar relatores mediante propostas das delegações 

parlamentares, para as matérias_ a serem_ di.sc:uJ:idas; 
e) instituir grupos de estUdos para o exame de temas 

apontados pela Comissão; ' 
-t) resolver as questões-de ordem; 
g) convocar as reuniões da Mesa Diretora e da Comissão 

e presidílas; 
h) assinar as-atas, recomendações e demais documentos 

da Comissão; 
i) gestionar doações, contratos de assistência técnica e 

outros sistemas de coopera-ção, gratuitamente, ante organis
mos públicos ou privados, nacionais e internacionais; e 

j) praticar todos Os atos necessáriOS ào bom dese'Qlpenho 
das atividades da Comissão. 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DO MERCOSUL . 

Artigo XX 

Nos casos de ausência ou impedimento, o-Presidente será 
substituído pelo respectivo Vice-Presidente. 

Artigo XXI 
Ao Secretário-Geral da ComisSão ç:ompete: 
a) assistir a Presidência na condução dos trabalhos da 

Comissão; 
b) atuar como secretário nas reuniões da Comissão e 

elaborar as respectivas atas~ 
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c) preparar a redação fiiúil das recomendações da CoJ:nis~ 
são e sua tramitação; ----- --

d) custodiar e arqUiVar a -documentação da Comissão; 
e) coordenar o funcionamento dos grupos de estudo insti

tuídos. 

Artigo XXII 

Os Secretários-Adjuntos assistirão o Secretário-Geral ou 
Alternos quando estes o solicitarem e os substituírem, assim 
como, nos casos_de ausência, impedimento ou vacância. 

A Comiss-âo poderá criar uma Secretaria Permanente. 

Artigo XXIII 

A Mesa Diretora terá pOder executivo para instrumentar 
o estudo das políticas deliberadas pela Comissão. Terá, ainda, 
a seu cargo o relacionamento direto com os órgãos institu
cionais do Mercosul e transmitirá ao plenário da Comissão 
toda informação que ryt:eba destes. 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DOMERCOSUL 

Das Disposições Gerais 

Artigo XXIV 

São -idiomas oficiais da Comissão o espanhol e o portu~ 
guês. 

Artigo XXV 

Este regulamento entrará em vigor a partir da data de 
sua aprovação, ad referendum da ratificação dos Pailamentos 
dos Estados Partes cujas normas constitucionais àSsini·o-·exi~ 
jam. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer 
vai â publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~> 
Secretário. --

É lido e aprovado o seguinte 
REQUERIMENTO N• 627, DE 1992 

Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e VOtação, 
da redação final do Projeto de Resolução n' 15, de 1992-CN, 
que dispõe sobre a representação do Congresso Nacional na 
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1992. _,-Senador Magno 
. Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) c:- _Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciaçãO da redação 
finaL 

Em discussão, (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uSO--da palavra, esta 

encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam _queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) ·· · ·· · 
Aprovada. 
O projetO vaí à promulgação. 

O SR, PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n' 620192, lido no Expedien~e, 
de autoria do nobre Senador Rachid SaldanhaDerzL 

O Sr. Raimundo Lira- Sr. Presidente, p~ço a palavra 
para um esclarecimento. 

O sR. PRESIDENTE (Lucídio Porte!la) - Concedo a 
palavra a V. Ex~ -

O SR. RAIMUNDO LIRA (PFL .,--_ PBc Para escl~reci
mento. Sem revisão do orador.)_,...- Sr. Presidente, Srs. Seria
dores, a alegação e as considerações aduzidas aquf pelo nobre 
Senador Ronan Tito de que os empréstimos, emissões de 
títulos, devem necessariamente passar pela ComissãO de As
suntos Ecorlómicos têm a mfnha total concordância. 

Estamos trabalhando nisso dt::sde o primeiro ano que en~ 
trames na Comissão de Assuntos Económicos; Sâcr assuntos 
da maior ím:pOrtãncia. Portanto, preCisamos que todos esses 
empréstimos e emisSões sejam apredados pela Comissão de 
Assuntos Económicos. 

Temos dado prioridade absoluta, inclusive, com convo
-cações extraordinárias no Sentido de que nenhum Estado, 
_ nerihum município brasileiro seja prejudicado, demandando 
Il!uito tempo para aprovação da Comissão de Assuntos Econó-
micos. -

_Eram os esclarecimentos que tinha a fazer, Sr. Presidente. 
Obrigado .. 

O SR, PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Solicito ao 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho que proferira o parecer 
d_a Comissão de Relações ExteriOres e Segurança Nacional. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE, 
Para proferir pz:re_cer.) _,...-Sr. Presidente, trata-se de requeri
mento do nobre Senador Rachid Saldanha Derzi. 

S. Ex~ i·n1orrri::i que foi designado pelo Presidente da Repú
blic~ - e faz prova disso ~ para integrar a comitiva que 
realizou Viagem â Bolívia, rio dia de ontem_, para a assinatura 
do aocordo sobre gás natural. Por isso, inte-grando a referida 
comitiva, o Senador Rachid Saldanha Derzi solicitoU licença. 

Sr. Presidente, o pedido do nobre Senador está perfeita
mente adequado nos temos do art. 55, inciso III, da Consti~ 
tuição Federal_ e tem amparo no art. 40 do Regime-nto Interno. 
Por essa razão, o parecer é favorável pela aprovaçã9, através 
do Plenário, da solicitação regimental do Senador Rachid Sal~ 
danha Derzi. --- ---.- -- -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) --:- 0 parecer· 
é favorável. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que .o_ aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada . 

O SR. PRESIDENTE (Luddio Portella) - Passa-se â 
votação do Requerimento n9 618, de urgência, lido no E~e
diente, para o Ofício n' S23192. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. , 

, ,-A_ títãtéria -a -que se refere figurará na Ordem do Dta 
da segunda s-essã9 ordinária subSeqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Luddio Portella) - Passa-se â 
votação do Requerimento n" 619/92, de urgência, lido no Ex~ 
pediente, para o Projeto__de_ Decreto Legislativo n" 21, de 
1992. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu~ 
rará na Ordem do Pia O._a_ l:!e~ãQ ordinária_ subseqüeilte. 

O SR. PRES!()E_NTE (Lucídio Portella)- A Mesa infor
ma ao Senador Cid Sabóia de _Carvalho que, na sessão do 
dia 10 de junho de 1992, foi lido o ;eguinte ofício: 

"Sr. Presidente, 
Em resposta ao seu Offcio no 258, de 8 de maio 

de 1992, comunico a V. Ex• a impossibilidade de meu 
comparecimento ao plenário desta Casa Legislativa na 
data sugerida, por encontrar~me em missão do Execuw 
tivo no Rio de Janeiro, onde se realiza a EC0-92. 

Dessa forma, proponho a V. EX' que o meu depoi
mento venha a ocorrer em nova data a ser oportuna
mente marcada. 

Assinado; Marcflio Marques Moreira." 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, quero 
requerer a V. Ex~ que designe data para a virida de S. Ex\ 
o Sr. Ministro da Economia, a esta- Casa, a fim de prestar 
os esclarecimentos que lhe foram solicitados, porque me pare
ce que ficou um vazio: S. Er disse que não podía vir e nós 
não marcamos nova data. Neste caso, caberia à Mesa do Sena
do propor uma nova data_ ao Ministro da Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -A Mesa vai 
levar o requerimento ao conhecimento do Presidente_ efetivo, 
para que seja marcada outra data. (Pausa.) 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secre
tário. 

É lida a seguinte 

Em 17-8-92 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa _Excelên~ia que, 

nos termos do art._,55, III, da Constituição e .39, a, do Regi, 
menta Interno, me ausentarei dos trabalhos da_ Casa, a fim 
de, no desempenho de missão com q~e me distin&uiU O'Seil~
do, participar da comitiva que acõfripanhará o Senhor Presi
dente da República à Bolívia. 

Atenciosas saudações, -Senador Rachid Saldanha Der-
zl. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A comuni
cação lida vai à publicação. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira. 

(Pausa.) 
S. Ex• não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Ga,briel. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. President_e, 
Srs. Senadores, dentro de momentos devo encaminhar à Mesa 
um pedido de transcrição, nos Anais do Senado Federal, de 
um artigo do Ministro da Saúde, Adib Jatene, publicado no 
jornal O Estado de S. Paulo, sob o título "0 Tributarista, 
o Juiz e o Ministro". 

A lucidez do artigo me faz voltar obsessivamente,- neuroti
camente a discutir as questões ligadas à seguridade social, 
ao setor saúde. 

Afirma o Ministro, e todos nós estamos-a pâ.r, que- O 
Orçamento aprovado no ano passado para a saúde, para viger 
este ano, foi de 28 trilhões de cruzeiros, no mês de março 
o Ministério da Economia reduziu este orçamento para 22 

tnlhões de cruzeiros e no mês de julho fez uma nova redução 
para 19 trilhões de cruzeiros. 

Quando se tem uma inflação_mensal em torno Qe 20,21% 
é de se ver que a redução do Orçamento significa não apenas 
a imobilização do Ministério naquilo que seria investimentos, 
mas, também, um corte significativo Daquilo que corresponde 
a ser atividades de custeio. 

O fato que me parece mais dramático é que num momento 
de recessão, mais desemprego e com menos pessoas capaci
tadas a custearem as suas próprias famílias, neste mesmo 'mo
mento o Governo reduz substanciosamente os recursos desti
nados ao setor saúde. Eu diria_ que não apenas o Governo. 
Na verdade, o Governo e urr.ia boa parte da classe empresarial. 
O Governo, na medida em que, por sua incompetência, per
deu, aproximadamente, 26 trilhões de cruzeiros, resultantes 
da Lei n~ 8.200 e da lei correspondente ao Finsocial; treze 
trilhões referentes à Lei n9 8.200 e 13 trilhões referentes ao 
não-recOlhimento do Finsocial. 

O mais dramático- e que é debatido no artigo do Minis
tro- é a postura do tributarista, a postura do juiz e a postura 
dele, Ministro e, eu diria, dos profissionais de saúde e das 
pessoas interessadaS --nesSa área. Dramática é a diferença de 
postura de cada qual, na medida em que escritórios se especia
lizaram, no Brasil, em entrarem em juízo, tendo em conta 
as falhas da legislação tributária; e na medida em que esses 
escritórios acabam dando entrada em jufzo e os juízes conce
dem liminares a todas as ações interpostas, resulta uma redu
ção signifiçativa dos recursqs recolhiÇ-o_s aos _cofres da União. 

Pasrilem os Srs ... SenadOri::s; muitos juízes, além de darem 
as liminares, concedem a muitas firmas. o direito de não reco
lherem os recursos em juízo. Algumas delas têm podido utili
zar recursos de caução bancária e até Títulos da Dívida Agrá
ria. 

Significa dizer que os grandes empresários, que têm aces
so a esses escritórios de ~Dutaiistas, acabam ficando com 
o dinheiro que reColhem no imposto que está embutido no 
pi"eÇO e ficam girarido com esse dinlleiro, enquanto colocam 
na Justiça os Títulos da Dívida Agrária. A dramática situação 
que pressentimos é que o -MiniS:térlo da Saúde, pelas suas 
funções determinadas pela Constituição, só obriga a internar 
um milhão e duzentas mil pessoas e a dar consulta a cerca 
de trinta milhões de pessoas por ano. Então, não tem forma 
de financiar a hospitalização de uma quantidade enorme de 
pacientes deste País, porque o Ministério da Saúde não dispõe 
de recursos, assim como os Estados e Muni~ípios. -

Para nós, Sr. Presidente, que, como V. Ex\ militamos 
na área da saúde há tanto tempo, o que temos assistido ao 
-visitar unidades de saúde, quer nas sedes municipais, quer 
no interior, quer nas capitais, é a constatação -dramática de 
rp_uitas unidades estarem abertas e não disporem de medica
DJ.ento_~, não dispqrem de pessoal suficiente· ·pará o atendí
m.ento daquilo que é indispensável aos pacientes. Eu diria, 
numa comparação um pouco exagerada mas não totalmente 
desprovida de nexo, que aquilo a que estivemos assistindo 
na televisão sobre os paci~ntes na Bósnia, onde eles não têm 
condições de sere:ft?. operados com anestésicos, em muitos luga
res do interior brasileiro isso vem acontecendo, e· liós não 
temos uma guerra equivalente àquela. 

O dramático da situação ~ _gpe quem se apropria funda
mentalmente desses recursos é exatamente o grupo de pessoas 
que constitui a classe, a elite dominante deste País, a elite 
inSensível em relação aos problemas e reclamos da nossa Pá
tria. 
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É lamentável assistir tantas unidadeS sein rerilédios, sem 
suplementação alimentar adequada, e o MiniSt:é'riõ púdéldo 
a sua condição de levar a cabo a sua missãõ relativa ao combate 
às grandes endemias como a tuberculose, a hansenfase, a es
quistossolilose, a doença de Chagas e tantas outras. 

Então, a situação é estranha, na medida em que o_ Minis
tério da Saúde deveria ter, de orçamento, 28 trilhões_e teve_ 
reduzido o seu valor, em março, para-~ tiilhões;-·em ju~ho, 
para 19 trilhões. Mais da metade do·s recursos que se destma
vam ao Ministério da Saúde viriam do Finsocial. Na medida 
em que o Governo perde 13 trilhões de cruzeiro's e d':ixa 
de repassá-los para o Ministério da Saúde, o que ternos visto 
é que alguns empresários se refeStelam no-recolhimen~o do 
dinheiro que fazem junto à sociedade, junto aos compradores; 
na medida em que colocam esse mesmo imposto, essa mesma 
tributação, essa mesma contribuição social no preço daquilo 
que vendem, pegam esse dinheiro do conjun.t~ da população, 
especialmente da população mais pobre, utlhzam, _provavel
mente, em enormes e fantásticas atividades financeiras, e ó 
que assistiniO-s é a -drãniãtiCã~Situação vivida pela população 
pobre e que faz jus a atendimento na saúde. 

O MiniStro, nUID determinado momento, coloca que a 
nova ConstituiÇão CriOU ·n-ova _étic~\ SOcial mi _áfe_a da saúde, 
pois não apenas os que descontam para o INSS, rilas, tãlnbém, 
os que nunca puderam contribuir passaran: a ~er __ ~i!~~to._ ã 
assistência. Esse período me parece da maiOr Importâncta, 
na medida em que a lógica que nós tivemos deritro da Consti
tuinte foi a de que um·a pessoa qualquer, mesmo não contri~ 
buindo para a Previdência Social, ela, adquirindo arroz, feijão 
ou qualquer alimento-, também paga impostos e se hãb 'tem 
uma contribuição-pessoal e direta para a saúde, ela tem uma 
contribuição por via illdireta, através de outros impostos para 
aquele bolo que constitui o recurso desta Nação. 

O segundo ponto, que é fundamental também n~sa lógi
ca, é que o bacilo da tuberculose não sabe fazer a diferença 
entre os que contribuem e os que não contribuem para a 
Previdência; o bacilo da hanseníase também não sabe fazer 
a diferença entre os que têm e os que não têm carteirinh~·--. 

De maneira que a idéia central na hora de conshtuu 
os recursos que dariam à seguridade social e, J?Or via ct: ~~nse
qüência, à própria saúde era que de forma .dtr~!a _ma mduet_a 
o conjunto da sociedade brasileira pagava impostos ou contn
buições que seriam recolhidos ou são_ recolhidos pela União 
e como tal podem ser destinados para o atendimento da saúde 
ou de outras necessidades fundamentais da nossa própria po-
pulação. · 

O que me parec_e estranho, embora reconheça a compe
tência desses escritórios, é que jUízes qUe devefiam -colocar~se 
como pessoas que, baseadas na lei, deveriam ter uma postura, 
sobretudo, de interpretação e de saber que, no momento em 
que estavam autorizando uma determinada ern_Presa a nã? 
recolher o imposto, a não recolher uma deterrnmada contn
buição e, pior do que isso, a fazer com que essa contribuição 
ou esse imposto pudeSse ser substituído por urna caução ou 
por Título da Dívida Agrária, -tenham deixado na mão do 
próprio empre~ário um r~cur.so qu~ ~o~ tirado da me~a_ ?o 
trabalhador. Nao entendo JUStiç-a asstm e não entendo Duetto 
dessa maneira. __ .. ~ . _ 

E quero, por considerar muito bem feito o firial do artigo 
do Ministro Adib Jatene, lê-lo por inteiro nessa paite" fínal. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex• 
um aparte, antes de ir à frente, nobre Senador Almir Gabriel? 

O SR. ALMIR GABRIEL- Com prazer, ouço V. Ex•, 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Quanto às medidas 
judiciaiS: mencionadas pOr V. Ex~. que autorizam não p~ga: 
impostos, isso é estarrecedort Po~qu.e, _na ver~ade,_ o JUIZ e 
acima de tudo um aplicador do Direito; ele nao tem compe
tência, não tem aptidão para autorizar alguém que não cumpra 
a lei. Ele pode evitar que a lei seja aplicada abusivamente, 
excessivamente. Há pouco se votou aqui, inclusive contra a 
minha posição, a redução da concessão de liminares, exata
mente numa cautela que o Poder _Legislativo, a pedido do 
Governo, adotou para evitar liminares em medidas prepar~
tórias ou medidas cautelares, que viessem a lesar o cofre públi
co, a coisa pública, etc. Então, quero di~er_q.ue é lamentável 
que apareça ainda esse tipo de ordem JUdiCial. É ce:to q~e 
ela será consertada à frente, em segundo grau; os tnbunaiS 
reformularão a decisão dada pelo juiz singular. Mas isso é 
um péssimo indício da qualidade do fu~ci~n~mento do Poder 
Judiciário, pois V. Ex• sabe que a contnbmçao dQ trabalhador 
não pertence ao empresário. O dinheiro é _do trab~lhador, 
e há uma apropriação indébita quando_ o e~presáno lança 
mão dessa contribuição para seu uso própno. É o mes~o 
que acontece com o Imposto sobre Circulação de Mercadonas, 
por exemplo. O empresário. re~é_m o imposto,· e n?o o .entrega 
à Fazenda no prazo hábil, Isto ê, ficou com o dmheuo, que 
é do Estado. Portanto, utilizou-o indevidamente. Nenhum 
juiz tem. nas suas possibilidades legais, funcio~ais, essa apti
dão de autorizar o delíto. ~_essa_parte do d1scurso de V. 
Ex• se realça para mim exatamente pelo aspecto de infr~çã? 
que se contém nessa denúncia. E sab_em?s que os cofres pubh
cos sempre são fáceis de serem atingidos e burlados. Isso 
virou mesmo uma rna11ia, um hábito nacional. Mas quero 
continuar ouvindo V. Ex~ Perdoe~ me a interrupção, que foi 
apenas para apoiá~ lo. 

O SR. ALMIR GABRIEL- Senador Cid Sabóia de Car
valho o aparte de V. Ex• enriquece o meu discurso e de 
todos'os companheiros que por aqui passam na t!ibuna .. 

Eu gostaria de dizer que há um dado que considero básico. 
Na medida que se protela o recolhimento desse recurso, não 
se consegue protelar os partos previstos, não se consegue 
dominar a quantidade de pessoas que adoecem, nem se conse
gue prevenir, eu até diria, a mOrte" de certos casos que deman
dam uma necessidade maior. De maneira que é, no meu enten
der, não ap~na~- uma questão de d~reito, ~ão apenas u~a 
questão de JUStiÇa, mas uma questao de vtda. E da -~a10r 
importância e da maior significação o Juiz saber que, quando 
ele está prolatando aquela sentença ou da~do concessão dis~o 
ou daquilo, isso se_reflete sobre. UJJ?-~ qu~nttdade da I:opula~ao 
extraordinariamente grande e stgmficativa. Na própna med1da 
em que sabemos que 213 da população brasileira gan.ha men,9s 
do que 100 dólares atualmente~ com o seu s~lánc;. e nao 
tem, portanto. condição de custear a sua própna saude, esse 
fat-o é dramático. · 

E eu gostaria de finalizar o meu discurso lendo. a parte 
final do artigo do Minisfro Adil:? Jatene,_que é a segumte: 

~·Por isso a posição do Ministro é claramente dife
-rente da do tributarista e do juiz. Se há qualquer defeito 
na lei, que se lhe respeite o· espírito, que se resguard~ 
o seu objetivo. Que não se faça do pretenso cumpn
mento da lei um benefício para poucos que têm muito 
e uma punição para os muitos que quase nada têm. 
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Não se pode esquecer o risco do de::;espero da 
revolta de _u_m_ pai quando não encontra socorro para 
um filho doente. Não se pode controlar a agressividade 
de quem, diante da dor e do sofrimento, não consegue 
atendimento enquanto pouCos, inSensíveis à pobreza, 
à miséria e à fome, pensam unicamente nos seus emw 
preendimentos, que estariam mais seguros se convi
vessem com a justiça social, que só a eles cabe patro
cinar. A ninguém beneficia a conCeiithiÇãõ--ae renda, 
geradora do desequilíbrio social que desemboca na de
cadência soctal e na_ violência com a qual, aliás, estamos 
muito desconfortavelmente convivendo. Precisamos_. 
urgentemente, de um acordo em que os que pagam, 
fiscalizem e ajudem a estabelecer as priorídades; os 
que arrecadam declarem quanto arrecadam e de que 
fonte, e os que aplicam prestem contas com total trans
parência. Só assim reconquistaremos todos_ a credibi
lidade necessária para construirmos jUntos a grande 
Nação que todos almejamos." 

Esse artigo se junta a muitos pronuncian:tentos que ten_hÇ> 
aqui feito nó sentido de que, se esta Nação, rea_1m_e_otC, quiser, 
com seriedade, construir o seu futuro, não precisa e não tem 
nenhuma razão de alterar aquilo que es_tá_ dentro da Consti
tuição, no que respeita à seguridade soCial. Os recürsos que 
nela estão disponíveis são perfeitamente capa'zes de sustentar 
a seguridade social, e a maior prova tem aconteddo_ao longo 
desses anos. Com todo o caos na economia brasileira, tem 
sido da contribuição da seguridade social que o Tesouro tem 
se valido para fazer face às suas próprias deficíenciaS. No 
momento de aumento das demandas e no auiTiento de queda 
de arrecadação, apesar disso, as fontes que ColOcamos para 
a seguridade social seriam rigorosamente suficientes. _ 

Eu diria que o projeto feito durante a ConstitUinte_ até 
prevê o crescimento do País com um modelo econômico indu
dente, com mais pessoas trabalhando formalmente na econo
mia, e conseqüentemente contribuindo; e _que, vamos dizer, 
ao longo desses próximos vinte anos, pudessem constituir um 
grupo de mais ou menós vinte e oito rriílhóes -de pessoas, 
que, junto com as cinqücnta e quatro iriilhões de pessoas 
trabalhando neste País, todas elas contribuindo, sem dúvida 
alguma, nos dariam condições de termos uma seguridade so
cial digna, séria. 

Ouço, muitas Vezes, discursos de pessoas dizendo que 
colocamos dentro da Constituição brasileira umã-segurida:de
social escandinava. Vejo nos seus dísc_ursos o desconhe_cimen
to total ou um cinismo completo. 

Eram essas as palavras que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio-Portel!a}-..,....,. Concedg--a 
palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronuncia o se· 
guinte- discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, antes de entrar propriamente- no assunto qUe 
me trouxe à tribuna. o qual não sei se despertará o interesSe 
da Casa, gostaria de ressaltar uma parte do discurso que o 
Senador Almir Gabriel acaba de pronunciar. 

A maior injustiça exístente na Justiça brasileira, Senador 
Almir Gabril, é a demora da sentença. Na medida em _que 
esperamos um, dois, três, quatro, dez anos pela sentença do 
jUiz, a injustiça está sendo cometida sobre quem tem o direito, 
eVidente. Quem está sendo beneficiado, justamente, é-o réu, 
aquele que não_ tem razão. Já falei sobre essa questão aqui 
muitas vezes, mas já disse algo aqui, também, Senador Almir 

Gabriel, que resvalou e até causou _espécie, que o dia em 
que este Congresso, que o Senado ou a Câmara .negarem 
alguma vantagem ao Judiciário, passaremos a ter condição 
de cobrar algo deles. 

Lembra-se V. Exa - e todos os que participaram do 
processo Constituinte devem _se __ lembrar - que já quisemos 
criar o Conselho Superior de Magistratura, com os próprios 
elementos do Judiciário. E foi um_ Deus nos acuda. E o I9bby 
de. todos os tribunais foi um horror. O Jud-iciário brasileiro 
está .. acima do bem e do mal. Diz um primado de lei, direi 
até de lei natural, que ninguém pode estar acima da lei. À 
margem há muitos, mas, acíma d<i lei, nin-guém pode estar, 
nem mesmo quem, particularnente deveria aplicá-la. Diz Jean 
Baptiste Bearumarchais que, nas relações entre o fraco e o 
forte, a liberdade oprime, e a lei _liberta. Isso é o óbvio, 
não é? 

Estou presidindo a CPI da Evasão Fiscal e constato_ como 
tem razão o Ministro Adib Jatene: só recolhe impostos neste 
País quem não pode contratar um bom advogado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores~ sabem quantas instâncias 
existem na Receita Federal, na _área administrativa, quanto 
à apreciação do levantamento de um débito? Cinco,_São todas 
essas as i nstãncias necessárias. Quando termina a instância 

. administrativa, passa-se para o Judiciário, que deveria obrigar 
a que o devedor relapso depositasse para defender. O que 
se faz? Mais urna vez contornamos a lei. Deposita-se TDA 
- 20% do valor nominal; a correção monetária é s-empre 
mentirosa; as viradas das ORTN, as viradas dos planos costu
mam tomar 80% ... 

Veja V. Exa o que aconteceu com o seqüestro da pou
pança feito pelo Presidente Fernando Collor. Sua Excelência 
veio à televisão jactar-se que iria liberar a última parcela 
dos US$ 42 bilhões retirados, em cruzeiros. Foram liberados, 
no final, apenas US$ 17,8 bilhões. Sabe como é a mágica? 
A poupança teffi correção monetária. Mas, na virada de um 
e outro plano, toma-se 80%. 

Há um caso, dentre os dramáticos da época do seqüestró, 
que me chamOu-ã -atenção. Uma senhora de 92 anos de jdade 
poupava porque queria guardar o dinht:íro do caixão. E _esse 
dinheiro foi seqüestrado. Dois anos mais tarde, vem o Presi
dente da República se jactar que devolveu menos de 50%. 

Quando o ESta-do- é -aéilco. o que se pode esperar? Há 
pessoas dizendo na rua, e até alguns Pªrlamentares, que o 
Congresso Nacional está se afirmando através da C~l. 

Em democracia, se todo o tripé não funcionar, o sistema 
não funciona. Democracia não é a dítadura da informalidade, 
mas o respeito às regras. O Dr. Tancredo Neves dificilmente 
teria morrido em um pãís que-respeitãsS:ê ~s regra:;~' E-le estitva 
doente e, durante 30 dias, discutiram com a família para ver 
se o internavam ou não. Nos Estados Unidos, quando o Presi
dente está dÜent~ •. a comissã,o médica 9q Palªcio Pres~~encial 
Submete o Presidente a um tratamento dos melho_res do mun
do. 

Outro exemplo de informalidade_-:--: de que_s_omos_os 
ditadores -é o fato de um Presidente çla. República, eleito 
com 35_milhões de votos, d~cidir que não vai _morar no Palácio, 
mas em sua residência particular. Se o Presidente viesse a 
morar no Palácio, local apropriado, poderia acontecer a demo
crãcia, poderia não haver a corrupção. Lá tem um ecónomo, 
que cuida da economia, do salário do Presidente, das compras, 
das vendas, de tudo; mas a informalidade permite que se 
crie um palácio paralelo. 
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Para mim, essa CPI extraordinária é um desvio. O Dr. 
Pedro Collor afirmou ter- Uma dcminciã grã:ve--en.Volve_ndo 
o Presidente da República, que entregaria, no dia 8 ~e julho, 
ao Procurador-Geral da Reoública em mãos:. 

A CPI fez o seu trabalhÔ fabuloso, com a maior--Seriedade 
e discrição possível, a ser encaminhado, após a conclusão, 
ao Ministério Público, que conta com 52 procuradores aqui 
em Brasília prontos para questionar, desco~rir onde está o 
crime. CPI, para mim, deve ser criada Pê!~-~ estudar desvios 
de política e não crimes, pois eStes áeVein )er apurados_ pelo 
Judiciário. - -

Criamos, na nossa Constituição, _o ombudsman~ o advo
gado do povo, o procurador-Geral da República. Será que 
pesa sobre ele e sobre a sua instituíção dúvidas quanto a 
sua honorabilidade? Se pesar, todo o papel da CPI foi perdido, 
porque a CPI não pode prender, a CPI não pode fazer formal 
de culpa, não pode fazer libelo, n~rn tem poder de polícia. 

O_que a CPI pode fazer? Entregar o relatório ao Procu
rador, e o Procurador, se estivesse investigando nesse tempo, 
poderia requerer à Polícia Federal, poderia solidt3.r uma co
missão do Congresso Nacional para acompanhar, poderia re
querer uma auditoria interriadonal, poderia fazer o que qui
sesse, de sala fechada. 

Naquele momento, esperávamos um depoimento extraor
dinário, porque se tratava de ÚS$ 230 mil. Onde está o requeri
mento para fazer essa assessoria? Não existe, foi verbal. Será 
que estão pensando que todos nós, do Congresso Nacional, 
somos imbecis? Estão pensando que o povo brasileiro é_l!:n~e-__ 
cil? Como é que se-pOde tomar US$ 230 mil dessa ll'l:aneira? 

O Deputado António Britto· cita sempre um provérbio 
da campanha, que acho extraordinário, de uma -_sabedoria 
ímpar, que diz o seguinte: "Ou nóis fa:is o que nóis tem que 
fazer, ou nóis num fais nada". 

Na democracia~ ou cada um faz o papel que deve ser 
feito, ou ela não acontece. 

O JUdiciário deve ter dádõ Pinotes dé alegria: "Que bele
za! Enquanto o Congresso está fazendo CPI, vou protelando 
as sentenças". 

Nós deveríamos estar cmn uma comissão acon:rpanbando 
a apuração: E até sugiro, Sr. Presi9ente, que se crie uma 
comissão para acompanhar a apuração que ·~gora ~deve acon
tecer na relatoria, porque a nossa ConstitüiÇãõ fõl feita de 
maneira séria. A figura do MinistériO· Público, do Procura
dor-Geral da República, a figUra do ombudsman, do advogado 
do povo é que tem condição de fazer o formal de culpa, 
o libelo e remetê-lo, então-; para- o Supremo Federal ou para 
Câmara dos Deputados, pedindo licença para processar. Nin
guém mais tem. Nós não temos. 

No início da instalação, fui contra a CPI porque queria 
que apurasse, porque sabia que eram verdadeiras as denúncias 
e porque o correto de apurar é, muitas vezes, com a ausência 
da imprensa; criar o fato p~ra depois entregar para a imprem;a 
noticiar; quando a imprensa--eStá junto é difícil criar um fato. 

Creio que a Coinissão prestou um Serviço êxtrãb.l"dináriO 
ao País, embora náo fosse exatamente aquilo a que se propôs: 
mostrar esse ranço- qu-e vem da ditadura, essa informalidade 
até da apropriação da coisa pública, essa desenvoltura de 
cada elemento. 

Felizmente, houve um fato positivo nisso: não vi nenhum 
político implicado nesses acontecimentos, quando o que_ se 
vende para a população é que político é -corrupto, safado 
e malandro. Desta vez, houve urna inovação extraordinária; 
eram homens ligados ao Poder. ou poderosos usando de em-

presas e,_ a partir daí, fazerldo a _sua captação. Essa talvez 
tenha sido a grande revelação que a CPI fez para o País. 
E fez outra revelação, que os políticos não omitiram, mas 
os empresários, sim. Foram chamados a dar a sua grande 
contribuição e resolveram sair por evasivas, tais como: foi 
meu irmão; isso eu não sei etc. 

Sr. Presidente, alguém já disse, otimisticaménte, qU:e essa 
CPI está passando o Brasil a limpo. Eu diria que está, em 
uma parte pequena. Passar este País a limpo está muito difícil. 
Já fui mais otimista. Hoje, fiquei estarrecido com: a explicação 
dada pelo honrado Senador Mário COva-s de como funciona 
um porto. Por que é que se cria tanto canório para uma 
coisa tão simples? Por que temos que cristalizar esses cartórios 
aqui? As conquistas dos sindicatos -- por amor de Deus! 
- são conquistas dos sindicatos! Quase ia dizendo que são 
''imexíveis", já que criaram o neológisóiõ~-mas eu diria que 
são intocáveis. 

Sr. Presidente, temos que conversar mais _a sério sobre 
a qriestão do JudiCiário, pois a Revisão Constitucional vem 
aí. Tive oportunidade de ouvir o depoimento de um agente 
fiscal, homem da maior respeitabilidade, que trabalhava no 
serviço público e prestou concurso para auditor fiscaL Na 
primeira semana, naquele embalo, naquele entusiasmo, ele 
levantou um débito muito grande de uma empresa grande 
do meu Estado. E foi percorrendo os escaninhos todos. Ele 
se aposentou depois de oito anos corno auditor fiscal, porque 
já tinha vinte e sete no outro serviço. 

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

O SR. RONAN TITO- Ouço V. EX' com prazer. 

O Sr. Almir Gabriel- V. Ex~, com seus argumentos 
e citações, está dando brilho a pequenas coiSaS que pontuei 
na questão da saúde. Mas isso tudo nos remete à seguinte 
reflexão. As elites dominantes deste País, ao longo dos últimos 
anos, mais do que ao longo do século, apropriaram-se indevi
damente de recursos do Brasil, quer recursos naturais, quer 
recursos financeiros. E é de estarrecer, como bem V. Er 
disse, que um grande empres-ário, louvado em todos os jornais 
como pessoa re·présenfativa da atividade privada, diga com 
a maior simplicidade que contratou uma assessoria de mais 
de 200 mil dólares, que o negócio tenha sido um equívoco 
e que aqueles 200 mil dólares eram um valor muito pequeno 
num total de faturamento de 3 bilhões de dólares anuais. 
Realmente é um percentual muito pequeno em relação ao 
total do faturamento. É menos do que 0,1% desse total. Mas 
é dramático constatar-se que u·ma pess-oa que tenha chegado 
a esse nível na administração de uma empresa privada faça 
esta aftrinação no Congresso Nacional com a maior simplici
dade: que contratou uma assessoria em cjue ele nem tinha 
grande esperança - e até soube que não foi a assessoria 
que ele esperava. Ele é apenas a representação, porque é 
tido como exemplo dentro da própria classe empresarial brasi
leira. Ao lado dele, tantos outros mourejam dessa mesma 
_formã. E explica-se por isso por que se transferiu de maneíra 
tão rápida, para determinados grupos determinadas pessoas, 
um volume de recursos__ tão brutal. No Brasil, em trinta anos, 
poucas pessoas chegaram a um bilhão de dólares de patrimó
nio. Creio que esse_ e outros fatos realmente levam-nos a 
preocupar-nos com a possibilidade de o País ser passado a 
limpo. Mas creio que V. Ex~. eu e outros companheiros não 
podemos perder a esperança. ~ste P~s tem solução, desd_e 
que-consigamos trazer o povo P,ara a direção correta e que, 
ao lado disso, façamos uma reflexão. 
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O SR. RONAN TITO- Antes de democratizar a com uni- · 
cação social, antes de democratizar a imprensa, ná.ó é póSSfVel 
chegar-se à democracia no BraSil. 

O Sr. Almir Gabriel - É por isso que tenho a esperança. 
Na revisão constitucional, vamos fazer uma grande força no 
sentido de que a imprensa se democratize e, por isso mesmo, 
o povo possa ter acesso a uma condição melhor de decisão 
política. ---

0 SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Senador Ro
nan Tito, o tempo da sessão já ·se acha esgotado. 

O SR. RONAN TITO -.Peço a V. Ex• que o prorrogue 
de ofício, porque aguardei aqui bastante tempo. O meu nome 
estava inscrito logo depois do Senador Eduardo Suplicy; após 
o Senador Eduardo Suplicy falar veio a Ordem do Dia; inespe
radamente, às 18h; em seguida voltou a lista daqueles que 
não estavam presentes. Então, eu pediria a V. Ex~ que prorroR 
gasse a sessão, porque quero continuar o meu pronuncia
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella. Fazendo soar 
a campainha.) - Consulto o Plenário sobre a prorrogação 
da sessão por dez minutos, para que o orador conclua a sua 
oração. (Pausa.) -

Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sesR 
são. 

Continua a palavra com o nobre Sena:dor Ronan Tito. 

O SR. RONANTITO ~ Sr. Presidente, V. Ex• é bastante 
generoso. Agrac;leçoRlhe. 

Voltando ao assunto comunicação social, sabemos que 
a realidade do Brasil é a novela, e o imaginário é ã-tealidade. 
Senão como explicaríamos uma eleição em que foram ofereR 
cidos ao povo brasileiro Ulysses Guimarães, Aurelíano Chaves 
e Mário Covas, e tiveram votação inexpressiva? 

Mas escutem: todos sabemos que na novela o artista é 
bonito, fala bonito, impfessíona bem. Ele é valente, principal
mente valente com imaginário - os marajáS.-AconfeCe que 
a tática prossegue. Por exemplo, a CPI vai muito bem, mas 
o .. sindicato do golpe" ... Onde está o "sindicato do golpe"? 
É outro imagináriO, -é Outra novela. A "central única do gol
pe"! Onde está a "central única do golpe"? 

O Sr. Almir Gabriel - Está dentro da casa do próprio 
Presidente, dentre os seus amigos. 

O SR. RONAN TITO - Pois aí é que está. ''Ceptral 
única do golpe"? Quem fez ·a denúncia-foi o irmão! Quem 
deu todos os depoimentos foi gente ligada a ele! Mas, se 
fosse dito: meu irmão, o Dr. Pedro ColJor, fez isso de maneira 
atabalhoada, isso passaria a ser re-alidade. Mas tem que ficar 
em termos de imaginário. 

Senador, _vou insistir aqui, vou insistii ãté Cansar para 
que tenhamos a possibi1idade de discutir os problemas do 
País na televisão estatal, pelo menos uma vez na semana, 
pelo amor de Deus. Lá pode-se fazer tudo, a comadre pode 
falar da comadre. Nós toda noite temos um programa extraor
dinário para as corn.painhas de publicidade explicarem como 
é que embrulham os clientes, como é que dão o golpe nos 
clientes todo dia. Não podemos discutir os problemas nacio
nais. Desafio aqui um Senador que tenha assistido a um só 
programa de televisão - estou falando no tempo da demo
cracia- um só programa de televisão debatendo temas nacio
_nais, problemas nacionais. Não quero que compareçam lá 

Sen3d0res ou Deputádos. Podem ir até homens do Governo, 
do segundo escalão, Ministros. 

Já vi nu artístiC() às sei&:horas da tarde; sexo explíçito, 
às duas horas da tarde; discussão de temas políticos, dos gran
des problemas deste País antes das onze e meia, nunca. Desa
fio quem tenha assistido a dizer. E por que onze e meia? 
Os Estados Unidos da América do Norte têm uma leí que 
diz que a mulher não pode mostrar o busto na televisão antes 
daS _onze horas da noite. O que quer dizer que a cena ··mais 
obscena deve passar depois das onze _e meia. 

Somos muito gratos ao Jô Soares- sem nenhuma írOrtla 
-por que é alguém que ainda está discutindo com seriedade, 
com a seriedade de que só um humorista seria capaz:-- -

Sabe sobre o que vim falar aqui hoje, Senador? Sobre 
leite. Fui pata o ii:l.terior agora, Sr. Presidente, e vi que está 
sobrando leite no período da seca. Poderíamos dizer assim:" 
Hosana! Grande produção de leite na época da seca". Não 
é nada disso. Primeiro, foi criada uma expectativa de distri
buição de leite para os carentes. Ela foi cortada. Criou~se 
a e:qfe"l":tatiVa no mercado e foi derrubada. Segundo, chegamos 
a determinado momento em que o poder âe-compiã ao salário 
mínimo estava perto de cem dólares; hoje, está em tomo 
de_40 dólares. Ninguém pode comprar.-

_Pasmem, Senhores - se é que ainda há alguém aqui 
para pasmar -, o Brasil acaba de importar 90 mil toneladas 
de leite. 

Sr. Presidente, vou fazer um requerimento à Mesa para 
saber quem autorizou essa importação de 90 mil toneladas 
de leite, quando está s9brando leite io n~tura produzido em 
plena seca, fato único na história deste País. Nestes últimos 
40 anos em que me entendo por gente nunca vi isso acontecer. 
Está sobrando leite io natura na entressafra e Irilporta-se 90 
mil toneladas de leite. _Quero saber quem autorizou. Quem 
o fez tem que vir cá nos explicar. Porque, às vezes, o defeito 
é meu, reconheço. Eu não entendo. Vejo as pessoas explica
rem com tanta didática algumas coisas! O erro não está em 
quem explica, está em mim. Eu não entendo! 

Sr. Presidente, vamos trazer dois Ministros aqui, o da 
Agricultura e o da Economia. E eles vão explicar de maneira 
extraordinária como é que eles fizeram para pegar a sobra 
de leite amontoada na Europa há 20 anos, que está entupindo 
os armazéns, e a trouxeram aqui para destruir o setor primário 
brasileiro! Eles vão explicar isso muito bem. E, ao final -
comprometo-me com V. Ex~ desde já-, não entendo nada. 
Sei que é limitação minha; confesso; sou estulto, certas coisas 
eu não entendo. 

Srs. Senadores. sou um otimista irrecuperável, ou quase 
irrecuperável. A esperança ainda existe um pouco, Senador 
Alrnir Gabriel, principalmente a esperança cristã. Mas otimis
mo, devo dizer a V. Ex~s, está acabando, e, afinal de çontas, 
já está acabando tarde. -

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. P~.ESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores~ co
munico a V. Ex.s o recebimento do Ofício GM/Mf A n9 207, 
de 16-6-92, em resposta ao nosso Requerirhento de Informa
ções n9 200, de 1992, dirigido ao Presidente do Conselho Cura
dor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
na pessoa do Excelentíssimo SenhOr Ministro de Estado do 
Trabalho e da Administração. 
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À questão sobre os programas anuais e plurianuais do 
FGTS, o Presidente do Conselho responde com o envio de 
cópia das Resoluções: n"' 25/90 --que estabelece as "Diretrizes 
e Critérios Básicos para Aplicações de Recursos do FGTS 
para 1991-95"; n' 26/90- que aprova o Orçamento Plurianual 
do FGTS para o período 1991-95 e o Plano de Contratação 
de Metas para 1991; n• 29/91- que regulamenta as aJ?licações 
na modalidade de "Programa de Urbanização de Areas de 
Regularização Fundiária"- n9 30/9"1 -que i-eg~lamenta_as 
aplicações na modalidde de ''Programa de Habitação Popular 
- PROHAP"; n• 31/9f- que~ regulamenta as aplicações 
na modalidade "Plano Empresário Popular -_PEP"; e n" 
32/91 -que estabelece a distribuição de recursOs de aplicação 
da área de habitação popular. por programa de aplicação, 
complementando as dirctrizes e condições de Jiàãnciainento 
para 1991-95, aprovados pela Resolução n• 25/90. 

A questão sobre a remuneração dos agentes operadores 
e financeiros é respOndida pela Resolução n"' 62/91, que "dis
põe sobre a tarifa paga aos _banCos depositários das contas 
vinculadas do FGTS". 

A pergunta sobre os critérios de parcelamento do paga
mento do FGTS em atraso, é respondida pelo envio da minuta 
de resolução que irá substituir a de n"' 42/92, ambas anexadas. 

Quanto aos demais quesitos, ínforma o_ Senhor Minístro 
estarem pendentes de pronunciamento da Caixa Económica 
Federal. Informa, ainda, que as razões do atraso na resposta 
ao requerimento se devem às mudanças estruturais do Minis-
tério. -

Por fim, o Senhor Ministro solicíta a -dilatação do prazo 
para pleno atendimento das indagações contidas em nosso 
requerimento, num total de 9 (nove). Decorridos60 (_sessenta) 
dias da resposta parcial e do pedido de protelação de sua 
complementação, oficiei a Sua Excelência agradecendo pela 
parte respondida e encarecendo a necessidade de que sejam 
atendidos integralmente os quesitos do requerimento de infor
mações em questão (OF. GPSIM n• 135/92, de 18-8-92). Tão 
logo receba as informações complementares, haverei de trazê
las ao conhecimento deste Plenário. 

Encerro estas informações solicitando à Mesa que faça 
transcrever, nos Anais da Casa, a parcela de resposta dada 
ao nosso Requerimento de Informações n' 200/92. 

Muito obrigado. 
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 

PEDRO SIMON EM-SEU JJTSCURSO: 

OFÍCIO GM/MTA N• Z(YI 

A Sua Excelência o Senhor 
:Ôirceu Carneiro 

Brasília, 16 de junho de 1992 

1• Secretário da Mesa do Senado Federal 
Brasília -DF 

Senhot SecretáriO: 
Tenho a ·honra de dirigir-me a Vossa Excelência para, 

em atenção ao Requerimento de Informações n"' 200, de auto
ria do Senador Pedro Simon, prestar os seguintes esclare
cimentos. 

2. O quesito n"' 1, sob programas anuais e plurianuais 
do FGTS, está respondido nas Resoluções deste Conselho 
n~ 25/90, 26/90, 29791, 30(91, 31/91 e 32/91, anexas. 

3. O de n!' 2, sobre a remuneração dos agentes opera
dores e financeiro·s, pela anexa Resolução n"' 62791. 

4. O de n' 3, sobre critérios de parcelamento do FGTS 
em atraso, será respondido por Resolução cuja minuta é ane-
~ada, que substituirá a Resolução n"' 42191 (anexa). 

5. Quanto aos demais quesitos, informo que estou 
aguardando pronunciamento da Caixa Económica Federal. 

6. Esclarecendo a Vossa Excelência que as razões do 
ati-aso são decorrentes da reestruturação organizacional deste 
Ministério, solicito o especial obséquio de verificar a 'p-oSsibi
lidade de dilatação do prazo para o pleno atendimento às 
indagações do ilustre parlamentar. 

Atenciosamente, -João Mellão Neto, Ministro de Estado 
do Trabalho e da Administração. -· - -· -- -

REQUERIMENTO N2 200, DE 1mi2 
Senhor- Presidente de _Senado Federal. 

Senador Mauro Benevides, 

De acordo com o art. 50. § 2A, da Consti
tuição Federal e, com base no art. ~16 do 
Regimento Interno do Sen~do Federal, soJici
to encaminhamento ao Pres1dente do Conselho 
Curador do FGTS na pessoa dO Exm_g_ .sr:--~·11nis
tro de Estado do Tr-abalho e da Administra
ção. este pedido de informações sobre as se
guintes Questões: 

_ Ouais os proQramas anuais e olur1anu-
3is do FGTS para os prõxtmos 5 (cinco) 
exerc;cios? 

2 _ Ouais os v~1ores de remun.er_açáo do A
oen"t e Ooe,..adot- e -dos Agentes ·Fi nan~:e 1 r os que 
trabalham com recursos do FGTS7 

3 _ Ouais os cr1"terios adotado.s pelo Con
selho para parcelamento dos recolhimentos do 
FGTS ern atrasos e. aval a estimativa aos re
cursos não recolhidos? 

.4 _ Ou.a1 o mon"tai"ite. dos .. r.ecurscs do FGTS 
aplicado e d1soonivel para aplicação,·no fi
nal de cada um dos .J (três). Ultimos 
exercícios? 

5 _Ovais os c~iterios estabelecidos pele 
--Conselho Curador oara a ~plicaç~o dos recu,..

s-cs do FGTS-nas d_iversas regiões do Pafs? 

6 _ Ouais os valores do FGTS aplicados. 
nos últimos três anos. em Caca Estado e qu~l 
sua des t 1 naçã·o ( hab 1 tação popu 1 a r. saneamen
to bêsico e 1nfra-estrutura urbana)? 

7 · _ Ouais oS. valor'es de FGTS aplicados. 
nos últimos três anos. em cada Município e 
qual sua destinação (habitação popu1ar, sa
neamento básico e _infra-estrutura urbana)? 

8 _ Está sendo observado em cada exercí
cio. o disposto no § 3~ oo art. 9~ da Lei nA 
8.036/907 Do contrjrio. como ficou a distri
buição de valores nos últimos exercícios? 

9 Está sendo observado o d1 St:'.osto no § 
4A do art. g.a. da Lei nA 8. 036/907 Do 
contrâ~1o. aual a justificativa oara aolica
ção dos recürsos fora daquele parâme-tro? 
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.Just ff I cação 

São fartas as notícias da imprensa sobre 
apltcação de_ verbas cm desacordo com as nor
mas v1Qentes ou com critérios 1nade6uados, 
em desacordo. portanto, com os dispositivos 
da Lei n~ 8.036/90 e os princ;o1os d~ justi
ça e da harmonia entre origem e aoliceção 
dos recursos do FGTS. 

Neste sent.i~9~ e ç_ons1derando a necessida
de de o Senado federa 1. cumor 1 r sua fUI"IÇâo 
fiscalizadora. vimos oelo presente f'6zer es
tas indagações. para oue a partir de suas 
respostas oossamos tomar as devidas provt
déncias de forma a ajustar as d1soar1dades 
porve~tura existenteS. proporciOnando a-v~~ 
lor1zaçáo do sistema de ftnanciamen_::to de ha
Citação Popular no Brasil. 

A correta aplicação dos recur-sos é fator
fundamental na busca da credibilldade __ do 
sistema de financiamento de habi-taÇão popu
lar e de infra-estrutula b~sica. especial
mente para atender ãou1 la população mais ca
rente que tanto :em sonhado cem a acuisição 
de sua casa propria e de condições mínimas 
de moradia. 

Sala das Sessões~ 28 de abril de 1~92. _ 
S"en-ador. Pedro ~n mo·n. 

(Â ComissJo Diret"of'a.) 

Publicado nO OcN (Seção II). de -29·--4-92. 
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r:.~"Slêrir):-;. 1.r•r.u,·s•!1r·ldo;. ·l nl.·~·.o\•Jç~Jo no, 
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f:cln!".fd~ro"trH~o .'\ nr-t.::O";lt:i~.<tl1C'' oC' t:-St."belt:-cPr dirr.trlzes t> 

e~rr11 •cillco<;. que n1Jrt~1.cm -'1 cl.-.h":JroJ.o;lic1' do;:~ On;:.•utH·•nto 
(! do f"l~'!.f"'H., tk~ Contrllt. .. "'Lçfi-:or. ~ McC11:s Fi~ic::..-s do FGTS; 

Con!>l.d~·r."ntlo .o in.tvrc~r.l! dl'!"r~t.co Con.srJlho em lorn3.r P•Ít'llico 
ns.tc-!'· i:ritf.r\C"'~ t• oji•t .. triZf"5 tJ~!'·ir".lc;, .CJ"? '1Liill1!:. fl..·.r,.,m rslL'beleCltf05 a 
F""'r!. f r rl•~ rar-i~ll"f't.rp";'. ex r. h•·; i v~ln•c:>nt: ..... tt•cn ico~: res-olve.: 

1- r:"l)(o'\1" .. ~!> !Jh'r!l•·\~i'S ~ crilê•·Joo;:. q•.IC' d~\I'C>lfl O'C'-1nn\.ar 
r;'l•· .. ·~·"n•.•·ol·i'o f"J!uri-'\r')I.J,.,l l'to f"r.T<:; p.:~r~ o p(.or iodo !1?91-";5 G!' o PlanO 
:::l')t"'~. 1·.,tv"t:~· .. P. t"!'t"'""• .r:!s,·;c:."'~ p.,;.r~ 1991, t.•s. qu .. ,i'!'o ~:lo -"' sr.suír 
:-ti-.:::O:rt"'i"·"':o~. con•:.t .• )nóo.do'.J. .t\n-.·M,O!ol 4 C1it_. rtesoluçSo os princ.ip.lis 

o 
d<> 
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r: tRt:1Rl!E'l ,:: -"7: '!:'::' 1 r~ n~~tr.·'J": ~·f'.Tif\ nc-t J CACtíES OE 
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1, 0~ rt"c:•.lr..,rJs l{q•.-~ido::; óo r'GTS de~t.in-idos .â.'5 
·1p~it..,C.:St•1'. cotn·dt•-:c-•·1\o A ~-C.Jlttr.~•· \1j~.t.r ib...:u,:lo por oirP ... l ~:-spccifica:. 

2JG9B SEÇ'i\0 I 

(}U/\f{Tf,.rE!EA. l.J N(IV l990 -------
h.lt•itiiC::ÍO PDt"Ul"'l'"',,,,,,,, ·····•·•••• • .• bO~ 
~dnVA~nnto bA~i~o ..........•...•........ ~nx 
in.frol-csolrutur.j tH"'ban.a , •••.••..••.•.•• JOY. 

2'. Cn,..~idpr~-<r-'1' C:OI"'O rc-cur~-0'!"· )jC~~ridO~~ pur.a ~f'C"itoã 
do disPosto no Jtcom'-3ntcricr-, a dli't-•rL'rn;:.;a Pnt.·e os .fl•.JMOO:O dõ!' nnl.r01d-1 e 
s'"'tda dto recur'lõoos. •"o· longo do prrini:Jo ~-"' qtrt.>st:ío, Clua.is. !rE:>j.arn: 

~l E>ntr.ad·l"io~ r:orrco;.rH'Jr'U1o:;m .]:-; raor:c.oil.,._ 1"'-'S..•J_lt~:-.tL'Z 
da. arroc:adóac:.,o d.l~ contt'lbuic;ÕPS do f'GTS. rt-tm·no do~ ompré~t.imo'lii 
concadido~, mult.J.!>,.I"cc:eit-ãs .fl.n-1\HO::Pll""lo:õ e ·otJlr;t.~ cntr~do~~s; 

b) s,,'!.{d,"!o; corrcor~~ondt·.n .)~ df"'"'~PC'~o'l~ re>f(frt'l'ntE'O:. •o-n 
~~que~ do FGTS, t~rif~~ b4ncAri~s. t~~~ d~ ~dmjni~·tr~ç~o do Ay~nt~ 
OpttrMJor, fl";;.t;:i!l ir.,ç:~o. cus-to dP. r(!Ot."i.al"c.incnto do'i> to.aquc'lii a fundo de 
liqtJi.dl'Z do FGlS. 

3. DPflric;--!9~::"" c:Omr) in~c~timrmtO- r.m 
all•m d.:l c:on~lrt.u;~o e .'lquisic::lo de nov~to mor~•d.i.a's 
habttr.-soJ: 

hólhi tAçi(o 
tbl-lio, 100 

PC'IPlilo)t", 
diO'tS dt,) 

c) ltnPl,,nt.-"ç;io dr infr.1-.,.!'>truturll ~ r~qulp."'.mrt-nto .. 
p-i,c.i:~{VHJ~; d~ 'comonlt.\rJns P.nt cmprl.•t•ncfim•!nlo:;. II.Jbit...Jc;ion·~is 

finolnCiilmcnto com rc-cttrt;o<:, do ~GT~J 

d J PI"Odw;:io d~ lc•tc~• d~;~l.,rJos dE:- 1nfra·r~t.rulur.;.• c 
Oq'J lP•lm\.~uto-s comt..tn i t.!sr l.o'l-J 

t.") eVJitic,j':':ÍO di~ IIMlf!t l&'i!5 drstinoL'IdO!l ,,'t C:Cli1Slru":'íU 
dt! unid,,rj~s h.,IJlt.~t:ion.:JiSI ~ 

fi rofot"tncl .. do 
h.oblt~cion.al._. 

3.1 0!:'- itW'.."f>lJrtlt:"nto~ t'"' fnJr.o"-fu;.trutm·.:. t,,~~ic11 n 
ett•J lp..-.m~mt o"ã. cotn•.m i t ~~r 1 n··.. cr,~m rPc;•Jrt'tl:.. d~ -ir•··J da INlt i l·•r. !i~ p,"'p•.l t .,. , 
t'o('"r::n rquj,,, .. u •"~doto ;t(lc; invc.·•'llrnr..'fllC'I~ d.v;. l.rc.•.l't df~ !O:tnf9ô""''''' ,, b~~·•icu ,. 
ird'r"..l-~":.trutt.Jr·l •.trb-:.ut.), J,.,, .• "'. fln'!'. r•u::l~•-:.fvn•; rtc tlo;.-t~,.•;'"in~~.,;<io thr~.· 
condi<:ÜI•!' • .fJn.tnc.o•sl"•'~ C"J<Ii'l'f"''õ~·.,,~. "'' ü•··,-;ic1 B drt;t .. "' f.;p~ulu~:in,- r."u":.'ntlu n:OQ 
lncJt.lantc~ ruJ v.:'l\r..tr de vr-rul . .\ rl-\5 tJnJrl.hfl:'~. lh"'.tJ,l .. ,ciw•-~i~. · 

4, CJn projrlo~;. riP. ";:•n~.,,,C'r•to t-..;-.t'c:o r.• in,,. .. ,-~t.t:-lrtl•rl' 
urb>3nol, enmi' h1:~~•."n t ·3r(•::; · oOJn•.l; PTr,!J• -:lfl'l·)~ h·lh i t.u: J nnt~. l ~• ~ -..,., .-;qtJr.!h.,., 
lndl•.O!H~II ... ÍIV(f.\.0:. o>U fi('>,-::f•f\VC.t1vlmf".ofotn dt"~ ru'~(.)~t\1"',. Urh;'.lnf:7-, O ;. rqplhnr-til 1"1.1 
C{Ualld ... 1iJ~.dU Vith d·"l PO:>t.J)·JÇ~:it).-

~. n Pllrt.iCi.ttô\Ç;óO l'lin.im,"' do l'nltt\.!.;r[Q nO'i· fnvr~lltfll!ntttflo 
I!'M pr-ojr.t.o~ •Ir! h·:ll1ll!l..;Sn J'0Ju,t .. u·, 5·1nr·~1mt·nlu b.j ... ic':J ~ in.f,._, .. '="._t,.lt•.lr--a
urb""n« dt·ve cdn~h • .!'ct.•r À r.~lrulu.-,, at~l:,.tlt·lr:c.itl~"' na OUI\nno I abal,.o; 
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cu~:~n~o 

F'hOr;PnMI\ OS: t\F"L J cm;;;r:; - F"'GT":f t q'7L-QS 
PA:"tT IC 1PflÇ!':I.) (1 i N lMI\ DO tlUTIJr\:~ 1 O NQS- 1 NVC.J.T I ~CNTO! 

;!REÃS-ÕÊ---------~g--------PAATiCíPl'~F.dM;t.ttMn 
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APLICACZO lN\.~5T tr1t:!nO!:· tr.ZVG!;T I t1ENTO 
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\-;l" • \l~:or dr PJh•ko• C:\:--;:;;;i~a-------------- ---·----
V! "\.'~!r.r (• )õll•'':.!i.:· ... t:l• t"nl\l)l'l"t: .\ ~cr~ "!.~ r,~.tcc~'~ 1~-. h~hl"'; ~::11-<:'ff'f'fllfinn\n .. 
Hl ~'.:'Çto ~~~.').~\"i ';J·~·!, t.~c:, .. ~t• t Ü"'l:•·:-~!'! il'•t;u~\v.o SI I t r-.~t.<!o""' E!of'irito '5-lnto. 
léJ 1-t·r•...çr .ts i..fjlil'\ r"l r S~r--.tr lr,d·~w.;o f:l r o DHlo\~ h·~...-aL 

DIÁRIO OFJCIAL --..-------·--SEç!.O I 

!1.1 t'\ p.,rt:tcn~.;u;'!io d~"'l "''·''"·'J..ÍI'"tn ,...,~ ir•vf"~·tt•·Pnl.,)'· t· .. , 
h"blt.!lt'i':tJ I'OPttlilr PC"d<" urorrrr flol'! f ......... '!" d•' rrn~h.•c:iío nu dr. 
c:nm.crC.idli.z:\r;~io t" ~'t~r,i c.on-:.iclcr-~1d<J r.:o:r.ri r:om;:.t•nr..,tr:- ,1o :in ... t.•:,ti"'o.;onl;et 

:;.J.S 1'1: p~f"l:lr.Jp .• ~,r,u l·u·•vi~.t.~· nct=.t'=:!' itt.;m ,~,'1 

eOI'i'IPur.;. nr:oc:t•~<;·lr-i•ltll("'nlr. o Preço rtu "''·'"'"' •1.- •u~itl·"ie. 

1..; No.; 4in.!'nCi..,.nocrl~'.l!> h.:ohit~Cir'o''''ir,, d .. v("r;, 'f'·•.•r 
ob'liP.rv:u:t"' i) c.·~•t.r•JtiJr,, tJr! jr.rru:-. f"':!r•ljc.i".·.l".i.,.. n':1 Oll,:',(:.r,rJ tl, cnd"! ~oa" 
~!'1 tiP1.1\.1 -C\.1~ rt""tt•lllll'f",~C':::o r:fC• ;o!Jt•nt.tt fin,'\OCf•\rO, jr,cJu~~ivt.• .. , C,..1Y~ 

t-:cor;ÕIIIlC."' Fl•'l~·:-"'\1 - f:r-Y 'lPC't'"'nr1~ c•m Jv. ljnh.J, o dit€!r~r•c:i-ll '"'=' .!'Jrn~o 
de 1.0~ (OI\1 pe~r cconto). 

ounDr.-n 1 t 
r-noc·~~''" rr: r.rt.lcflcr-r:s - rGTt:/J'??l-9~ 
1 A:XAS n,: Jl~RO:::i :1r.Y.1!~ro'; ·t'1f"L ( Cfi'Jt.Hi N:J';'. F'! Nr~rJt: r ;'\r1!.:1HOS 1lAO li l•f: 1(1:J~l '3 

·---vÃi:õ.í-üE----;:<,:;;;:-;Tr:;:~~~~--u;,;:.~-é~JLJP.=:;?.----:r_~xr.-r.F"Jlir.7s--
rNM1:.-:.-~ry-vl'\ r.PUl Cf•';. j:oYA'iõ f"(,r:;,"'!; r·ELO;.; f'(rr.f, O fl-T::; 

l~:"m VRi:O) t1r\'l(ll"'t'!: TlQf"':t-T:'oiS ~UT•:cl,lf')~i 1-n. c 2-'l, lir.ll~.._ 

DE JU1"!0'5 CU F'JUAJS 
C% 41,4,) · Ct ,.,,..,,) U .o . .a.)• 

----õ~~õõ----------------~-----~----3.s~----~---------e7s-------
~os ·" or;n'J Vl\/::"1)0~;"'.~. ~.s "'. ::t,5 2,5 .,., · 11,5 
90J a JCOO \'(1/.11.':•0'3.!'; ~.:'1 .._, 7,5 4,5 "l 6,'5 

!OOJ ~ i"':·f"> 'v"'·:Jo1:·.o-1!7f')O 7 ,:i 11 n.::; t~.s .., 7 ,s 
Z:lOJ ,. :'~iOO VA/Si:'':O~b.~ O,!j a q-,3 7,3 .a D,'J 
~~01 ~ !1000 VA/!j_:_,:;-t::J,O 9,3 .:k 1ê,O B,::l "' 11.0 

V4-.-y;r;~~;;;;i;;('f~ 0.1 V~lor dr [OI';ll• ;\'r";.;:--;;:-,-i;';~-;;------------------------
tu l1r1 dt-tHfai~.U rth r~rlt llltt1U I PrL .... I~· U~ C:tdl11 do J';!(tt'fllu•l tl:.li(O, 1:(', .arre:bn~Ur.'o\1:'. 

dP ....... ~\ \ -1c::'in 
doft n i ~·l:n da\ 

lo, 'S No~ (•n•rrr.fmtU ntr•r~tn-::: ~ J'lr l.'ç o ct~ c v!=> lO~ 
cnr rcor.pe>ndt-.·r~'i .,, v'llh'H' do e.-nprlhtjmo p.11r~ 

t i'IY..:\ eh:- j'-n·o._. "•' -f .'\se ti•• prottLtC";'\o. • 

t" Vi'lor 
-f i"r.~ r.lf.' 
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6.1.1 U•t"''~tlo ,.. v-"lnr tlu i•1v~"'<t,imo;or,tn f;fvt~r 
po!Jirct"'fô'l'!= f'h• r.u•-~f.C1 qur o ... ~H·nt.:.' pronootnr n30 r,·rl'o:·nr.t~ rr-,, .. -,~ .. ·u •IJC 

in•;to.s.;;io fln.:tl, ,~._.t-a"&. ll.JTC~~l~'\!:i ,.,:io ~·f"!r:io conr;tdt~r ... rJ..;'lJo p,.,,..;~ 4rn:=:. '"-F-~ 
dcdiuu;~io d."~·· tüxc>~ cJI"' ,;it:l·o~ cJo 4.in-"lnc,-J .. "''.:no;ool:J. 

? , fJos ftn·,,r. i •lr'lH"'ntos t••lr' ::1 ~s. .irr~·:l'i r:c• •···:.nn.:omc;:or,~ r.) 
h/..~.tC"o r~· fn(r,,-r .... frt•lttr'õ' ltrl•·:'l"•'• ,..r, t;\ll""f- du jui'Oto !"·•.•r~1u U14f"l't.' ... t" i-~~: .. ,~·. 
~or rc.•!Jii'ír·"~ r.!of"~t•c{fic:·l"'-, tCIUCornoJ":" ~!".l .• 'll1r':'lr:-r::ttlu nn <i•J.H1rn Jll -?l~•·ltV•. 
Uo;.o!>llf!· upo•F"-'-'.~;f·~ t,,,,IJr'·sÍt flr • ., !l•"'r:.~•tuJo'o -:fiff'rl•nr:l~,J de· jt•rO!'· r1t• t,t)~ 
(urn pQr t·,-.ntl.l) ·l r,.f•r· c"br-~IJo 'dn~• r•J•rl•J.",rjr;.:. f ;,,"li:;. •J t í.b.1l1, tll:' 
r(>lfl~lfH'~·~Io;IC,I ~U il~t:'l"\lC .fin.,nr.cdrc, lnC:lll:õiVtJ •' Crr. npC'rr:·,do (•m J~. 
linh:a.· 

(.lllf-l:l\~(1 111 
rLrW~l nr r.r·t.Jr.~r;.,r::;-rrrn:nqr;-t-~:) 

lf\:U,.o;:; ú'C .Ttr.~n':. r;-nn rtr~o"'..:JC:tAM:"':UTGJ; N.'\:õ r:t:::G~~ nt:. ~1\:!Eo'"'~~CNTO" OÃ~U;C t: 
1 NF. f.'A.-1-.!;TJ:~u i Ul~n llr;BA:JA 

--------------r x:--pÊ-~rlõ~":"P~Ms---:rx:--~3üR~:i-li(:~l ~-:~G ... -.-. 
F.:E:Glt,E::S F't:LOS TOI1f'l::(!,"-·r-:s J)f:. F"l F"TS (J,;, e 2i-t. llah..,.:=,) 

t:HrF<t.'.~TH10S (Y. .n·.-..) 
(X R.,c'\,) 

--n~GIXõ--~--------~----------------~-s------------
REr. Il\0 l! 12 11 . 

DIA RIO (lF,c:rM. - ---
21(.')8 sr:çAo r ____ _,..,...._..r'~"&._ 

QUM:TA-l·l:l!!\, I·! "0\' 1~.:0 - ------
n. o ("'('IT\j.,rl.:.l'rlt"n_t;,l'n+r,l .~ .... f'o•r .. 1J r!•")':; "h'.rtr.o:,,-j,~:· .r;rl-'li•·, 

f'H)t. .Clr;mt.lo.,n:iil~t'ú:. C('nC..(''rlit.'rJI'• 1:0,, rr·tvr··.·,~. tlc.~ j:(i~S. r.c-rA vo:ri.;.v~l 1t ... 

•'lt'Oo"dt1 C'UI'I ü~o f •I i J:•Jc; ú~ -t H•·lnr:l·\~t·n•.o. ~;cm for mC! mr.J'.j.l' r.J o O~lt',!)(~O lV .J 
!.'PSIU i r:, 

mrrumo l\.' , 
1'1.1\N(l 0!:'. nr·L J Cf\C:~P:$/1 ')'J I -Ç":j· 
.cn~f"r.or1rn ~~:~u:n ui:· m~Hnf'\ _nos MUTIJrl!Uôs r HIM n 

---Fi\IY.ÃS---------F;~~Mut ,:v., rr.~·n ~;;t::---cõ~;;r;;;;~TiMf.:;:'!Tõ-~Xi~õ-
nr:: cntt'l n~~~ r·r.r~rrtr!"~:t'IJ~ o~ r·t "!:Jt. rr,·nt.~r.:-• no 

F J WVlCJ toMO:::tHCl 01:: C:!1:~rn0!"'1·:l· P1r·.t.Jl O ~I!TUt:R Itl F'-! !-!f'.L 
c cnl VHr ) ~r r :~uon · ::o 

----õ--;··-5-õõ_____ vr ,·o,,~,.,,-,,-~,~~~.--------------~-;;--;:;----
301 ol "!'lO lVV + ~10!')J/J20 êO ·• i-~5 
~"JOJ •"' S8CO (\.'F + !=IMmJ/100 2S lt :?O 

JOOJ .=. P.70:"> (VF + ~600)/100 30 í1 35 
• D.C: l11•a <1c.· ;.'700 ::a:; 
\C-.-thi;d;rj;;cs;;.;----------·-... --------------------..--------·-

C ~ ll tnl!lJ I!Ul.l:IIO .J.lr .SJII'.L 1 Cllt:;:;~:s.._r:.orLEBI:lúM!:li)S_ L.E.l\1 X~S-.!'1: 
f.u;J)Q. 

'9. N,., f.tN\ dr. IMtliti~J;i>'n rnr,tr·L.,r, " df!:;trih\d.c.ZQ dtrf:> 
r~curr.os ,:-ntr€' "'~ rfi fL"r('rolc·~ II'H'.Icl::111d·ldw;. uprr.u·.i::tn~\':00 c.io,.~ves t1~r 

f't·iorid~"'.Üf! i\0' L\tcndimc-nlo c~, p("'PVlt~c:iio cie h":xa re-nda, 'uiluad.-.. no 
r.r1omE'nt" d., -lt.Ú O~ <cinco} s.ll.lri(~~ mi:'li..~-os ..:e r$lud.J mt!n-;;~1. Alf·,n 
dlra·.o, C'lt~ d:i"Stribui.::\o dt!'vt~ rç~Pc:ott..-r ll dl·ticit ho:>!ljt-"'ríon"l &lPUre"'do 
po'r' fo1lw..1. .ir.o rll?nd.l, t:l~nlrr, lflj~ .lim1t~-; 1'1••:0:0 .;~tcnLia.:n .JC1 necr-.;•:-,.irir.t 
f':qull(t·rit'l f">Con~l'ltCO d-:1 rt';TS ~Ct1"-1der."\ndo C?s-t .... S Pr"f:'m1:-,!rofo'S.o' OS 
ln..,-.?stino·'i'llto-. t."tro h.lbit"''o:::fo po,..<Jl.,,. p.::~r.a o r:?~·iodo 19?J.·?S d<!ver:;:;o 
"'C!'I'r"tdti"'l"' • dh.trllJIJiC:Ão illf•r~sent.ctda no Ou"'dro \i, -
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CU!\PPO V 
='i....ilt-.0 Dr" 1\F'I. tC:I"IC.õr.:S-:-F'GTS/1 çç1-ç::; 
HrtrHTA:1SQ !?r.t~Ulf\R (1) - DI~':"RliJ~IlCZ:::I ~OS lNV(STIMEtiTIJS 
POR r:"i'.J XA Dr. HDJDI'\ • 

--------~~---------------------------------------------------
·FAtiAS. PC: Rt:NO.'\ 

(em s~"l-'•· i c:~~ minimos - SM) 

FAIXA 1 " .. t.é 3· 
F'AIXI\ 2 ."\C i rn.a d~ 3 • 5 
fAl XA " •"'C itr>o!l d~ S . .i' 9 
FAIXA 4 "\C:ll'l\01 do 9 • 12 

T o T A L 

DlS1RlEUlC~O rCRCtNTUAL 
tJO. TOTfiL DE APL J C_ACõES _ 

-------------~----------
SM 
~M 

5M 
SM 

20.00 
40,00 
22.64 
17.36 

100,00 

WAdi~cZ;7~;-;"i~-~-~~;;,-;~;-;-;rc~r~~:1~ c!~ nr.;;;-~:S:i7f!Eõ-"~• CO"j·r.to ~ 
C"" O'i- i'"O'frU.lS ~~-;. n,~nt~~ •J:J"~ WG~!S.rD S:0 !tl:il)S'I;['•,. ·u:::.:Mzt.~fj:;[SJ,.r.RH:o.J .m<:lllic.t;.• ~ro\ll'i~ 6':1\ 
~coa. tfturw<o ,.,~~, 1.;ln~C:o. 

Sl •• O r·G1S con~.lit•..1ir.6 •.1m r•.•n'i•.l d•~ t i~q~d'"'J: ch.!•..t iro-:HJo ~ 
At.condt.'r c>v••ntii'J1!:. ~Wt:P~.~l•!O dco ~.,:upu•c;; ~:.:hrt.• cJl~·PCinll•liJú,,dc·"'· ~~;"' i:'lt(" 
c't~ r.r:>nj•.u\1'•Jr..1~ (l~·•,.f.:l•.tr,r.·ivr:-io;.:, b•~m ~r:t'I'IO ..:..a.2'r~,,~)J<1·1t1<'l' nu r-i~'fiL' l!f! 

cfc~"~t·•:•lHil • .. r·~· Me• fi ,,,,r~r· 1 •• r,r•rt !.e~ cont r;.t •""~os. ('~.t co fl•fltlo r.o..-rc·~f:c.n~l<·r i• ~ 
2,0r. (do)t; vnr c:t~lo':.t.l) ~.v11rr~ ~ C .. tPL·:.•,;j,, lici'.J1d·;~.-do FG1S, at.â r.•J•J ~l,;n.~ 
Snlt:o9t"~•li,.;.t:"on, .r:",~·,.,ndo dt~·,...corc:\ r::or•·r•~pr,,..,d-:-r -.1 í!,o·..: · (:loi~ (H•r c:t::~tol 
~o!Jrt• o 0::.'11do' ulcJI"'ll <.lo$ dF:pi1<;>1lo~. n.:s-r. CtJnt·1~. 

1 
vinc"oJ),..•.I'l~ do-t> 

trõ.ll.lo'1lh~-.r:ort·~ 1"10 r tr;~ 
ll- O tlinJsli·rio _(!,, Ac:;'o_ Soc:j._"\l C-' ll r:.ü11:.n ECC1:-lt'o'T'iC.? 

rx-dt•roiJ 1 l•-:A i :<·lr"\1") •l:: .. · i n-:--.t r•Jt: f1c-.,;. 114·~~c;.._..-_..,r l·i'::õ ·)0 C'JI'\.Pr" :i menlo tlest•.l 
F~f.."sol llf;~tu, ,,h~ o'lcordo corn ,,~ rt.o':.p(!C.l i v;1~i CC"'mpclf·n< 1.:~~. 

llJ- \:r,l.') no~·;tJliJÇ~<I ('ro(r.) O:•m VigCJI" M-'1 tf-ill.l' rft:.<> '§IJ~ 

r,ulJ l J t:Í}.r; i:ç' ,n:vog.:tdr,-.. i\\.• ti i ~.po'k- i c..~l·~~- ,-,1'1-c.-õflt r ;...,·i o. 

l>NTOUIO 1<0G~Rl0 KJ',GiU 
fCl~~l~lt:llTI> E O;::Lt.OCS CC FHm::IU".Jr.lS P!','l.-'1 1991 ,P_ros.icl(!nLo 

E 1 lllttílk- ~ lf.:l&. : 1.:.~ 
IDI!lElRlU UJ:Irt 1 tt;t;rt!:tES t{ rm'lCI!."f.Jtll) !PIUt.::.c : ()~'l:Jt· 
I I [( J 1/~'l(.lf,.. 1 !O"I:'HW, : C1:JTD : t;{"'~"'t. 
I· I tonO I I 
I I I \'("-m :HolA Ji'o~t.: r,t,lO :U.a.•J I ftt:i I fh.~.J 
I cu. J I. J;.',L\j(t :ri .!1J:.:G I t-:1-10 : ;,:.1 ~I : lk-DI 
I t Dt \~ : \tfCU I (Li •I l u.o:::a : lt.l I 11!1 I ------- 1--1-------:---:---:---·---~---:---

1. K~trrt,fr? 1'(1'\.lf(t I Ul,OO I a.!07,'i'2 I '5.~1 : i'' l ~.!.7 : :í,!IJ: O.O'J 
J.i. U'.::llt{tD I s:J,ro l !i.i'J1,3J ! ~.Hl CJ I !i.:lt : 1 

1.1.l f(;U~ 1: liT! 3"S'\ I 10,60 I .t!P L".:ll: :-.YJ,OO: 3,,,) ê5 I a,-15 I I 
!.!.2 FMI4 11: fCif.~ [f. 3 A '5 S.': l ~J;i.'O :6'!' 1:.1)" li~J: -C::7,(•J f 4.,~.:1 0: -'•5'1: 
1.1.3 fAli~ 111: t{V\' li: 5 ll 8 !.I: JL',OO :t:r l!W" JT.I):t.~;:"),((l: ó,r'O 2:5 I 6,17 I 
l.l.~ li'\h.i IV. A: I_.'\ tr t t; I<!!.-,; '1,2<1 ldt> JT./.1" ~· • .,:2,!.00.::0 I 7,7G Zi I 7,"fa : 

1 t II.D''I f",l:)'."rTO L'.'l} [1tll! l.íT 2,69 I - l 0,00 I &;~O 
1.3l1:I:.'t:WUV'l/i)..[ll.MWUIJ fV\IH~H~l 4,l, I I :W,OJ I 1,4t 

e. L:"~r-'1].111 

t.l tiWD 1 
t.e fttilro 11 

3 l!rM-tSTI'1fi\NI l.R<I.'"t'~ 
3.L FrliHJ I 
3.2 JOilrO H 

i I I I 
I XI,OO 1 J EJ,(l 
I Jloro I I 5,C.O 
1 11,10 I I U,CQ 
I I I 
I I I 
I I ,I 
1 to.oo t 1. 7,41 

-1 ~.b:Ji 1 ~.oo 
I 4,12 I I 11,00 
I I I 

i9 I '·~: 
lU 1 7,;a : 

I -1 
IQ : 6,&1 t 

U:l ' :5,12 : 
18 : u.~7: 

1 I 
I I 
I I 

sa: : 7,71! I 
19! 5,1( I 
lB I US71 

I 

s,sa: 

I 
.I 
I 

~.ss~ 
I 
I 

2.i2 

'·"" 
----------------l--!----l---:---l---t---:--:---
4 • MAIS 1 100.00 1 lUU7,'i'ê I '·~ I 

t.L'tA: 
UI 1/.lJ.f. .. \'~ler lhlt~rio d~ Fln1n:1~«'~'~lo" \t"f 
(t:J ::-t'li!t(] l - i!::'rl'!','tr~lr,ú-dro-O.-.t'!' ~ út.ido 6o (..,irito S-Into. 
(Jl r..::i;JrO H· 51.<1.~...-.t~ 1 tia! rito foroj#'T'~l 
-~41 k fuu-.. dt rPI'>d.l ~ rrfrtt"l(UI\, '''"drtrrodo o -•'"" eh 

iin.wciarn!o p.ar,a .wlluc.a dn dirrtrun. 

22 I &.~ ! :s.:~JII · 1,24 

Agostode 1992 
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F\t:.r. rr tn1rtan- r~!~.t!':ii-?S 

~J!.lRIWIVU OCG ~CUC...(" .. IID UlltY.OC.S ~ rrt.n::rJI.l 

~ISTJ1t~IC/i7 tffi Em~ 1'\ll ~....A OC N\IUOil Ul 
lllltt 

lNID-'\OCS M ffiV'I(Jll UfFII-tSTf'J.Jnr~ SÍIUIV!irt ~!UUJJ 
-:-

'"' III ICI UOUt·Q';tB•Wl':l 

"''' I 4,>3 0,~4 I O.Zl I 0,()1 
l'u.ucnn I l.>l 1,11 I J.l~ I 1.ro -· 'I J,I'J 0,11 I 0,21 I o.>l 
tu• I 3,72. 2.~ I 2,30 I 1.S> 
llmdmll I' I,S! 0.:.2 L 0,1:1 I o.! I 
t.Dr•iu I J,n '0,10 I 0,10 I 0,11 
Tnc•,..tiM. 'I 3,3& 0.03 I O,Y/ I 0,!7 
Al"JJ..' I 2,53 1,1.2 I I,IZ r 1.<1 
'-"'1• I 3,96 ,,,4 I S,'lt. I ~.o:s 
c.. .. I . 3,8'3 ~.•o I <,ll I 4,1:1 .... ,...., I ~.13 '·" I 2,Zl I l,E.l 
toii'Jib• I 3.61 2,00 l 1.~7 I 1.16 
1\orn~o I ).41 ,,3S I l,>l I .t,'l) 
Pbui I '·'' 1.!0 I I,J'1 I 1,1? 
F:io tr~ do lb'lf I 3,10 1.n I '·" I 1,12 
Srrtlrt ·I 1!,1B MO I 0,70 I 0.1'1 
('lo(lltUD S-Into I 1.!!2 l,:i:l I UJ I 1,1.:! 
1'\lnn &"f.l[s I ~."! I '·"' I '·'" I '·" fflo lk> J.Jr~Cal'll I '·" I 11,66 I 11,70 I H,39 
S..O P'.w.Jio I ~~.sn I. iO.bl I ~.98 I t3,2'7 
,.,,.,.~ I 3,1.2 I ,,:17 I ,,IZ I ~.10 
f\lo 5t'.vo6r do SUl I J,>l I '·"' I ~.1'1 I ~.Jb 
Svlh CltUIIU I !,XI I t,'i1 r 3,17 I '·"' OJ,trno f('dcord I 3.19 I r.<s r Zol31 I P,7t 
Gol" I 2,00 I 3,94 I t,ot9 I !.ro 
IVto:~ tiroo;o;,o {.Ô ~~ I I,Zl I l.lJ I l,J) I '·"' P..ltc 6tl!'li5o0 I 1,18 I '·"' I 

. '·"" I 1,10 
I I I I 

1111~ 100,00 100,00 100.00 lCO.~ 

·----· --·-· 

1!1:1::-tt~\?;'1??-_."'(;itn':' ... ~·..:;.I'IW'í~o~o:-.ll!"..:.~-,.,~-r.v~.--=-.au..-.,.., ___ ~r_Ç,.'W\'1.-

Il lVGn. istér···i.~. elo. ~rabal~o .--.·. I e da J?:re-·ndenma SocJ.al 
Q.~~~~-w=-:;.o;:-_,...__,'"'Mt'AW--'l"~'-1:11:-;~~-,.~~.:l'f""'-

CONSELHO CUfl.APOll DO fUNDO DE GAHANTIA 
DOT:::MPO DE 3EllViÇO 

· O COPl!;C'LHO CUHr~OOR 00 rurmO OE Gt:~nANTln. OG Tr:_MPO Dt" SEnvtCO
f'GTS. nd· form.a de . .1rt So. • d.a Lei no a 03b, de 11 da nhtao de 1~00, r!. 
.oolvc: 
RESOLVE: 

Apro~ar, o_Orcamrnto Pluria~u~I do FGTS pa~a o PPriodo 
1~9Í-95·. com .a'!õ pruvis.ÕP.'io di:!' l"nlrolda~··d(;' rocurso5õ- e dr? olPliCac:õe-S d•s
criminadar;. no 1\ru:~~o J desta Resoluc~o. 

JJ- AProvar o Plano de Contrat~cÕP~ e Met~~ ~isic4~ P~r~ 
o f1'wcrc[cio cJI:!' ]9?1. o CIU-'1 repre~Pnl~ ,, di~tr-1bu1r::So do~. ~ecur!'.oS li-

6731 
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quidoo:. pard .JPIICdCGE'S n.lo;; .irra':. de nabit.'\t;;io r,~Cir>\Jl;H-, 'Gan~.OJmc>nto b.l
,.,co !! lnfra-cstrutur.!l urbanA, se~ul"'do .l<:> dlrvt.rtll?'i. c .ccirHJ\c..Õ-C's dt.• 
fln~'\Cl.'\tnl~nto !!<:.l.abt.•lt.•c1!'f.l'"• p~\o Cono;elhc Curador"'' np._ ler"'o~ da Re'Soo
luc:o~o'-no ~5, de 26 __ de outubl"o de- 1990. . . . -

J. A dt$trttiUt~Zo dos r~cur~o~ ·gtob~is por Jr~a ~~ 
.aplicaçXo Po''lf'.l o «?~c..-cicJo JÇÇl, .com os p.\rS"it'trco:. ·pai"a C'ontro)t<lCÕ~-:. P 
.,Pl iCo'lç-ãcs/dcsL•rni.Jolsoc;., J. .;u;,ucl• dl'i>CT amtnad.a no llnDKO I I dc!.ld rle">o
_luçiio., 

é!. O Plano de Cont,..,t.:~o:ü.cr. P 'ML•t,,s F"i-:.1c:a'!l Pd~"".., c.tdol 
un.id~1dc d.l f't•dcrüc:Ío fo1 t>lo)bor.;~~C:o olPl iCc'lf"H.Io-~r. o<:> p-"eorCentu.üs e.;tab~
lccidos. P.lr,l dlO:.lribuiC::io rr.910no.~l dL' r'f~CUr!.O$ l.iquttloo;, do ~l);.ujo~ r1a ... -
Cr"indn_3d0~ n~ Anc"o I I d.1 nc!'iOh1~;:io no 023, t1P.> 26 di:!' oUt~bro dP. IC?<i'O 

lJ1 - O M~n.5tó~to d~ Aç~o Social ~wp~~irj n~ ato~ norm~ti
voo:; 'nccr:s~/u·io~ p~r·.;, ,,\oc.oc-:io do"> l"rcür·~o~. -dr olr::onJO c:c,... ,,;c:;. c!l.-rt .... i
:tcs'e pro!:.lrd•n.,'!'. Lle '.apl-tc: .. c::io ·~~Llbt.•lr:ct~o; pr.-lo Cor1s~lho Cur.;HJor. 

IV- !::~t.J Rr.-:.oluc::lo cntr.'l cm vi.gor ""' d.1to1 dn c:>ud rubi icac:\o-, 
r~?vbgando c.ho;>t'IO'.itdico; t•m contr.ir~..,. 

C!!'A~ I 
r:;r;::o li cr.~lül., l'O T~ ti U1:'Jrt0 

or.ct.~l,) rLIJ:OU.~:u. 

19U I 1?'~ 

UTftl.~lL 

:t.7.:t:=~~ 

1. AF.iin:f'l:~u.o x~ ccmrtnmc"rs 
1.1 lt"r~U•\:.t.:., l:NJt& ................ l.l4.U.~U 

1.2 D.llhs sr.r~sr. til "r.ua ••••••• .(.~, 

Zo ltw:CAt:\CI10 ~1 Dlnt:Sllt'"-'S •••••••••••-' 1.'711.1$., 

2.1 111libcir:rll' .................... 121.15-\ 

1.1 S.u.,ar.::n\o F..t~h:a ............... . 

. t.:t ln!a·o~.~.:\ tr ... tur.a UrlJI'I.l ••••••••••• 

s.n2 

fift,IC~ct!'S 

J. I.:X.JCAC~·:ZS ........ u ............ ~ •• ~ .. ~--- 5.S,1.1li 

J,ll:.ahll.!C.J.9 •••••••••• .. •••••••••••• 3.591.CH 

1.1 Sl'!IIIJL!';'\o lulr:o ................ 1.'7,.321 

1.3 lntu·tstN\uN. Ur~:a ............ 5,, 174 

J. Sll~~i:S FG'fS •••••"••••••••••••:•••••••• 1.m-m 
. 2.1 1'o'Jr!.'Uõ.l t/ttt ~d. rin.u'lcluut• o 1~1.1:a 

1.2 l.io'o.:n•ti~:c.u txtr.oKiu.rh ....... " • .:az 
Z.l JorcrU'l.\ÇU rrrshc.o~s ............ 191.1:1' 

J.4 11srt'nsA .......................... 2o!1,,1U· 

:l.~ Wlt.JS (2) ................ ;. ••••••• IIS-72l 

1. col(.CS nas ......................... IU.'7U 
J,l ~l'o\CS4U J~I\Uri&S ................. Z11C.m 

"m"ONIO ROGCRIO I'.MRI 
Prc:,;idcn'::~ 

l.lhrts u lti1 rtK Od. JUt./11J) 

1')U - l'l';.) . 11IT- ltn -··-

,,m.4n ,,277.,SO ,,,:ss.no t.IU.'~' 
,,'-'12.134 1.27l.H? ,.~Sl.liJ1 ,,U7.,~3 

··~'3 ' 4.7Jl 4.173 5.111! 

1.m.m t:n?.ut 1.!91.1!1J 1.!10.71' 

m.m 8.11.!3' U1.1U ,~íl.lZ' 

m.101 "~-217 1n.~~Q 71.t.1l\ 

au.n' 2S7.3:!1 l".3l4 Z7S.,5. 

1.m Z.!%5 t.Ul z,m 

,.tn.::-« · ,,ls,:ntl ,,S-4.~.5";, '· 131.~5 
3. 70'S .7'-' ~.at:;.s;n ,,!2:1.,S! 1.n1l.r:n 
t.n2.17J "t.SIJ1.1S3 1.,n.,2; .Z.e'2l.5T8 

u7.n~ ll'5.!11 ''"·"~ UJ,U5t 

J.u'~'" 3.735.7". 3.1<7 .777 · 1.m.211 
m.m 2411,-(.M ll7 .('21 Ul.1l.<: 

n.m ?D.S'Jt 7M<I 74 •. a2'5 
n, .. 1111 202.77' :o-a.e:s' .zn.ns 

3.C!21,J1l 3.1U.222 3.2U.1" l.l~J.Jil 

111-m 121.1" 121.<51 13~.2% 

an.l:';,~ !l:J.U' 1'l:J.no 1".2" 
2U.Daa :u.m m.cy . 2!1.2"\Q . 
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l .. 2 I.a.n ~ IIL .. it~i~tr.lJ:lO r:;:] •••••••• "Sll.~l!l 

2.2 tA.:U~l.~ rtuallu:Jt ............ u. ,,.1, 
S.4 1..."SU.t>:IM::h .s~~ C:]) ...... u ... • 

(. 1:!\:rO ti I.lOUlbl:f ..................... ..,. l~M.cn 

10:T;;t Jl 

·~•n 

ft:.:o:! t\ CIJt..'11' t1 TN~ [\ S."l'liCOo 
n·r.IIJ r< c~~m.w:ct.u. 11.1,;:; um.~;~-,-; "''u.cer..s tf."i rro;% 
1Ht.:. t:.::;rt 

3n.n' 
t.rn 

• 
lV1.11l 

U5.757 ':i5.7CJ "f.(S'f 

'-''" . ,_,, ,,,, 
' • ' 

1U.Il' lH.JH 111.5t' 

ILULS.Sl 
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~-"" ~.D..... '" ;.ti 

l l\1inistéri~ do TrabuÚ1o -] 
1 e da ·Previdência Social 
R?-=;;-rn:-o, .. ,:::;;n...mr:-r;ç:x~- ::ram-....,....,...IZW' 'YJ7""1"T'i YT?! '1"'"7'T"70!~«rT,.,. --;s 

CONSELHO CUHADOH DO FUNDO DE GAHANTJA 
1>0 TEM~'O UE SEHVIÇO 

. O ,CONSELBO CURADOR 00 nnmo OE CARA.."n'IA 00 'l'E.'iPO OE SrRVICO-FGTS-, 
na. forma do artigo ·SO, ite~·l, d'a Lei no 8.03'6, de 11 de m.aio de 199{),. 
e .<do .crtiqo 64~ j,tem I. do REGUUJ'..E:NTO 00 ?1JNDO OE CARAt~'l'IA 00 _ '!'E."''.PP 
DE SE:RVlÇo-FGTS, .aprovado pelo Dec.ret.o no 99.684, de 08 d.e novembro_ dei· 
l.990, resQlve: 

l • Aprovar a requl&mentaçÃo, anex~, d~~ aplicaçoea nD ·~odalida 
de •PP.OCRAHA DE KABI~AC~O POPULAR• - PROHAP, ~e subs~ituirá os proqrã 
~as abaixo discri~inados eon5tantes Cal Resoluções 09/90 - anexo I = 

•• éree. habi taçio popular" no 18/ ~O e I\ O 20/90 z 
PRORAP PRIVADO • 
COOPI:AATIVAS 
COHAB . 
PROIU..P Outros (Casas Econõzc..icas. Verde Teto, · CoT!.vênios, 
P.ROÁRE.AS e os pro9ra1Ms ào Plano de 1\.c;io Imec:Hata ~ara Ha
bi taç.ão: Me-radias Popular.es, Lote& Urbanizados e Ceeta E-i-

• aica e Ação ~unicipa~ para R~ita~ão Popular) ... 

II - O PROHAP será ··operado com re.curso,. integrai•· d.a ·rubrica IN
'"JU\ CONJ'lJNTO NÂO l.NCIOENTE~ con!ont1e dispor;: to nas Resoluções nO 25 _e 

,\O 26, ambar; C:Se 26 de out.ubro de 1990, e parte dos recurJSos "da rubrica 
•ABIT.AÇhO, constante c!as referidas resolu,õe•, .de a-coreto com a aequin-
\.e d.ie.tribuição: · 

TAI.X.AS OE RENDA. 
· J"»UJ:.lAR !ll 

I Até 3 SH 
II. A c iJ:uL de 3 a 5 SK 

XII Acima de 5 a B SM 
XV Acima d.e O a 12 SM 

DIRETRIZ.ES "DE 
. l\PLICAç.\0 (2) . (\) 

10,60 
21 ,"20 . 
12,00 

,,;2:0 

.~cu;;~~ARA·o 

(\) 

100 
lO O 
.60 
'60 

(11 Resolução no 25, de 26 de outubro de 1990, QOADRO V • 
. (2). Rosolucão no 25, e no 26, de 26 de outubro de 1990, Anexo (porce_!! 
· , • "tag:ena aob~ o total doa recu:rsc;~s de ~i'll.cacã.o}. ·. :o 

•· .:~·.: Ill ··~·o. M~~i~t~ri~ -d~· A~ão~ s~i~~ .e ~ -~~ .. ~~ Ec~nõ:o;ica ·· .'FêKera.i 
·baixarão ae in~trQcÕes neces~árins ao eumprimetnO desta Resolução, de 
acordo com as re,pectivas competCncias. ··- ... .. -

··.IV~ As pro~"t.a3 de oper2:cáo, que·derem·e~tradll·.D..i·s ·superirit.en
c:1ênciaa Regionais ·da ·CAl.Xa Econqm.J.ca Federal &té. a edicá_o do a~o nonu~ 
tivo do Ministêrio da Ac;ão Social. deve:ão tramitar nor=alme~te ~ ~e

.'re.r.l ei::lquad.ra.d.0.5 nos t.ertr.os das· nomas operaciona..i:s_ do:s pr09ramas. sub~
tituidos pelo P~OHAP, reopei~aõoa os l~tes de recursos de apll.cacao 
destinados A este último progr.'!.t"ll.a, por t:.niCade _dzt federação, e deca.is 

·di "po:!!.dtivos em vi(j"or .re~at.ivo3 à;• condiçõe-s de finaneia.roe_nto .. 
." · ... i .. oS: ~ii."ni tes Unitãr~ol\ oe financJ.~en_to _e venda est.~lecá_ 
~os para as linhas. de financiamen*o do PRO~ poderao ~er alterados,~ 
c:on.fonn.ic:lada com o que .di5puse:; oe•t• Conselho . Cw:aC.or • ...... · 
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.V~':' _Esta._ r~-5~lucão ent.ra eo:~ vi_gor t:IA data._ ae su~ puDlJ.c:~ça.<? .. 
V'I - R-evoqam~se as d..ispos.içél!!'~· e.m corit=á.rio, em eS?eci•l a.a Re

.~-aol:uçõe5 tiO ltl C :pa 20,. de 2~.-0\i .. SO e 31 .. 07 .. 90,. respectiVUlll!nt~ .. 

.JOAO DE I.!l"..A .TL!:G:IAA FILHO 
·rre•ide.."lte et:t e:Jtercicio 

~nexo 

·• PRO(;JWIA DE l!AlliTAÇÂC POPt1LAA - PROKAP 
I • . OBJl::'I'IVO 

o progra!!la viu o atendi.mént0, "no' úWito da õabitacão. do ~:eqm.en
to da população que ~:e enquadra nas faixas de renda f~iliar·defini~ls 
como pri':)ritáriu pelo Conselho CUrador do Fundo ··~e Garantia do Tempo 
de Serviço~ estabelecendo· par.imctr-o:s b.S.:sico:s pãrà a concess.;o ~c li
nhas de finAncianento habitacion~l aos dive~soa aqen;es do SFH, desti
ru:.da~ ~: 

· ' - produção e comerciali1~ção de unidades a pre~o 4e eusto, em 
conjUn-tos habitacionais e de lotes urb.ani:zados,. em ,área urbanas, com 
aa reapectivaa obras ele urbani::acão·, o 'l.h-!r-à.--e!strutui"A e/ou equip-:une_ntos, 
comunitários; 

- aquisição, eonstrúcão, ampliação ou ~elhoria. d~ unidades que 
não se cons~i~uam ec eonjuneos h.abit&c~oneis~ 

- ~o'nclusio_ de lot.cdr.:;en-t~~- p~reia:linente urb.an_iozad_os; rc~.a.reell!• ~ 
ta.ento de lote.unentos que necessitam .adequaçõ-e-s para serel".l comerciali~a, 
dos,· bem como recuperação daq'-:lelés que· •at.ejam dc9rat;1e.doa fisicamente-; 
ero Área& urba.nas. · 

1l • LIN!!AS DE Fl~ANCIIJU:N'I'O . 

·~· '•O. .-i; Produção e eornerciali%.aç.ãci de uni:dades· reslden-eia"is a preço 
de 'custo, 'em conjuntos; com· valor Eri.áximo de· finanç:-ioli.menedde ·Cr$ 
,<( .. 668.000,00 ;e valor· m.ãxi:ito."-pieVi~tO 'de -venda de. Cr$ -S.ã3-.S.óOO,OCf:-

- 2 •. Produção. e co:nercia1ização de lote-a.mer'ltOs dotado' ·~e in!'ra-~s 
trulura.~conclusào de lotedroentos parcialmente urbanizados, reparceln= 
~nto de'lcteAroentos que nccessiLam &dequaçÕe3 para. serem· Co~reiali
.z.ados e recuperação daqueles que estejam deqrad.!!idos fisicamente:, ~ ea~· 

. valor lnixi.mo previsto de venda e ele .financiamento de exs ssp .. ooo,oo .. _ 
.. 3 .. •~·JUisição e produção de uriidltdes · h.abi tae~onaiS que não 1!e 

constituam em conjuntos habitar::ionais ~ com valor Ce __ financiamento de 
·&t~ ~r$ ,.66s.poo,oo e valor cé avaliação de até Cr$.~ .. 83S.ooo,oo. 

a] No cafõo •. dc: aquisiç$~, _o imóvel. não pc:.lderá ter: m.a.is ·d_e,. 190 
di&a do habite-se. 

·c. Helhoria, conélt.iSã.O 'efoU ãni.Pl{acio de unidades hab'i'tBciorta.is, 
·cujo valor de avaliação não ult!'apasse a. Cr$ S.BJS .. ooo,o·o,· qUe· não ~e 
con&titu~ em conjuntos habitacionais, com valor de financiamento de 
até Cr$~ 2 ... 500.000&00. · 

S. Execução de -infra-e~trutura e equipament~ comunitário em con
juntos habi tacionaia, com custos não incidentes :re :valor de v~nd.a ~as 
un!d<l.des. ' 

III.~ P1JRTICIPANTES DO PROGRAMA . 

. 1~ }:;es to r . -
Ministério da Ac4o Social 

ria N4cional da Habita~ão - SNB 
-MAS. por intermédio-4a Secreta· 

··2. ·.Agente . O~rado:-
C&~ Eeonõmica Pederal-CEF 

3. A9entes Financeiros 
Caixa Zeonõ=ica ~ede=al - CEP 
'caixas EcoCÕmicas tstAdu&is 
Co:npanhias de Ha.bic_a_çã.o • Õrçãos ~s~emelha~os . 
Io:stitutos de Previd.Cncia SOci.al 
Ca..ix~s e-Carteiras I.:nobiliciri.o.'s Cios .H.ilit'ar~s 
na..ncos . 
Sociedades de Crédl~o ~~~i:iã:io 
Out.ros at;entes a..ut.or · • .J n.e; fortlla da. le9islação ea. vigor. 
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·•· A9~ntfta Prcmoto~•a 
Coop~ratlVal aabitAcionai• • 
Instituto~ de Prevülénch Social 
Caixas e C~rtelr•ft I~obil1iriaa dos Militar~• 
Coz::panf'\1.ar. de Habita~io e õrí.ioa ltt.sP·t:"~elhado• 
Entidades r~chada' óe PrevidenC!a Social 
Governos das Unld~des da Federação ou órqâol das respectJvaa 
adlninit:.trações 
Pr~f~itura~ Municipais ou órqioa ~aa recpeetivaa administr! 
çSes direta5 e ind1ret~s -
&mpr~sos pa~icul~res do ramo da construção civil e incorpo
raêorcs de ~preend~ntoa imobilllrioa e de desenvolv~en
to urbano 
Or9ani~açÕes Cocunitãri~• e Sindicatos 
~1.:tros ,a9entes que ver..ham a •er autorizados. 

5. '~gente• p~ra Atividades Co~plementarea 

Companhia& de R.abitacio - COHA.B•, In!ltituto .. -C!e Orientaçio 
àa Coop~ativ.as Fl4bit.acionais;. - IUOOC0P5 e Õrq.ãoa azr.s.!'melha.dos, aendo 
4i!l~nsada a su.a p4rt.icipa~.io nos e·asos em.·qúe o &.çente promot.or de
tenha cor.dicóes pa::-a descmpenr.ar t.odas aa funtões necessárias_ i. condu

:ção do cropreend'i..Jr.ento, desde o seu p!ane)a.J:lento até & orill!:ntaci.o ade
_quada dos beneficJ.ários .finai$, já ·na '?ondição de :auruã.rios.-

~: .. · .6.~,lkmefici4r.io's r"inais 
•. • .a) F~li.a:5 • Pessoas Fisieits ·que :r;.e enquadre!l'l nas faix.rls de 

renda familiar estabelecida~ pelo Consel~o Curador, pvr meio d.a ~solu 
içÃo n~ 2S;'de ::!6 d~ outubro de l990. OOADRO V, e que possam assumir oS 
:.financiamentos drcorrentes cb.a operaçõea de empréstimo, de .a.co;(do ~om 
1Aa nonn.o.s em viçor; 

.. b) ·Gove:.rnos Estadu'ais e Huni-ci~ai~ ou órçioa dai re:!!peetivas 
AdministrAçÕes -diret.iS_ e i.ndiretas. nas operaçõe-s de infra-est=-utur.1. e 
equi parocntos.' com"Urütário~ '· vinculadas -.. conjuntos hab.i toacionais, não 
incidente~ no valor êe vendá à~s unidades; 

iv • CONOIÇOES BÃSICAS DE PINANCIAMXNTO 
:• ... !".'1. Itens !inanciá~ei!!i, 'cÕm: li.m.itcs e Condições especificas a s.e-
·rem estabelecidos em ~~oa nor~ativo•: · 

c.) ter-renos; 
b) custo dos_ p:rojetos: 
c) custo de cons~r~ç~o; 
d) c~sto de.urb~r.izacão e infr~-~~trutura; 
c) cust.o de equiparnentQ.5 __ com\J:;'litárioS e out.:-.as obras indis.pen 

aãveis ó ~equrança, nabitabi~~~ade e vida eomunitãria; -

!) cont.:::-ibuicão ;)<1=--~ õ Pr-oç;~.am~ :d,e ~;>Cio ao · Oe~e:wolv!Jneri.to 
de Comor~ida<!es-PROOEC; . . 

9.) remuneração do a.çent._e promOtor: 
h) taxa de r~sco de créd~to ~a C4F; 
i) j~ros; 
j) ~egl.lro~; 
k) despesa, de comercializaÇão, leçalização e relativ&s &O s~ 

porte acl.rr,inistr.!>t.ivo. no caso de cooperativas: 
l) out:45 contr~buições .compulsõr~a~. 

2. CondiçÕes de emprésti:no. 

. . Oe acordo çom .ns condiçÕes vig_ent.es i. época da concessão do 
et:\préstimo. _ • .-

-~ 'o.;.::·) •. ~ondiç6es- de Yina.neiamento ao õeneficiãrio Fin.S:l • 

. . :::., . .:=: . .-:·.>:- 'se;ão .... ac;:ueia:s·'.est.Abelecida.::~o ~pelo eor:s·e-lho cur.&do:Z:." e d.~is 
"JiOrt:ias que ·reger.~ o SFH.:_'"; ·•• •-

•V - GARAN'!IAS 

. - !teal.ou:vinculação de recei-ta qUando o emprésti.;oo for g:ara.nti-
~cSo po~ pes~oa j..:rrd-ica·- d.e. d.i:reito públi~o; · ' 

· ·~ ·- Outras subsidi.ãrb.S j-u.lgã-da!t nec-e.!llsári.a-s ~· se:Çura."nça do Crêói
to do Agente Operador e do AQent.e Finaoceiro .. 

Agosto de 1992 
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~W~::Z;:!U~t~:=:>:!'-;:!D'!:·!;U'::>:O:.~"::".~~~WOI'X!lt my:;:JJ:~m::a:::c:I:JJ2UCS:::::C::-ULm:& 

1 .IVlinistéri.~ i!_o:-_':f_ rabnl]~o J 
e da ·PreviClencia Social -

H;:::::rrir"""'W=IIIie;nr·-::rrnrrnr-OC"'L ..,.-m·~~Mo"""lT.............-"'C"CTh'•·j'ã"""\s;-yx*?':X"..........., 

CONSELHO CUHADÓH DO FUNDO DE GAHANTJA 
DO TEMI'Q DE SEH\'lÇO 

,...:SoLU~11~·3l·rDE•2J:D& ·HAlÓ·I>I!;l~91''_ 

O CONSELHO CUIW>OR 00 FIJNOO D~ GAMN'l'lA 1>0 TEM.PO Dl: SERVICO•FG'l'S. 
·na·fo~a do artiqo so, item I, da ~i no 8.036, de ll de ~•io õe 19~0, 
e do artigo 64, item lt do REG~NTO DO FUNDO DE.CARANTIA 00 T~~O 
Dt SERVIÇO~FCTS, aprovad~ pelo Decreto n~·99.6s•, ~e oa de novembro de 
U90, · .. 

CO!-:Sl:OZRJ.NOO A necl!~sfdade d.• ae-rÇI!l:proc~did~e a.juatea no Plano 
Empre•~rio Popular, eD funçÃo da ~po~aibilidade de aplicacões de ra
cur&03 ne,te programa no exercicio de 1990 e das diret~izes de apliea
çio para 1991·95, e~ta.belccida.s. na JteBolur;ão no 25,, de: 26 de·~ outubro 
d.e '1990 1. 'resolve: · 

-;-·· 'l - Aprovar .a re'qula.::nentacão, 'anexa, das apl!ca.c'õea na mod·alida-
óo •PLANO EMPRESARlO P~PU~-PEP•. . . 

li- O P!P serã operado com 40t doa recur,os'daa FAIXAS III • rv 
da rubrica HABITAÇAO, que em. ·conjunto detêm 21,20\ doa recurso& de apli 
C4ção, copforme estabelecido na• Ae•olucõea.no 25 e no 26~ ambas : d8 
26 de outubro 4o 1990. • 

'III - _Q_ Kin~~té_x:i.o ~a Acão ~ocl.al a a Ca.ixa r:conõmica l'ed.eral 
L.:~.ixarãO ·a.·a in:strJ.çÕes necea:sãrías ao cumprimento desta n~sol~ção, d.e 
acordo com_ as respectiva~ competências. 

IV- As propo,tas'de operacÃo, ·que derem entrad3 nas Superinten
dêneia.s Re9ionais da Cai.xa;. Econõmica :rederal. até a ediçio do ato nor
~tivo do Minittério da Aç~O SOcial, deverão trãmitar normalmente e 
e~rom enquadradas no a terl:los elas norlll4!1 operacionais v-ig~ntea à época • 
rcapeitados os limites de recur303 dO c?licAç5o destina~oa a est~ ~ro-
9T~, por un~dade ~a fcder~cão, e d~v~is diapo~itivos ~ vi9or relati 
'V0'8 •• condio.oe.s de f:l.ctLnciAmento. , , . .-

1.·- Os lir=i te:s uni té.rioa ~e finAnciazoento e ven~a estabelecic5oa 
parA A linha de financia-~nto do PEP poderio •er alterados, ~ confor~ 
mi~~e com o que diapu~er este Con$elho Curador. 

V- Esta ~soluc~o ~ntra eu Yi9or.na d4ta de _;ua publicação. 

·VI - atev"og-~.-e .:-.ã -.dl•pocic5.,• 'lml 'eontzi.rio. e:o e•peci~l a Rc•2 
lução.no 12, ~ 07 de =~co õe~9,o.~ 

~. O:lJiTlVO 

~~~:~· 

JQ.IlO I:K 'Ln<.>. T!:IXE:I:RA PIL>!O 
· Pre~J.de.rite O.C exercic:.1o 

-·pp..;o l!'ll'JU:SMlO POPOLM • 'pz:p. 

O P~&no ~prooârio rcpular vfe• o aten~Lmnn~O, nD ~ito e• 1 ht.b1 
. t.-.ção popul11.r, C:ol ·!.,rG.ili4a numa. faixa roferencial ()• rend.ll ent.rcr OS ; 
'12 ct.lirioe- m!niroos. ctm~ .a protl~ç:5.o de u.n1t1adea restc'~neie1" .tt aot""e-!'T\ "!'!! 
aercializnd4B .a V4lor óe mercado. por me~ de cmpresoa d~ con~rucio c~ 
Yil, da de~envclv~nto urbano • incorpor4dore• imobil1izioe. ·-· - . . --
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TTate-a~ de proç~~ ex~rim~~tsl; •lt~rnotivo i produ~~o a eo
~rcicli:taç5.o a p:-ec:> 4e e•.ato. t.r.Jdicional n1:1 sist..nma, que dc>'.tt::á •e r 
~v~lia~o no f1n~1 êo exercício de 1991, quando o Cone~lho Curb~c: do 
.rundo deveri. ve.ri!ic·ar. ,o CorivCniênC:ia -de •ua cc.ntin1olidad.e e a.mpli11.çio. 

II. LIN'rlA llE FI!WICI>..'<Elll'O 

~roduçio e eornere!ali~açüe de uni~adea reeidenelai• a valor ·d~ 
~rcado, com o valor ~xirno de avaliação. quando da entr&da da prop~e
ta, de até Cr$ S.S3~.000,00 ~ ~alor ~áximo de tinanci~ento d~ ~tê 
Cr$ 4.6&e.ooo,oo. 

Xli. PA~TlCIP~~ES 

l. ~etor 
Ministi:rio dll Acão SociAl - MAS, por int.ennédio c1a Secret•

·ri• N~cional da HAbitocio-SNS. 

2. A9ente Operador 

Caixa &conô~ca Yederal-CEY 

3. A9ento Finenceiro 
Caix& ~conõmiea Federal-CEF 

•· Ag$ntoe Promotoxe• 
. Empresam p~rtlcularea do ramo a. construção eivil e iheorpo-
radore~ d~· emprcendi~entoa imobiliá:ios e de 4esenvolvimento u:bano. 

5. &enc!iciãrio• Finai• 
f'6JD,!lla• ou pe.seoa3 fisieE.5 que se enquad::'em nao FKIYJ.S !lZ 

~.~v-Oo QUADRO v, d6 Re.soluçio no 25, 4e Z( de outubro ~e 19~0, e __ çve 
~sBc~ ae~~mi~ ou fi~~nci~~r.to: decoi:cntea d~ ope•oçvee.do empreaLi 
":lO•. óo 1\cordo co:n A .a normA• em vigor .. 

,IV • CONPIÇOI:S BJ..siCA.S l>E F.INAttC:IJ\.MEU1'0 

·1; "lten~ tinanciávei.a, com ~i.mita• c ccnd.~çõea eilpec!ficaa a ••
~em cst&Lelocidoa eQ otoa norm3t~vc•: 

&) tcr::enOJ , 
b) custo doe projetoe: 
e) ·custo de construçioJ 

-6) custo 4e urb6nitação e infra-est--utura: 
~) t'~SlO de ~ipar=.ent_Oll comunitários ~~~tl-~ndisperi" 

c6ve1• à segurança, habitabilidade -• Vl.d_a comunit~ria1 · 
f) contribuicão p~ra o Pro~rama de Apoio AO De~envolvi=ento 

de Comuni0bdes-PRODEC1 , 
'9) 
hl 
.ii 
:!l 
k) 

taxa de ri•co de crédito da CZ1"1 
;u.roa_:, . 
eeguro111 .. 
~espetu:tl de e~rci&~izaçã.o e le91Llizacilo; 
out.r.aa cont.ribu.!.çÕCI! e_o::~pul•Õ:-ia.s. 

2 • Com! i c:õo 6 de e~~r é st.imo 
De acordo coo a• eoneições 

empréuti:o .. 
).-Condições do Fin3Dci~~cnto 

SerEo aquel~6 es~abele=idae 
raorma• qce ;t"eçem o SFH. 

v. CiAJ<;.}."T= 

vi9~ntes à época da cences~ão' _ 4o 

pelo Conselho Curador e · 

- Real 0 out:a• au~~idiiriaa jul~a~a• neee••áriao .ã 
do créclitc do A9e.nte o~r&dor e tio .A~-~.ntt: Tin~cciro. 

Ap;osto de 1992 
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CONSELHO CUHADOH DO FUNDO DE GAHANTIA. 
DO TEMJ'O DE 5EHVlÇO 

~SOLÍ1CAO.:ll9:l2:;-..;..t"&~::J· .tu;· MIO· D.E. .li's-lt-

·O CONS!:"'...,i!O C"'Ut.l'.OOR 00 !'Ul'ÍDC Dt i...a..Rk~':'IJ\ 00 'rE:u:?O Dt Sr:RVIt"'C·F"~S, 
na !or:n~ do zuot1go ~9, item l, da Lei t~9 B .. 036, c!e 11 óe Jll!\.10 CC!' lD9-~, 
e !!o .a:-tJ.çc 6~, 1te~ If d.o J\.I.GUU!~I-:70 DO ft,..~\UO D:E: c.;;pA;;':'!l\ ~p _ TI:~~O 
Dr. St..R\•:ço-:rc'!'Z 9 i~.rõvaóo pelo oecrt:t.o nçi soç. 6''!4, dt! ..? B de ncve:t:.'J::o d.e 
.1'90. 

COHSlt'EFJ..'~OO a flec-ess'iciõldE: de e!='t.?..~'!leeer c!irettl:es. o.are ele-c! 
çio de rccur~o~ de ~?llcaçdo nor ~~o~:~~a~,_n~ irCa âe h~~t~çbo ~co~ 
Lar, q~e Pbssàr~ oor %e!ormu1Ação em funçio dbs di~etr!~~s e c=1te 
rios basicos oara aplicaçõca ~e recu:soG do PGTS no periodo l99l-95#ri 
aolve1 -

~ I. EstaDe!eee~ a ~eguinte distribuiÇão de recur•cs de aplicaçi~ da 
Area à~ ha.bitaç:ao PCJ!'Ular, ?Or rrogr~ de aplicação, COC?l~ntand:> as 
di:eU'i:ze:. e condições de financiAatento oar& l99l-9S, .aprovados pela 
ae5olução n9 25, de 26 de outubro de 1990: 

·11. 

n:. 

1. O .PrograN· da Urb.aJ'li:c_,ção ê!e Area.s e Requla.ri•llcio ~·iári.c -
~RODORB-HASITA~J\o~ deverá aer o~rado ~os reCur~os·da rcbri 
Cb. URBAlHZAÇÃO/REGUL\It.IZAÇ~ P"U'No!AR.IA, que detem 4,31\ doa r! 
.cursos de aplicaçãor·· 

2. O l>rogrl!J!La ê!e HabitaçÃo P~l..ar- ~ROaAP, dovf!.ri aer· o~rad_o 
com os recurso., inteorAi!!: da rubr:tca :nn-AA CONJ'tTh""l'l NÂO __ Dt:ll:Ul 
~. que odete!!!·2fb9'\ 'doS recursos.-de aplica.ç.ão~. -e na.rt..e elos riiF 
·cursos d..a rubrica HABrl'A("..ÁO; ·co.nfo:n.e d1ac:iln1naõo ..a seguir:: .... 

a) recursos integrai• "das FAIXAS ! e. II,- que detém lO ,6~\ e 
21,20\ dos recuraoa de.aplieaçao, respe~Jvamentes 

~~ 601 4os recursos ~as YAIXAS l~~ e ~v, que d~têm 12,00\ e 
9,~0\ dos recursos de Aplicação, re5peetivamonteJ 

3.;- O 'Plano I::m:>resãr1o Pooular - PrP~ cleve!"i ee%' onerado caa 
doa recursÕs das FAIXAS III e IV da•rubric~ HABITA\~. que 
conjunto detêm 21~20\ Qos recUrsos de apl1caç4?; 

4. Â preaente'distribulçio consta do Anexo I desta ~soluçio. 

40\ .... 

CasO det.erm.i"n~do PI'09rOI:la de aolicac:ão não- at1111a o nereentual a 
ele destinado em U.:r.a ur.!dad'! da !ederal":ão es'l"'to!!'C!!ica·~ eor.o deeor 
rência de problemas relacignados à 1riadi~"Olenc1a,· caoa:!dade exi 
cutiva doa AÇentea p~omotcres e/ou inv1b.b1liCade dos Projctos ~ 
sentados, o& re~rsos serãO redis~r1buidos enLre os d~als proqrã 
~s da ã:ea de habitação po-oular, de acordo coQ o~ pereen:ua1c ã 
eleç ~locaõos oara o eer!oCo, rea~itadae •• diretrizes relaciona 
elas Ã distribulçãc re9!onal-. · -

O M!ni~tério da Ação SÔc!al e a Caixa Eco~~~iea Federal baixarão 
a• 1nstzuçõcs-r.ecessãrias ao ~~~riccnto desta R~aolucio, de 
acordo COQ. aa respect:i v as COfllpetênc1ae. · 

%V. Esta Resolução entr~ em vi9or na datA de sua publ1caçiQ. 

v. Revoga::~-ae &6 41s~s1çi:>es em cont.rir:ici. 

Jol.O llE LI><>. ttiX!:IIt.>. FIJ.J!C 
Pra•1den~e em exerclc1o 

• 
-~ 

.. 
' 

-..... -
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AIIEXO l 
PlANO l>E APLlCAÇCl!S f'(:TS/1991•95 

POR PROGRAMA l>l. AP!.ICACJ<O NA 1JU:A I>Z 
·I 

.. 

OP&RhCO&S 
I PROPOSTA OE API..ICAC}.O P'Oil 

HODhLlDAOT. PRO~~~~TICA 

. -ll!RETRI:F.s (\) .. 
OP&RACOZS !>IlU:TlU Zl:S 

P!<OEA!'j. I 'roTA!. ' l\l . PltOOU?.B .. IWliT.>.ç,\0 PD 

• EASITAÇÂO ~PO~~ 
. . 

(iO,,DO "'~31 '' ,19 .. 9,.50 -60,00 

l.l !lA.B l T hÇ].O .53,.00 
. . 

··'(,50 11,50 53,00 ' . 
1.1.1 FAIXA I ..; A'l1: 3 SM . . 10,60. l0 1 fi0 10,60 

1.1.2 FAIXÁ 
.. 
li· • ACIMA t>E .. .. 

. . 3. A a SK 21,20 ·. . 21,20 2.1~20 . . 
·'1.1.3 FAIXA 1 I:l • ACD<A OE .... .. s " 8 SM 12,00 7,20 .c ... ao 12,00 
. 1.1.4 FAIXA IV --.ACli'.A DE .. . ' . 

a· A 12 s~ ":?!20· 
. s,so 3t70 9,20 . . •. l.:: INFRA CO:IJ'Uh"'l'' Nli.O lJi .. .. . 

CIDl:NTE 2,69 )., 6!) . .2.,6,'9 

1.3 URBANl U.ÇÂO I RL"G~LARIZ~ 
4,31 .·1· I 

•. .· ·~. 

C:00 I"lJNDIAA.lA .f,Jl 4,3& 

Agosto de 1992! 

. 

-
CONSELHO CUnADOH DO FUNDO DE GAHANTJA 

1..>0 'fEMI'O lJE SEHVlÇO 

t'lc.rZ.~ "'of'l" r -- \.lllt i f~ f"ftU" "r:>'"· t•.:Jnr.f"~ 
r:f"'N'I'f.U.\r lO~ Ó•lc:. r~"''-~~ vinr..•Jl~dc"~ "" 
rr:ts 

O trlrJ!Or Lllll ( llnM<tr: OD r lliJf\0 Ot "-;,J".~l\N ll Ã l"r:'l 1J Mr-o 1"r 
c;.rP'JI(."rl- P~1S. n~ .ft1r.n~ tlt" .out100 ~r.', llPII' V1J1, dA lt!!'i nÇ' ~·O::v_., ri•• 
• 1 •••• tn"1o d.,.. JÇÇ\1, tt'"&olve: 

1- A , ... "'''"'''"t:Ho ,..~n-..-1 rln& t;.•n•u" t:tt•r('c:.lt.:-.-1..,~ r"''• 
r•lt>._t 11 -;.:'i!t ... dr- .-.~., vl<;o;o .. ; .. ,,.. '"'""c"d""t.~r:-, co••\ro)ro.,.. f',llfl.>~tnento dr ~r..•Hlll .. •· 
tJ"'"'- t,r"''"''"· Vifi'.Ul""''" .. (1[)"'- trAh-"lh,..ojnrr"' dr F(i1S ~.,,,i! df' t:• 'I :0.~•0. 4 ;"' 
c 11 , 11 "t.•~nt,. .. ,.. (.lnrt•U"'"'" r:fult:"\l"oo;. c- r:''-"'''"\oll .,. rtn;"" r..rnto~~vn .... 1, rr .. 
ou.,t ... fi'"'Wl"'r""lltii•J.ot. o1~vHII"I 1t F'"""t~-r dr ~~~ 1.f"t~~t•r, rir- J':1ÇJ fi' r .. J ... tiV•'\ Jo•~ 
...... v~~~~~·n1_,.,t\• .. .., Clr< i'l~lo.._t~ tJr• SOfiS PI!\ cl!,.nt,.. 
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11- p.,.~.., o~. •~ff!."Jto~ c'-:> dzoc:.t>o'!'.;O nc• ''"""" 
• .,.,..,,(Jroa ""'1-t CO'"'P t.unt"' m~•Yimr:-ntl'dll #tque-Jol'l Q'"!!" 

"'"'t ~r :r.-r .._ .... ,.. 
hmhe SC'I.fr lth'l 

tl'l~•v•,...t·hlot<.:;o, o;,...rpJr• "''t".l d~:vé-~lt_o no lll~ç cl'"" ~ ... 4pr_f••t.ll' 

111- A \.l!lri<fa ,.~·til'u).-.d-!l no ll'!-"1!1. fj{'>~\~ Rr>soJ•Jti':' OI;.P.r-" 
'"'"Ju~tad~ ~rnor.""t"'r"'t., com b•~" no1 TR- T•-~ ~111"4l'r'!!'nct~~;), ~ ,,..,.,~~ t1o 
d1"' 11? dr outubro d,. S19Ç1. 

JV- DI r~i,~ F<.:onómic:o fpfjpr"'l - CJ:r tljv•o}g~rio o r>OVC'I ""'l~r 
11.t t ... rt.f'"' ,n~(- O di#' O!""l (car·>~.o) d~ C,.,d~ ..... ~. 

V- /l. t ... rt.fA ~,. ... .:., r:-:>9.11 ,.,....~ ~ ... nco~ d~rr•!.l,itr '['I~ pPJ['I 1\annt,.. 
01~•r..11.rlc.•r, ln<?rtC."'\Int">•lf.~, f-,'11 doiil-'1 do rrp.<~._e,.., dt"'S ti(>r'Ô~ilo~ f"f"'Olhido<". 
r-r)["''So @"tnl='r~p"''c1o:>r••!. no Prl'ti'C' rp9vl"'"'"n1o11r, df"!otlto Qur o f•.>t..,C.':> 

tit>Pocjtârio pc.trJA t>"• ~:it•J~C::;f';'l_r990l.1Jr Pf>"~..,t.c> o ~{:1S, de> acordo t:o,. o 
tfiSDC""'fotO t>m Rro.;.c~•.Ji;.ÕPS. do Cnn~eolho Cur,..dC'r .... "" nc>rl!laç. '"I P~'n-'"i do 
llg•nt .. ()ppr •nvr 

VJ- A t,.rj.f•'l ~pr;. rl•vid• f)l'lrJIII CAdA CC'IMtll fl'lr..•· ... ,..~··t.-..t.>~~ 
•~~ ...... ..,t• "'CO ,.,;.'" ,.,l.,.ric>l', r.:,....,.,'=",.""'!' d""-'l'"'idco nC~ t!.IE""' Il .~ .. .,.t.-
··- '''~:'\~. t!' Vl~nr.:oorl• Ati q .. ~ .. ,. l!"ft>tivt- A CP.,~r..,liflllc;~o diH;. ((u•'•o:. 
.... ,, ,,\...,r4.a~ dL~ rC,T5 til.' 1\gnntP 0PP~' .. cf"'• 

VJJ- 0~ hl'.,roe cl•~~o-.ltÃ..-if:Oc: .,,, .. 
f"'/Qt• '""''"'I'P"'5U .. ~ tif" t'tl~r ..... ..- .. Irou rPC"P!>..,, ., 

{ . ..rÃ.t• ,ltJ<:_ J •fl•,.IIJ'.-c;:iõf';'l r:o,..J,. TJ;, A p••t Ir 
n l,..,....,,..,,..,. .• ,tc- Piou .. 'J"-P,..,~:;;o rlo PACI"'"'""tt:" 

I!."S.tlvt!''r(>f!l• i""PO'!'õ'i.1bJJ!••d<:><; 
r~P,.bcJ-r;co d!J r•mun•r"llt=â,.... n::O':' 
do "''~"' t""' ou~ tr>t~h& ocor r hio:" 
d~•~• r•mvn~rAcln 

VTIJ- no;. rf!h•rf'Onç-•c:. Pnt,,.. ..,. "'-'l)t'lr,_~ d.- t~t f4l' Ct.'>brArl'n"" Pf"1r-•. 
h"'"'~'""""' d•rr;oo:.)t"'''"'~ ,.,.,,.. P.ooc,.,.. P'c.•rriolll!'o P """' '"'~'_orl.:4nciot'!. dPvld"'~ c.o•"' 
l•.,.._r ''o:""' Jtron• I • JI[ tfr .. ;t.:t ~''"Jclut~,., !'•~"•c~ lp••"')~nt'P c-crr,pldcu:."' 
,...,. t 1t ric• 19 rir• C'•lt•Jhr'CO tfll'" SOQ1. "\C. "'d~f• cJ"'~ f"(ntjvo J::""'Çlo!'"'-r"~tt'" 
rcrtni,lP""·~"t"r 

1Y - ~ c~~~~ F~n~~~,r~ ~"rl"~•l 
~ .. -•. ~ ........ '""'"' ,...., cv..,rorltoo,...nto d~o:.t"' IF:'"o:.rol••l.~~. 
..... ..,. •-rlu'f.rvr Q•J.IInlo "'" rprll'>h1:1~• .. •f'l~ 

ff'•"'l"'"""''""''l"l trtr("'Jt\!VI" 1t. ._ .. ,.,...,tore- (t,.. 10~1 

X 

''''l""'r;, tn•ttut;"::Or-... 
u("' r,..,.,.,... ti .. ~o 1~' 1 ... ,,., 
"'"'~cn<~: C'lt:oPr.>cHã~~"'" 1'4•' 

Xl - P~vo~a~-~P ~~ OI•Po~lc~P~ •~ ro~trAr!o, •~PPetal~~~~ .. •~ 
~,..~oha:l'rf. n9 .-3, O'!' 1B dP s.,.t~mbro dP 111'91, r 1"1!? :!-to, d~ te d~ 
ncv .. ~bro dP 1q~1. 

(01. n9 JJlr~lJ 
Joao Dr LlMA TCl~(lR~ ~llHD 
Prp•id~ntP ~Pm •~ ..... cicio 

r.11NI$T(R!O DO TRAOALHO 
E PA PREV!::lCNCIA SOCIAL 
OlVISÂO Df COM:.JI\.:IC,..ÇOtõ.S 
E SHWIÇOS OnAr:cos 

ORG'ÂO 
MINISTE:RIO DO TRABALHO E DA 
AD~DNTSTRA .1..0 - MTA 

CONSELHO CURADOR DO FUNDO OE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 

RESOLUÇÃO No. I DE DE JUNHO DE 1992 

CONSELHO 
SERVIÇO - FG'I'S 1 com bt:~ze 
de ll de maio de 1990, e 

o CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA 
no· lnciso IX do artigo 5o, da 

00 TEMPO D 
Lo;i No. 8.03G, 
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·Cor.siderando a conveniência de pprmitir a regularizao;:lo, 
atrav~s de recolhimentos parcelados,· da situaç~o dos Estados, 
Hunic1pios, suas Autarquias e Fundações, em débito para com o Fundo de 
Garantia do Tclnpo •de se:::-viço - FGTS, em virtude de- n~o havere 
efetuado, no tempo devido, os depôsitos previstos cm Lei, REGOLVE: 

1 - O parcelamento de recolhimentos em atraso de Estados, 
!{unicipios, Euas ·Autarquias e Fund<>çôes, poder A ser · conc;:.<:Hdo na 
<'eguintes condições: 

t 

1. O débito deverá ser confessado em termo prôprio; 

2. O parcelaménto poderll ser feito em tantas prestaçõe 
mcno~io l!,lUe..n'l:a.a. ferem .O.,!; Cô\\'fi.::::te,," . .=laH ll~vlda~, na. 
podendo exceder opril.ZO de lSO meEes; 

J, O valor de cada prestaç~o devera 
integralmente, os depósitos referentes h um ou mai 
tnc!;c.::;. ·de compc.tências, atualizados na :forma da lei, 
devendo as parcelas iniciais _corresponderem ~ 
compct~ncias mais recentes; 

4. >13. cvcntun Udnda . da o r>lllOat"o dõ eer..]é«tU.d b s 
atraso· exceder ao prazo limite, n composição 
preztações, dentro do ·limite permitido, dever~ 
efetuada de modo a obter valores mais expres~ivos 
parcelas iniciais; J 

s. Qualquer débito nlio confessado, ou apurado n 
vig6ncia do parcelamento, poder!t. ser motivo <!e nov 
parcelamento que abranja todas as competência 
devidas; 

6·, o novo pnrcelamento deverá ser realizado Ol:\ tanta 
prestações ll'.ensais quantas !orem as proctaçee 
taltantes do compromisso rescindido; 

7. A forro. alizaçl'.io do parcelmncr,to será fc!.ta meuiante 1 
apresentaç~o de vinculaç~o "" receitas e{ou !ianç 
bar,cá~ia; 

8. 0 n!\o paga!t'Cr.tO de prcstaçt,es e/OU O r.!\O recolhi:1ent~ 
de dep6sitcs vincendo5 1 por 2 meses conscc~t~vos_,: 
il'lplict"-râ rcs.cisáo C. o ~arcclamento e inscr J. çtio ti 
robranç:- judici-al d:> d~vida cor.fe.s!>ada, ser:· pr~vi& 
notificaçao; 

:. ~---c.-"'-.,-,-,_~,."~ a e traba lhad.or n~o opt11nto; ..,; 1 
·· ----~"- i reco'hin1cnto r-devedor poderá :r<>a.l zar apena!> o • · -

multa 0 juros de :nora, em relação ao per1odo anteri<-
a 05".10.0íl, desde que possua o competente recibo ele 
quitaç~o dcv~damcnte homologauo, 

!I - os mesr..os ·critérios poder~o &er estendl.dos ~>os ca~os de 
reparcelamento de d6bitoa, cujos processos do parcelar.-.<.r>to tcnhar .. sido 
rescindidos anteriormente ~ pul:llicaç~o desta Resoluç~o. 
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III - As mesmas condições pode::tlc ser este>\drü..-;; 1 
negociações ele dividas em fase de cobrança judicial, caso 
custas judiciais e os honorários advocat1cios deverllo .:er 
integralmente pelo deVedor I no atO da h0m0'10gaçâO dO 
parcelamento. · 

"ir.da, l'asj 
err, que as 
liquidados, 
acordo de' 

!V- O acordo· de parcelamen~o será 
prévia garantia do juizo, através da penhora 
devedor, e deverA ser homologado nos autofl ào 
judicial. 

formalizatlo 
regular de 

processo de 

mediante 
bens do 
cobrança 

V - Os Estados, Munic1pios, suas Autarquias e Fundações! 
dcverllo protocolar, para fins de regularizaç~o de seus débitos junto! 
ao FGTS, pleito junto a Caixa Económica Federal no prazo tn'"itno de 90~ 
(noventa) dias a cqntar da data de publicaçllo desta Resoluç<lo. I 

VI - Findo o prazo de que trata o inciso· anterior 1 a Caixa: 
Económica .Federal deverá encaminhar "o Ministêrio do Trabalho c da·, 
Administraç.!lo relaç~o dos devedores que n1lo formalizaram proposta de: 
rcgulari~zaçllo de débito:>. \ 

VII - A Caixa EconOmica Federal baixará normas compl~mcntarcs, 
estabelecendo o prazo máximo para conclusao dos pleitos protocolados c 
outras medidas necessárias ao cumprimento desta Resoluç~o. 

VIII~-~ Esta Resoluçâo c,ntra em vigor na data de sua I•Uhl icaç::\o. 

JOÁO MELLÂQ NETO 
Presidente. 

CONSELHO CURADOH DO FUNDO DL GARANTIA IX) 
TEMPO DE SERVIÇO 

O PREStDEI'Z'i'C 00 CONSELHO CUR;\OOR OQ __ PJNDO og ·CM=!l\NTIJ\ 
DO 'I'EMI'O lJE SEFIVlÇ'O- FCTS, nr~ for:ma õo inci~o VIJl do_ artigo 4"0- do 
SC'u Regimento Interno. aprC>vado pela ~rs.ol\Jç~o n(t 03. de 11.12.90, c 
com bas~ no Jnci~o lX dn &rt. 5~ ria ~~ n~ 8.036. de 11.05.90. c 

Cons!d~rbndo a conv~ni~ncia Ue ~~rwitir a r r~qula~cnt~
ç~o. atr,..vés dt- ret::olhimentos parcelàdo!>. d,, !;i tuaç'~o dos El'ltlldo, Mu
niclpios. su..,s At~trqul.:ts <:: Funchçôtis. cm débito par.!! cpm o Fundo de 
Car~~ontio~~ do 1'cmpo df' serviço - rc·rs. em virtude d(." n3o havert .. m e(ctua
do, no tP~po devido, o~-depó~Jtos previstos em Lei, 
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OEClD~. "~d r~(erenclu~· ~o Cons~lho cur~dor: 

I ---0 P"tlrccla~nto d~ .dl2bito _de" que trete o 1tem lX do 
~rtjgo ~o õa Lei no 8.036, de 11.05.90. podP.rá ser concedido desd~ qu~ 
obs.cr"V&das as seguint::::-s condiçõ~s: 

1. os E~tados, Hunle.ípios, su<'s 1\Utarquias e F"un<!aç('l<;>~ 
dcver~o confess~r o débitn cm t~rmo pt6prio:· 

2. o parccl~m~nto clo d~bito ~cdcrn ser rcJto ~m t~nt~~ 
prestaçC><:"~ mc:n~~Si!'. qul)ntn:. forem as comp~téncia.!l dcvid<"So n:!o podendo 
excedr:r o pnzo de- 180 mcscs; - - -

). o valo.r de> cada prPstaç-aó deverá abranger, iritE-gr~l
lt'entf', O!'> dcf'Ósilos rc[erentl!s ~ um ou ru;:sis mc:>st"_S d~ coropPtê-ncié'l, 
lltU.""Jlizados na [o_rrr.ol'l d~ lei. d'!!'vcndo-ol)s pi\rct"las iuiciais corrt>sporidc
rem ~s c-ompe-tências. majs rccrnl('_:;., 

4. n.i\ cvcntu."l iddde de o ni.imcro 
~t."raso exce<'h:r no pr.u.o limit~. a col'i'posiç"o das 
llmitC' permitido. deverá ser ('{etu.:.ôa de 1'!1otlo·.r~ 
~x~rcs&ivos n~s p~[C~)as inici~is; 

de COmp~tênci~s cm 
J:'fC!-t • .,Çõ(.·s, dentro rlo 
se obter valores_ ~ai~ 

· 5 ... q~1alquc-r tJébito n~o con[csso'\do. <:.~U &ptsr~do na vigê-n-
cia .õo pi'lrcc~~~rnto. pcrd('rc\ ~r:" r l'rtotiv('l de no\'O pôrcelilmf'nlo- quc:> _nbrlln
ja to1.3lls as compc-t€·n~ia.n_ dcvi_cl.,s; 

1). o novo pé'lrc('lc'IJnrnto tkve;rá ser r'?uli:o:od-, em t~nlD3 
prt>staç?l~s 1'~"-~:"n~a.is quantas {orem as prestações !altantc-~ do Compromis
lloO rc»cindit'Jo; 

7. ~ formal iz.!lçl\o do_ parc-e-1 l!fl'('nto s('r_oi (çoita rne-d.i.n!'lt"' b 

oo!tpresent,-,ç~o Õ'! ç.;:1rant.ills reais t"/ou I 1an~.:! banc.ir in e/o'.J vúlculaç:,o 
de re-cf'ita5; 

8. o n~u pagam€nto de prest~ções e/ou 
to cle.depósitos vinc~nQos, por 2 meses consecdtivos, 
s~o Co p:Hcc!a!l".ento e i_nsçriç:So e cobrança judici~l 
sada, G~m prévla notific~ç~o; 

o n~o r~colhimcn
irnpl icaf-á r'esCj
da divida confes-

9. n~s hipót~ses de o lr~balh~dor f~zer jus à 
ç3o õa conta vinculada, durante o p€-riodo de parce-lamcnt.o. 

ut'ilizél
o d'evedor 

<lf"J.r;ç_·ir·""l ~ t.•~; :'<'t"Qlh-i:uc-nt.e>·; l'''rct.~lndr:o"~ n;1 cont..'l t-·in::ul;-Hh __ ,,._~-.~.!--'· .. • •; ,,t~.,-
lharJor, r1Nlll7i.,,lo-cs d<\c; p;>rr;f'1,...,!". t•in-:-c:"lc.l<J.~-• -

10. qui'ln.-Jo, nt-' Po:>ri'ndo do:- p!lrccl<:~m".::nto, ho·IV('r l·,rt in:;J:to 
t.•u ~esc!s:'lo dn contrt\tn clL· tr,,h,,lt:.l:l:rlor n.".tn npl<?:nt~""·, ~'"• (L"''"'!lt'' po•l( r.-i 
r~<"~li:::u- 11.pt>nas o rC"coJhi""""t~ c!a fl"l'l_l_ti\ r juros dl':' r.'I•Jn\, -':'1"1 i-.::·l;li:;;>t<• ,')("' 
pr:-ric.)t1o nnt_c.-i.!.H .!5 ('lj.J_0.8!\, clrs1IC que- possun o con-p,·~t("nt<" r••t•ilot• d,.. 
quit.1r;:\o cl~vidMTIC'nt,~ homoloq<JrJt"'. • 

11 - O o; ~r.:;m~1~ c: r i ti- r i os t"'''~ r ,'5o ~,...r r.~: t.•: J)U i d~·:-; ;,. ·~ 
~os cl>:' rrp.lrcelilmcnt.o d(' clt.~bitos, ~_ujos pHH:t!-sso~ dr~ p;"JrC• i.;'llfiNI~n t,.
nhllrn sido r~sdndidos nntcriorrnE"nt~ it 1•ublicaç.'\o dC"::.ta R•..'SL•11.!C·'''· 

I'II - 1,s tn<:>~m"o:; condiçr>"'~ :pc-•Jcr.!!o scor '!"~tr.-n~1i•1"'r,, ;dm}.,, 
bs neg~ci~çô~s de d(vidas em [1!.s~ de cobr~nç"-judici~l. 

·1. -N'?Stt:'S C."l~OS, .!!1~ CC!OtiiS jHc.licilli, r '='" hnnot'Íl'ÍC'~ 
hd'-"ocntíc:.lo'> clt""\"t'r:.o s~r lir]lliÜI'IÕO!; intrqr11,~mE>ntr p••lo t•:npr .... a·•·Jm. nc
"to c1~ horo-coloçno:;~o. d:o ;:n:::on.lo ri<:- pnrt"c: l~ur:.•ntc. 

IV- O ncordo ÓC" parcr-lo.lmcnto :F:"='t-' !"7-rm-,li:-::ul.., n"'"'tlí.,nt,... 
pn''\:'l<l 
do r~ e
c i a 1 -

'l'l!.!'llntia do juí;w. iltr~~..•.;:-5 (.),, P'='nhcor.n rcqul11r õo: hcns rJo d-:\·r
d,;vení ,;e_r hofl'lo1('>q.-1d('> no:; owtoo;. -~o rroc?S~o (k c:cob1 ~H"=;"·' .Jl1•l i~ 

V - 1\ Cai..::- 7-c~nê-mic:v ft::<(1(·rc'll bo.i:>·:.r.-; norrn~~ -c:crnrlc;orro.-.n
l<\res- e cutt.:l!;. IT'O:·r'l~das nc-co::-ssiÍrlaS ao C'UI'Il;"'I im'1'J,tO t1.-:;t('l Fo:-.;.o]IIC\~fJ. 

vx' ._ t:S~.J t-c-r.cilu-;."lu "trm vig(--ncia p-?r ?O (novt'"nt.i'l} ~J..,!; 
'" contnr c111 da.t..s de I!Hlll publ it:ilç1'1o. 

ANTONIO AAGIH 

(-)1i(.~c.;cl~ f•or tr.r-lo-1:dd. ~o~ lncorr.:-ç6o c:o.> .oriqlr.l\1, no 
26/06/91, secid I, p~g. 1235S/1~~S9. 

Agosto de 1992 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhã~s. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente~ sn e Srs .. Senadores, 
com suas portas escancarada$_ para a cOrtüpção, os golpes 
de Estado, a improvisação, os interesses ·escusqs, o tráfico 
de influéncia, o paternalismo, o clientelismo político, a impu-

nidade dos poderosos, a violência e a miséria, a América 
Latina, e o Brasil em particular, mostram para o mundo, 
cxnn _"detalhes, o triste: funcionamento de suas precárias e des
moralizadas estruturas de pOder. 

Para os poVos· dos países desenvolvidos da Europa Oci
dental, dos Estados Unidos e do_ Japão, o Brasil não passa 
de uma violenta e às vezes divertida republiqueta perdida 
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em algum ponto da América Latina. Um pafs infestado de 
corruptos-que costumam circular com desenvoltura e cinismo 
pelos corredores do poder e onde, a qualquer momento, os 
militares estão prontos para mais um golpe de Estado. 

Lamentavelmente, somos o cenário reaJ de COStaguana, 
republiqueta corrupta da América Latina, criada pela imagi
nação de Joseph Conrad, em seu roman·ce ''No_stro~o''. Cos
taguana, ironicamente, é uma: junção das palavTas Costa RiCa 
e "guano", que significa excrementO ·ae aveS, em espanhol. 
Costáguãna tanto pode ser o Brasil, quanto a_ Argentina, Cá:.· 
Iómbia, Bolívia, Paraguai, Uruguª-t~ assim por diante. 

Verdadeiramente, nos últimos cem anos de história, mui
to pouca coisã mudou na AmériCa Latina e no comportamento: 
de seus homens públicos. _ _ 

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, o·Brasil vive hoje 
uma fábula em que o ·rei está nu. A tragédia brasileira me 
faz lembrar certas passagens do romance- ''Les_ Misérables'' 
de Victor Hugo, publicado em 1862. Nós.sabenios que poderia 
ser o insaciável Thenardier, exasperado com a· propagação 
da miséria na França e com a possibilidade de vir a se arruinar 
num país à beira da bancarrota. Nós sabemos também quem 
seriam os seus comparsas e quem estaria: mi ·pela dciEpõnine, 
a filha de Thénardier que, corrompida, serve de ligação entre 
diversos personagens da trama diabólica. É lógico que, como 
pano de fundo dessa incomparável tragicomédia, aqui como 
no romance, está a multidão anónima e voraz dos miseráveis 
que se multiplicam num cenário de corrupção desenfreada. 

Realmente, o rei está nu, e só ele procura fazer d~:~_nta 
que não. Continua_ se -mostrandq egocêntrico e exerce a sua 
empáfia como se nada estivesse acontecendo. Todavia, para 
os outros, o seu drama pode ser resumido numa cena onde 
se tem a imagem desse rei leproso, sem-roupas, subindo ao 
palanque e querendo demonstrar, cinicamente, que tudo está 
limpo. Esta situação traduz_ exatamente o nosso _momento, 
centrado na hipocrisia e ainda ria ~xpectiti~ã- da, ilrip-UOidae. 
apesar das evidências. Diz um velho e respeitado escritor 
que os personagens desta cena são- m_esquinhos, serii V~rgo-_ 
nhas, previsíveis demais, provincianos e de baixo nível. SegtJn
do ele, não valeriam nein mesmo um rom·ance·poliCia!"e sim 
uni caso de polícia. · 

Por incrível que pareça, em meio a este Iàmentável episó
dio de corrupção e em nléio à falência do Estado, o Brasil 
encontra-se outra vez diante de uma grande oportunidade 
histórica que não oode desperdiçar. 

Não parece sem con-sistência a crença de que dePois dà 
tempestade vem a bonança. Pode até ser puro· masoquismo 
admitir que é preciso sofrer antes para alcançar a felicidade 
depois. Alguns exemplos têm mostrado que depois de um 
grande choque moral ou de um grande trauma social, muitos 
países alcançaram o caminho da prosperidade. da moderni
zação, do desenvolvimento, da justiça social_ e do foftaleci
mento das instituições. Assini a:oonteeeu; pói exemplo' no 
Japão, pulverizado pela bomba atómica; na Alemanha, des
truída e invadida pelas tropas aliadas; nos Estados Unidos. 
em dois importantes momentos: após a Guerra da Secessão, 
e após a grande depressão de 29; na Espanha, acorrentada 
por mais de quarenta anos de terror franquiSta; na Itália, 
sufocada pelo fasdsmo, e em outros países que também encon
traram o seu verdadeiro destino após longo sofrimento, como 
os chamados "tigres asiáticos" . 

O Brasil tem tudo para superar a deSmoralizaçãO, para 
vencer o atraso e para se tornar uma grande nação deseri.-

volvida sem dest'ruir o meio ambiente e sem tomar as pessoas 
canibais e individualistas. - -

Temos tudo para apresentar ao mundo um novo modelo 
de desenvolvimento, uma nova image_m de sociedade, dife~ 
rente da que foi retratada por Joseph Conrad, em Cos-taguana. 

Não podemos mais aceitar ã condição de sermos vistos 
. no exterior com? o l_ixo do planeta, um valhacouto de corrup

tos, traficantes, fanfarrões e preguiçosos. Todavia, para alcan
çarm()S os nossos objetivos, precisamos, de um lado, nos livrar
mos das elites viciadas que saquearam o País até hoje, e, 

· dO outro,_ dos fc:;>r~es traços cultur~is dos falsos progressistas, 
'éaheg'ados de paternalismo, que se sentem muitó niais·realiza
.dô_s cultuando as coisas do Terceiro Mundo do que os instru
m~ntos verdadeiramente eficazes para vencer o atraso. 

Devemos, sim, procurar ajudar outros países a superai" 
o seu subdesenvolvimento, mas não podemos ficar mais anco
r-ªdps na miséria_ secular, à espera de que todos consigam 
se desenvolver ao mesmo tempo. Infelizmente, esse sempre 
foro discurso de uma parte da elite brasileira. 

Estamos portanro-nô" final da chamada década perdida 
e no momento exato para fazermos uma nova reflexão e uma 
grande ruptura com o passado. 

Em recente entrevista concedida no Brasil, o sociólogo 
Al_ain: Tourraine, profundo conheceQor dos problemas doBra
sil e da América Latina, fala desta ruptura e aponta os cami~ 
nhos. 

Segundo ele, em primeiro lugar, precisamos determinar 
a ruptura atravéS de uma grande vontade de reconstrução 

-nacional. Erii niinha opinião, com a falência do Estado, execu
tada pelo Governo Collor, essa ruptura já começou. 

Em segundo lugar, o professor Tourraine fala da recons
trução do Estado e do seu novo papel. Em terceiro lugar, 
ele enfatiza a questão social e defenqe uma imediata distri
buição mais ampla da rlqueza nacional, a cobrança justa de 
impostos aos ricos e uma política efiCaz de seguro social. 

O sociólogo francês diz claramente que o Brasil não pode 
mais pensar de forma antiga e que, com os escl:ndalos que 
vivenciamos, as tentativas de Collor -de construir no País um 
tipo de populismo,ligado à sua imagem, fracassaram. 
· Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, existem portanto 

grandes perspectivas à nossa frente. Apesar de tudo, resta 
aínda ao Brasil uma grande capacidade de iniciativa, um enor
me potencial para superar a adversidade. O problema é que 
a ruptura não pode mais demorar. Em realidade, temos diante 
de nós um período muito curto antes de começarmos real~ 

. rnente_agrande transformação de O:fÍentação. Um país como 
o nosso precisa nesse instante de uma grande radicalização 
da vida política. Nesse sentido, o momento não poderia ser 
mais ~dequado. Agora o Congresso Nacional encontra a sua 
grande oport~nidade d~_recuperação, perante a população, 
a respeitabilidade e a confianç~ gue _{i_c;aram abaladas após 
vários escândalos. Assim, não podemos ser coniventes com 
o roubo e com a desmoralização dos nossos valores nacionais. 
O Congresso tem o dever, a obrigação e a grande missão 
de ir até o fim, até as últimas conseqüências, na apuração 
desses fatos que maculam a nussa pátria e envergonham o 
nosso povo. Doa a quem doer, os culpados devem ser apon
tados à Justiça e por ela julgados, condenados e execrados 
diante da opinião pública. 

Portanto, em um momento como este, nós, Senadores 
e p-epu~~dos. estamos diante de dois caminhos importantes 
para decidir o futuro do Brasil e a recuperação da imagem 

: honrada do Congresso Nacional. Se ficarmos do lado da cor-
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rupção, da impunidade e do lado dos criminosos, estaremos 
traindo o nosso povo e mergulhando o _Brasil na maiOr de 
todas as vergonhas. Se escolhermos o caminh~ ~o . protestO 
e do repúdio, através de medidas legais que estão ao no~so 
alcance para apontar os criminosos, estaremos promovendo 
a grande ruptura e levando o País ao _encqntro do seu destirió, 
que é de ser uma grande nação, educada, moderria e desen
volvida. 

Sr. Presidente, Sf+'l e Srs. Senadores, até 1994, quando 
ocorrerão eleições gerais, nós teremos dois grandes encontrOs 
com o povo brasileiro. Em outUbro próximo aconteceião as 
eleições nacionais para PrefeitOs e Vereadores e praticamente 
em seguida nós votaremos outra vez para decidir sobre a 
folma de governo. Dessa maneira, até 1994, teremos uma 
eleição a cada ano, e aí nós precisamos ii às ruas -para gánhar 
a confiança do povo e pedir que manifestem ã. sua preferência 
com cuidado. 

Se estamos deCretando o fim da corrupção desenfté.ada, 
é chegada também a hora de decretarmos o fim do abuso 
do poder econômicQ_nas eleições. Não podemos mais aceitar 
que aventureiros, traficantes e ladrões, uSem e abusem do 
poder económico para comprar votos nas disputas eleitorais; 
A imagem do Congresso Nacional está diretamente lig!).da 
à qualidade e à honradez de seus representantes. 

Não queremos mais que traficantes e outros da mesma 
estirpe se escondam por trás da imunidade de um mandato 
Parlamentar para poderem cometer seus crimes. Tenho certe
za de que a maioria dos meus colegas pensa assim. 

Para que haja um verdadeiro desenvolvimento, é preciso 
que haja uma real consciência nacional. Segundo Tourraine, 
o Brasil foi um Estado antes de ser uma nação. Evidente
mente, não podemos dizer que existe hoje uma consciência 
nacional no seio da sociedade. O que existe, na realidade, 
é um grande vazio político para ser ocupado, Uma enorme 
desesperança e, por incrível que pareça, uma incomparável 
vontade reprimida de mudança por parte do povo. 

Apesar de todo o sofrimento a que foi submetida, a popu
lação brasileira ainda acredita no futuro. É justament_e_ aí que 
se apresenta a grande possibilidade para a classe poiítica em
barcar em um novo tempo. O Brasil que surgirá daí será 
muito diférente do populismo clientelista encãrnado hoje Bri
zola e do liberalismo_ paternalista ensaiado por Fernando Co
llor de Mello. 

Antes de encerrar, quero solicitai' que_-sejam publicados 
como adendo a este discurso os artigos CujOs respecitivos títu.; 
los, autores e referência da publicaçãCi são oS seguintes: "Não 
é crime. É crime?", Fernando Pedreira;-Jornal do Brasil de 
9-8-92; "De COII1Jpção- e de fantasmas", Barbosa Lima Sobri
nho, Jornal do Brasil de 9-8-92; "A pergunta da vez", Wilson 
Figueiredo, Jornal do Brasil de 9-8-92; "A mentira'', Gilberto 
Diritenstein, Tribuna da Bahia de 8-8-92; ''Forcella forconae.:
nado", editorial do Jornal do Brasil de 31-7-92. _ 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SE
NHOR JUTAHYMAGALHÃES ÉM"SEU DISCUR-. _ 
SO: 

"NÁO É CRIME. É CRIME?" 
Fernando Pedreira* 

Se não fosse trágiéd,-seria cómico. O goVerno decapitado 
do _Presidente Collor (mas Que continUa pondo ovos como 

a g~linha do MiUor) sustenta-se escorad_o na V!Jrach;Jad~ do:s 
urubus do PFL. Na_ verdade, o governo é como um paletó 
ou um sobretudo, já sem o ocupante, que o governador AC 
Magalhães ergue.:: no ar com uma das ni.ãos, enquanto com 
a outra lhe vasculha os bolsos. 

Fundos bolsoS, um tanto melados e gordUrentos. QUando 
já não houver neles muito mais o que vaScUlhar, o valente 
governador soltará outra vez o seu célebre brado de guerra 
(aquele mesmo que disparou o tiro de misericórdia no briga
deiroDélio e no regime militar, e 1984) e mudará de trincheira. 
E de bandeira. 

- Assim é política, ou antes: assini. São ésses põlíticos. Diz 
o ditado que enquanto há vida há esperança. Armados da 
mesma malufiana, Coriácia a sensibilidade moral, o _ministro 
Jorge BOrnhal!.sen (quem diria!) não hesita em le'mbrar o pare
leio histórico: "É como na campanha das diretas. Muita onda, 
mas, na hora dos_ votos no Congresso, não passa "'Em outras 
palavras: nós, deputados governistas, estamos aqui para isso. 
A vontade da Nação, expressa num movimerito que levantou 
o país inteiro, não passou. Muito menos hão de passar, agora 
exig;ências da moral e da decência ... A norma constitl,lcional 
dos. dois terços (e os dinJ;leiros públicos em nossas mãos) nos 
tornam invioláveis. · · ' · · · 
_ O GeneraL Ernesto Geisel, antigopatrãode Magalhães 

e "Bomhausen, chamava isso de ditadura de uma lninoria: e. 
para· ful~iriar essa ditadura (que se erguera contra a dele 
próprio~ decretou o seu famigerado "pacote d_e aPril", em 
1977. O preceito constitucional dos d5>~s terços destina,-se pru
d6ntE:rilente a proteger a estabilidade das institUições contra: 
maiorias ocasionaiS 6U de circunstância. Mas pode também 
serVir, cOmo agora; de última trincheira para a c-órrú.pçãO, 
a lratide e a sem-vergonhice. · · · _ . _ _ _ 

Ninguém é perfeitO, riém mesriiO à lei_. A-primeita coisa 
que aprende· o mais ordinário dos_ rábulas é a servir-se da 
letra da lei e das suas falhas para frustrar seu espírito e tOrCéi 
e negar a própria intenção do legislador. A esta altura do 
compeonato, no entanto, mesmo juristas eminentes (e pruden
tes), como o chefe do Ministério Público, não abrem a boCa 
senão para desencorajar e deseStímUlar os que querem levar 
o inquérito até as últimas conseqüências e para dizer -que 
não há, até agora, provas ou evidênciaS qUe incríniirieiií ·cr 
Presidente da República. 

Não há provas? EntraveS burocráticos podem ter impe
dido seu acesso até as alturas do Ministério PUblico, mas 
aqui fora elas abundam ostensivas e gritantes. Provas testemu
nhais que se entrecruzam e reforçam e provas documentãis 
copiosas, cheques e papéis recolhidos pela CPI no Banco Cen
tral e na Receita que confinriam no essencial o depoimento 
dos principais denunciantes. --

Qual é esse essencial, iá documentalmente comprovado? 
Ficamos sabendo que as contas pessoais e familiares do Presi
dente da República eram largamente, generosamente subsi
diadas por um cavalheiro que emite_notas frias para fOrneCe
dores e &migos do governo, e é tido e havido como_ cbt-fe 
de uma bem-montada quadrilha de gatunos que prosperou 
fabulosamente, em apenas dois ou três anos, por meio de 
Um acintoso tráfico de influência na alta administração pública 
(e na política) do País. 

Em outras palavras: ficamos sabendo (ou não ficani.os. "), 
comprovadamente, que o Presidente Fernando Collor, é, 
quando menos, um dos_ grandes beneficiários das patifarias 
do _Sr. PC Farias. Para tentar encobrir essa evidência, cada 
vez mais. difícil de negar,- montou.:se a-hiStória grotestca do 
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empréstimo em dólaresJmma pequena esj)elunca de_ Monte
vidéu, mas isso só tornou o passivo presidencial ai~da mais 
escuso e torpe, pois o empréstimo, se verdadeiro fosSe apenas 
embrulharia o Palácio em criníes e fraudes fiscais e eleitorais, 
além de envolvê-lo com doleiros e trampolineiros de baixa 
extração. 

Eis aí o quadro que o chefedo Ministério Publico (como 
o macaquinho célebre do cartum, que não vê, não ouve e 
não cheira) ainda parece ignorar, embora a matéria esteja 
posta bem debaixo dos narizes de todos nós, _cidadãp~ dest;:t 
infeliz República. Eis aí o quadro politico e moral que a dupla 
Magalhães-Bornhausen tenta empurrar para baixo do tapete 
dos dois terços. Se, em vez de chefe da Nação e do governo, 
Fernando Collor fosse- presidente de uma empresa qualquer, 
ele já teria sido forçado pelos seus próprios assoCiados ou 
pelos acionistas a deíXã"r o cargo; -------

0 chefe do governo tornou-se moralmente e até gerc:llcial
mente incompatível com suas funções.- É como se de repente 
se descobrisse que o presidente da Volkswagen, por exemplo, 
recebia por fora uma milionária mesada de determ_in_ad.P$ con
cessionários, fornecedores ou concorrentes d~ s4-a própria em
presa. E é, na verdade, muitas vezes pior, mil vezes pior, 
porque um presidente da República não é (não deve ser) 
um homem de negócios, não pode sequer estar metido em 
negócios, ainda menos es.cusos e ctapulosos. 

Neste exato momento, a ofensiva jurídico-política da du
pla Bomhausen-Magalhães contra o impeachment nos coloca 
-todos nós, cidadãos, que pagamos impostos e financiamos 
toda essa roubalheira -diante de uma medíocre perspectiva. 
Estamos reduzidos a torcer (talve_z_ ümtilmente) para que o 
Ministro_ Marcílio e sua troupe consigam manter-se por algum 
tempo mais em seus cargos, porque sua simples presença, 
sem dúvida, tende a moderar as dimensões do assalto que 
esses cavalheiros vão montar contra os cOfres públicos. A 
goela dessa gente não tem limites. 

A crise verdadeira, entretanto, permanecerá enquanto 
permanecer o presidente. A Repúblida e o País não se redi
mem enquanto perseverar a impunidade, enquanto não forem 
afastados e castigados os _grandes responsáveis. Moralmente 
o governo Collor é um espantoso desastre. Politicamente, 
é uiziá falcatrua. Muita gente se. acostumou a crer que Fernan
do Collor é, entre nós, a melhor garantia de !-.Un_a política 
modema de liberalização da economia. Não é. Essa é mais 
uma canoa, em que ele embarcou e encalhou. 

A liberalização, a contenção da inflação, a modernização 
da economia não tem hoje, virtualmente, adversários no mun
do e são aplicadas em toda parte, desde a Rússia, até o Prata. 
A diferença é que na maioria dos lugares essa política foi 
adotada para valer e já produz (no Chile, no México) espeta
colares resultados. Enquanto que, aqui, av-ançàiriós rrlediocre
mente ou marcamos passo. Nem a inflação caiu, nem a eco:r:to
mia reanimou-se, nem nada. De fato, com dona Zélia_ e_se_u_s 
pivetes, mais o PC, o PP e o FC, pÚdemos três anOs e vamos 
perder ainila mais. _ 

Patinhamos na lama, e nos ameaçam ágora com inafs 
lama ainda, para salvar a que aí está. E há quem contitiue 
a crer que este é o caminho da prometia modernidade ... 

DE CORRUPÇÃO E DE FANTASMAS 

* Jornalista Barbosa Lima Sobrinho 
A Comissão Parlamentar de Inquérito, c-riada para apurar 

as denúncias do Sr. Pedro Collor contra Paulo César Farias, 

está perto de sua extinção, com a apresentação do respectivo 
relatório, enfeixando algumas conclusões. Acredita-se, ou su
,põe-se que alcançará, pelo menos, o empresário alagoano, 
para que explique sua presença e sua intervenção no paga
mento das contas da Casa da Dinda, 'quando, até agora, não 
exista nenhuma prova de que tenham sido quitadas com- os 
recursos que o Sr. Cláudio Vieira administrava. Nem havia 
necessidade de recorrer ao motorista Eriberto Freire, diante 
do montão de cheques já de posse da CPI, por devolução 
do Banco Central e cessação do sigilo bancário, com a inter
venção do Poder Legislativo. 

Daí o esforço e o trabalho do ex-se-cretário da Presidência, 
o Sr. Claúdio Vieira, para demonstrar que um empréstimo 
feito no Uruguai teria obtido recursos para atender aos gastos, 
não pequenos, da Casa da Dinda e d9s familiares do Presidente 
da República. Muito embora esse aspecto da questão nunca 
estivesse em debate, pois que não-faltavam meios ao Presi
dente para atender a todas essas necessidades. Desde a apre
sentação da declaração de bens exigida por lei, dos candidatos 
à Presidência da República ficara comprovada a fortuna do 
Senhor Fernando Collor de Mello dono de não sei quantoS 
imóveis e terrenos, em diversos pontos do País, e de sete 
ou oito automóveis cjuando a maioria de seus competidores 
se contentava com um carro ou dois quando muito. E o que 
se desejava é que ficam fora de qualquer contestação que 
as despesas da Casa da Dinda haviam sido quitadas com recur
sos do presidente, quando o montão de cheques, de posse 
da CPI; revelava e comprovava exatalnente o contrário, isto 
é, que haviam corrido por conta das empresas de PC Farias. 
O que vale dizer que o empréstimo, que se diz feito no Uru
guai, não teria tido nenhuma relação com o·pagamento dessas 
despesas. Tudo não passava de uma hipótese ou de uma sim
ples suposição, em confronto com a realidade dos che_ques 
que estavam depositados nos cofres da CPI. Hipóteses versus 
documentos, ou palavras contra cheques, e cheques em grande 
número, como foram amplamente divulgados. 

Tanto mais quando havia uma questão-preliminar, a de 
comprovar a existência desse empréstimo, que não constava 
de nenhum documento anterior à sua revelação, nem-mesmo 
das declarações de renda do Sr. Cláudio Vieira, e muitO menos 
do Presidente Collor. Foi essa omissãO que· deu indiscutível 
validade ao depoimento da senhora Sandra Fernandes, quan
do denunciou que o documento havia sido forjado no escri
tório do Sr. Alcides Diniz por sinal pertencente a um vultoso 
emptéslfrrtõ dos bancos oficiais, para a construção de não 
sei quantos prédios, em terrenos de sua propriedade. 

Tudo isso dava margem a que se examinassem a fundo 
os documentos do empréstimo, para que se pudesse julgar 
de sua realidade, submetido a uma perícia que opinasse sobre 
a data do papel utilizado, das condições de sua ortografia, 
para que não houvesse nenhuma dúvida de que havia sido 
formado no Uruguai. Três anos passados em absoluto silêncio 
explicaVam e justificavam todas as medidas que viessem com
provar a sua autenticidade. A recusa do Sr. Cláudio Vieira, 
de apresentar o or:iginal poderia ter o sentido de uma confis
são. E mesmo que_não houvesse dúvida quanto à sua autenti
cidade, como acreditar nele, diante do montão de cheques 
emitidos pelas empresas de PC Farias? Não seria de esperar, 
pelo menos, que o dinheiro para a compra de um automóvel 
para o Presidente da República, ou de um terreno que aumen
tasse a área da Casa da Dinda, viesse com a assinatura do 
Sr:-ctalldio Vfeiià? Ou até mesmo do próprio Presidente? 
O que poderia abrir um crédito a favor da autenticidade do 
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emj)rés'iirno feito no Uruguai ou no escritório do Sr. Alcides 
Díniz. 

Havia, aliás, um caso mais grave~ o do cheque em favor 
da esposa do Presidente da República, no valor de 3_8 milhões 
de cruzeiros. Não vinha com a assinatura_ do Presidente, nem 
de seu secretário. Quem o emitia era o Sr. PC Farias. Nada 
mais que um estranho, sem qualquer parentesco com o_-casaL 
formado pelo Presidente da República. Quantas pessoas, so
bretudo quantos brasileiros, se sentiriam satisfeitos com um 
cheque de tal importância em favor de suas· esposas? Foi un:ta 
absoluta falta de escrúpulos o Sr .. PC Farias aparecer num 
cheque dessa ordem, para simular uma intimidade que não 
deve e:x:istir, pelo menos a_o que parece. Não se deveria esperar 
que fosse emitido pelo Sr. Cláudio Vieira, como secretário 
da presidência? Seria, pelo menos, uma prova, ainda assim 
discutível, da existência do tal empréstimo do Uruguai que 
os próprios técnicos desse país estão agora desmentindo, con~ 
tra um grupo de indivíduos em luta contra processos policiais, 
como se tivessem carteira de marginais. 

Mais impressionante do que tudo seria a presença de 
"fantasmas" nos cheques de PC Farias em favor da Casa
da Dinda. Pelo que se sabe, até agora, são pelo menos oito 
fantasmas mais a saber: Flávio Maurício Ramos, Manuel Dan
tas de Araújo, Regina Freire de Almeida, Jurandir Castro 
Menezes, Rosalinda Cristina de Menezes, José Carlos Bonfim. 
Carlos Alberto da Nóbrega e Regina Silva Bonfi!n .. Oito ao 
todo. Convo_çacjos por edital não apareceu nenhum. Ninguém 
sabe se existem ou onde moram. Ex_ibem, nos doc;umentos 
que firmaram, um CPF que corresponde a outras pessoas 
no cadastro fiscal. O que até certo ponto é fácil de admitir, 
pois que tratando~se de fantasmas, devem estar fora da reali~ 
da de e não pensariam errt possuir CPF, nem sabeii:am, prova
velmente, o que isso poderia significar. Há que ter consCiência 
de fantasma, até para merecer algum crédito. 

O que mais me impressiona e até mes_mo me assusta, 
nesse episódio, é a expansão da corrupção. Antes, estava 
confinada a pessoas _vivas. Agora invade o mundo extrater
restre, mobilizando entes_ que estão fora _do Çóçiigo_ Penal 
e até memso da lei do colarinho branco._ Sinto necessidade 
de recorrer à fantasia e não sei mesmo como restririgir a 
função dos fantasmas a serviço de uma corrupção genera~ · 
lizada. Tanto mais quando tem condições .de_ z_omb_ar dos~_edi
tais de _convocação. C Não precisam de passaportes. nem de 
carteiras de identic;lade. _É o que se poderia -classifiCar como 
corrupção além-túmulo, no gozo de uma imunidade absoluta, 
pelo menos até o_dia do Juízo Final, que também não sei 
se alcançará os fantasmas. · - -

Nada mais que um problema para os futuros constituintes, 
quando tiverem que elaborar o capítulo dos Direitos e Deveres 
dos Fantasmas, se quiserem se pôr em dia com os realidades 
brasileiras. 

• Jornalista, escritor, membro da Academia Brasileir(l de Letras, presidente 
da Associação Brasileira de Imprensa. · 

A PERGUNTA DA VEZ 
Wilson Figueiredo 

A bola da vez é_ a pergunta que mais se faz, mas a resposta 
pede prazo. Ninguém agüenta esperar: encaçapa ou não? A 
pergunta se repete várias vezes ao dia, a qualquer pretexto. 
O homem cai ou n_ão cai? _- é o que máis se ouve. Este 
é o tratamento respeitoso dispensado ao sujeito da oração 

entre os 31 milhões que eleitoralmente nada tiveram a ver 
com ele .. Votaram nos demais candidatos pelas mais diferentes 
rãzôes._ 

Nos casos de intimidade entre os interlocutores, o verbo 
vem sozinho e o suJeito se mantém implícito: cai? Aos poüOOS 
a indagação toma- corpo e ·se--enche de sentido oculto. No 
come-ço (da CPI) a pergunta chegou como se nada quisesse. 
Foi ficando insistente com as revelações da CPI. Já os eleitores 
que votaram no presidente ainda não têm juízo de valor defini~ 
tivo a respeito. Com timidez social (traduzida na falta de 
veemência política), até hoje não se consideram parte da opi~ · 
nião .pública. Evitam a pergunta por não terem resposta pron
ta. No fundo, é a mesma posição da campanha eleitoral: des~ 
confiança da política em geral e suspeita dos políticos em 
particular. · 

Entre sócios (de idéias políticas), logo pela manhã, se 
ouve: então, o homem cai? Os mais atarefados se limitam 
a um seco - cai? Outra ordem de indagação se apresenta, 
agora que a CPI ruma para o final: que acontecerá se o homem 
for depostO? Mas, como uma pergunta só não fecha, fica 
lugar para outra. E se o presidente não cair? 

A questão vira outra~ o-que pode ter mais conseqüências 
(económicas, soCiais ·e·- políticas) - o presidente cair ou ser 
mantido? Passando da pergUnta à resposta-, a·primeita hipó
tese a ser considerada é a admissão de que Collor está impli
cado. Vamos que cãia. A deposição, porém, não é tudo. Que 
vlrá em s·eguida? Pela Constituição, o vice. As conseqüências, 
que ·não têm prazo, ficam para- depois. A hipóteSe oposta 
à deposição- também não satisfaz os que andam à procura 
de tranqüilidade. E se o presidente for mantido? Aí é que 
está. A capacidade de recuperação pessoal não é tudo. 

A pergunta 'suS_pensá Sobre nóS· traz Iloveilta -pof Cerito 
do ·sentirD.ento~ éoléfiVO, dó quãl o Cidadão,- com os seus dez 
por cento de cota pessOal, não se dá conta. É ·evidente qUe 
um empregado e um empregador (para fícar ria tese) -não 
são socialmente desiguais apenas na distribuição de renda. 
A noçãO dC:-risêó polítiCO varia com a ·posição do sujeito na 
oração (concorda em número e grau com o nível social). Até 
a noção de moralidade tem peso variáVel. Quem tem mãis 
a perder se preocupa maiS e que'rii te-m poLiJo pode ser hicbrtse~ 
qüente. É da natureza social do homem, que para muitos 
é a-que conta efetivamente-. -· ____ 

7 

-_-· • 

Reaparece o prazer de derrubar governos eleitoS, Cõrrí 
mais sabor no presidencialismo (dado o lado pn?ibid~?_ da p_ráti
ca) que no parlamentarismo. Sob a ConstituiçãO de 46, chegou 
a ser um mUst nacional. Voltou agora com sabor de nostalgia. 
Explica~se assim ·tanta resistência- ao ·parlairientariSri16~ que 
secaria as crises, que annam as deposições. 

A UDN podia ser (e era) eleitoralmE;nte fraca mas ,f<;>rt~s~ 
sima pa:ra derrubar governantes. Pouco lhe importavam as 
conseqüências. O eleitorado udenista c;t_o delfrio co~_P: U.'!I_~,.d~: 
posição. presidencial. O que se percebe é o renovaP-o prazer 
de depor. muito mais estimulante que o de eleger governante. 
A{ é que está. _Não 1$. justo que o prazer seja exclusivO dos 
udenistas (que nem sabe que são). Embora morta e enterrad~ 
a UDN, o udenismo sobrevive com os Jnesmos mqtivp~ s9b 
rótulos diferentes.-íuclinos e petistas também se serltem c6ni" 
direito ao esporte de abater um presidente em pleno vôo. 

A pergunta percorre várias vezes por dia a classe média 
sem merecer a a_teoção_ dos pesquisadores de opinião pública. 
São claros os sinais de contentamento pela verificação (na 
prática) de que as instituições políticas estão corresp~ndendo. 
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Sente-se o júbilo de saber que é perfeitamente possível rastrear 
atas de governos até no escuro. A democracia é possível. 

Do meio da sociedade para cima. aparece algum receio 
em relação ao ·que ·pode acontecer se o presidente vier a ser 
deposto. No parte de cima do que se considera classe média, 
abancou-se confortavelmente a apreensão de que, se o presi
dente não for tirado, pode ser muito pior. Para baixo, falta 
um ponto de vista "estabelecido ( exceto o de que não haveria 
muita diferença entre quem saísse e quem entrasse). A prova 
é que, à medida que a CPI foi desvendando as falcatruas, 
a indignação se recusou a descer socialmente com a mesma 
veemência. O fatO é qUe faltou unanimidade à classe média 
a respeito de tudo isso_. 

Não é rigorosa_(e muito menos científica) a aferição ·do 
que seja classe média, cujo sucesso político ilão se exprime 
em termos de renda e não pode ser medido em bens pessoais. 
Quem fica rico (com facilidade) salta para um andar mais 
alto na escala social, ainda que a cabeça fique junto aos valores 
pequeno-burgueses. Precisa de tempo para se libertar. A dife
rença de um grande para um pequeno-burguês não é tanto 
o dinheiro. Percebe-se melhor a olho nu. 

A parte de cima da classe média brasileira aprumou na 
segunda metade do século e ainda tem as idéias arrumadas 
com o método de quem confia na História e tem õporturiidacte 
a galgar. Dispõe de tempo para trazer de olho o seu ptóXfnlo
(pelo menos na renda) e os governantes. Daí para baiXo, 
a situação se mantém imprecisa, seja por insuficiênciã da renda 
para as necessidades inseparáveis do pequeno-b~~_!lês, seja 
na ausência de aspirações sociais e políiícas acima das possibi
lidades de cada um. A visão moral é tida quase como luxo. 

A grande faixa social que vótou maciçamente em Collor 
- pelas razões que o candidato· apresentou e ·o eleito não 
honrou - é de escassa consciência política. Enquanto toda 
essa gente pensar assim, não- estará potitizada n6- sentido em 
que se entende a politização, mas no da anti-política coin 
que Collor foi pedir-lhe os votos, e conseguiu. Mais uma 
vez, diante do que a CPI trouxe a público, essa parcela mani
festa difer-enças em rela-ção à classe média propriamente dita, 
que faz opinião pública com seu peso_sociãl e a capacidade 
multiplicadora da sua indignação moral. 

Por deferência p_olítíca, eSse eleitorado de Collor costuma 
ser considerado classe média, mas não é; continua no estágiO 
anterior à política, e sem a rnenof -noção· de HíStória. Dá 
por encerrada a sua participaçãO-políticá no ato de votar. 

A MENTIRA 

Já existem provas definitivas mostrando que o empresário 
PC Farias está metido numa série de delinqüências. Também 
há provas de que o Presidente Fernando Collor é beneficiário 
direto desse empresário. E mais: mentiu à opinião pública. 
Pergunta: por que a população não consegue expressar organi
zadamente sua perplexidade diante da evidente mentira? 

Ainda não surgiram indicações (se é que vão surgir) de 
que vai repetir o fenômeno da campanha pelas diretas, quando 
a população foi para as ruas em nome de um ideal. N()~e-se, 
entretanto, que. segundo as pesquisas de opinião~ a mai~ria 
dos brasileiros acredita que flagrou uma mentira, supondo 
que PC é um delinqüente, protegido pelo Presidente. Uma 
das respostas está, certamente, na imagem dos políticos. 

A imensa maioria das lideranças políticas de Oposição 
está desgastada. Na época das diretas. sua imagein estava 
associada à ética e à esperança. O grupo que colocou ns mi· 
tpões nas ruas é, hoje, viSto com desconfiança ou, na melhor 

das hipóteses, não suscita mais emoção. Daí não se consegue 
transformar a consciência da mentira numa articulação popu-
lar pela verdade. 

''A imensa maioria das lideranças políticas de Opo
sição está desgastada. Na época das diretas, sua imagem 
estava associada à esperança." 

O PMDB arranhou-se na fisiologia do poder e mesmo 
em denúncias de corrupção. Os tucanos, onde há pessoas 
eticamente respeitadas como Mário Co.vas ou Fernando Hen
rique Cardoso, são apontados como indecisos. Lula, do PT, 
não consegue tirar a suspeita de que age movido ao rancor 
da derrota. Leonel Brizola preferiu uma aliança involuntária 
com ACM em tÇlmo do pacto da impunidade. 

No fundo, a boa parte da população, .... ontaminada por 
um destrutivo ceticismo, imaginã qUe Collor deveria sair, mas 
seus sucessores não seriam muito melhores - ou seja todos, 
em menor ou maior grau, mentem. -- -- - -

PS -A propósito, li um magnífico ensaio de Celso Lafer, 
receritemente publicado~ intitulado "A mentira". Apenas um 
trecho: "Por que a democracia se baseia no princípio da con
fiança e da boa-fé, e não no medO, ela sUcumbe quando a 
esfera do público perde a transparência e _se vê permeada 
pelo segredo e_ pela mentira, que é o que ocorre quando a 
palavra esconde e engana, ao invés de revelar, conforme deter
mina o princfpió ético da veracidade". Traduzindo para os 
leigos: o autor mudou_ de _opinião, não acieditava no que 
escreveu ou está, acima da ética, apegado ao poder. 

FORCELLA FOI CONDENADO 

O cambista Ricardo Alberto Forcella Garcia, proprietário 
da Alfa Trading S.A., a empresa que concedeu a Cláudio 
Vieira um empréstimo de US$5 milhões usado para pagar 
contas do Presidente Fernando Collor, foi condenado no U ru
guai a nove meses de prisão, por formação de quadrilha, 
em outubro de 1978. Essa informação foi recebida ontem 
à noite pelo Deputado Aldo Rebelo (PC do B - SP). O 
deputado também recebeu de Montevidéu cópias de notícias 
publicadas no jornal uruguaio El Diário, no dia 14 de setembro 
de 1978, em que· o-nome de Forcella é listado como o·segundo 
prinCip<il suspeito da morte do contador público Roberto 
Saenz Gallinal, ocorrida em setembro de 1977. Rebelo acom
panhou dois integrantes da CP! do caso PC a Montevidéu 
para investigar a legitimidade e a origem dos recursos empres-
tad_os por Forcella a Cláudio Vieira. -- _ _ 

O jornal relata as investigações- feitas pela Diretoria de 
Inv~stigações de Montevidéu, segundo as quais o proprietário 
da Alfa fazia parte -de um grupo qualificado pela polícia como 
·~iissociación para delinquir". que realizava remessas ilegais 
de dólares para o exterior, t~gdo remetido cerca de US$100 
milhões de Montevidéu para Buenos Aires entre 1970 e 1978. 

A morte do contador, segundo o noticiário, teria sido 
queima de arquivo. As autoridades uruguaias apuraram que 
Forcella realizava operações fraudulentas de câmbio, junta
mente com Roberto Garcia, Montautti, Alfonso Sencion, Ál
varo Crossi e Enrique Urrutia. Essa Organização, segundo 
iilformações das autoridades policiais uruguaias divulgadaS 
pelo El Diário, teria atuado no Brasil. durante um período, 
até passarem para o mercado uruguaio um cheque--roubado 
e falso, de US$~ mil, o que levou os cambistas clandestinos 
a desistir das operações com bra~ileiros~ _ 

Forcella e seus sócios, segundo apurou a polícia uruguaia, 
operavam comprando dólares no Uruguai e levando o dinheiro 
a Buenos Aires, com um lucro de 8% sobre a remessa de 
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divisas. Todos os membros do grupo são de nacionalidade 
uruguaia. Eles seriam donos de uma casa 'do câmbio clandesw 
tina no centro de Montevidéu e de uma filial em Buenos· 
Aires, na Calle Maipu, 500. - : _ 

A morte do _ço_ntador, que tinha envolvimento com o 
grupo, somente foi desvendada um ano mais tarde, em 1978. 
E à época em que aconteceu chocou a soCiedade uruguaia, 
pela perversidade do ass~~sinato. O corpo foi enContrado mu
tilado, no bairro de Shangrillá, em MonteVidéu. O julgamento 
de Forcella foj, a princípio;--abafado pelos mHitares que exer
ciam forte influêltcia sopi-e o governo do civil Aparício Men
dez. Mas à medida em que se confiimãVã a gravidade da 
sangria de dólares que o bando havia realizado no país, o 
caso voltou a ser notk:i:ido pela imprensa. até a cOndenação 
de Forcella. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 3, de 1992 (n• 4.818, de 1990, 
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da 
União, que: cria cargos de Procuradores do T(abalho de_ segun
da categona, cargos .efetivos em comissão e. dá outra~ Provi
dências no âmbito do Ministério Público do Trabalho. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. A matéria 
será incluída na Ordem do_Dia oportunamenÚ. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão -ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l
REQUERIMENTO N' 425, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 425, de 
1992, de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho, -solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo publicado no jornal Diário do Nor
deste, sob o título "Patrono do desenvolvimento", edição de 
14 de junho de 1992 -

-2-
REQUERIMENTO N• 432, DE 1992 

- -· -- .. 
Votação, em turno úníco, do Requerimento n~ 432, de 

1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos 
termos regimentais~ a transcrição-, noS- AnaíS dO Senado Fede
ral, do artigo publicado no jornal O Estado de S. Pã.Ulo, sob 
o título "Por que o FinSocial", edição de 13 de junho de 
1992. . -

-3-
REQUERIMENTO N• 443, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento nf> 443~ -de 
1992~ do Sena-dor Valmir Campelo, soliciiando, nos termos 
do art. 256 do Regimento Interno, a retirada do Projeto de 
Lei do Senado n9 76, de 1991, de sua autoria, ·que dispõe 
sobre pensão militar. -

-4-
REQUERIM];:NTO N' 480, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n'-' 480, de 
1992~ do Senador Nelson Carneiro·; sõlicitan(lo, nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem 

do Dia do Pr,ojet9 ·Qe Lei do Senado n9 258, de 1991. de_ 
s~a autoria, que fiXa-o valor. dOs ·títUlos públicos :na composição 
do preço para aquisição de b~ns.a setcrm alienados. 

;...,s-
PRO:PóS'fA DE" EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 4, DE 1992 

Discussão, em primeiro turno, d~ Proposta de Elnenda 
à Constituição n9 4, de 1992, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães e outros Senadores, que dá no_~a redação ao artigo 
4Tda Constituição. (1~ sessão dt;: s:liSÇuS:São.) 

. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portello) - Está encer-
rada a sessão. -

(Levant~-Se a·seS;ãb cis· 18 horaS e's:4 min'utos.) 

A:I'OS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 332, DE 1992 

.o Pr~sidente do S~nado Fede_ral~- rlo uso da sua compe
têncta regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da 
Comissão Q_iretora n9 1, de 1991, e tendo enl vista o que· 
consta do Processo n9 010.765/92:.1, res_qlv_e exonerar, a pedi
do, AN<:JEUCA MARIA ELLERY DA -COSTAdo cargo, 
em com1ssão, de Assessor Técnico, Códi_iio SF-DAS-102.3, 
do Quadr~ de __ Pessoal do Senado Federal,- do GabiD.ete da 
Senadora Marluce Pinto, a partir de 12 de agosto de 1992. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. - - - -- -· 

ATO DO PRESIDENTE N• 333, DE 1992 

·· --O Presidente do Senadó Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que -lhe fói outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora 119 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 0450/92-8, resolye aposen
tar, voluntariame~te, com proventos proporciori.ais-·ao·terripõ-. 
de serviço, Pedro MarianO de Carvalho, matrícula 0370, Espe
cialista em Indústria Gráfica Leglslativa/Técnicas, Segunda 
Classe, PL. M18, do Quadro de Pessoal do Centro Gtáfito 
?o _Senado Federal - CEGRAF, itõS-térffios do artigâ 40, 
mctso Til, alínea c, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinado com o artigO 186, inciso III, alínea c, 
da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1992. -Senador Mauro· 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 334, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
çó'es regimentais e regulamentares, e de conformidade corri 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n'-' 2, de 1973~ resolve designar_ MarcoS 
Santos Parente Filho, Técnico Legislativo- Área de Processo 
Legislativo, Classe "'Especial", Padrão III, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, para exercer, em substituição, o cargo 
de Chefe do Ceri~onial da Presidência, cõ-digo SF
DAS-102-3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, a partir 
de 18 de agosto de 1992. . 

Senado Federal, 18 de agosto de 1992. ~Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE N• 273, DE 1992 
(Publicado no DCN, Seção II, de 1•-7-92.) 

RETIFICAÇÓES 

Na página 5553, 2• coluna, item 1.02, Classe "2'", do 
Padrão V para o Padrão VI, 

Onde se lê: 
003. Stelina Maria Martins Pieda 
Leia-se: 
003. Stelina Maria Martins Pinha 
Na página 5554, 2• coluna, item 1.11, Classe "i•", do 

Padrão IV para o Padrão V, 
Onde se lê: 
007. Paulo Luiz Alves Correa 
Leia-se: 
007. Paulo Luz Alves Correa 
Na página 5555, 2' éoluna, item H:d2, Conceito 2 -

1•-1-93, Classe "Especial", do Padrão II para o Padrão III, 
Onde se lê: 
006. Luis da Rocha Varella 
Leia-se: 
006. Lais da Rocha Vare1Ia 
Na página 5556, 2• coluna, item !1.05, Conceito 1, 1•-1-92, 

Classe "EspeCial", dO Padrão II para o. Padrão III, 

Onde Se lê: 
-025. C ro Bék)da Silva 

Leia-se: 
025. Cícero Belo da Silva 

· Na página 5557, 1• coluna, 
Onde se lê: 
011. Hermando Marina de Almeida 
Leia-se: · · 
011: Herman99. Mariano de Almeida 

ATO DO PRESIDENTE N• 274, DE 1992 
(Publicado no DCN, Seção II, de 1•-7:92.) 

RETIFICAÇÓES 

Na página 5557, 2• coluna, art. 2•, 
Onde se lê: 
os eleitos deco.rren~tes deste AtO~ vigora~ãO.-:: 
Leia-se: · · 
Os efeitos decorrentes deste Ato vigorarão~.: · 
Na página 5558, 1' coluna, · · ' · 
Onde se lé: -
001. Lúcia Nara de Carvalho Pereira 
Leia-se: · - · · 
001. Lícia Nara de Carvalho Pereira 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 155• SESSÃO, EM 19 DE AGOSTO DE 
1992 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 
--N' 285/~2 (n' 491192, na origem), encamirihlmdo 

cópia do texto da Lei Delegada n' 12, de 7 de agosto 
de 1992, que dispõe sobre a instituição de Gratificação 
de Atividade Militar para os servidores militares federais 
das Forças Armadas. 

1.2.2 - Aviso do Secretário-Geral da Presidência da 
República 

- N' 1.062192, encaminhando informações sobre os 
quesitos constantes do Requerimento n"' 441, de 1992, de 
autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

1.2.3 - Requerimentos 
- N 9 628/92, de autoria do Senador Almir Gabriel, 

solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Feder_al, 
do artigo de autoria do Ministro da Saúd~,_ Adib Jatene, 
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, sob o título 
••o tributarista, o juiz e o ministro", edição de 15 de agosto 
de 1992. . ___ _ 

- N~> 629/92, de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, solici1;ando a transcrição, nos ·Anais do Senado da 
matéria "0 tnOurista, o juiz e o ministro" de autoria .do 
Ministro da Saúde Adib Jatene, publicada no jornal O 
Estado de S. Paulo, em 15 de agosto de 1992. 

- N95 630 e 631192, de autoria do Se_nador Ronan 
Tito, solicitando ao Ministro -da Agricultura e ao Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejamento, esclarecimentos 
que mençiona. 

l.2.4- Discursos doEx_pediente. 

__ - SENADOR JÚLIO CAMPOS - Centenário de 
nascimento de Fenelon Müller. -

-O SR. PRESIDENTE- Fala associativa às home
nagens tributadas ao Sr. FeneloD. Müller. 

-SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA- Decla
ração dada pelo Gove_mador Antônio Carlos Magalhães, 
atribuída ao Senador José Sarney, divUlgada pela Imprensa 
referente ao desligamento de S. Ex• do PDC e seu posicio
namento em favor do ~peach~eot do Pre~idente Collor. 

~SENADOR EDUARDO SUPLICY- Protelação 
que estaria ocorrendo na resposta ao pedido de informa
ções, encaminhando ao Ministro Marcílio Marques Morei· 
ra, a respeito da destinação dos recursos do FGTS. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Requerimento n~ 425, de 1992, de autOriá do Sena

dor Cid Sabóia de Carvalho, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo publicado no jornal 
Diário do Nordeste, sob o título "Patrono do desenvolvi
mento", edição de 14 de junho de 1992. Aprovado-

..o.;o. Requerimento- n9 432/92, de autoria do Senador 
Marco Maciel, solicitando a transcrição, nos Anais do Sena
do Federal, do artigo publicado no- jornal O Estado -de 
S. Paulo, sob o título "Por que o Fihsocial", edição de 
13 de junho de 1992. Aprovado. 

- Requerimento n"' 443/92, de autoria do Senador 
Valmir Campelo, solicitando a retirada do Projeto de Lei 
do Senado n~ 76/91, de sua autoria, que dispõe sobre pensão 
lllilitar. Aprovado. 
-- ---- Requerimento n9 480/92, de autoria do Senador 

Nelson Carneiro, solicitando a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei do Senado n' 258191, de sua autoria, 
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EXPEDIENTE 
CBNTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dirotor-Oeral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAlA 
Diretor &eeotivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adminiltrativo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Imprctso sob re~po:uabilidade da Me•a do Sendo Foderal 

ASSJNATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS Sem"'tnl .......... ·-··············-·--·-------·---Cr$ 70.000,00 
Dirctor lndutrial 
FLORIAN AUGUSTO OOUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjuto 

que fixa o valor dos títulos públicos na composição do 
preço para aquisiÇão de bens a serem alienados. Aprovado. 

- Proposta de Emenda à Constituição n• 4, de 1992, 
que dá nova redação ao artigo 47 da Constituição. Em 
fase de discussão. (1• sessão). 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
- SENADOR HUMBERTO LUCENA- Discrimi

nação que estaria ocorrendo, por parte do Poder Execu
tivo, na concessão de gratificaç6es aos servidores civis e 
militares em face da implantação da isonomi_a salarial. 

-SENADOR JUTAHY MAGALHÁES- Defesa 
de um sistema educacional consistente para que possa haver 
capacitação científica- e tecnológica e uma economia sólida. 

são. 
1.3.2 - Designação da Ordem do Dla da próxima ses-

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATO DO PRESIDENTE 
N• 335, de 1992 

TES 

Tiragem 1.200 exemplares. 

3- ATA DE COMISSÃO 
4 - MESA D!RETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMJSSÕES PERMANEN-

SUMÁRIO DA ATA DA 23• SESSÃO, 
REALIZADA EM 29-7-92 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção II), 
de 30-7-92, na página n• 6151, 2• coluna, no item 1.2.8 
- Comunicação da Presidência, 

Onde se lê: 
-Recebimento das Mensagens n~ 269 a 171/92 (n~ 

360 a 362/92, na origem) ... 
Leia-se: 

-Recebimento das Mensagens n~ 269 a 271/92 (n~ 
360 a 362/92, na origem) ... 

. . . ·~· 

Ata da 1553 Sessão, em 19 de agosto de 1992 
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Iram Saraiva e Bpitácio Cafeteira 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUf'OS, ACHAM .SR PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Antonio Moriz - Aureo Mcllo - Carlos De'Carli -
cesar Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabola de carvalho 
- Coutinho Jorge - Dirceu C'.ameiro - Elcio Álvares -
Em!as Faria - F..speridiAo Amln - Epitácio cafeteira - Ga

. ribaldl Alves Filho - Henrique Almeida - Humberto Luce
na - Iram Saraiva - Irapuan Costa J6nior - Jarbas Passa
rinho- Jollo calmon- Jollo França- Jooapbat Marinho
Joaé Eduordo - Joaé Paulo Biso! - José sarney - Jlilio 
campos - JCtnla Marlse - Jutahy Magalblles - I.evy Dias -
Lucfdio Portella - Mansueto de Lavor - Marco Maciel -
Maurício Correa - Mauro Benevldes - Meira Filho - Moi
sEs AbrAo - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney 
Maranhllo - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ro
nan Tito - Roy Bacelar - Valmir campelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 44 Srs.- Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iriiciamós nossos trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

N' 285, de 1992 (n• 491/92, na origem), de 7 do corrente, 
encaminhando cópia do texto da. Lei Delegada n9 12, de 7 
de agosto de 1992, que dispõe sobre a instituição de Gr~tifi' 
cação de Atjvidade Militar para os servidores milita_r_es_fedçrais 
das Forças Armadas. 
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É a seguinte a Lei Delegada editada pelo Senhor 
Presidente da. República: 

LEI DELEGADA N• 12, DE 7 DE AGOSTO DE 1992. 

Dispõe sobre a instituição de Gratificação de Ativi~ 
dade Militar para os servidores militares federais das 
Forças Armadas. 

O Presidente da República. 
Faço saber que, no uso da delegação constante da_Resolu~ 

ção n"'l, de 1992 --CN, decreto a seguinte lei: 
Art. 1<? Fica instituída a Gratificação d.e Atividade Mili

tar, devida mensal e regularmente aos servidores federais das 
Forças Armadas, pelo efetivo exercício de atividade militar, 
ou, em decorrência deste, quando na inatividade. 

§ 1 ço Excluem-se do disposto neste artigo as praças pres
tadoras do serviço militar inicial e as praças especiais, exceto 
o Guarda-Marinha e o Aspirante-a-Oficial. 

§ 29 A Gratificação de Atividade Militar passa a inte
grar a estrutura remuneratória dos militares. da ativa e os 
proventos na inatividade de que tratam os arts. 2~. II, e 59, 
parágrafo único, da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991. 

Art. 2•. O valor da Gratificação corresponde a 160% 
do soldo ou quotas de soldo do respectivo posto ou graduação, 
e será implantado gradativamente, de forma não cumulativa, 
nos seguintes percentuais: 

I- oitenta por cento, a partir de I• de julho de 1992; 
II -cem por cento, a partir de 1 ~ de outubro de 1992; 
III -120%, a partir de 1' de dezembro de 1992; 
IV - 140%, a partir de 1 o de fevereiro de 1993; 
V -160%, a partir de 1• de abril de 1993. · 
Art. 39 Observadas as exclusõc;:s de que trata o inciso 

II do art. 3' da Lei n• 8.448, de 21 de julho de 1992, em 
nenhuma hipótese serão pagas, aos militares, ativos ou inati
vos, vantagens que, somadas, ultrapassem duas vezes o valor 
do maior soldo, nelas incluída a Gratificação de Atividade 
Militar, objeto desta Lei. _ _ _________ _ 

Art. 4<:> Sobre a Gratificação de Atividade Militar inci
dirá a contnõuição para a pensão militar, correspondente a 
um dia e meio de gratificação, independentemente da contri
buição de que trata o art. 96da Lei n• 8.237, de 1991. 

Art. 59 Esta Lei Delegada entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos financeirOs a cbtlfãr de 19 çle julho 
de 1992, observada a gradação estabelecida pelo art, 2~ 

Brasilia, 7 de agosto de 1992; 171• da Independência e 
104• da República. -Fernando Collor. 

AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

A viso nf'1. 062/92, de 18 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento no:> ~1, 
de 1992, de autoria do Semidor Eduardo Suplicy_ 

As informações foram anexadas ao Requerimento, 
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias ao Reque
rente. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
I• Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 628, DE 1992 

Solicito, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo de autoria do Ministro de Saúde, 
Adib Jatene, publícado no jornal O Estado de S. Paulo, sob 
o título "O tributarista, o juiZ e o ministro", edição de 15 
de agosto de 1992. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1992.- Senador Almir 
Gabriel. 

REQUERIMENTO N• 629, DE 1992 

Requeiro, rios termos do art. 210 do Regimento Interno, 
a transcrição, nos Anais do Senado, d<\qjtltéria ''O tributarista, 
o juiz e o miniStro'' de autoria de Sua Excelência o Sr. Ministro 
de Estado da Saúde Adib. D. Jatene publicada no jornal 
O Estado de S. Paulo em 15 de agosto de 1992. _ . ·-. __ _ 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1992.- Senador Fran
cisco RoUemberg. 

(Ao exame da Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -De acordo 
com o art. 210, § 19, do_ Regimento Interno~_ os requerimentos 
serão submetidos ao exame da_ Comissão Diretora. ---

Sobre _a mesa, requerimentos qUe serão lidos pelo Sr. 
19 SecretáriO. - --- -

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 630, DE 1992 

Nos termos do art. 215, inciso I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro sejam piestados a esta Çasa; _ 
pelo Senhor Ministro da Agricultura, os seguintes esclare
cimentos: 

1. Está havendo importação de leite em p6? 
2. Quantas toneladas? 
3'. Autorizadas por quem? 

Justificação 

Tal solicitação prende-se ao fato de que o Brasil, atual
mente, em plena entressafra, encontra-se com produção exce
dente de leitC, tanto in natura, quanto em pó. 

Sala das Sessões, 19 de agosto.de 1992.-Senador Ro.nan 
Tito. 

(Ao exame da Mesa Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 631, DE 1992 

Nos termos do art. 215, inciso J. do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro sejam prestados a esta Cása:, -
pelo Senhor Ministro da Economia, os seguintes esclareci
mentos: 

1. Está b~vendo importação de leite em pó? 
2. Quantas toneladas? 
3. Autorizadas por quem? 

Justificação 

Tal solicitação- prende-se ao fato de que o Brasil, atual
mente, em plena entressafra, encontr;:t-se com produção exce~ 
dente de leite, tanto in natura, quanto em pó. 

Saladas SessÕes, 19 de agosto de 1992.- SenadorRonan 
Tito. 

(Ao exame da Mesa Diretora.) 

O Sr. Epitácio Cafeteira deixa ti cadeira· Çl presi
dência, que é ocupada pelo Sr! Mauro Benevides, Presi
den.te,_ 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri· 
mentes lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos 
termos do art. 216 do Regimento-Interno. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos, que 
proferirá oração alusiva ao transcurso do centenário_do ilustre_ 
brasileiro, genitor do ex-Senador Gastão Müller, Fenelon Mü-
iler. · 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) -Transcorre hoje _o cente
náriO do nascimento do engenheiro Fenelon Müller, destacado 
político matO-grossense; memhro de rima importante famOia 
ctiiabana que ao longo deste século vem tend~ intensa partici
pação na política de meu Estado, granjeando, assim, projeção 
nacional. 

Nascido em 19 de agosto de 1892, em Cuiabá, Fenelon 
Müller - filho do comerciante Júlio Frederico Müller e de 
Dona Rita Teófila Correia da Costa Müller - foi nomeado 
interventor do Estado de Mato Grosso em 123_5. Seu irmão 
Júlio Müller- Senador Gastão Müller- também foi gover
nador e interventor federal, entre 1937 e 1939, enquanto outro 
irmão, Filinto Müller, exerceu neSta Casa vários mandatos, 
num total de 22 anos, dentre eles a Presidência do Senado 
e do Congresso Nacional. O filho de Fenelon Müller- aqui 
presente, com muita honra para nós, nesta tarde- também 
esteve fazendo parte desta Casa do Congresso Nacional por 
duas oportunidades: como Suplente nos anos 60, assumindo 
mandato por afastamento do titular da cadeira, o então Sena
dor Vicente Bezerra Neto -grande cearense, que foi para 
Mato Grosso na década de 60 -, e como titular do mandato 
de 1979 a 1987, tendo feito parte da Mesa Diretora. 

Fenelon Müller fez o curso primário e ginasial no Colégio 
São Gonçalo, obtendo sempre o primeiro lugar na sua classe. 
Ao receber o diploma de Bacharel em Ciências e Letras, 
em 1910, foi escolhido orador da turma._ Submetendo-se a 
concurso público, foi licenciado como agrimensor pela Repar
tição de Terras Públicas do Estado de Mato Grosso, onde 
foi Auxiliar Técnico e, posteriormente, Diretor-Geral. Foi 
nomeado Professor_ de_ Matemática da Escola Normal, desde 
a criação daquela casa de ensino. -

Em 1918, diploma-se em Engenharia Civil pela Escola 
Politécnica de São Paulo, sendo escolhido novamente como 
orador oficial. Foi Condutor Técnico e depois Engenheiro 
Residente da V Divisão da Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil, onde, além de outros serviços, trabalhou no reconhe
cimento da variante Iraçatuba-Juquiá e-dirigiu ·os 1i"abalhos 
de reforço da antiga ponte metálica destinada ao rio Paraná, 
que foi aproveitada, em seções, nos rios Aquidauana, Salobra, 
Antas e outros. Iniciou também os trabalhos de concretagem 
dos pilares da ponte, ainda existente, sobre o legendário rio 
Paraná. -

De volta a Mato Grosso, começa· sua carreira política 
ao ser eleito vereador na cidade de Três Lagoas, que hoje 
pertence ao Estado de Mato Grosso do Sul. Posteriormente, 
assumiu a prefeitura daquela cidade, marcando sua adminis
tração pela organização daquele novel município, com ob_ras 
de arborização e de arruamento, com a abertura de rodoy1as, 
como a que liga Três Lagoas a Santana do Parnmba. Ainda 
como prefeito promOveu a divisão racional da terra em lotes 
e empenhou-se na divisão das terras destinadas à colonização, 
sendo um dos precursores da reforma agrária em Mato Grosso~ 

Entre 1927 e 1930 foi prefeito de Cuiabá, desenvolvendo 
ação administrativa verdadeiramente revolucionária. Sem ele-

var os impostos, conseguiu, desde o primeiro ano, duplicar 
a receita da cidade, graças a uma arrecadação muito efíciente. 
Empenhou-se no calçamento, com paralelepípedos, das prin
cipais ruas, permitindo o tráfego do antigo Bosque Municipal 
ao_ Porto. Adaptou ao tráfego de veículos as estradas para 
os Distritos-de Coxipó é Várzea Grande- com muita honra, 
minha terra natal - e subvencionou linhas de ônibus para 
esses locais, bem como para Cáceres, Rosário d'Oeste e Poxo
réu. Ao modernizar os serviços infernos da prefeitura, pôde 
melhorar sensivelmente as condições de trabalho dos servi
dores municipais. 

Embora permanecendo como interventor federal do Esta
do por apenas seis meses, entre março e agosto de 1935, 
Fenelon Müller esforçou-se sobremaneira para --restabelecer 
o equilíbrio das finanças do Estado, cuja situação era das -
mais precárias. Sempre preocupado com a questão das comu
nicações de Mato Grosso com o· resto do País, conseguiu 
-em conjunto com o interventor federal do então Território__ 
do Acre - a criação da primeira linha aérea ligando Cuiabá 
a Rio Branco. 

Durante vários lustros exerceu o cargo de Inspetor Fede
ral de Ensino junto aos- estabelecimentos de educação secun
dária de nosso Estado, tendo participação ativa na criação 
dos ginásios de Três Lagoas e Aquidauana. Lembro-me perfei
tamente que os meus próprioS documentos como estudante 
secundarista do Colégio Salesiano São Gonçalo de Cuíabá 
eram referendados pelo então Inspetor Federal de Ensino, 
Dr. Fenelon Müller. 

Homem de intensa atividade em prol de sua comunidade, 
Fenelon Mülle_r foí o organizador e presidente, durante muitos 
anos, da Associação Comercial de CUíãbá. Lutou pela aquisi
ção da sede própria daquela entidade, que hoje desfruta de 
grande prestígio e que sempre foi, na sua ge"stãO, um baluarte 
na defesa dos interesses do comércio. 

Tendo sido um dos fundadores da Associação dos Criado
res do Centro Mato-Grossense. foi também um dos grandes 
incentivadores das primeiras exposições de gado e de indústria 
em nosso Estado. No governo de Aníbal Toledo, Fenelon 
Müller conseguiu a importação; pelo Estado, para serem cedi
dos a particulares, de plantéis de gado holandês, normando 
e charolês, destinados à melhoria do reban~o estadual. _Bata
lhador incansáVel pela agricultura, fundou a Revista Rural, 
que muito contribuiu para o aperfeiçoamente_ da nossa produ
ção agropecuária. ~ ~ ~ - - -- ~~ - ~ ~ ~ 

Foi presidente da Santa Casa da Misericórdia de Cuiabá 
durante vários anos, tendo batalhado incansavelmente pela 
modernização dos serviços daquele hospital. Homem benemé
rito, o ilustre cuiabano Fenelon Müller também participou 
da fundação da Benemérita Li_ga Feminina Pró-Lázaros, que 
tantos e tão relevantes serviços prestou à comunidade social 
do nosso povo. 

Apaixonado pelas lides jornalísticas, Fenelon Müller es
treou nessa atividade quando ainda era estudante de ginásio, 
escrevendo para o semanário O Cruzeiro, o qual foi um dos 
fundadores. Colaborou em vários jornais do nosso Estado, 
adotando sempre o pseudónimo de André Gil. 

Ainda muito jovem, acompanhei, pela imprensa mato
grossense, vários debates entre André Gil e outros jornalistas, 
principalmente na questão energética do Mato Grosso. 

Aproveitando uma das longas estadas no Rio de Janeiro, 
escreveu uma série de artigos para o matutino A Manhã acerca 
de assuntos mato-grossenses. Esse-s· trabalhos, na sua quase 
totalidade, foram reproduzidos depois pelos noss-os jornais 
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locais. Dr. Fenelon Müller, como era conhecido, escreveu 
um brilhante artigo sobre a origem do cavalo pantaneiro, 
analisando suas duas espécies- o mimosiano e o pocon=eano-
- que, pela sua importância, foi traduzido para o espanhol 
e divulgado pela revista argentina Cavalo Crioilo, tornando~se, 
assim, um jornalista de prestígio internacional. 

O Dr. Fenelon Müller era casado com a Sr' Alúta de 
Mattos Múller, também pertencente à tradicional família ma
to-grossense, tendo falecido no dia 26 de junho de 197~, na 
nossa querida Cuiabá, deixando três filhos: Gaatão, Gabriel 
e Rita. 

Como frisei no inicio de meu pronunciamento, Gastão
Müller esteve nesta Casa como representante do meu Estado 
do Mato Grosso, entre 1979 e 1987, tendo, como_ Senador, 
exercido a liderança do seu Partido, a 4~ Secretaria d_a_ Mesa 
Diretora, a presidência da Comissão de Educação e Cultura 
e a função de Suplente da Mesa Diretora. · · 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade 
de Direito, atliou também como jornalista e professor, foi 
Deputado Federal por várias legislaturas, exerceu o cargo 
de Secretário de Estado do Mato Grosso e está hoje presente 
a esta S{:Ssão em que faço uma homenagem à memória do 
seu pai, o saudoso Dr. Fenelon Müller. 

Outro filho de Fenelon é Gabriel Júlio de Matos MüUer. 
Graduado em engenharia agronómica (meu colega de profis
são, por sinal), também foi SecretáriO de Estado do Mato 
Grosso, Deputado Estadual, suplente de Senador da Repú
blica, presidente da Federação da Agricultura de Mato Gros
so, Prefeito Municipal de Várzea Grande e Vereador na cidade 
de Lavras, em Minas Gerais, onde fazia o curso universitário. 

Já a Dona Rita Generosa Müller Pereira da Silva, a única 
filha, exerce hoje o tabelionato do 4!' Ofício da capital mato
grossense. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta data 
importante, nós, mato-grossenses, não poderíamos deixar de 
vir a esta tribuna do Senado Federal trazer a nossa mensagem 
de agradecimento à família MülleT, em especial ao Dr. Fenelon 
Müller, cujo centenário de nascimento se completa no dia 
de hoje, pelo grande feito realizado na terra de Rondon. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite,-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Pois não, eminente compa
nheiro Senador J utahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Júlio Campos, 
evidentemente não conheço bem a história do Estado de Mato 
GrosSO, mã.s tive oportunidade de conviver com_ o ex-Senador 
Gastão Müller aqui no Senado, e uma das vantagens do Sena
do é aproximar as pessoa·s, permitir que conheçamos um pouco 
maiS cada um de nossos colegas. Muitas vezes somos de Parti
dos diferentes, porém, na época, éramos do- inesrri6-Partido. 
Mas mesmo 
sendo de partidos diferentes, podemos ter uma convivência 
que deve servir de exemplo na política, porque, na política, 
não devemos brigar com os nossos adversários. E com o ex-Se
nador Gastão Müller tive urna Convivência das melhores, res
peitando o trabalho que ele exercia aqui nã Ca:sa, -seja fazeildo 
parte da Mesa Diretora, seja fiO trabalho do Plenário, não
apenas pela sua eficiêhd('l, mas também pela preocupação 
que tinha em defender as idéias nas quais aCreditava. 

Por isso, quero solidarizar-me com o pronunciamento 
que V. Ex'- faz a respeitO do pai dele, e dar o testemunho 
a respeito da convivênCia que tive aqU:i com o ex-Senador 
Gastão Müller, que sempre fez muita falta a esta Casa. - -

O SR. JÚLIO CAMPOS --Muito obrigado. Incorporo, 
com muita honra, ao meu pronunciamento o aparte de V. 
Ex•, e devo -reã.lÇar que se o- Senador Gastão Müller deixoU 
marcas inapagáveis nos Anais do Senado, não só com o seu 
comportamento retilíneo, de homem sério, de homem honesto 
e de um grande colega de Parlamento. O seu pai deixou regis~ 
trado nas páginas da história de Mato Grosso-·também um 

·exemplo de dignidade, de honestidade e de lealdade para 
com os amig-os. Eu mesmo, ainda quando jovem, jà interes
sado em política, dando os· meus- primeiros passOs, ligado 
por ativTdades não só políticas como fraternais à família Mü
Uer, cansei de passar na casa do velho Fenelon Müller para 
pedir conselhos a ele, que era um homem que tinha visão. 
Embora já idoso, mas com uma lucidez magistral, era um 
dos grandes entusiastas da eletrificação de Mato GrossO, -e 
naquela época ele já tinha preocupação com a construção 
da usina hidrelétrica da Barragem do Guia, do Rio Manso, 
cuja obra, infelizmente, hoje, no Governo de Fernando Co
llor, foi paralisada. A luta pelo Manso começnu quando o 
então Presid_ente_ Jânio Quadros, como mato-grossense que 
era, fazia aquelas reuniões de governadores das tegiões, e 
lá em Cuiabá realizou a reunião dos governadores do Centro
Oeste. 

E foi lançada pelo Dr. Fenelon uma campanha intensa 
pela construção da Barragem do Guia, nó Manso, e essa obra 
que ficou durante tanto tempo no sonho dos mato-grossenses, 
apenas em projetes do povo rnato~grossense, tornou-se realí
dade no final do Governo do Presidente João Figueiredo, 
através do saudoso Ministro César Cais, que lançou a concor
rência pública e, posteriormente, no Governo do então Presi
dente José Samey, na gestão já do Ministro Aureliano Chaves, 
essa obra foi iniciada; infelizmente, no Governo do Presidente 
Collor, foi paralisada. Mas eu tenho certeza absoluta de que 
se essa usina for concluída um dia, que espero, queira Deus, 
seja dentro em breve, uma das justas homenagens que se 
poderia fazer seria chamá-la Usina Fenelon Müller. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

o SR- JÚLIO CAMPOS - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Epitácio Cafeteira 

O Sr. Epitáclo Cafeteira- Nobre Senador Júlio Campos, 
eu n_ão_ poderia deixar de participar do pronunciamento de 
V. Ex~. Como o Senador Jutahy Magalhães, também não 
tive a felicidade de conhecer o Dr. Fenelon Müller, mas tive 
a grande honra de ser companheiro, no Parlamento, de Gast~o 
Müller. E sendo, naturalmente, como filho, urna decorrêncta
do seu pai, como a fruta é uma decorrência da árvore, tenho 
certeza de que Gastão Müller foi realmente esse homem:ex
traordinárioque V. Ex~ consegue registrar no pronunciamento 
que faz. Do Maranhão a nossa palavra para dizer ao povo 
de Mato Grosso: "Re~ba o nosso abraço pelo centenário 
de Fenelon Müller". 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado pelo aparte, 
eminente S,enador Epitácio Cafeteira, que incorporo com mui
ta honra ao meu pronunciamento. - - - -

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, justamente nestes 
dois dias o Estado do Mato Grosso comemorou o centenário 
de dois grandes homens públicos. Ontem, em CuHlbá, ao 
lado do próprio Ministro da Justiça, Dr. Célia Borja, riós 
tivemos a oportunidade de comemorar o centenáriO do nasci
mento do também Governador do Estado do Mato Grosso,. 
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Prefeito de Campo Grande, grande líder político do Estado, 
Dr. Arnaldo_ Estevão_ de Figueiredo, que foi companheiro 
de Partido, correligionário e admirador de FenelOn Müller. 
Numa solenidade marcante, a Junta Comercial de Mato Gros
so foi a primeira junta a se integrar ao Sistema Nacional 
de Informatização, e o atual Governador, Jaime_ Campos, 
quis que essa solenidade fosse realizada justamente no dia 

·de ontem, quando se comemorava o centenário do nascimento 
do Dr. Arnaldo _Estevão de Figueiredo. Hoje, um dia após, 
19 de agosto, Mato Grosso todo em fest~ comemora também 
o centenário do Dr. Fenelon Müller, hçmern que d-eixou ilus
trada a história do nosso Estado_. 

Finalizando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por tudo isso 
não poderia deixar de relembrar, em nosso nome, em nome 
do Estado do Mato Grosso, e tenho _certeza que_ em nome 
do Estado do Mato Grosso do Sul, onde o Dr. Fenelon Müller 
prestou relevantes serviços, o centenário do nascimento desse 
grande líder político, desse grahde cidadão cuiabano, desse 
grande brasileiro que foi Fenelon Müller. 

OSr.HumlwrtoLucena- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Júlio Campos? --· · .. · 

O SR. JÚLIO CAMPOS - C9m muita honra, ouço o 
aparte do grande Uder e ex-Presidente desta Casa, Senador 
Humberto Lucena. 

O Sr. Huntberto Lucena- Venho incorporar-me ao seu 
pronunciamento sobre o· centenário do D.r. Fenelon Müllér, 
membro de uma familia legendária de Mato GroSso, -que pelos 
seus pró-homens públicos, prestaram iilésúifiãVeis serviços não 
só ao seu Estado, mas ao País, nos mais díversos postos do 
Poder Executivo e_ do_ Poder Legislativo. Posso dizer que as 
minhas palavras testemunham a homenagem de todos os Sena~ 
dores da minha Bancada. Quem não se lembra do ex-Senador 
Filinto Müller, que presidiu também esta Casa_do Congresso 
Nacional. .. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Por duas vezes. 

O Sr. Humberto Lucena- ... e por:ttificou. atuantemente, 
na vida pública nacional, tendo sido um dos expoentes da 
cúpula do ex-Partido Social Democrata? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Do nosso querido e saudoso 
PSD. 

O Sr. Humberto Lucena -E a cujos q_u:adros também 
pertenci, e que predominou no cenário nacional por muitos 
e muitos anos. Quem não se lembra do ex-Senador Gastão 
Müller, que está presente nesta sessão e foi Sempre Um dos 
Parlamentares mais_ lúcidos, mais eficienteS e mais atuantes 
no Congresso NaCiOnal? Nesta Casa, o ex-~i:iidor_- GastãO 
Müller desempenhou um papel importantfssimo, tendo sido 
um dos mais destacados, vice-líderes do MDB e depois do 
PMDB. É para mim, de modo especial, bastante gratificante 
lembrar que esse ilustre mato-grossense, o ex-Senador Gastão 
Müller, quando liderei a Bancada do MDB, duran~e o íneu 
primeiro mandato no Senado Fe_çleral,_ e!!teve s_empre perto 
de mim como um dos meus vice-Hderes mais leais, maís talen
tosos e mais dignos. Ainda hoje, embora afaStado de mandato 
eletivo por uma mera cincunstância eleitoral, pois certamente 
Mato Grosso ainda o trará de volta ao cenário nacional -
ele continua prestando grandes servíÇoS- a sua terra, não só 
em Cuiabá como em Brasília. Por tudo isso, nobre Senador 
Júlio Campos, V. Ex~ com a sua presença nesta tnõuna, ao 
render este preito à memória.do Dr. Fenelon Müller, na opor~ 

tunidade do seu centenário, sem dúvida está também se cur
vando, reverentemente, a esses outros valores da família_M_ü~ 
ller a quem me referi e que, sem dúvida n€:nhuffia, estão 
incorporados ao patrimônio político nacional. 

O SR- JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado, emiiiente 
Senador Humberto Lucena. Embora V. Ex• seja da nossa 

- querida Paraíba, lá no Nordeste, conheçe bem a história de 
Mato Grosso e conviveu nesta Casa do_ Cqngresso Nacional 
com personalidades' que honraram a política mato-grossense, 
dentre eles os integrantes da família Müller, tais como o saudo

, so Senador Filinto Müller, que presidiu o Congresso Nacional 
por duas vezes e foi Líder do antígb PSD, partido- ao qúal 
V. Exa pertenceu e ao qual meu pai também foi filiado e 
gra_J;_lºe lutador. transmitindo-me este sangue da pacifiCação 
da familia pesse-dista, que deu a Mato Grosso o ex-Govemado:r 
Júlío Müller, estadista que consolidou Cuiabá como Capital 
de Mato Grosso e que deu t~mbém a M-ato Gros~o 9utro 
irmão, Fenelon Müller, que foi o atuante Prefeito de Cuiabá, 
competente político mato-grossense, bem-sucedido jornalista 
e empresário, que deu a Mato Grosso três filhos: Dona Ritinha 
Müller, Dr. Gabriel Müller e o ex-Senador Ga._.:;tãri Müller 
que conviveu no Senado com V. Ex~, na Câmara dos Depu
tados e que, realmente, mostra a estirpe, a grandiosidade, 
a linha de postura dos Müller de Mato Grosso. 

A imagem de Fenelon MU11er, que aqui destacamos na 
tarde de hoje, por ocasi3o de seu,_çentenário é a do homem 
sério, íntegro, tãO necessário neste Brasil atual, tão importante 
neste-mcfrifento ôe crise-da Nação brasileira. Muito o~rigado 
pela oportunidade e os meus agradecimentos pelos apartes. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa asso
cia-se à homenagem que o nobre Senador Júlio Campos tribtn~ 
na tarde de hoje ao grande brasileiro Fenelon Müller, na 
passagem do seu centenário. Homem que teve as suas virtudes 
agora merecidamente exaltadas, prestou, inquestionavelmen
te, relevantes serviços ao seu Estado, o de Mato Gros_so. 

Inspirado, certamente, na figura inolvidável de Fenelon 
Müller, todos os seus descendentes têm procurado honrar 
e dignificar a nossa Pátria. De forma particular, foram mencio
nados o ex-Senador Filinto Müller, que presidiu esta Casa 
com exemplar competência e com inexcedível espírito público; 
e o nosso colega Senador Gastão Müller, com quem tive o 
privilégio de conviver de perto no plenário do Senado Federal, 
aferindo as suas extraordinárias qualidades de cidadão, de 
líder político e de homem público de invejáveis qUalidades. 

Toda a trajetória de Fenelon Müller foi aqui relembrado 
pelo nobre Senador Júlio Campos, ilustre conterrâneo do inol-:
vi9-ável Qrasileiro, cujo centenário hoje comemoramos c que, 
após exercer o mandato de vereador pela cidade de_ T:rês La
goas, Prefeito desse mesmo município, sem dúvida alguma, 
destinguiu-se pelo exercício de múltiplas _atividades, sempre 
com aquela marca empreendedora que conseguiu transferir 
a todos os seus desçendentes._ Destaque-se q_ue, com a sua 
visão empresarial, foi ele o responsável pela fundação e cons
truçãO do prédio da Associação Comercial de Cuiabá, que 
transformou num plenário de discussão dos grandes temas 
ligados ao desenvolvimento da RegiãO CentrO-Oeste _do País. 

Trata-se, pois, de um grande patriota que necessitava 
realmente de ver mencionados os seus méritos, como o fez 
de forma brilhante o nobre Senador J Qlio Campos. · 

Nós nos associamos a esta homenagem, levand() _à família 
Müller, ao Governo de Mato Grosso e, de forma particular, 
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ao Senador Gastão Müller a nossa adesão espont~nea e since
ra, endossando todos esses conceitos lapidares que aqui foram 
tornados públicos e notóricos, na tarde de hoje, na magistral 
oração do Senador Júlio Campos. 

O Sr. Epitácio Cafeteira -Sr. Presidente, peço a pal8.vra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
apalavra ao nobre Senador. 

O Sr. Epitácio Cafeteira (MA. Para uma breve comuni
cação.) -Sr. Presidente, há dois dias, da tribuna deste Senado 
Federal, desliguei-me do _Partido Democrático Cristão e me 
posicionei a favor da apuração total da verdade e punição 
dos culpados, conseqüentemente coni a votação do impeacb
ment. 

Tirtha certeza, Sr. PreSidente, de que haveriam de me 
agredir os que querem evitar que o Brasil inteiro tóme Coi:lheci
mento do que está sendo apurado na CPI. Não pensei que, 
após o meu pronuncianieD.to, algo acontecesse em termos- de 
agressão. - - ~-. -

Hoje. uso esta tribuna _não devido a declarações dadas 
por pessoas assumindo a sua própria responsabilidade, mas 
por declarações dadas pelo Governador Antônio Carlos Maga
lhães - um dos pilares de sustentação do Governo Collor, 
que envolvem o nome de um Senador. Embora meu adver
sário, não acredito que o Senador José Sarney tenha feito 
aquela declaraç-ão ao Governador António Carlos Magalhães. 

Como se trata de um par, espero que o Senador José 
Samey deixe claro, perante esta Casa, õ que pensa a ··meu 
respeito e o que disse ao- Governador António Carlos Maga
lhães. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre SenadOI Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- (PT - SP .. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, no dia 30 de abril de 1992, apresentei requeri
mento solicitando informações relativas â destinação de recur
sos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que deve
riam ser prestadas pelo Ministro da Economia, Fazenda e 
Planejamento, e pela CaíX3: Económica Federal, oi:"ganismo 
que está sob a responsabilidade do Ministro da Economia. 

No dia 11 de maio; a Mesada Senado Federal encaminhou 
requerimento de informações ao Exm.l' Sr. Marcx1io Marques 
Moreira. 

Pois bem, Sr. Presidente, no dia 17 de julho de i992, 
o Ministro Marcílio Marques Moreira encaminhou a S. Ex\ 
o Sr. Senador Dirceu Carneiro o seguíD.te ofício:_·_ -o - = 

"Sr. 19 Secretário: 
Refiro-me ao Ofício SM n' 274, de 11 de maio 

'de 1992, através do qual foi remetida cópia do Requeri
mento de Informações n~> 221 de 1992, de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy sobre empreendimentos e 
operações levadas a efeito com recursos do._Fufldo de 
Garantia por Tempo de Serviço. 

Em resposta, informo a V. Ex~ que, de acordo 
com a Caixa Económicit Federal, os esclarecimentos 
solicitados poderão ser obtidos no Conselho Curador 
do Fundo de Garantia, tendo em vista tratar-se· de· 
matéria que se inseie no_âni6ífo de- sua competência." 

Ora, Sr. Presidente, trata-se de um ofícío com caracte
rística e natureza nitidamente protelatórias. Tendo ainda con-

sultado o Dr. Theo, Diretor da Assessoria Legislativa do Sena-
do, esta foi a sua opinião: -

Não podemos admitir. Sr. Presidente, que o Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejarnento, quando há uma infor
mação de responsabilidade da sua pasta, respondendo a reque
rimento de informações do Senado, díga que eu possa obter 
a informação de organismo subordinado a ele: a Caixa Econó
mica Federal. A obrigação e a responsabilidade do Ministro, 
de acordo com a ConstituiÇão, está ~m que ele próprio respón
da ao Senado Federal, após obter as infOimações pertinentes 
junto à Caixa Económica Federal e ao Conselho Curador 
do Fundo de Garantia por Tempo" de Serviço. 

Há cerca de vinte dias, minha assessoria conversou com· 
a assessoria parlamentar do Ministério -da Economia a qual 
transmitiu a informà.ção de que estava tomando as providên
cias. 

Como demoram as providências a serem tomadas, hoje 
conversei com o Chefe de Gabinete, Dr. José Gregori, sobre 
o assunto, porque preciso dessas informações com a maior 
rii"gência. Disse-me o Dr. José Gregori que havia dúvidas 
na CaiXa Económica Federal sobre a questão do sigilo ban
cário_. 

Ora, está na justificação do meu requerimento, para diri
mir qualquer dúvida referente ao § 49 do art. -38 da Lei n9 
4.595, que dispõe sobre o sigilo bancário, anexo, o Parecer 
nQ 173, de 1990, da Comissão de Constituição e Justiça que 
analisou a referida matéria e que coloca claramente a obriga
ção do Ministrp da Economia em-"respOnder requerimentos, 
inclusive aqueles com informações relativas a sigilo bancário._ 
E aqui estão informações, parte delas objeto de sigilo bancário 
e outras que não são. 

Ora, o Chefe de Gabinete, Dr. José Gregori, informou
me que até às 16h dará a resposta devida. Quero alertar o 
Ministro da Economia que a Constituiç8.o Federal diz, com 
clareza, que comete crime de responsabilidade o Ministro 
que não responder em 30 dias aos requerimentos de inforina~-
ções do Congresso Nacional. Assim, quero ter a resposta-até 
o final da data de hoje, porque, do contrário serei obrigado 
a encaminhar representação relativa a crime de responsabi
liQade_ do Minis_tro qa Economia. Acr~dito, entretanto, que 
o. Ministro d.a Economia, ciente das suas responsabilidades 
perante o _Congresso Nacional, definidas na Constituição, irá 
responder corretamente o requerimento. Mas é preciso salien
ta:J; a preocupação da população brasileira com respeito ao 
Qesenrolar da política económica. Ainda no início d.a semana, 
o Ministro Marcilio Marques Moreira, secundado pelo Secre
$o da, PQlítica Eçqnômica, Roberto Macedol comentou so
bre a dificuldade em governar diante da ~se política. 

- MenCioD.ou o Ministro Marcílio Marques Moreira a im
portância de se realizar uma reforma política a fim de que 
a economia não fique tão sujeita aos problemas de crises 
políticas. 

Ora, de onde vem a crise política? Da falta d_e credibi
lidade do Presidente da República. O momento é sério, pois 
a taxa_de desemprego no Brasil vem crescendo. Na Grande 
São Paulo, ela atingiu o reCorde de 16,2% no mês de julho, 
mantendo-se no mesmo patamar do mês anterior. Segundo 
a pesquisa de emprego e desemprego da Fundação SEADE 
- Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos - e 
do DIEESE, a situação do mercado de trabalho na Grande 
São Paulo é grave. A Federação das Indústrias apurou 3.683 
desemprêgados _na indústria paulista na primeira semana de 
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agosto. Na última semana de julho, foram demitidos 3.033, 
o que indica estabilidade no ritmo de desemprego. 

No ano, o total de desempregados, segundo a FIESP, 
soma 117.269 pessoas e, nos últimos doze meses, o número 
de desempregados chega a 174.442. Os técnicos da Fundação 
SEADE e do. DIEESE esperavam uma queda na taxa de· 
desemprego em julho, mês associado a um crescimento do 
nível da atividade econômica. O contingente de desempre
gados, entretanto, foi estirifãdo em 1 milhão e 238-mil pessoas, 
em comparação com 933 niil pessoas em julho do ano passado. 
"A taxa de julho está na contramão das tendências históricas", 

_ Esse requerimento de 5 de abril de 1991 não teVe ainda 
decisão por parte do Juiz Federal da 6• Vara. Por isso, estamos 
solicitando informações ao mesmo relativo à destinação dos 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUK SE REFERE O SR., 
EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO: 

disse Pedro Paulo Martoni Branco, Diretor Executivo do SIA- Brasília _ 0 Ministro da Ação Social, Ricardo Fiúza, 
FI. A crise política tem contribuído para o adiamento das informou que 0 Presidente Fernando Collor anunciará_ hoje 

COLLOR LIBERA HOJE 2 TRI 
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

decisões mais ousadas dos agentes económicos. Em Julho, a liberação de Cr$2 trilhões para obras no setor da construção 
houve uma redução de 1,1% da parcela de assalariados com civil. Deste montante, Cr$1,5 trilhão será obtido através de 
carteira de trabalho assinada, um contingente praticamente empréstimo tomado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador 
igual ao registrado no final de 1985, de cerca ~e 2,9 milhões. _ (FA T), de onde, semana passada, saiu outro empréstimo, 
A situação do desemprego só não foi pior em julho em razão no valor de Cr$5 trilhões, para 0 Ministério da Saúde. 
do crescimento de 3,2% na construção civiL Os Cr$500 bilhões restantes serão arrecadados junto ao 

Ora, Srs. Senadores, é exatamente o aspecto do desem~ Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), que é formado com 
prego que mais preocupa os assalariados e os trabalhadores, recursos dos Fundos de Aplicação Financeira (Fundões). Os 
que não conseguem, seja no mercado formal, seja no mercado Cr$2 trilhões deverão ser gerenciildos pela Caixa Económica 
informal, qualquer oportunidade de sobrevivência. E há, ob- Federal (CEF), que repassará o dinheiro_para as obras de 
viamente, uma preocupação maior porque, como se sabe, .construção civil, saneamento e infra-estrutura já contratadas 
tem havido dificuldades para os trabalhadores desempregados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
obterem, com a devida presteza, o seguro deseq~.prego. _ (FGTS) e que, devido à queda de arrecadação e ao aumento 

O Ministro da Ação Social, Ricardo Fiúza, iriformou que dos saques, estão praticamente paralisadas. 
o Presidente Fernando Collor anunciará hoje a liberação de Apesar de ter conseguido estes Cr$2 trilhões, Fiúza disse 
2 trilhões para obras no setor da Construção Civil; que 1,5 que ainda não está satisfeito. Segundo ele, o déficit do FGTS 
trilhão será obtido mediante empréstimo tomado ao Fundo é de Cr$5,8 trilhões, e com os Cr$2 trilhões provenientes 
de Amparo ao Trabalhador. exatamente o Fundo de onde dos empréstimos só será possível pagar 40% dos contratos, 
vêm as reservas para o pagamento do seguro-desemprego; e assiin mesmo s6 até o fim deste ano. 
e os abonos, que são os objetivos principais do Fundo de Mas insatisfeito" e preocupado mesmo está o represen-
amparo ao Trabalhador, conforme estabelece a Constituição. tante do ConSelho Deliberativo do FAT (Codefat), Willy Fis~ 
Há que ressaltar a preocupação do representante do Conselho cher. Segundo ele, as reservas do fundo já estão sendo dilapi~ 
Deliberativo do FAT, Willy Fischer, porque pode estar ocor~ dadas, e "se os políticos continuarem obtendo empréstimos 
rendo inviabilização de recursos para o pagamento do seguro~ desta monta, até julho do ano que vem não sobrará dinheiro 
desemprego. para pagar o seguro-desemprego e os abonos, principais obje-

Já em 1991, o Partido dos Trabalhadores impetrou pe- tivos do FAT". 
rante a Seção Judiciária do Distrito Federal, junto ao l!Jiz DESEMPREGO MANTÉM RECORDE 
Federal da 6" Vara, Mandado de Segurança Coletivo contra 
a omissão administrativa dO-Dr. Roberto Guimarães, Diretor 
do Departameno do Tesouro Nacional do Ministério da Eco:
nomia, Fazenda e Planejamento, para que fossem esclarecidos 
os-fatos relativos à administração inadc;:quada do Fundo de 
Assistência ao Trabalhador. Na oportunidade, os Advogados 
Paulo Ricardo Brinckman Oliveira e Jonas Duarte José da 
Silva, em nome do Partido dos Trabalhadores, requereram 
que se digne o Juiz conhecer do presente Mandado de Segu
rança Coletivo, e, depois de tudo, processado segundo as 
normas de estilo, fossem detenninada a citação do diretor 
Roberto Guimarães para -querendo- constestar a presente 
ação e acompanhá-la em todos os seus trâmites, julgando-a 
procedente com a concessão de medida liminar, determinando 
ao TesOuro Nacional, na pessoa do seu Diretor, o imediato 
repasse das verbas do Fundo de Amparo ao Trabalhador até 
o último dia útil, depois de transcorridos dez di_as _da arreca
dação, consoante aos dispositivos constitucionais~ legais anali
sados 

Requer, outrossim, o repasse imediato das verbas em 
atraso, desde que está em vigor a lei n" 8.019190, corrigidas 
~lo índice de correção dos Títulos do T~so.u~o_Nacional. 

Pesquisa Seãde/Dieese mostra que 1,2 milhão 
.~e p~ssoas .~stavam sem emprego 

Da Reportagem Local 
A taxa de desemprego na Grande São Paulo_ para o mês 

de julho manteve-se no patamar recorde de 16,2%, segundo 
a Pesquisa de Emprego e Desemprego da Fundação Seade 
e do Dieese. O estudo, divulgado ontem, diz que a situação 
do mercado de trabalho na Grande São Paulo é "grave." 

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) apurou mais 3.683 desempregad~s na indústria pa~lista 
na primeir~ semana de agosto .. N~ últ1ma ~~mana de J~ho 
foram demitidos 3.033, o que mdtca establlxdade no nçmo 
de desemprego. No ano o total de desempregados no setor 
soma 17.269 pessoas. E nos últimos 12 meses, o número de 
desempregados chega a 174.442. . . 

Os técnicos da Furiaação Sistema Estadual de Al_láhse 
de Dados (Seade) e do Departamento Inlersindical de Esta
tística e Estudos Sócio-Económicos (Dieese) esperavam uma 
queda na taxa de desemprego em julho~ "um m~s em que, 
normalmente, ocorre uma redução sazonal, assoetada a uma 
crescimento do nível d~ ativida4.~ económica", diz o est~_?o. 
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O contingente de desempregados foi estimac;lo em 
1.238.000 pessoas, em comparação com 933 mil em julho do 
ano passado. "A taxa de julho está na contramão das tendên
cias históricas", disse Pedro Paulo Martoni Branco, rliretor-e
xecutivo da Seade. "A- crise política tem contribuído para 
o adiamento das decisões mais ousadas dos ~gentes_ econô
micos." 

Branco qualifica de '.-preeãtia'·- a sitUàção do- mefcadO __ _ 
de trabalho na Grande São Paulo. ·~Em julho, houve uma 
redução de 1,1% da parcela de assalariados com carteira de 
trabalho assinada, um contingeilte praticamente igual ao regis
trado no final de 1985, de cerca de 2,9 milhões", disse. O 
estudo afirma que a situação do desemprego só não foi piór 
em julho por causa do crescimento de 3,2% na construção 
civil." • 

25% são chefes de famfiia 

Da Reportagem Local 
A pesquisa da Seade/Diesse diz que o aumento expressivo 

da taxa de desemprego dos chefes de famflia desde o início 
de 1991 mostra que a situação econômica do país está "deterio
rando o ambiente social" no mercado de trabalho 

Mais de 1/4 dos desempregados na Grande São Paulo 
são chefes de família, revela. Além disso, o salário _médio 
real foi de Cr$1.072.186,00, inferior em 7,5% ao- registrado 
no mês _anterior. 

O eStudo diz que a proporção de assalariados sem certeira 
de trabalho assinada cresceu 0,7%, "reafinilando o quadro 
de grande precariedade que caracteriza o mercado de trabalho 
na GrandePAAS'oPrt\"l'.\JSS/MEFP Brasília, 17 de julho de 1992 

A S. Ex• o Sr. 
Sen. Dirceu Ca"meiro 
Primeiro Secretário do Senado Federal 

Senhor Prinleiro Secretário, 
Refiro-me ao Ofício SMin' 274, de 11 de maio de 1992, 

através do qual foi remetida a cópia do Requerimento de 
Infonnaçõe~ n' 221/92, de autoria do Senhor Senador Eduardo 
Suplicy, sobre empreendimentos e_operações levadas a efeito 
com recurS:Os do_ Fundo de Garantia por Tempo de Serviço: 

Em resposta, iiJ.formõ ã Vossa Excelência que, de acordo 
com a Caixa Económica_ Federal, _os esclarecimentos solici
tados poderão ser obtidos no Conselho Curador do FÚTS 
tendo em vista tratar-se de matéria que se insere no âffibit~ 
de sua competência. -

Atenciosamente,- Marcilio Marques Moreira, Ministro 
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento. 

c) Quais os empreendimentos que tiveram seu prazo de 
carência original vencido, quantos meses de prorrogação já 
tiveram, e quais os motivos. 

d) Quais os empreendimentos tiveram suas obras concluí
das e não iniciaram o retorno do empréstimõ no prazo fixado 
em contrato. Qual a sanção aplicada pela CEF nesta situação, 
especialmente quando o problema é de comercialização, e 
a quem é aplicada. 

e) Enviar a regulamentação em vigor, com as condições 
estabelecidas para enquadramento das Cooperativas Habita
cionais como agentes promotores para operar com recursos 
do FGTS. 

f) Remeter, para cada operação, o nome do agente de 
Atividade Complementar contratado para execução de atri
buições previstas para o agente promotor, conforme- dispõe._ 
Resolução do Conselho Curador do FGTS. 

6) Para as operações contratadas com Companhias de 
Habitação e órgãos assemelhados, nos anos de 1990 e 1991, 
informar separadamente: -

a) Nome das empresas contratadas para execução dos 
empreendimentos viabilizados através de recursos do FGTS 
em 1990 e 1991, através dos agentes em referência. 

b) Quais tiveram o prazo original de carência vencido, 
quantos mes~s de prorrogação já tiveram e qua:is os motivos. 

c) Quais tiveram as obras concluídas e não iniciaram o 
re_!_ornO_ no prazo_previsto, os motivos e sanções aplicadas 
pela CEF. -

d) Quais f9ram con:_tercializados pelos Agentes Financei
ros em referência sem ter sido homologadas as Condições 
de Retomo e Empréstimo e o Plano de Comercialização por 
eles enviados à CEF e quais os motivos. . 

7) Para os projetes habitacionais em áreas de proprie-
dade da CEF e do FGTS; . . . .. . ... __ 

a) Relação dos projetos contratados enr 1990 e 1991, 
que utilizaram áreas de propriedade da CEF e áreas adquiridas 
com financiamentos do FGTS. 

b) Explicitar todos os dados do empreendimento ·e --da 
operação de crédito, valor das áreas, forma de definição do 
preço. 

c) Informar ainda quais projetas se encontram em trami- _ 
tação (qual fase) que contam com áreas do tipo I:eferenciado. 

d) Quais áreas foram_adquiridas com financiamento com 
recursos do FGTS, indicando dados d::;t área, do agente finan
ceiro e/ou promotor, que não contam com projeto habitacional 
em tramitação. 

8) Com relação às operações com recursos do FGTS, 
que tiveram desembolsos bloqueados, infOrmar: 

- ~a) Relação das operações contratadas nos anos de 1990, 
1991 e 1992, que tiveram desembolsos que ficaram ou que 
ainda permanecem blOqueados por mais de trinta dias, em 
conta vinculada na CEF. 

b) Indicar dados do empreendimento, percentual da obra 
executado e desembolsado, motivos- do bloqueio e índices 
utilizados para atualização e remuneração dos recursos blo
queados. 

9) Relativamente à cobrança emitida· x arrecadação, in
.formar: 

a) Para os anos de 1990, 1991 e 1992, por área (sanea-' 
me"nto, infra e habitação), total da cobrança mensal emitida, 
tohU mensal da arrecadação realizada, indicando a diferença 
em UPFe %; .· 

b) Segregar p-or Unidade da Federação; 
c) Segregar por CEF banco de 1' linha e banco de 2• 

linha. · 
·lO) ~nviar cópia das atas das reuniões de Diretoria da 

CEF.,. ocorridas em 1991, em que foram aprovadas as conces
sões de empréstimo ou financiamento com recursos do FGTS, 
indicando para cada uma delas o número de operações apro
vadas. 

11) Para os Estados, Erripresas de Econorriia Mista ·e 
BaDCos Estaduais relacionados abaixo informar no período 
de 1990, 1991 e 1992 (até 30-4-92), os períodos em que estas 
instituições estiverem na situação de adimplência ou inadim
plência em contratos, cujos recursos são provenientes do 
FGTS. 

No início de cada período de inadimplência, informar 
o valor dos atrasados e o saldo a pagar existente no conjunto 
das operações com recursos do FGTS. -
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Estado do Acre, Sanacre, Banacre, P.M. Rio Branco. 
Estado de Alagoas, Casal, Banco do Estado de Alagoas 

e P .M. Macei6. 
Estado do Amazonas, BEA. 
Estado da Bahia, Embasa, Baneb e P.M. Salvador. 
Estado do Ceará, P.M. Fortaleza. 
Estado de Goiás, Saneago, BCG e P .M. Gofânia. 
Estado do Maranhão, Caema e P.M. São LUis. 
Da análise dos Quadros I e II temos a surpreendente 

informação de que os conjuntos habitaciOnais~-CQfn qualidade 
inferior, apresentam um Custo médio do rn2 superior em 40% 
aos conjuntos de melhor qualidade de edifiCação e ínfra-es
trutura. Depreendemos· desses dados que se a CEF utilizasse 
critérios básicos d_e custo-benefício pOderia ampliar seu pro
grama habitacional de forma substan~ial. 

Para dirimíi--qtiãlquer dúvida referente ao § 4~ do art. 
38 da Lei no;- 4.595 que dispõe sobre o sigilo bancário, ane~amos 
o Parecer n"? 173, de 1990, da Comissão de Constituição e 
Justiça que analisou a referida matéria. 

Sala das Sessões, 30 de abril de 1992. - Senador Eduardo 
Suplicy. 

(À Comissão Diretora) 

Ante o Exposto, requer se digne Vossa Exceléncia conhe
cer do presente Mandado de Segurança Coletivo e, depOis 
de tudo processado segundo as normas de estilo, seja determi
nada a citação do Diretor do Departamento do Tesouro, Se
nhor Roberto Guimarães, para, querendo, contestar a pre
sente ação e acompanhá-la em todos os seus trâmites, julgan
do-a procedente, com a concessão_ de Medida Liminar, deter
minando ao Tesouro Nacional, na pessoa de seu Diretor, 
o i)llediato repasse das verbas do Fundo de Amparo ao Traba
lhador até o -ultimo dia útil depois de transcorridos dez dias 
da arrecadação, consoante os dispositivos constitucioilais ·e 
legais analisados. Requer, outrossim, o repasse imediato das 
verbas em atraso desde a entrada em vigor da Lei n"? 8.019/90, 
corrigidas pelo índice de correção dos Tífulos do Tesouro 
Nacional. 

Requer, também, seja ouvido o representante do Minis:.. 
tério Público Federal para, ·no prazo de lei, oferecer pareCer. 

Dá à presente causa, para fins merari:Iente fiscais, o valor 
de Cr$50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros). 

N. Termos. 
P. Deferi:rriento. 
Brasília, 5 de abril de 1991. -Paulo Ricardo Brinckmann 

Oliveira, OAB!RS 22.378-JonasDuarteJosédaSilva, OAB/ 
DF 6083. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 4" Secre-
tário. - --

COMPARECEM MAIS OS SRS. SEN.clDORES: 
Alexandre Costa- .A..Iiredo Campos--=- DiVã.ldo Suruagy 

-Eduardo Suplicy -Fernando Henrique ~rôo~o ~ Gat1-
baldi Alves Filho - Güilherme Palmeira - Hugo Napoleão 
- Hydekel Freitas- João Rocha- Jona_s Pinheiro- José 
Fogaça - Louremberg Nunes Rocha - Odacir Soares -
Onofre Quirian -Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)--'- Concedo a pala
vra ao nobre. Senador Jarbas Passarinho. 

S. Ex~ não se encontra no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 
S. Ex~ não se encontra no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Alinir Gabriel. 
S- Ex~ não se encontra no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente 

Passa-se à 

ORDEMDODIA. 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 425, 
de 1992, de autoria do Senador Cid Sab6ia de Carvalho, 
solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo publicado no jornal 
DiáriQ_dp_Nordeste_, sob o título "Patrono do desenvol
vimento", edição de 14 de junho de 1992. 

Em votação. 
Os Srs. Seiui.dores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -
Será -feita a l:i"-aitscrição solicitada. 

É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANS
CRIÇÃO É SOLICITADA: 

PATRONO DO DESENVOLVIMENTO 
Paes de Andrade 

Hoje, passados dez anos da morte de Edson Queirói:, 
a primeira impressão que nos ocorre é a de que ele está vivo 
e atuante no meio de nós_._ Na históri"l do desenvolvi.ri)ento 
econômico de nossa terra ele foi e será ainda por muito tempo 
a mais importante presença humana na saga de nossa luta 
contra a pobreza do Ceará e de se~ povo. S_ou um político, 
por vocação e por exercício. Não entendendo muito de empre
sas e _de fot:!-~nas pessoais, até porque estou entre os que 
acham eticamente incomp3.tível o compromisso do serviço pú
blico com a prática de negócios. Não sou homem de negócios. 
Não sou do ramo. Desse m __ odo, não Sl].beri~ di_ze_r se o_ universo 
ecOnómiCo fufidadO por Edson QueiroZ ocUpa o primeiro, 
o se_gundo, o terceiro, o quarto rank na galáxia daS empresas 
do Ceará e do Nordeste. 

Mas há qualquer coisa de fascinante e excepcional na 
brilhante aventura industrial e mercantil de Edson Queiroz, 
que dele faz uma- figura singular entre os criadores do pro
gresso na região. O fundador do poderoso grupo que hoje 
traz o seu nome, é, antes de tudo, um protótipo exemplar 
como empresário. Por vários motivos, sua fortuna, ele cons
truiu com as próprias mãos e coin o próprio espfiifO, OOm 
um talento e uma obstinaçã_o admiráveis. Não brotou de heran
ças legítimas ou cOritestáveis, mas de seu trabãlho permanente 
e de sua imaginação- criadora. Segundo, nunca se serviu de 
seu poder económico para as disputas do poder polftico. E, 
finalmente, fez do Ceará o campo e a sede de seus investi
mentos. Mesmo quando eles exigiram uma expansão que atra
vessou as fronteiras do Estado, sua aplicação prioritária foi 
sempre voltada para o povo do Ceará. 

Certa vez, no segundo Governo- d~ Getúlio Varg~s, um 
grupo de parlamentares nordestinos procurou o prestdente, 
para formalizar, em nome de todos os partidos da região, 
a reivindicação de um ministériO para um representante de 
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um de nossos Estados. O velho Getúlio, descansando o charu
to no cinzeiro, começou a pensar em voz alta: "engra~ados 
esses nordestinos. Eu criei para eles o Instituto do Alcool 
e Açúcar. Criei o Instituto do Sal. 

Criei núcleos de financiamento para obras contra as secas. 
Criei linhas de crédito especial no Banco do Brasil. Eles, 
no fim, pegam o dinheiro que ganham no Nordeste e vêm 
construir edifícios de luxo na orla_ marítima do Rio,-,. --

A advertência de Vargas era áspera, mas não deixava 
de ser o retrato -falado de certos empresáriOS dã região. Por 
outro lado, na crítica e na ironia do caudilho, o ranço Y.Ue 
ainda hoje está muito vivo -mis pOlíticas discrimirt<itói'las oontra 
o Nordeste. 

esta mercadoria não me intere_ssa, mas fico com 250 livros. 
Hoje mesmo eu mando lhe deixar o pacote. Não, eu quero 
apenas um livro autografado, v-enda 249 a outros amigos. 
Pago, agora, os 250. Eu discordo do seu estilo e do conteúdo 
do _livro. Agora, Paes, não se ofenda, de qualquer forma 
ficare] com a s-obra da_ edição. Se puder, me satisfaça a curiosi
dade. Você é mesmo comunista?" Respondei: "Não, Edson. 
Mas andamos juntos e trabalhamos juntos na frente da resi::.
t€ncia_democrática, e ainda por muito tempo. Com a queda 
do regime ditatorial, cada um tomará o seu rumo". "Edson, 
espero que você não quebre a cabeça ou as pernas nesta 
caminhada." Eu saí do escritório em estado de graça, a contri
buição de Edson não podia ser mais generosa. 

Em outra oportunidade, encontrei Edson e D. Yolanda 
Falando, certa vez, num auditório sulista, sobre o pro- no aeroporto de Paris.- Ele estava numa fila para receber 

cesso de espoliação do Nordeste, eu citava GuStávo Barroso 0 desConto de 30% de suas compras. Demorou mais de uma 
em Terra de Sol: "enquanto ou_tras regiões do BraSil se orgu- horas. "Eu não entendo Dr Yolanda, porque o Edson perde 
lham de feitos antigos e de riquezas modernas, a glória do tanto tempo numa fila para receber um desconto que não 
Nordeste é como a dos santos e d_os mártires, feita de -dores representa nada para ele . ., "Mas ele é assim", respondeu 
e de provações". Fui interrorripido por um empresário do D. Yolanda. Ao voltar da fila Edson foi logo desabafando: 
Sul que, c-om agressividade, levantou a voz para vomitar o '"'Estou com raiva dos amigos do MDB". Eu indaguei por 
insulto. "Presidente Pai::s de Andrad_e, por muito tempo vocês que. "Estão fazendo coro com os meus agressores, todos me 
vão fiCar-com as dores e o sofririiento e nós- com as riquezas". agridem." Era a greve da Universidade que machucava Edson 
Dei-lhe a resposta no mesmo tom e na mesma moeda. Calei Queiroz. "Ora,euseiganhardinheiro,gost6deganhardinhei-
a voz do impertinente. ----------- ro._ No momento em que faço um negócio para perder dinheiro 

A acusação de Getúlio jamais poderia ser feita ao empre- (feferia-se à Unifor) sofro toda sorte de ataques e incompreeil-
sário Edson Queiroz. Além de_ multiplicar aqui mesmo, em sões." Era visível o seu cansaço. Não tinha dormido à noite. 
nossa terra, suas opções de investimento, voltou-se para aven- Queria conversar. "Paes, cancele o vóo para o Brasil e vamos 
turas que servem mais à comunid~de que ao orçamento de até Barcelona." "Não posso." "Você é meu convidado." 
seus negócios. A Universidade, o rádio, o jornal, a televis_ão "Não. Vamos ao bar e pague apenas o Whisky." Minutos 
-os investimentos sOCiais, em sUma, ocUpam hoje um lugar depois desanuviado o semblante_ conversou muito. Contou 
eminente no leque de suas atividades. as peripécias de sua vida. 

Outra face. de Edson Queiroz, como empr"esário~--foro-- -- Chamada de Barcelona. Ao me despedir perguntei que 
pioneiro de suas iniciativas, da distribuição de gás aos termi- dia voltava a Fortaleza. "Pela primeira vez, não tenho dia 
nais marítimos, em váriOs Estados do Nordeste. Este pionei- marcado para regressar ao BraSiL" Coritinúava muito amargo. 
rismo foi uma das marcas maiores de seu espírito público~ Seu nome esta"rá sempre pafã o Ceará, como o de Irineu 
abrindo novos caminhos ao desenvolvimento sócio-económico Evangelistª de Sousa - o Barão de Mauá - para a história 
da região. Esse espírito público, de resto, está documentado do desenvolvimento do povo brasileiro. Como o Caboclo do 
em seu comportamento pessoal: sem ser um ausente do..s desti- I pu, chamado Delmiro de Gouveia, que partiu de sua bela 
nos políticos do Ceará, rejeitou semprê cargos e cooptações cidade serrana, com dois tostões no bolso e l,lma flama de 
partidárias que estavam ao alcance de sua mão, mas sempre esperança na imaginação criaaofa, j>ã.rá fundar no Recife ó 
fez questão de oferecer seu estímulo, sua solidariedade silen- primeiro supermercado do Brasil e nas Alagoas a primeira 
ciosa e generosa às lutas políticas saudáveis de nossa terra. usina hidrelétrica. Edson Queiroz foi o herdeiro ni.aior dessa 

Edson Queiroz, sempre que-coilvetsava Cõniigo, não per- fecunda vOcação cearenSe para o trabalho, o progresso e a 
dia a oportunidade para, com elegância, discotdar dos meus criação de riqueza. Ao lado do _nome destes dois patronos 
discursos, enfim, da contestação que eu fazia ao iegimé~-certa do desenvolvimento nacional, EdSOn Queiroz deve ser cansa-
vez, num sábado, às onze da manhã, na Verdes Mares, ele grado como o Patrono do Desenv?lvimento do Cyar~. 
me dizia: "Li hoje o seu discurso, muito inflamado. Paes, 
por que você vive requerendo a sua cassação! Lembre-se de 
que o mandato não é apenas seu, ele pertence, sobretudo, 
ao Ceará". 

Em 1978 (quero aqui evocar uma passagem que me emo
cionou) procurei Edson para vender um pacote do livro "Itine
rário. da Violência". Foi um dia feliz. O nosso inesquecível 
Adhail Barreto me telefonava muito cedo para inforinar que 
já tinha vendido 150 exemplares. Adail andava pelos escritó
rios. dos seus amigos vendendo meu livro: RundOs para a 
campanha de 1978. Ao entrar no -gabinete de Edson, já fui 
ouvindo, antes de falar. "Paes, você já foi ao Patriolino e 
ao seu amigo Senador Jaguaribe." "Já e- me sai mUito bem". 
Mostrei o cheque do Patriolino. Edson olhou, riº-- e disse: 
''Foi generoso, ele realmente gosta de você". E nufn estilo 
muito seu, aberto e desembaraçado, foi logo dizendo: uPaes, 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 432, 
de _1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solici
tando, nos termos regime-ntais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo publicado no Jornal O 
Estado de S. Paulo, sob o título "Por que o Finsocial", 
edição de 13 de junho de 1992. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É A" SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANS
CRIÇÃO É SOLICITADA: 
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POR QUE O FINSOCIAL 

Adib D- Jatene 

A insistência em determinado assunto cansa, por vezes, 
quem ouve e desgasta quem insiste, passando, muitas vezes, 
até a ser inócua. Desde que assumi o MinistériO da Saúde 
venho reiterando, em todas as oportunidades que se me ofere
cem, a necessidade desse tributo. 

Porque, então, sabendo do risco de me tornar, até, incon
veniente, insisto no assunto? Porque não tenho nenhuma alter
nativa. 

De um lado, é responsabilidade constitucional oferecer 
assistência médico-hospitalar e ambulatorial a toda a popula
ção. Isso implica maiS de um milhão de internações e mais 
de 30 milhões de consultas por mês. Ao lado disso, existem 
programas de prevenção e promoção de saúde que não podem 
ser interrompidos, sob o risco- de se perder todo o trabalho 
feito ao longo dos anos. 

Não é possível pedir às pessoas que não adoeçam, aos 
hospitais que não atendam, às epidemias que não ocorram, 
ao saneamento que se faça por milagre. -

Não é possível, também, deixar de remunerar pelo serviço 
prestado, promover recuperaçao de leitos sucateados, deixar 
de pagar medicamentos, vacina, insumos etc. · 

Por outro lado, os recursos para atender a tantas necessi
dades, que não podem ser adiadas, provêm de orçamento 
aprovado pelo Congresso e homologado pelo Presidente, e 
todos sabem. que, se todo_ o orçamento for cumprido, anda 
assim não atenderá à totalidade das demandas da população, 
restando, sempre, um número significativo que não consegue 
ter acesso à assistência. 

É fundamental, por isso, conseguir que se cumpra a arre
cadação prevista. Se isso não ocorrer, é impossível ordenar 
a despesa estimada. _ . 

A idéia que Inti:itOs têm de que o Tesouro pode suprir 
as deficiências da arrecadação é equivocada. Govemo nãp 
gera recursos, ele arrecada da atividade económica, para apli-
car em benefício da população. . 

Insisto: se a receita prevista não se realiza, não há como 
fazer face à despesa estimada. 

O orçamento do Ministério da Saúde provêm de 12 fontes 
diferentes, constituintes do orçamento da seguridade. 

De um total, em números redondos, de Cr$28 trilhões, 
Cr$12,7 trilhões (45%) provêm do Finsocial. Esta parcela 
destinada ao Ministério da Saúde representa mais da metade 
desse tributo. 

Toda e qualquer proposta alternativa não poderia ser 
considerada a curto prazo. Novos tributos que fossem imagi
nados só poderiam ser arrecadados no exercício seguinte e, 
como já assinalei, as características do s~tor de prestação de 
serviços que não podem ser interrompidos obrigam a uma 
solução imediata, pois o pagamento tem de ser efetuado e 
atualizado. Cas_o contrá,rlo, grande parte 'da rede de serviços 
teria de ser irremediavelmente desativada. 

Não se tfata apenas de salvar a rede de atendimento, 
mas de garantir a manutenção da assistência à população qe 
baixa renda. 

Colocado nestes termos, todo o governo respondeu, e, 
neste período difícil para todos, deu prioridade verdadeira 
ao setor de saúde. Comprimiu, contingenciou, reSttirigfu vá
rios setores, desde as Forças Armadas até a Presidência da 
República, mas concedeu ao _sistema de saúde correção de 
,50% sobre as contas de fevereiro, pagas em março, 40% sobre 

as de març·o, pagas em abril, e diferenciOU: ·nas ·contas de 
abril, pagas em maio, dando para diárias, honorários e exames 
complementares mais 30%, para material, medicamentos e 
UTI, 37%, e para medicação para câncer e radioterapia de 
câncer, 174%. 

O governo materializou sua posição em relação ao setor 
com reajuste em três meses de cerca de 192%, números que 
falam por si. 

QuaO.to à atividade económica, houve resposta parcial. 
Alguns grupos empresariais e bancos responderam ao apelo 
feito. Entenderam que esse tributo poderia ser contestado, 
'mas a sua arrecadação não poderia ser inter~ompida. 

As dificuldades que as empresas enfrentam, por maiores 
que sejam, não se comparam com a situação de doentes sem 
reCursos até para se alimentar, quanto mais para se tratar. 

Existem, por isso, urna responsabilidade e um compro
misso social que devem caracterizar a cidadania. Ero momen
tos de crise, a solidariedade_ para com os que sofrem e não 
têrii opção não pode ser negada. 

O governo vem fazendo a sua parte, e apela, pede aos 
cidadãos, que não se furtem a comparecer_ com a sua. 

O argumento dos desvios na aplicação não pode ser cOlo
cado quando interrompemos obras em andamento, cancela
mos obras Dovas e estamos einpenhados seriamente em manter 
e recuperar as existentes. 

O controle social precisa ser exercido, e já vem sendo, 
pelos conselhos nacional, estaduais e municipais de saúde e 
pela sociedade organizada como um todo. 

-Entidades beneficentes e filantrópicas estão- Voltando a 
receber o apoio direto das comunidades. 

Nos momentos de crise, a fraternidade, a solidariedade, 
o ·companheirismo precisam superar as ãificuldades. 

De nosso lado, para cumprir com os compromissos, preci
samos realizar a receita prevista. Neste particular, o Finsocial 
é a única possibilidade neste exercício. 

Por isso insisto, por isso alerto, por isso ·apeloy enquanto 
temos algum fôlego proporcionado pelos que não deixaram 
de pagar e pelos que voltaram a contribuir. A solução do 
sistema de saúde, neste momento, neste mês, nesta semana 
depende, sim, deste tributo. 1 

At#b D. Jatene é A{inistro da Saúde 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 443, 
de 1992, do Senador Valmir Campelo, solicitando, nos 
termos do art. 256 do Regimento Interno, a retirada 
do Projeto de Lei do Sehado n9 76, de 1991, de sua 
autoria, que dispõe sobre pensão militar. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

.sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

. O Projeto de Lei do Senado n' 76, de 1991, será definitiva
mente arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 4: 

Votação,em turno único, do Requerimento n~480, 
de 1992, do Senador Nelson Carneiro, solicit~4o, nos 
termos do art. 172, I, do Regimento Interno, a inc!usão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n~ 
258, de 1991, de sua autoria, que fixa o valor dos títulos 
públicos na composição do preço para aquisição de 
bens a serem alienados. 



Agosto tle 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 20 6765 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma~ecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado o\' 258, de 1991, será incluído 

em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 5: 

Discussão, em piiriteiro turno, -da Proposta da 
Emenda à Constituição n<? 4, de 1992, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães e outros Senadores, que 
dá nova redação ao art. 47 da Constituição {1~ sessão 
de discussão). 

Em obediência ao dísposto no art. 358, § 29, do Regimento 
Interno transcorre, hoje, o primeiro dia da discussão, da pro
posta de apresentação de emendas assinadas por 113, no míni
mo, da composição do Senado. 

Em discussão a p-roposta de Emenda à Constituição n9 
4, de 1992, em primeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro -
a discussão. -- -

A discussão da matéria terá prosseguimento na próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. (Pau

sa.) 
S. Er não se encontra em plenáiio. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car-

valho. (Pausa.) 
S. E~ não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Líder Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, há 
poucos dias, o Congresso Nãcional votou, através de projeto 
de resolução, a autorização solicitada pelo Senhor Presidente 
da República, para que Sua Excelência pudesse elaborar leis 
delegadas estritamente sobre a concessão de. gratificações aos 
servidores públicos, civis e militares do Poder Executivos. 

Lembro~me que, durante a tramitação da matéria, houve 
muitas dúvidas, no Congresso NacioO-al, i reSpeito da apro
vação desse pedido do Senhor Presidente da República, sobre
tudo tendo em vista a atual conjuntura política nacional, na 
qual, evidentemente, a credibilidade do Chefe da Nação está 
crescentemente abalada em face dos acontecimentos vincu
lados às investigações da Comissão Parlamentar de InquéritO 
sobre as atividades do Sr. Paulo César Farias. 

Entretanto, o Congresso Nacional, apesar disso e por 
acordo das Lideranças, anuiu em conceder ao Senhor Presi
dente da República essa autorização, para que Sua Excelência 
elaborasse as referidas leis delegadas. 

Ficamos, então, na expectatiViCdas providências do Se
nhor Presidente da República, para verificar como Sua Exce
lência concederia as referias gratificações aos servidores civis 
e militares do Poder Executivo. 

Todos temos ciência de que a grande defasagem que existe 
hoje entre os servidores dos Três Poderes, isto é, entre o 
Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, reside 
justamente no pagamento das- chamadas gratificações que 
compõem a remuneração dos servidores em geral. 

O que me traz à tribuna, na tarde de hoje, em nome 
c;l9 meu Partido, é estranhar que o Senhor Presidente da Repú-

blica, ao conceder essas gratificações, tenha discriminado fla~-
grantemente servidores civis e militares. Sua Excelência -
segundo notícia amplamente divulgada pela imprensa- con
cedeu um reajuste linear de 20% nos vencimentos de todos 
os servidores civis e militares dos Três Poderes. Mas, no tocan
te às gratificações, enquanto concedeu 160% aos servidores 
militares, no decorrer de alguns meses, concedeu apenas 80% 
aos servidores civis, também ao longo de alguns meses. O 
que significa dizer que Sua Excelência deu aos servi4ores 
militares o dobro da gratificação dos servidores civis. 

--Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos conscié:ncia de que 
os servidores militares, de um modo geral, estão realmente 
com a sua remuneração bastante defasada; há algum tempo 
que as reclamações dos quartéis chegam às páginas dos jornais, 
chegam ao rádio e à televisão, mas também não é diferente 
da situação dos servidores civis. 

Portanto, não vemos por que, Sr. Presidente, essa dífe~ 
rença de tratamento, sobretudo no momento em que se quer 
estabelecer no País o princípio da isonomia salarial, consa
grado na Constituição, e que outra coisa não significa senão 
que todos são iguais perante a lei. 

Registro, assim, _a minha estranheza por esse procedi
mentO âo Senhor Presidente da República e, ao mesmo tem pó, 
faço um apelo a Sua Excelência para que reexamine essa 
questão, fazendo co~ que o mesmo percentual das gratifica
ções dos servidores militares seja atribuído também aos servi
dores civis, no mesmo período de tempo, pois, naturalmente, 
o Tesouro Nacional precisa de saldo de caixa suficiente, para 
fazer jus a essa despesa de natureza extraordinária, no que 
tange ao custeio de pessoaL 

Era o que tinha a dízer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, 
o Dream Team, equipe norte-americana de basquetebol mas
culino, maravilhou o mundo na Olimpíada de Barcelona. Ver
dad_eira "máquina" de jogar basquete, cheia de arte e precisão, 
arrasou inexoravelmente todos os seus adversários~ 

Mas um time tão fantástico quanto aquele não é fruto 
de sonho ou de passe de mágica, como sugere o f.iome· de 
um de seus principais atletas, Magic Johnson. Ele é resultado 
de- uma construção, à semelhança da construção de uma pirâ
mide, com todas as dificuldades e investimentos que isso possa 
sugerir. 

Estima-se que exiSta; hoje, nos Estados Unidos, cerca 
de um milhão de jovens entre 14 e 17 anos participando dos 
torneios de basquete nas escolas de segundo grau, públicas 
na sua esmagadora maioria, ou seja, de acesso livre a todos. 
A cada ano. cada Estado da Federação americana conhece 
um campeão estadual nessa categoria. 

Dentre esses jovens, 9s 200 mil melhores continuarão 
jogando basquete nas_ universidades. Qs que não têm recursos 
para custear sua foi-mação de nível superior, mas tiveram 
destaque no esporte, recebem bolsas de estudo. Ali disputarão 
o campeonato nacional de basquete universitário, a que o-
país inteiro assiste _pela televisão. __ _ 

A cada ano, mais de três mil atletas concluem seus cursos 
• superiores, mas ãpeilas 200 deles são escolhidos para o draft, 
uma espécie de vestibular para o ingresso na vida do basqueJ 
te boi profissional, onde salários milionários os aguardam. D~ª-
ses 200 jovens, apenas- 50 conseluirão assinar con~rato com 
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algum time da National Basketball Association, a liga profis-
sional americana. -

Não trago esse exemplo aqui, como um modelo que deva 
ser copiado em toda a sua extensão e nem para que possamos 
nos sentir inferioriz-ados. Se o apresento é para que possamos 
refletir e extrair lições de um árduo e longo processo de cons
trução, ao final do qual, sem sonho e sem passe- de mágica, 
repito, um resultado magnífico é produzido com êxito indis
cutível. 

Mas o assunto que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, 
Srs:. Senadores, não é, como posso ter feito pensar, o esporte. 
O que me faz pedir a atenção dos meus nobres pares, hoje, 
é um assunto que tem estado na ordem do dia da vida nacional 
e que nela foi colocado pelo Governo Collor, em meio à 
onda neoliberal que tomou conta do mundo. Trata-se da aber
tura do mercado nacional às importações, sob_ o a-rgumento 
de que a competição interriacional fortalecerá o parque indus
trial brasileiro frente aos concorrentes estrangeirOs, forçando 
o nosso avanço tecnológico. O argumentó tem foros de verda
de, mas merece análise cuidadosa. 

Aqui já podemos começar a extrair do exemplo apresen
tado a Vossas Excelências,_ ainda há pouco, algumas lições. 
E a primeira delas serve, sem dúvida, ao arguinento governa
mental. É a competiÇão acirrada que forja e seleciona os 
melhores atletas do mundo no Çã.mpo do basquetebol. Mas 
é preciso observar atentamente para ver que ess-ã competição 
se dá entre iguais, ou melhor, entre os que· são potencialmente 
semelhantes em idade, força física e aualidades atléticas, em 
condições plenas de igualdade. . 

Voltando ao plano do que propõe o Governo braSifeiro, 
examinemos a realidade nacional e nossas condições de dispu
ta com os nossos competidores estr3.ngeirõs. Aqui;-ness-e·cam
po, as variáveis a serem examinadas são bem mais complexas 
do que aquelas do campo do esporte. 

A primeira delas é, necessariamente, a variável histórica. 
O Brasil é um país de industrialização recente em relação 
aos países desenvolvidos do mundo. Apenas após a Segunda 
Guerra Mundial é que o parque industrial brasileiro começou 
a ser implantado, sempre em bases de muita dependência 
em relação aos nossos competidores. A Usina Siderúrgica 
de Volta Redonda, marco inicial da industrialização do País, 
foi arrancada por Getúlio Vargas dos Estados Unidos em 
troca da participação do Brasil na Segunda Guerra? como 
hoje é fato histórico sabido. A indústria automobilística dita 
"nacional"' só foi implantada na década de 50, há cerca de 
40 anos, portanto~ ·sabe-se à custa de que sacrifícios para o 
Brasil e é, até hoje, em sua esmagadora maioria, composta 
por empresas multinacionais. É bom que se registre aqui, 
desde já, que não" há qualquer intuito xenofóbico a mover 
este pronunciamento, mas apenas o desejo de analisar os fatos 
tais como são. 

Começa a surgir, neste ponto, um outro aspecto desse 
processo que merece cuidadosa análise. É o da presença de 
empresas estrangeiras em território brasileiro. Se é verdade 
que elas muito contribuíram para o desenvolvimento nacional, 
também preciso reconhecer outros 3spectos de sua particí~ 
pação na vida do País. Quero destacar aqui, de imediato, 
o fato de que, se o.Brasil procurou proteger-O mercado, através 
de uma política de substituição de importações, que incluiu 
pesadas taxas alfandegárias, esteve sempre aberto ao investi· 
menta estrangeiro. Disso resultaram algumas conseqüências. 
A mais importante delas, pelo menos do ponto de vista do 

que pretende sustentar neste pronunciamento~ foi a depen
dência tecnológica. Tenho certeza de que todos os senhores 
se lembram da irritação do Presidente Collor, há algum ~empo 
atrás, com a qualidade dos automóveis produi:i9os no Brasil, 
aos quais chamou de "carroças ... O que talvez não teilha 
sido avisado ao Presidente e a uma parcela considerável da 
população brasileira é que o fato de andarmos em veículos 
de pouca qualidade não se deve exclusívameitte â incompe
tência nacional. As e:tnpresas multinacionais, que acj_ui Produ
zem esses automóveis, forçam a oportunidade que lhes ofere
cemos para tirar o máximo de máquinas e produtos que os 
mercados de seus países de origem não aceitam mais, em 
obediência à lógica capitalista_de maximização do lucro. 

Assim, fica claro o processo de dependência tecnológica 
em que vivemos. Se não somos capazes de produzir automó
veis, temos que comprar os que nos são oferecidos por aqueles 
que conseguem fazê-los. A diferença é que, com a proposta 
do Governo Collor, não temos mais que comprar as "carroças" 
produzidas no Brasil. Pagando um pouco mais, poderemos 
comprar os modelos de último tipo produzidos pelas mesmas 
empresas que fabricam as nossas "carroças". Questão de op
ção para o consumidor. Mas, e para o País, o qlle reserva 
essa política? 

Convém retornar um pouco no tempo. Acreditava-se, 
e muitos acreditam ainda hoje, que a_ vinda das empresas 
estrangeiras para o Brasil nos tornaria mais capazes- tecnologi
camente. O que se pode verificar, ceíca de 40 anos depois, 
é que ainda não sabemos produzir automóveis ou, se sabemos, 
o fazemos com reduzida perspectiva de competitividade, mes
mo com as "c3i:TóÇas" aqui produzidas pelas multinacionais. 
Disputar o mercado internacional, nem pensar! Temos af, 
portanto, uma idéia do atraso a que a dependência tecnológica 
pode nos submeter. 

Se a ,tecnologia vem toda pronta de fora, as empresas 
multinacionais, que não têm compromisso direto com o desen
volvimento nacional, irão nos vender a tecnologia que lhes 
interessar, obedecendo a uma lógica própria. Por outro lado, 
não haverá demanda de tecnologia por parte do parque indus
trial, ocupado em larga escala exatamente pelas transnacio
nais, que trazem tecnologia, se não obsoleta, atrasada de seus 
pafses de origem. 

A esse respeito, convém ouvir Álvaro Rodrigues_dos.San-:
tos, Diretor-Geral do Departamento de Ciência e Tecnologia 
da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento 
Económico do Estado de São Paulo._ Diz ele; 

"Conseqüênciifitatural das condições em qtie se 
processou até-hoje o desenvolvimento industrial brasi
leiro e da inconstância e inconsistência das diversas 
políticas económicas que se sucedem, São· baixíSsimos 
os níveis de demanda tecnológica (salvo algunias pou~ 
cas situações setoriais e temporais isoladas) que a indús
tria brasileira dirigíU: ·ao Sistema público e privaâo -de 
produciin científic3. e tecnológica. ( ... )_ Esse distancia
m.entt.. ..;;: essa independência constituciônais entre os 
campos da demanda e da oferta tecnológicas COmpõem, 
enfim, a raiz e a explicação dos problemas maiOres 
da questão tecnológica no pafs e no Estado." 

A questão do atraso tecnológico naciOnal é, portanto, 
como se pode verificar, muito complexa. Não basta, como 
muitos podem acreditar, aplicar recursos maciçOs-em Ciê~cia 
e Tecnologia, na crença de que isso, por Si, será suficiente 
para promover o desenvolvimento nacional. O desenvolvi-
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mento tem uma lógica própria, que é anterior ã -lógica d~ · 
tecnologia, embora dependa dela. Produzir tecnologia pressu
põe uma demanda específica p·ara um· firil específico, ao con
trário da pesquisa científica, cujos resultados não estão e nem 
devem estar comprometidos com qualquer processo ir>.1ediato 
de aplicação. 

O exame dos gastos nacionais em Ciêricia ·e Teênõlogia, 
em comparação com os gastos de outros países, cbnfiirna a 
nossa situação de dependência tecnológica, e· ·aJuda a traçar 
um perfil da política nacional nesse campo. 

O Brasil investe O, 7% cie seu_:PrQduto Interno Bruto em 
Ciência e TecnolÓ.gi3, dOS q-uais 0~66%-São gastos pelo.Est3do 
e somente 0,04% pela empresa privada, segundo dados da 
Secretaria de Ciência e ·Tecnologia e da Price Waterhouse. 
O Japão gasta anualmente 2,78% do PIB nesse setor, cabendo 
ao Governo uma parcela de apenas 0,69% desse montante; 
os restantes 2,09% são investidos pelo setoz:_ privado. Entre 
os líderes em pesquisa, o país em que o-Estado mais investe 
são os Estados Unidos: para um gasto total de 2,71% do 
PIB em Ciência e TecnOlogia, o governo americano dispende 
1,37% do total, ficando os· restantes 1,34% para a iniciativa 
privada. A Coréia do Sul, para nos restringirmos a um país 
de situação económica mais próxima áa do Brasil, aplica anual
mente 1,78% de seu PIB em pesquisa, dos quais apenas0,34% 
é investido pelo governo. -

Como se pode verificar pelos -dados apresentados, a inicia
tiva privada praticamente não inveSte erii pesquiSa no Brasil, 
num forte contraste com a situação verificada em outros· par
ses, justamente aqueles de onde vêm as empresas multina
cionais que operam rio País. É que estamos sempre usando 
a tecnologia desenvolvida naqueles países dez ou vinte anos 
antes, cujos custos de desenvolvimento já foram pagos- nqs 
mercados de origem das empresas, que investem pesadamente 
em pesquisa e têm, portanto, condições de fazer preços confcr-
me lhes convier, arma poderosa de concorrência-. · ·- · -- · 

Vale a pena ~estacar _aqui um outro asPeCtO-aa· depen
dência tecnológica. Uma parcela do empresariado _nacional 
tem preferido se associar âs empresas estrangeiras e utilizar 
a sua tecnologia, em lugar de procurar investir e Criar tecno
logia própria em sUas atividades industriais. Em resumo, o 
que se pode concluir é que, com algumas exceçóes, somos 
um país consumidor e não produtor de tecnologia. Em razão 
disso, de um modo geral estamos à mercê_ de _COJllpe-tidores 
muito mais fortes, como nurii jogo coiitra o Dream Team, 
de resultado facilmente previsível. A diferença,- neste cãso, 
é que poderemos perder muito mais do que num simples 
jogo de basquetebol. 

Essas conclusões encontram amparo no que--desCobriu 
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que o Congresso 
realizou no ano passado para investigar as causas e dimensões 
do atraso tecnológico nacional, depois de ouvir cem depoen~ 
tes, todos ligados a essa problemática: empresários ligados 
à empresa nacional e multinacional, entidades da classe em~ 
presaria!, representantes do setq:r militar de pesquisa cieiltíficâ 
e tecnológica, e membros de instituições de ensino e pesquisa. 

Mas antes de prosseguir na análise da política de abertura 
de mercado, suponho que seja interessante exaininairnos um 
pouco mais de perto os esforços nacionais em pescjUiS'a cíétití~ 
fica e tecnológica, bem como ·ã estrutura de ensino do País, 
que precisa estar indissoluvelmente ligada ao sistema de_ Ciên
fa e Tecnologia. 

A exemplo do processo-de industrialização nacional, a 
institucionalização de uma política de Ciência e TecnOlOgia 
começou a partir dos anos 50. Desde então foram criadas 
inúmeras instituições e instrumentOS 'de fomento à pesquisa 
científica e tecnológica. Sucederam~se vários planos gOverna~ 
mentais para o setor. Buscou-se capacitar recursos humanos. 
Naªa disso de: v e ser desprezado, mas, a descon-tinuidade das 
políticas governamentais para o setor e a dissociação desses 
esforços em ·relação à política industrial e comerciai brasileira, 
ao sistema de ensino básico e superior e ao -Sistema produtivo 
nacional não permitiram o pleno retorno do Investimento -rea
lizado. 

A situ_ação atual do setor Ciência e Tecnologia é de caos, 
a jUlgar por alguns dos fatos ocorridos desde o início do Go_: 
vemo Collor, que começam a se evidenciar mais agudamente 
este· ano. Em junho passado, o CNPq decidiu, pela primeira 
vez, desde a sua criação, em 1951, suspender, por falta de 
recursos, o recebim-ento e aprovação de novos projetes de 
pesquisa previstos· parà ·este ano. O Conselho -Deliberativo 
do CNPq resolveu também não mais julgar os 2.406 projetas 
recebidos este ano pela instituição, e que deveriam ter sido 
apreCiados em maio. No ofíció em que informou essas decisões 
ao Secretário de Ciência e Tecnologia, Hélio Jaguaribe, o 
CNPq comuniCOu tãmbéJ_ll a falta de pagamento dos projetOs 
aprovados no ano passado. Essa situação decorre da política 
de contingenciamento dos recursos orçamentários, posta em 
prática para combater a inflação, segundo o Governo. Em 
fevereiro, de acordo com declarações do seu Presidente, Mar
cos dos Mares Guia, o CNPq ainda não havia recebido 29 
bilhões de cruzeiros do orçamento de 1991, descontingen· 
ciados em dezembro. Também deveria ter recebido 87 bilhões 
de cruzeiros referentes à parcela de janeiro do orçamento 
para 1992, mas só tinha rec_ebido Cr$ 15 bilhões. Os compro
missos não cumpridos pelo CNPq naquela altura somavam 
.dívidas de 52 milhões de dólares no exterior e 67 bilhões 
de cruzeiros no País, dos quais cerca de 70% correspondiam 
a projetes de pesquisa, convênios internacionais e cOmpra
de equipamentos. Do orçamento de 1,087 trilbão de c11.1,zeiros 
destinado ã Secretaria de Ciência e Tecnologia, aquele órgão 
só havia recebido Cr$ 240 bilhões em junho. Todavia, os 
prOblemas financeiros do setor não decorrem apenas de coo~ 
tingenciamento e não~ liberação de recursos orçamentários pe
lo Governo. O próprío orçamento do setor científico e tecno
lógico fem sofrido quedas violentas nos últimos anos. Segundo 
informações do_ próprio Secretário de Ciência: e Tecnologia, 
o orçãmento do CNPq, que era de 59_ ~ilhões de _dólares, 
em 1980, caiu para US$ 17 milhões este ano, e o da FINEP 
-Financiadora de Estudos e Projetes - foi reduzido de 
23.milhões de dólares em 1980 para US$ 19 milhões em 1992. 
De acordo com dados do CNPq, os recursos da União desti
nados à Ciênclã i Te-cnologia são, em -petcentuã.i do PIB, 
os mais baixos desde 1980. 

Conforme o Secretário Hélio Jaguaribe, "A Secretaria 
de Ciência e Tecnologia teve seu orçamento reduzido em 
apenas 21%, mas foi afetada com o corte drástico nas verbas 
do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia,· que ficou na 
média dos 45%. Além do mais, o Governo teve que transferir 
para o segundo semestre a aplicação de 80% desses orça
mentos já enxugados". Vale acrescentar que os recursos' do 
FNDCT são atualmente os mais baixos de sua história. 

O própriO Secretário reconhece que esse quadro é ''insus
tentável para as instituições científicas", e que a situação da 
ciência-no País é de "penúria". O resultado dessa política 
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de cortes orçamentários, contingenciamentos e não-liberações 
de recursos- que contrasta fortemente com o discurso gover
namental- tem produzido resultados danosos para a comuni
dade científica e para o País. 

Bolsistas no exterior têm sofrido grandes constrangimen
tos com o atraso do pagamento de suas bols,as. Os saJários 
dos pesquisadores beiram ó ridículo. A "evasão de cérebros" 
é outro fenômeno decorrente disso. Só neste ano, quatro dos 
25_ PhDs do Instituto de Matemática Pura -é Aplicada foram 
para o exterior. O Instituto, aliás, não tinha, até rec;,entemente, 
dinheiro sequer para pagar suas contas de luz e água. As 
pesquisas básicas feitas pela Embrapa permitiram ao Brasil 
tomar-se, em pouco tempo, um dos maiores produtores de 
soja do mundo, propiciando uma economia anual de 1,5 bilhão 
de dólares,. valor muito maior que o investimento governa
mental em pesquisa. O descaso foi o prêmio recebido pelos 
seus pesquisadores, dos quais 20% já deixaram a empresa. 
Um jovem recém-doutorado em biologia molecular na Ingla
terra desistiu de seu emprego na Embrapa após um ano, decla
rando que prefere "ser músico de boate a voltar a trabalhar 
em pesquisa no Brasiln. 

O Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, uma das mais importantes instituições de pesquisa 
do País, anunciou _a susp~nsão das inscrições-para mestrado 
e doutorado, devidO ã iMpOsSibilidade de continuar desenvol
vendo pesquisas por falta de recursos. 

O Instituto Vital Brasil, apesãr de tetcapacidade de suprir 
~.demanda nacional de vacina antitetâniCa, está com sua linha 
de produção paralisada. O Instituto era sup~~avitário até 1989, 
quando a Central de Medicamentos deixou de comprar seus 
produtos, passando a privilegiar fornecedores priVados com 
preços até 60% sui:reiióres. Desde então foi praticamente_ desa
tivado. Em seus depósitos há cerca de 600 milhões de unidades 
farmacêuticas prontas, sem embalagem, e 20 bilhões de cruzei
ros em matéria-prima da Cerne. Seu diretor comercial decla
rou, recentemente, em entrevista à imprensa, que o Instituto 
poderia voltar a funcionar com um InVeStimento de um bilhão 
de cruzeiros. -

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciêtlciã.~3tr.:F_-
vés de seu Presidente, ~nio Candotti, acu~~u recentemente 
o Governo Federal de estar "destruindo't os instítütos de pes
quisa ao náo definii' uma política de ciência e te.crtologia par~ 
o País. Classificando a situação como ugravfssima", o prest~ 
dente da SBPC disSe que Has ajudas emergenciaís prometidas 
não são cumpridas, e o pouco dinheiro disponível está sendo 
perdido em programas desencontrados". _ _ 
· Parece,-afiliai, que em nome do comb~te à-inf1a-ção esta
mos correndo o risco de perder um património duramente 
construído ao longo dos últimos 40 anos: Apesar de tudo, 
contamos com 60 tnil pós-gfãàuados, dos quais 33 mil são 
PhDs. Temos 400 pesquisadores por milhão de habitantes, 
contra 369 da Argentina, 101 do México, 300 da China e 
6 mil dos Estados Uilidos. 

Esse contingente de pe~q uísadores tem Uma ·produção 
considerável. O Instituto para a Infotmação Científica dos 
Estados Unidos colocava o Brasil em 279 lugar entre os trinta 
países-(iU.f: mafS-Y:ea11zãr"ain publicações dentífie?-S entre 1980 
e 1989. 

O esforço para a construção desse patrimõnió nãõ foi 
pequeno: um estudo do lnterriatio~al Institute for M~nage
ment Development, divulgado em JUlho de 1991, registrava 
que em 1989 o Brasil era o quinto colocado entre os paíseS: 

de industrialização recente, no que dizia respeito aos gastoS 
com pesquisa. 

Um sistema de produção científica e tecnológica tem que 
estar necessariamente apoiado no sistema de ensino e em 
profunda inter-relação com ele. Ensino e pesquisa devem fun
cionar combinadamente, gerando uma massa crítica indispen
sáVel à -produção de resultados, seja em pesquisa básica ou 
aplicada. A estrutura desejável ness_a situação é pifarilidal, 
a exemplo do sistema seletivo que produziu o time de basquete 
norte-americano, para voltar ao exemplo que lhes apresentei. 
É bom lembrar que esse sistema é apoiado na estrutura quase 
que totalmente pública de ensino daquele país. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·vale a pena exami
nar a situação do ensino nacionàl, que deveria ser a base 
de suporte do sistema científico e ·tecnológico. É importante 
ter em mente, por primeiro, que o nosso sistema de pós-gra
duação é, à semelhança da institucionalização do sistema de 
Ciência e Tecnologia e da industrialização do País, bastante 
recente. A Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) foi criada em 1952. Apenas em 1975 
foi implementada uma política nacional de pós-graduação, 
que buscou sistematizar os esforços existentes nesse campo. 
Daquele ano até 1990, o número de cursos de mestrado cresceu 
de 490 para 955 e o de cursos de doutorado passou de 173 
para 413. Um resultado considerável 1 apesar de ainda insufi
ciente, consideraclos os padrões de outros países. 

O que é grave, entretanto, é a disso~iaÇão desse resultado 
da situação do restante do ensino no Brasil. Haviã, em 1989, 
apenas um milhão e meio de alunos matriculados no ensino 
superior no País, cerca de somente um por cento da população. 
Destes, 61,5% freqüentavam os 682 estabelecimentos da rede 
particular de ensino que, com raras e honrosas exceções, não 
têm qualquer tradição em pesquisa. Isso significa que menos 
de- 600 mil alunos de curso superior freqüentam escolas que 
tenham alguma relação direta com a atividade de pesquisa. 

Ao cÕntrário dÓs países desenvolvidos, onde o Sistema 
público de enSinO alavancou o progresso científico, teq10lógico 
e económico; no Brasil cerca de 66% dos egressos dos cursos 
de 2'i' grãu são provenientes de escolas particuhires. A exceSsiva 
privatizaçã-o -do ensino descaracteriza completamente a idéia 
de um sistema padronizado de formação dos jovens brasi
leirOs, prejudicando as chances de melhor aproveitamento 
daqueles potencialmente mais promissores. QuebroU-se,. com 
isso, a perspectiva da igualdad_e de oportunidade e da seleção 
por mérito,. substituindo-se esses princípios pela seleção segun
do condições econômicas das famíli_~-~ __ 

AS condições de pobreza da população, aliadas a várias 
outras causas, gera uma tremenda evasão escolar_ Assim, de 
cada 1.000 alunos matriculados na 1~ série do 19 grau, apenas 
232 chegam à 2~, 145 alcançam a 4~, somente 86 ·atingem a 
5• série, e 63 chegam à 3~ série do 29 grau, 48 ingres-sam 
no ensino superior e somente 8 alunos concluem esse nível 
de ensino. 

-Além disso, temos um ·passivo em-torno de 30 milhões 
de analfabetos absolutos. Não é difíCil imaginar, conhecendo 
o País, que devemos ter outro tanto de analfabetos funcionais, 
aqueles que atéa_s~i_wxn ~~~-~~mes e faze_m operações mate~ 
máticas elementares, mas não sal:ieiri le-r: um ãilÚifció de-empre
go num jornal ou escrever uma carta. 

A formação de técnicos, em nível médio, é ou_tra dificul
dade. Em 1988, havia 106.424 matriCU'lados em cursos técni
cós, inclusive os do SENAI, enquanto havia 187.499 matricu-
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lados em cursos superiores de engenharia. Isso evidencia uma 
relação de 1, 76 alunos de engenharia para cada aluno de curso 
técnico. Nos países desenvolvidos a situação é _ _inversa: há 
quatro ou cinco técnicos para cada engenheiro. 

Não parece haver d-úvida, diante desses dados, que o 
sistema de ensino brasileiro não pode alavancar mais progresso 
científico, tecnológico e econôiníco do que tem -feitõ, isso 
sem entrar numa análise qualitativa do sistema, já suficien
temente feita nas discussões dos anos recentes em torno da 
educação no Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, creiO que--agõ:ta já temos 
um quadro o mais bem delineado, que nos permitirá um me
lhor posicionamento sobre a situação. · 

A despeito de muitas adversidades e. da sua juventude, 
o sistema científico e tecnológico nacional avançou, embora 
esteja vivendo uma crise sem precedente em Sua curta história. 
A estrutura educacional brasileira padece de graves proble
mas, sem contar o imenso nUmero de pessoas que a ela não 
tem acesso, seja pela própria pobreza da população, seja pela 
insuficiência do Sistema em acolher e manter todas as crianças 
em idade escolar. 

O parqUe industrial brasileiro, de recente instalação, de
pende em larga escala de tecnologia importada, por força 
da grande participclção de empresas multinacionaiS na sua 
composição. De outra parte, demanda pouca tecnologia do 
sistema nacional de pesquisa e desenvolvimento pelo mesmo 
motivo. Além disso - como- já frisei -, a tecnologia que 
utiliza é atrasada em relação a que é utilizada pelos países 
largamente industrializados, produtores de conhecimentos, 
em razão do aproveitamento, aqui, de ~i~t~~as, processos 
e equipamentos já inaceitáveis naqueles países. Vivemos, eni 
resumo, uma situação de enorme atraso. --

Acredito que agora já Se possa formular a pergunta que 
motiva este pronunciamento, Sr. Presidente, Srs~ Senadores. 
O mercado brasileiro deve ser aberto nos termós em que 
vem sendo proposto pelo Governo do Presidente Collor? 

Já verificamos que-, parã -Competir com os produtos estran
geiros, teríamos que ter preço e qualidade suficientes para 
tanto. Qualidade se obtém com tecnologia e mão-de-obra 
qualificada, de que me parece não dispormos em quantidade 
e qualidade suficiente em todos os setores da economia. Preços 
dependem da composição formada por insumos e impostos. 
Apesar de termos mao-de-obra barata, o que não considero 
propriamente uma vantagem - não é _por -outra razão que 
o mercado interno é tão fracO-, o sistema flacional de impos
tos agravá profundanienfe os preços dos nossos proP.utos, quer 
para a consunío inte:i"nO, quer para ·exp-ortação. 

Assim, temos uma equação cOmplexa, que exige muita 
reflexão- antes de ser resolvida. Mas o problema não pára 
por aí. O mercado brasileiro esteve fechado às importações 
durante muito tempo, posição defendida com veemência pela 
esquerda brasileira como forma de permitir a estruturação 
do sis~ema científico-tecnológico Industrial nacional. 

Os tempos mudaram, o liberalismo conseguiu hegemonia 
e parece muito ansioso pela abertura plena do mercado brasi
leiro aos países com os quais comerciamos. Temo ã.riSiedades. 
Temo posições ideológicas. Sou favorável, em termos, à aber
tura do mercado nacional. E que termos seriam esses? 

Penso que uma análise prof~mda deye ser empreendida 
para que rtão façamos da abertura de mercado uma marcha 
batida, a toque de caixa, em direção ao abismo. Esse processo 
sofre, evidentemente, fortes pressões de nossos parceiros co-

merciais estrangeirOs, o que não ocorre por acaso. Eles ambi
cionam ocupar nosso mercado, conhecedores que são das nos
sas vulnerabilidades. Fazem isso, é bom que se díga, em defesa 
de seus interesses. 

Temos, portanto, que realizar essa abertura examinando 
profundamente cada caso. !Jrecis_amos, como eles, analisar 
pragmaticamente nossos interesses, e tomar decisões pensadas 
em cada situação, sob pena de estarmos comprometendo gra
vemente-a soberania nacional. Parece-me evidente que não 
podemos ocupar todos os espaços, mercê da situação econó
mica nacional e das nossas carências no campo dos recursos 
humanos. Mas devemos, com certeza, escolher que espaços 
ocuparemOs, a exemplo do que fazem os demais países do 
mundo, notadainente os países industrializaos. 

A ordem económica mundial está mudando rapidamente. 
Uma nova divisão itnernacional do trabalho está sendo estabe
lecida. É preciso aproveitalmos o património que já temos, 
investir nele e escolher, soberanamente, à luz da realidade, 
que lugar pretendemos ocupar na nova organização mundial. 
Enfim, precisamos traçar uma estratégia de sobrevivéncia e 
progresso no difícil campo da competição económica entre 
os povos. 

Dispomos de vasto território, pleno de riquezas naturais, 
o que não me parece demais repetir. Teimas algum património, 
duramente construído, no que diz respeito à capacidade cientí
fico-tecnológico e econômica nacional. E temos que conviver 
com o mundo que nos cerca, com todas as dificuldades que 
isso implica. Essas são as nossas condições reais. 

Precisamos trabalhar muito e planejar a construção de 
um sistema educ;tcional à altura de nossas necessidades. Essa 
deve, precisa, tem que ser a maior prioridade nacionaL O 
Japão fez essa opção no século passado, com a Reforma Meiji. 
Não é por acaso que hoje desponta como um dos países mais 
ricos e mais Capazes do mundo. 

Sobre um sistema educacional consistente, poderemos 
construir tudo o que quisermos, seja um time de basquete 
para as olimpíadas, a capacitação científica e tecnológica na
cional, uma economia sólida e até mesmo uma grande nação. 
Uma grande nação se faz com gente, com cidadãos, não com 
descamisados famintos e analfabetos, prontos a acreditar no 
primeiro "messias" que lhes aparecer, por falta de quaisquer 
outros meios e até de esperanças. 

Se não agirmos assim, Si-"~ Presidente, Srs. Senadores, 
dentro de trinta ou 
cinqüenta- anos. poderemos estar discutindo não se abrimos 
o mercado, mas que mercado teremos a abrir. 

Muito obrigado. 

. O SR_ PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Nada mais haven
do a tratar, a Presidência vai enc_errar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGÍSLATIVO 
N' 21, DE 1992 

_ (Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c'', 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n~ 21, de 1992, que susta a Instrução Normativa n" 
23, de 26 de fevereiro de 1992, do Diretor do Departamento 
da Receita Federal, que "fixa valores para ressarcimento dos 
selos de controle de cigarros", e o Decreto n9 453, da mesma 
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data, do Presidente da República~ que "altera a alfquota do 
Imposto sobre Produtos Ind~strializados-_!PI, incidente ~
bre os cigarros". (Dependendo de Parecer.) 

-2-
0FÍCIO N• $43, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, ~·c", 
do Regimento Interno.) 

Ofício n• S/23, de 1992, pelo qual o Governo do Estado 
do Mato Grosso do Sul solicita a retifieação da Resolução 
n'75, de 1991, do Senado Federal. (Dependendo de pareeer.) 

-3-

REQUERI_MENTO N' 442, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 442, de 
1992, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos regi
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
intitulado •'Gene(alizaçáo injusta e perigosa", de autoria do 
Presidente do Tri_bunal Superior Eleitoral, Ministro Paulo 
Brossard, publicado no jornal Zero Hora, de 22 de junho 
de 1992. 

-4-
REQUERIMENTO N' 473, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento_ n'? 473~ de 
1992, -de- ãiltOriá do Senador Marco Maciel, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Se!lado Feqe
ral, da Introdução da "Constituição Federal Brasileira•!: co: 
mentada por João Barbalho, editado pela Secretaria de Docu
mentação e Informação do Senado Federal, e .da apresentação 
feita pelo Senador Mauro Benevides à referida obra. 

-5-
REQUERIMENTO N' 484, DE 1992 

Votação, em turno ·único, do Requerimento n"' 484, de 
1992, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando 
nos termos regimentais, a transcfic;ã&; nos Anais do senado 
Federal, do artigo intitl!-lado "Para tnl:õqüilidade da Nação" 
publieado no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 1' de 
julho de 1992. 

-6-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N'7, DE 1992-

Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n' 7, de 1992 (n• 83191, na Ciimarâ dos Deputa
dos), que altera o artigo 29 da Constiruição Federal. (1• sessão 
de discussão.) 

-7-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 4, DEf992 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n'? 4, de 1992, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães e outros Senadores, que dá nova redação ao artigo 
47 da Constituição. (2• sessão de discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 46 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 335, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora nl'2, de 1973, de acordo com od~sposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, e no Ato da 
Comissão Diretota n9 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n' 010.039192-9, resolve nomear MARIA 
APARECIDA BEZERRA GODOY para exercer o cargo, 
eiri comissão- de secretário Parlamentar, Código AS-1, do 
Q~ãdro de P;ssoal do Sen~do F"ederal, com lofação e exercício 
no Gabinete do Senador César Dias. --

Senado Federal, 19 de agosto de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATA DA COMISSÃO 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

1~ reunião, realizada em conjunto com a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

em 12 de agosto de 1992 

As de~ hofas e trinta minutos do dia doze de agosto 
- de mil novecentos e noventa e dois, na sala de reuníões da 

Comissão de Cc;mstituição, Justiça e Cídadafl.ia, Ala Senador 
Alexandre Costa, sob a Presidência do SeD.ador Nelson Car
neiro, com a presença dos Senhores Senadores Eduardo Supli
cy, Raimundo Lira, Élcio Alvares, José Eduardo, Esperidião 

_ Amin, Maurício Corrêa, Ronaldo Aragão, Antonio Mariz, 
-Cólltmho Jorge, Nelson Wedekin, Wilson Martins, Magno 
Bacelar, João Calmon, Mário Covas, Ronan Tito, Carlos Pa
trocínio, Dario Peréira e Me ira Filho, reúnem-se as Comissões 
de Constitujção, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econó
micos. Deixam de çomparecer os Sênbores Senádores Aluízio 
Bezerra, César Dias, Nabor Júnior, JOSé Fogaça, Ruy Bacelar, 
Guilherme Palmeira, Henrique Almeida, MarCO Maciel, José 
Richa, Beni V eras, Valmir CampeiO, Levy Dias, J únia Marise, 
Albano Franco e Moisés Abrão. Havendo número regimental, 
o-Senhor Presidente Nelson Carrl.eiro declara abertos os traba
lhos, dispensando a leitura da Ata- da- reunião aritéiior, qUe 
é dada por aprovada e, a seguir, comunica que a presente 
reunião destin-a-se à discussão do PLC n9 65/92, __ que "dispõe 
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relati
vos à Reforma Agrária, previstos no cap. III, título VII qa 
COnstituição Federal". Após os debates, fica aCertado entre 

. os Senhores Presidentes das duas Comissões, Senadores Nel
son Carneiro e Raimundo Lira, que a matéria será a'preciada 
inicialmente pela: Comissão de Constituição~ Justiça e Cida
dania e, a seguir, pela Comissão de Assuntos Económicos. 
Nad3. mais havendo a tratar, Sua Excelência declara cumprida 
a finalidade da reunião, encerrando-a às doze horas e vinte 
minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a pre
sente Ata que, lida e .aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. -Senador Nelson Carneiro. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1 - ATA DA 156• SESSÁO, EM 20 DE AGOSTO 
DE 1992 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Leitura de Mensagens Presidenciais 
- N" 286 a 288, de 1992 (n• 506.a 508192, na origem), 

de 19 do__corrente, de agradecimento de comunicações refe
rentes à aprovação das matériãs constantes das Mensagens 
n" 162 a 164, de 1992. . . . 

- N• 289, de 1992 (n' 500792, na origemJ;encami
nhando ao Senado UI!! exemplar do autógrafo da Lei Dele
gada n' 12, de 7 de agosto· de 1992, promulgada em face 
da deliberação contida na Resolução n' 1192-CN. 

1.2.2- Aviso do Ministro da Economia, Fazenda _e 
Planejamento 

-N• 1.166192, de 18 de agosto do corrente, encami
nhando infonnações sobre os_ quesitos constantes do Re
querimento n•302, de 1992, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy. 

1.2.3- Aviso do Ministro das Relações Exteriores 
- N9 24/92, de 17 do correnle·, encaminhando informa

ções sobre os quesitos constan,tes do RequerimentO n9 ~71, 
de 1992, de autoria do .~nadf!lr Nelsol) ç_~J:!eiro. _ 

1.2.4- Oficios do Sr. 1fsécrétarto da C:1imãra dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Seno_d.o au(ógrafos dos 
seguintes projetas: . . _ . . _ _ _ __ 

- Projeto de Lei da Câmara n' 59, âe 19g2 (n' 
2.204191, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre a constituição e o regime 
tributário dos Fundos de Investimento Imobiliário e dá 
outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 70, de 1992 {n• 
2.717/92, na Casa de origem), de iniciativa do Superior 
Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a composição e a 
competência do Conselho da Justiça Federal. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 71, de 1992 (n' 
1.165/91, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério 
Público da União,.. que cria a Procuradoria Regional do 

Traóalho da 22~ Região da Justiça do Trabalho e clá outras 
providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 72, de 1992 (n' 
1.167191, na Casa de origem), de iniciativado Ministério 
Público da União, que cria, na 34 Região da Justiça do 
Trabalho, em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, 
no .âmbito do Ministério Público do Trabalho, cargos de 
Procuradores do_ Trabalho de 2~ Categoria, cargoS em co
missão e dá outras providências. - ---

1.2.5 - Pareeeres 
Referentes às seguintes matérias: 
-Mensagem n' 258192, do Senhor Presidente da Re

pública, submetendo â aprovaçao do Senado FederaL. o 
nome do_Dr~_José C~to Ramos, para ser reconduzindo 
ao Tribunal Superior do Trabalho. _ 

-Mensagem n' 259192, do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à deliberação do Senado Federal, o 
nome-do Sr. José Francisco da Silva, para ser reconduzido 
ao Tribunal Superior do Trabalho. . . 

- ProjetQ de Lei do Senado n' 273, de 1991, que 
transfere· ao domínio do Estado de Roraiina terras perten· 
centes à União e dá outras providências. (Redação final.) 

-Projeto de Lei do Senado n' 10, de 1991, que dispõe 
sobre critérios para outorga e reriovação de concessão ou 
permissão de serviço de radiodifuSão sónOra·e-Q~_sõns e 
imagens. (Redação final.) 

1.2.6- Requerimento 
- N' 632, de 1992, de autoria do Senador Carlos 

De'Carli, solicitando licença para tratamento de saúde, 
no periódo ele 1•-9-92 aZ-10-92. 

1.2.7- Comunicações da Presidência 
- Recebimento do Aviso n"' 619/92, do Presidente 

do Tribunal de Contas da y nião, encaminhando cópla 
da Decisão, bem como_ do Relatório e Voto do Ministro 
Olavo Drummond, aô apreciar pedido de informações_ao 
Banco Central do Brasil sobre processos de intervenção 
e liquidação extrajudicial de instituições financeiras. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILElA DE MAGALHÃES 
Dirctor-Geral do Senado Federal 
AGACIEI. DA SILVA MAIA 
Dirctor Ezctcativo 
CARLOS HOMERO VIF.IRA NINA 
Diretor Admilliltntivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Im.prc11o sob respomabilidade da Mel& do SeDado Federal 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS Semestral ······-····-····-··································-·····-~····-·-···--·--·---- QS 70.000.00 
Diretor Iad111trial 
FLOR!AN AUGUSI'O COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

-Convocação de sessão cotijunta a -re3liZitr-se hoje,
às dezenove horas, no Plenário da Câmara dos Deputados. 
com a Ordem do Dia que designa. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 
SENADOR V ALMIR CAMPELO - Dia da Maço

naria. 
SENADOR ALBANO FRANCO -,--Recondução de 

S. Ex• à Presidência da Confederação Nacional da Indús
tria. Observações sobre a antecipação da redução tarifária 
pretendida pelo Governo. 

SENADOR NEY MARANHÃO -40 anos do Banco 
do-Nnrdeste·do-Brasil; ------------------------------

SENADOR CÉSAR DIAS- Defesa da Associação 
Médica Brasileira - AMB, contra ação impetrada pelo 
Departamento Nacional de Proteção e Defesa Económica. 

1.2.9- Expediente Recebido 
- Dos Conselhos Federais de FiscalizãçãO Pr9fissio

nal, de apoio aos trabalhos da CPI, destinada_ a apurar 
denúncias do Sr. Pedro Collor de Mel! o sobre as atividades 
do Sr. Paulo César Farias. _ __ _ _ __ 

-Da Confeâeração Nacional das Associações de Mo
radores- CONAM, de apoio aos trabalhos da CPI, desti
nada a apurar denúncias do Sr. Pedro Collor de MeUo 
sobre as ativídades do Sr. Paulo César Cavalcante Farias. 

- Do Presidente Nacional do Partido Social Cristão 
- PSC, comunicando o desligamento do Partido do Bloco 
de apoio ao Govemo Federal, levando em conta as evidên
cias claras e inquestionáveis· apresentadas pelas proVas coli
gidas pela CPI do caso PC Farias, com iridíciOs de partici
pação do Presidente da República. 

1.2.10 - Leitura de Projeto 
-Projeto de Lei do Senado n• 127, de 1992, de autoria 

do Senador Mareio Lacerda, que define crime contra o 
acesso e a permanência -da mulher no emprego. 

1.2.11 - Requerimento 
- N' 633, de 1992, de autoria do Senador Jutaby 

Magalhães, solicitando seja encaminhado ao Ministro de 
Estado da Relações Exteriores, a· fim de serem prestados 
esclarecimentos sobre as questões que menciona. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n"' 21, de 1992, que 

susta a Instrução Normativa n9 23, de 26 de fevereiro de 
1992, do Diretor do Departamento da Receita Federal; 

Tll'.agem 1.200 exemplares 

que "fixa valores para ressarctmento dos selos de controle 
de cigarros", e o Decreto n"' 453, da mesma data, do Presi
dente da República, que "altera a alíquota do Imposto 
sobre Produtos Industrializados. Extinção da urgênciaJ nos 
termos do Requerimento n9 634/92, tendo usado da palavra 
os Srs. Humberto Lucena e Jutahy Magalhães. _ 

Ofício n• S/23, de 1992, pelo qual o Governo do Mato 
Grosso do Sul solicita a retificação da Resolução n• 75, 
de 1991, do Senado Federal. Aprovado, após parecer de 
Plenário nos termos do Projeto de Resolução p.~ 58!92, 
tendo usado da palavra o Sr. Josaphat Marinho. A Comis-
são biretora para redação final~ _ 

Redação final !lo Projeto de Resolução n• 58/92. Apro-_ 
vada. Ã promulgação. 

ReqUerimento ri9 442, de 1992, do Senador Pedro SiM 
mon_, solicitando, Dos termos regimentais, :a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "Gene
ralização inJUsta e perigosa", de autoria do Presidente do. 
Tribun;.U Superior Eleitoral, Ministro Paulo Brossard, pu
blicado no jornal Zero Hora, de 22 de junho de 1992. 
Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Jutahy Magalhães. 

Requerimento n\'> 473, de 1992, de autoria do Senado_r 
Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, ã trans
crição, nos Anais· do Senado Federal, da Introdução da· 
"ConstituiÇão Federal Brasileira", comentada por João 
Barbalho, editado pela Secretaria de Documentação e ln
formação do Senado Federal, e da apresentação feita pelo 
Senador Mauro Benevides à referida obra. Aprovado. 

Requeriniento n"' 4_84, de 1992, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, solicitando nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo iiltituM 
lado "Para tranqüilidade da Nação" publicado no -jornal. 
O Estado de S. Paulo, edição de 1 • de julho de 1992. Apro
vado. 

Proposta de Emenda à Constituição n• 7, de 1992 (n• 
83/91, na Câmara dos Deputados), que altera o art. 29 
da Constituição Federal. (1' sessão de discussão.) Em rase 
de discussão (l• sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição O~' 4, de 1992, 
de autoria do Senador J utaby Magalhães e outros Senado
res, que dá nova redação ao artigo 47 da Constituição. 
Em !'ase de cllsCu.ssão (2• sessão), tendo I usad_o da palavra 
o Sr. Jutahy Magalhães. 
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1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR JOÃO CALMON- Repúdio à tentativa 

de seqüestro de familiares da Deputada Rita Camata. 
SENADOR NE_LSON WEDEKIN- Violência poli

cial em Santa Catarína, culminando com o assassinato de . 
um jovem em boate de Florian6p01ís, no último sábado. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG -Soli, 
dariedade a pleito da Secretaria de Estadoda Agricultura, 
Abastecimento e lrr_i_gação de _Sergipe, no sentido de sensi
bilizar o Governo visando tornar prioritários oS reCütsbS
destinados à extensão e a pesquisa agropecuária. 

SENADOR RACHlD SALDANHA DERZI -
Acordo para -importação de gás natural e o seu transporte 
por conduto. 

SENADORJUTAHY MAGALHÃES -Análise das 
causas dos desequilíbrios do Sistema Fínanceiro de Habita
ção. Críticas à política habitacional em prática. Reformu
lação necessária do Sistema Financeiro Habitacional para 
combater o déficit do Fundo de Compensação das Varia
ções Salariais, a fim de possibilitar maiores investimentos 
e geração de mais empregos no setor. Críticas à polítiCa 
económica desenvolvida pelo Governo Collor. 

são 

TES 

1,3,2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4. -ENCERRAMENTO 
2- MESA DIRETORA 
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4- COMPoSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 1563 Sessão, em 20 de agosto de 1992 
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs- Mauro Benevides, Lucídio Porteiia e Magno Bacelar 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM .SE PRE
SENTES OS SRS. SBNADORF..S: 

Albano Franco - Alexandre COsta - Alui1Jo Bezerra 
- Antonio Mariz - Carlos Patrocfnio - César Dias - Cha
gas Rodrigues - Cid Saboia de carvalho - Dirceu carneiro 
- Elclo Alvares - F.speridil!o Amin - Epitácio cafeteira -
Francisco Rollemberg - Gerson camata - Humberto Lu
cena - Iram Saraiva - Irapuan COsta Júnior - Jarbas Pas
sarinho- Jollo Calmon -José Eduardo- José Paulo Biso! 
-Júlio C.ampos- Júnia Marise- I.evy Dias- Magno Bace
lar - Mansueto de I.avor - Mário Covas - Maurfcio C.orrea 
- Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrl!o - Nel
son Carneiro - Nelson Wedekin - Ney MaranhAo - Onofre 
Quinan - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Rai
mundo lira- Ronaldo Aragao - Valmir campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Ha.
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos-noSsos trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expédiente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDffiNTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N<" 286 a 288, de 1992 (n<" 506"-á 508/92, na origem), 
de 19 do corrente, de agradecimento -de comunicações refe
rentes à aprovação das matérias constanteS das Mensagens 
SM n" 162 a 164, de 1992. 

N' 289, de 1992 (ri' 500192, na origem), encaminhando 
ao· Senado um exemplar do autógrafo da Lei Delegada n9 

12, de 7 de agosto de 1992, promulgada em face da deliberação 
contida na ResQJução n' 1/92:CN. 

AVISO 

DO MINISTRO DA ECONOMIA, FAZENDA 
E PLANEJAMENTO 

Aviso n9 1.166/92, de 18 de agosto corrente, encaminhan
do informações sobre ·os quesitos constantes do Requerúnento 
n' 302, de 1992, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

As informações foram anexadas ao Requerimento, 
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias ao Reque
rente. 

DO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

A viso n9 24/92, de 17 do corrente, encaminhando informa
ções sobre os quesitos constantes do Requeri.inento n~ 471, 
de 1992, de autoria do Senador Nelson Carneiro. · 

As Informações foram anexadas ao Requerimento, 
que vai ao arquivo, e éncãitlinhãdas cópias ao Reque
rente. 

OFÍCIOS 

Do Sr, 1• Secretário da Câmata dos Deputados, encami
nhando à revisão do Senado antógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 69, DE 1992 
(N• 2.204/91, na Casa de origem) 

(De miciativa aó Senhor Presidente da República) 

Dispõe sobre a constituição e o regime tributário 
dos Fundos de Investimento ImobUiário e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica autorizada a constituição-de Fundos de In

v_estimento Imobiliári~!._ sein personalidade jurídica, caracte-
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rizando comunhão de recursos destinados à aplicação em imó
veis e empreendimentos imobiliários em geral. 

Parágrafo único. O Fundo será constituído sob a forma 
aberta, quando admitir o resgate de quotas - ou fechada 
- quando não o admitir, devendo a Comissão de V alares 
Mobiliários regulamentar as condições e os prazos em que 
os Fundos poderão se caracterizar :sob uma das duas formas. 

Art. 2» Cada instituiçãO--administradora s6 poderá gerir 
um Fundo de Investimento Imobiliário. 

Art. 3~ Os Fundos de Investimento Imobiliário serão 
geridos por instituição administrador<! autori:zada pela Comis
são de Valores Mobiliários, que deverá ser, exclusivamente, 
banco múltiplo com carteira de investimento, banco de investi:
mento, sociedade corretora ou sociedade distribuidora de títu
los e valores mobiliáriOs, ou outraS entiâàdes legalmente equi
paradas. 

Art. 4"' À instituição administradora será conferida a 
propriedade fiduciária dos bens imóveis que coriStituírem o 
património do Fundo, devendo a mesma adquiri-los direta
mene, em nome deste, considerando-se tal aquisição como 
uma única transferência de propriedade, para efeitOs- do im
posto sobre transmissão inter vivos, a que se refere o inciso 
II do art. 156 da Constituição Federal. 

§ 19 Os bens "imóveis desta forma adquiridos não se 
confundem com o património da instituição administradora. 

§ 29 O fiduciário administrará e disporá dos bens trans
mitidos em fidúcia, na forma determinada pela assembléia 
de quotistas, respondendo. em caso de má gestão, gestão teme
rária, conflito de interesses ou descumprimento de determi
nação da assembléia, pelos próprios bens dados em fidúcia. 

Art. 5"' Os bens imóveis mantidos sob a propriedade 
fiduciária da instituição administradora não se c_omunicam 
com seu_ património, observando-se, quanto a eles: 

I -não integram o ativo da administradora, não poden
do, como tal, constar de qualquer balanço ou demonstração 
financeira da institUição administradora; 

II- não respondem direta ou indiretamente por qual
quer passivo da instituição administradora; 

III -não compõem a lista de bens para liquidação judicial 
ou extrajudicial; 

IV - não podem ser dados em garantia de débito de 
operação d3. instituição adminiStradora; _ -

V - estão subtraídos à execução de todos os credores 
da administradora, por mais privilegiados que possam ser; 

VI -sobre os imóveis não podem ser constituídos quais
quer ónus reais. 

Parágrafo único. No registro de imóveis, além da trans
crição da escritura de aquisição, serão averbadas as restrições 
enumeradas nos incisos I a VI deste artigo e destacado o 
fato de que o bem adquirido constitui património do Fundo 
de Investimento Imobiliário. - --

Art. 69 A inStituição administradora, na ocasição em 
que alienar os imóveis pertencentes ao património do Fundo, 
o fará de forma direta; considerando-se essa operação como 
única transferêrlcia para efeitos do imposto sobre transmissão 
inter vivos, de que trata o inciso II do art. 156 da Coristituiçáo 
Federal. 

Parágrafo único. Os recursos resultantes da alienação 
constituirão património do Fundo. -

Art. 79 Compete à Comissão de Valores Mobiliários 
disciplinar a constituição, o funcionamento e a ·administração 
dos Fundos de Investimento Imobiliário, observadas as dispo-

sições desta lei e as normas aplicáveiS-aos Ft.iildOs de Investi
mento. 

Art. 89 A instituição administradora cumpre elaborar, 
para cada Fundo de Investimento Imobiliário que administre, 
regulamento que disponha sobre: 

I - qualificação da instituição administradora; 
n -política de investiinento a "ser adotada pela institui

ção administradora e ativos que poderão compor o património 
do Fundo; 

III - t_axa de ingresso ou critério para sua fixação; 
IV - remuneraç<1o da administradora; . 

- V- disponibilidade de informações trimestrais aos qlio
tistas; 

VI - despesas e encargos do Fundo; 
vn -condições para o resgate de quotas, que poderão 

-ser diferenciadas em função do número de quotas a serem 
resgatadas; 

Vlll-competências e quorum de deliberação da Assem
bléia Qeral de quotistas; 

IX -outras especificações, visando a fiScalização do mer
cado e a transparência de informações. que venham a ser 
determinadas em regulamentação baixada pela Comissão de 
Valores Mobiliários. 

Art. 99 Será vedada ~ instituição administradora, no 
exercício específico de suas funções e utilizando-se dos recu_r-
sos do Fundo de Investimento Imobiliário: -

I - conceder empréstimos ou adiantamentos, ou abrir 
créditos sob qualquer modalidade; 

II- prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-s-e sob qual-
quer outra forma; _ 

III - aplicar no exterior recursos cáptados no País; 
IV - aplicar recursos na aquisição de quotas do próprio 

Fundo; 
V- vender a prazo quotas do Fundo; 
VI - prometer rendimento predeterminado aos quotis-

tas. 
Art. 10. As quOtas dos Fundos de Investimento Imobi

liáriO~ que poderão, inclusive, ser emitidas sob a forma escritu
rai, constituem valores mobiliários sUjeitos ao regime- da Lei 
n• 6.385, de 7 de dezembro de 1976. 

- Art. 11. O títular das quotas do Fundo de Investimento 
Imobiliário": 

I - não poderá exercer qualquer direito real sobre os 
imóveis e empreendimentos integrantes dO pati'imônio- do 
Fundo; 

II- não responde pessoalmente por qualquer obrigação, 
legal ou contratual, relativamente, aos imóveis e empr"een~ 
dimentos do Fundo ou da administradora~ _sal~o quanto_ à 
obrigação de pagamento do valor integral das qUotas subs-
critas. -

Parágrafo único.. __ O quotistas q_Ue não integralizar a subs
crição de quotas, nas condições estabelecidas no regulamento 
do Fundo ou no boletim de subscrição, ficará de pleno direito
constituído em mora, observadas as disposições específicas 
a serem expedidas sobre a rilatéria pela Co:ffiissão de Valores 
Mobiliários. , . 

- Art. 12. A instituição administradora do Fundo de _In
vestimento Imobiliário compete: 

I- representá-lo ativa e passivamente, judicial e extraju
dicialmente; 

II - responder pessoalmente pela evicção de direito, 
no caso de alienação de imóveis pelo Fundo, na eventualidade 
de liquidação deste. 
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Art. 13. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos 
pelos Fundos de Investimento Imobiliário ficam isentos de 
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Segl.IrO, assim 
como do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer 
natureza. 

Art. 14. Os rendimentos e ganhos de capital distribuí
dos pelos Fundos de Investimento Imobiliário, sob qualquer 
forma e qualquer que seja o beneficiário, sujeitam-se à ind:. 
dência do Imposto sobre a Renda na fonte, à alíquota de 
25% (vinte e cinco por cento). -- -

§ 1' Ficam excluídos da incidência do Imposto sobre 
a Renda na fonte os rendimentos e ganhos de capital distri
buídos -a pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. 

§ 29 Os rendimentos e ganhos de capital distribuídos 
a investidores residentes ou domiciliados no exterior sujei
tam-se à incidência do Imposto sobre a Renda nos termos 
da legislação aplicável a esta classe de contribuintes. 

Art. 15. O rendimento auferido por pessoas físicas ou 
pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro real, inclu
sive isenfas, decorrentes de alienação ou resgate de quotas 
do Fundo de Investimento Imobiliário, sujeita-se à incidência · 
do ImpO!~to sobre a Renda, à mesma aJíquota prevista para 
a tributação de rendimentos obtidos na alienação ou resgate 
de quotas de fundos mútuos de ações. 

§ I' A base de cálculo será constituída pela diferença 
positiva entre O valor de cessão ou resgate e o custo médio 
de aquisiçãO da quota, sobre a qual incidirá a TRD, desde 
a data da conversão em quotas até a data da reconversão 
das quotas em cruzeiros. 

§ 2~" O rendimento auferido por investidores residentes 
ou domiciliados no exterior sujeita-se à incidência do Imposto 
sobre a Renda nos termos da legislação aplicável a esta classe 
de contribuintes.. ___ . . ··- -·- ···-

§ 39 É vedada a compensação do prejuízo havido em 
uma operação de cessão ou. r_e.sgate de quotas, com lucro 
obtido em outra, da mesma ou de diferente espécie: 

§ 4• O rendimento auferido por pessoa jurídica tribu
tada com base no lucro real, no resgate ou ce~o de .quotas 
do Fundo, será incluído na declaração anual de rendimentos 
do contribuinte, não se lhes aplicando o disposto no caput 
deste artigo. 

Art. 16. O imposto de que tratam o capuf do art. 14 
e o art. 15 desta lei é devido exclusivamente na fonte. 

Art. 17. Esta lei entra em vigor ·na data de sua publi
cação. 

Art. 18. Revogam-se as disposíções em coritrárió.- ··-

MENSAGEM N' 627, DE 1991, 
DO PODER EXECUTIVO 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio
nal: 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Es:taâo da Economia, Fazenda e Planejamento, o anexo 
projeto de lei que "Dispõe sobre a c.onstituição e regime tribu
tário dos Fundos de Investimento Imobiliário e dá outras pro
vidências". 

Brasília, 7 de novembro de 1991. - F. Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 532 DE 4 DE NOVEMBRO 
DE 1991 DO SENHOR MINISTRO OE ESTADO DA 
ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 

A Sua Excelência o Senhor 
Fernando Collor 
Presidente da Repúblicª 

Senhor Presidente: 
Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência 

o anexo projeto de lei que dispõe sobre a constituição e o 
regime tributário dos fundos de investimento Imobiliário. 

2. Objetiva a propOsta permitir a constituição de fundos 
de investimento destinados especificamente à aplicação em 
imóveis e em empreendimentos imobiliários, a exemplo do 
que, com êxito, já ocorre em outros países. 

3. Os Fundos de Investimento Imobiliário certamente 
serão instrumento de inCremento para o setor da construção 
civil. de relevante importância na eConoMia· naCional, seja 
como gerador de oportunidades de emprego, seja pela circuns
tância de utilizar preponderadamente insumos de produção 
nacional, o que permite desenvolver-se sem gerar demanda 
"adicional de importações. 

4. Os Fundos de investimento-lmobílíário (FU) consti
tuir-se-ão, sem personalidade jurídica, mediante a captação 
de valores que se caracterizarão como uma comunhão de re
cursos d.estinados à aplicação em imóveis· e em empreendi
mentos imobiliários localizados no território nãcíónal. A sua 
g~~o c_aberá a_instituição a_dm_inistrado~a. previamente auto
rizada pela Comissão de_ Valores Mobiliários, que deterá a 
propriedade fiduciária dos bens que vierem a ser adquiridos 
pelos FI!, para a realização dos seus objetivos. 

S .. o=º __ modelo jurídico ~dotado pelo projeto para consti
tuição dos FII e para a respectiva propriedade e gestão, inspi
rou-se não só no direito pátrio, no que diz respeitõ à prOprie
dade fiduciária, como no direito europeu, notadamente no 1 

direito suiço no qual os fundos imobiliários não possuem per
sonalidade jurídica, sendo os respectivos bens adquiridos pela 
sociedade ·administradora em seu próprio Do"m.e, lnã.s sob a 
inscrição no registro imobiliário da propriedade em nome do 
fundo, 

6. Essa montagem jurídica, alcançada após estudos le
vados a efeito pela Comissão de Valores mobiliários c;:m con
junto com a Assessoria Jurídica da Secretaria-Geral da Presi
dén~Ia da República, permitirá major agilidade e capacidade 
operacional, tanto na captação de recursos e circularidade 
das quotas dos fundos, como na aquisição e alienação dos 
imóveis, ou aiil.da na participaÇão dos resultados. 

7. Ressalte-se, por oportuno, que o modelo adotado 
-pelo prOjeto não vai de encontro ao sistema jurídico brasileiro. 
Pelo contrário, a ele se amolda, conforme se pode ver, dentre 
os doutrinadores, do magistério de Pontes de Miranda: 

"Os fundos de investimento ·open-end podem ser 
societários, ou fiduciários~ ou em coildominio, ou em 
comunhão pro-diviso com administração escolhida pe
los comuneiros. Tal que resulta do sistema jurídico 
brasileiro ( ... ) A forma fiduciária põe-o fundo em pro
priedade do fiduciário, sejam comuneiros ·ou rião os 
fi.ducíantes. •• 

"Os Fundos de investimento não societários, ou 
são fiduciãrios, ou postos em administração coletiva, 
ou em comunhão~ O lnvestiment Trust pode ser de 
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gestão própria ou alheia" (in Tratado de Direito -priva
do, vol. 5, pág. 351). 

8. -Mais recentemente, em estudo sobre "A Natureza 
jurídica do Fundo imobiliário". o Próf. Arnold Wald assim 
apõe o seu entendimento ao de Pontes de Miranda: 

"Completando o pen::,amento do mestre, podemos 
afirmar que, no direito brasileiro vigente, o Fundo é 
uma fórmula fiduciária pela qual os investimentos po
dem ser realizados em nome do fiduciário em intçresse 
do fiduciante, assemelhando-se ao ti-ust, sob fOrm-a que
também tem sido aceita e conSagrada nõ dfi'6ito Co:rilpa
rado, não só nos pã.íseS que admitem o- tnist, cómo 
os Estados Unidos, mas também nas legislações de 
tradição romana, como acontece em POrtugal e na 
França, Segundo podemos verificar Q.os transCriÇõeS de 
texto legislativo que. fizemos.~' 

9. Assim, o projeto de lei ora submetido à ~preciação 
de Vossa Excelência objetivã trazer~ para o ·nosso direito legis
lado, instrumento jurídico que proporcionará" Segurança à ini
ciativa empresarial e ao público que direcionar sua poupança 
para o mercado de investimentos imobiliários._ 

10. O projeto pode ser deta"lháêlamenie expostO coln 
a seguir: 

a) Criação 
Os Fundos de Investimentos Imobiliários (FII)," como 

dispõe o art. 1';>, çonstituem cc;>munhão voluntária dé investi
dores, sem personalidade jurídica, COill o -ObjetívO de parti
cipar de empreendimentos imobiliárioS-, de wiÚ~.' f_Q@ã. -maiS 
direta do que a que ocorre mediante participações societárias 
em empresas imobiliárias. _ _ ___ _ 

o parágrãfõ- unrco do artigo explicita as· fôrmaS PelaS 
quais podem ser c_o_nstituídos os furidos, a sabe!, abertos, quan
do admitirem o resgate de quotas, ou sejà, a transformação 
das mesmas em moeda corrente, ou fechados, nos quais os 
investidores Soment_e poderão negociar suas quOtas com tercei
ros, no mercado secundário de valores mobiliários. 

b) Da Administração . ··· 
O Art. Z9 estabelce que a gestão dos Fundos de Investi

mento ImobiliáriO- caberá a instituição administradora --que 
deverá ser, exclusivamente, instituição int~granté do sistema 
financeiro. devidamente autorizado pela ComissãO de Valo.res 
Mobiliários. 

O Art. 6~ dispõe sobre a competência da Comissão de 
Valores Mobiliários para disciplinar a constituição~ o funciona
mento e a administração dos Fundos. 

c) Da Propriedade dos Bens Imóveis 
O art. 39 determin_a que à instituição administradora será 

conferida_a propriedade fiduciáiia dos bc::ns imóveis que consti
tuem património 19 e 29 esclarece, que os bens desta forma 
adquiridos não se confundem com o património da adminis
tradora e que esta responderá, em caso de má geStão teme
rária, conflito de interesse ou descumprimento de determi
nação da assembléia de quotistas, pelos próprios bens dados 
em fidúcia e não apenas por perdas e danos. _ 

Os bens mantidos s_ob a propriedade fiduciária da insitui
ção administradora, a teor do art. 4':>, não compõem ou ativo 
e não respondem por qualquer passivo dela. O parágl'afo único 
determina que tais requisitos sejam averbados no Jl.egistro 
de Imóveis, com a escritura de aquisição dos imóveis, desta
cando-se o fato de que os mesmos constituem_ património 
do Fundo. 

A instituiÇáo da propriedade fiduciária em nome da gesto
ra coaduna-se à Lei dos Registras Públicos (Leí n• 6.015, 
de 31-12-73), que ·apenas admite o registro da propriedade 
imobiliária em nome de pessoa física ou jurídi~. 

d) do Regulamento 
O art. 79 enume-ra os requisitos que deVem co~star dos 

regulamentos dos Fundos, a serem elaborados pelas institui
ções administradoras, de forma a assegurar aos investidores 
e à Comissão de Valores Mobiliários adequados instrumentos 
para controle e fiscalização das operações. 

e) Das quotas e dos quotistas 
Conforme_ o art 99" o patrimó_nio do:S Fundos de Investi

mento ImObiliário Será representado por quotas, que contítUe 
valores mobiliários, negociáVeis no mercado, constituindo as
sim. noVo título e permitindo a amplíação dos tipos de investi
mento. disponivéis para pequenos~ niédios e grandes inves
tidores. 

f) Tributação 
Os Fundos de lnvesti~ento Imobiliário._ não tendo perso

nalidade jurídica, não são contribuintes do Iritposto de Renda. 
Os rendimentos por eles _auferidos estarãQ_is.e_ntqs do Imposto 
de Renda na fonte ou na declaração de rendimentC)s__da institui
ção administradora. O..s.rendiment9s_ e ganhos de capital serão 
normalmente tributáveis como renda dos quotistas, pessoas 
físicas ou jurídicas, de seguip.te fo_rm3:: 

_ 1) quando distribuídos a pessoas físicas, e jurídicas não 
tributads com OaSe- nó luCro real, ficarão sujeitos à retenção 
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 25% (Vlrite 

- ·e cinco por cento); 
2) :Q_!,lando_ distribuídos, bem como auferidos por pessoas 

jurídicas tributadas com base no lu~ro real, a cessão ou resgate 
de quota do Fundo, não· se sujeitam à retenção do Imposto 
de Renda na fonte. integrando as receitas das benefiCiárias, 
ilà dedarã.çâo ªnual de re:ndimentos d~stes contribui_ntes; 

3) O rendimentO aufe;rido por pesSOãs ffsicaS, ou Jurídicas 
não tributadas no lucro ieal, decorrenté-da alienação ou resga~ 
te de quotas, sujeita:-se à iricidénéia do Impospo Sobre a Ren
-da, à mesma alíquota prevista para a tributação de idênticos 
rendimentos auferidos por quotistas de Fundos ~útuos de 
ações; 

4) Os investidores reSidentes ou domicili~4os no exterior, 
sujeitam;;.se exdusivameOte à~ regras· de- tn"butaçao que dis
põem sobre a matéria, nos -termos da lcg_fslação apliCável a 
esta classe de contribuintes. 

11. Os Fundos de InVestimentos Imobiliários certaineh
te representarão instrumento importante para a captação de 
recursos, mesmo externos, para o mercado imobiliário, poden
do:se prever que o seu êxito iinportará redução da necessidade 
de recursos públicos para o setor de cons_trução. O~trossím, 
como forma de acesso a recUrsos com características de perma
nência e de prazos maiS longos, os Fundos de Investimento 
Imobiliário viabilizariam a implantação de empreendimentos 
de maturação mais lenta, iais como prédios comerciais, Shop
ping centers, hotéis, conjuntos residenciais destinados aloca
ção ou revenda, e até eventualment~. a projetas de infra~es-

- tnitura e armazenagem, tais como portos, aeroportos, edifí
cios-garagem, silos, e outros. 

12. Por fim, considerando os_ a_spectos de.relevância e 
urgência, proponho a Vossa Excelência se houver por bem 
acolhê-lo, seja o projeto de lei encaminhado ao Congresso 
Nacional -com pedido de urgência, nos termos do art. 64, 
§ 1~, da ConstitUiÇão Federal. 



Agosto de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 21 6m 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos 
do meu mais profundo respeito. - Marcílio Marques Moreira 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 

........................... ·····:.rirui:o·:vi···················---·····"· 
Da Tributação e do Orçamento 

CAPÍTULO! 
Do Sistema Tributário Nacional 

••••••••••••••••••••• -•• ~ ••••••••••••••••• _,. "'""" •••• _..., ••• ·-~~ •• - •• u ••• ~-. ~--· •••• 

SEÇÃOV 
Dos Impostos dos Municípios 

Art. 156. Compete aos_ Mtihicípios iilstiüiir impoStOs 
sobre: 

II- Tramitação iitter vivos, a qtiãlcJ:iier títulO, ·por-- ã-to 
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão físiCa e 
de direitos reais s-obre imóveis, exceto os de garantia, bem 
como cessão de direitos a sua aquisição. · 

LEI N' 6.385 DE.7 DEZEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e 
cria a Comissão de Valores Mobiliários. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eQsancio

no a seguinte Lei: 
CAPÍTULO l 

Das Disposições Gerais 

Art. 19 Serão disciplinadas e fiscalizadas de acordo com 
esta Lei as seguintes atividades: . 

I --a emissão e distribuição de valores mobiliários no 
mercado; 

II- a negociação e intermediação no mercado Oe valores 
mobiliários; 

III - a organização, o funcionamento e as operações 
das bolsas de valores; 

IV -a administraçãO de carteiras e a custódia de valores 
mobiliários; -

· V- a auditoria das companhias abertas; 
VI - os serviços de consultor e analist~ de valore,s mobi-

liários. · 
Art. 2" São valores mobili_ário_s s_ujeitos ao regime desta 

Lei: 
·I-as ações, partes beneficiárias e- debêntures, os cupões 

desses títulos e os bónus _de subscrição; 
II -os certificados de depósito -de valores mobiliários; 
III - outros títulos criados ou emitidos pelas sociedades 

anõnimas, a critéirO do Conselho Monetário Nacional. 
Parágrafo único. Excluem-se do regime. 4esta Lei: 
I- os títulos da dívida pública federal, estadual ou muni

cipal; 
II ---:-os títulos cambiais de responsabilidade de instituição 

financeira, exceto aS debêritures. -

Art. 3" Compete ao ConSelho Monetário Nacional: 
I - definir a política a ser observada na organização 

e no funcionamento do mercado de valores mobiliários; 
II- regular a utilização "do crédito nesse mercado; 
III- fixar a orientação geral a ser Observada pel:i Comis

são de V alares MobiliárioS rio exercíCio de suas atribuições; 
IV- definir as atividades da Comissão de Valores Mobi

liários que -devem ser exercidas em coordenação com_o Banco 
Central do Brasil. ' 

P3.rágiafo único. Ress3lvado o disposio nesta Lei, a fis
calização do mercado financeiro e de capitaíS continuará a 
ser.. exercida, nos termos da legislação em vigor, pelo Banco 
Central do Brasil. 

Art. 49 O Conselho Monetário Nacional _e a Comissão 
-de V alares Mobiliários exercerão as atribuições previstas na 
lei para o fim de: 

I- estimular a formação de poupanças e a sua aplicação 
em valores mobiliários; - -- -

II - pfomover a exparisão e o fuilcloriamentO eficiente 
e regular dei mercado d~ ãções, e -estimular as aplicaÇões per
manentes em ações de capital social de companhias abertas 
sob controle de capitais privados nacionais; 

III - assegurar o funcionamento eficiente e regUlar doS 
mercados da bolsa e de balcão; 

IV - proteger os titulares de valores mobiliários e os 
investidOres do mercadO contra: · · ---

a) emissões irregulares de valores mobiliárioS; 
b) atos ilegais de administradores e acionistas controla

dores das companhias abertas, ou de administradores de car
teira de valores mobiliários; 

V -evitar o_u coibir modalidades de fraude ou manipu
lação destinadas a criar cçmdições artificiais de_demanda, o(e_r
ta ou peço dos valores mobiliários negociados no mercado; 

VI-_ asseg~rar o acesso do público a inform~çõe~ sobre 
os valores- mobiliários negociados e as coinpanhias que os 
tenham emitido; 

VII - assegurar a abservância_ de práticãs coinerciais 
eqüitativas no mercado de _valores mobiliários; -

. VIII- assegurar a observância no mercado, das condi
ções de l,ltilização de cré:dito. fix3.das pelo Conselho Monetário 
Nacional. -- -

CAPÍTULO II 

Da Comissão de V aJores Mobiliários 

Art. 5" É instit_uida a Coinissão de Valores Mobiliários, 
entidade autárquica, vinculada ao Ministerio ~da Fazenda. 

Art. 69 A -comissão de Valores Mobiliários será admi
nistrada por um presidente- e quatro diretores, nomeados pelo 
Presidente da República, dentre pessoas de ilibada reputação 
e- reconhecida competência- em matéria de mercado de capi
tais. 

§ 1" O presidente e os diretores serão substituídos, em 
suas faltas, na forma do regimento interno, e serão demissíveis 
ad nutun .. 

§ 29 O presidente da Comissão terá assento no Canse~ 
lho Monetário Nacional com direito a votO. 

§ 3' A Comissão funcionará como órgão de deliberação 
colegiada de acordo com o regimento interno previamente 
aprovado pelo Mínistro da Fazenda e no qual serão fixadas 
as atribuições do presidente, dos diretores e do colegiado. 

§ 4' O quadro permanente do pessoal da Comissão será 
constituído de empregos regidos pela legislação trabalhista, 
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cujo provimento, excetuadas as funções compreendidas no 
Grupo Direção c Assessotamentc Superior, será feito me-
diante concurso público. _ _ 

Art. 7<.> A ComiSSâo custe~r:á~ aS- despesas necessárias 
ao seu funcionamento corri õs- recursos provenientes de: 

I - dotações das reservas monetárias a que se refere 
o art. 12 da Lei n' 5.143, de 20 de outubro de 1966, alterado 
pelo Decreto-Lei n' 1.342, de 28 de agosto de 1974, que lhe 
forem atnbuídas pelo Conselho Monetário Nacional; 

II - dotações que lhe forem consignadas no orçamento 
federal; 

III- receitas provenientes da prestação de serviços pela 
Comissão, observada a tabela aprovada pelo Conselho Mone
tário Nacional; 

IV - renda de bens patrimoniais e receitaS eventuais. 
Art. 8~ Compete à Comissão de Valores Mobiliários: 
I - regulamentar, com observât;1cia da política definida 

pelo Conselho Monetário Naciol_!al as matériaS expressamente 
previstas nesta Lei e na lei de sociedades pói"ãções; 

II - administrar os registras institufdos por esta Lei; 
III -fiscalizar permanentemente as atividades e os servi

ços do mercado de valores mobiliários, de que trata o art. 
1", bem como a veiculação de i!J.formações relativas ao merca
do, às pessoas que dele participem, e ao-s· valores nele nego
ciados; 

IV- propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual 
fixação de limites máximos -de preço, comissões, emotument()S 
e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários 
do mercado; _ _ __ · 

V- fiscalizar e inspecionar as companhias abertas, dada 
prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou às 
que deixem de pagar o divideil.do mínimo obrigatóriO. 

§ 1" O disposto neste artigo não exclui a competência 
das bolsas de valores com_ relação aos seus membros e_ aos 
valores mobiliários nelas neiõcíados: ... ·- . · _ - · 

§ 2" Ressalvado o disposto no art. 28, a COmissão de 
Valores Mobiliáros guardará sigilo das inforiU:iÇõeS que obti
ver, no exercíciO ·ae·seüs poderes de fiscalização; 

§ 39 Eirl conformidade com o que di_spuser seu regimen
to, a Comissão d~ Valores Mobiliáros poderá: 

I- publicar projeto de ato normativo para receber suges
tões de interessados; 

II - convocar, a seu juízo, qualquer pessoa que possa 
contribuir com _informações ou opihiões para o aperfeiçoa
mento das normas a ser~t.n promulgadas. 

Art. 9" A Comissão de Valoie_s Mobiliários terá jurisdi:
ção em todo o território nacional e no eierdCio-de suas atribui~ 
ções, e observado o disposto no art .. 15, § 2•, poderá: · · 

I- examinar registras contábeis, livros ou docum~ntos; 
a) as pessoas naturais e jurídicas que integram o sistema 

de distribuição de valores mobiliários (art. 15); 
b) das companhias abertas; 
c) dos fundos e sociedades de investimento; 
d) das carteiras e depósitos de valores mobiliário~ (árts. 

23 e 24); 
e) dos auditores independentes; 
f) dos consultores e analistas de valores mobiliários; 
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jriríâicas, que 

participem do mercado, ou de negócios no mercado, quando 
houver suspeita fundada de fraude ou manipulação, destinada 
a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos 
valores mobiliários; 

II- intimar as pessoas referid.<!s no inciso ant~~or a-pres
tar informações ou esclarecimentos, sob pena de multa; 

III -requisitar informações de qualquer órgão público, 
autarquia ou empresa pública; 

IV- determinar às companhias abertas que republi
quem, com correções ou aditamentos_, demonstrações finan
ceiras, relatórios ou informações divulgadas; 

V- apurar, mediante inquérito administrativo, a tos ile
gais e práticas não eqüitafivas de administradores e acionistas 
de companhias abertas, dos intermediários e dos demais parti
cipantes do mercado; 

VI - aplicar aos autores das infi'ações indicadas no inciso 
ant~rior as penalidades previstas no art. 11, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou penal. 

§ 1" Com o fim de prevenir ou corrigir situações anor
mais do mercado, como taís conceituadas pelo Conselho Mo
netário Nacional, a Comissao poderá: 
~- I -suspender a negociação de determinado valor mobi
liário ou decretai o recesso de bolsa de valores; 

II- suspender ou cancelar os reiistros de qUe tratã"-esta 
lei; 

III -divulgar informações ou recomendações com o fim 
de esclarecer ou orientar as participações do mer~do; 

IV- proibir aos partidpãntes dO mercado, SOb cQmi
nação de multa, a prática de atos que especificar, prejudiciãis 
ao seu funcionamento regular. 

§ 29 O inquérito, nos casos do inciso V deste artigo, 
observará o procedimento fixado pelo Conselho Monetário 
Nacional, assegurada ampla defesa. 

Art. 10. A ComiSsão de Valores Mobiliários poderá 
celebrar convênios para a execução dos serviços de sUa compe
tência em qualquer parte do território nacional observadas 
as normas da legislação em vigor. 

- -Art. 11. A Comissão de Valores MobiliáiioS- pdderá 
·impor aos infiatores das normas desta lei, da lei de sociedades 
poi ·ações, das süas resoluções, bem como de outras normas 
legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguintes 
penalidades: · 

I -advertência; 
II-multa; 
III -suspensãO do ·exerdclb de cargo de administrador 

de companhia aberta ou de entidade do sistema de distril?uição 
de valores; 

IV -inabilitação para o exercício dos cargos referidos 
no inciso anterior; 

V -suspensão da autorização ou registro para o exercíciO 
das atividades de que trat~ esta lei; _ _ -

VI -cassação da autorização ou registro _indicadOs no 
inciso anterior. -

§ 19 A multa não excederá o rnaior destes valores; 
I - quinhentas vezes o valor nominal de uma Obrigação 

ReajuStável do Tesouro Nacíónal; - · 
II -trinta por cento do valor da emissão ou ope~ação 

irregular. 
§ 2" A multa cominada pela inexecução de ordem da 

COmissão não excederá dez vezes o valor nominal de uma 
Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional por dia de atraso 
no seu cumprimentO. --- -

§- 3" As penalidades dos inCiSos III a VI somente-Serão 
aplicadas nos casos de infração grave, assim definidos em 
normas da Comissão, ou de reincidência. - --

§ 4" As penalidades só serão impostas com observância 
do procedimento previsto no § 2" do art. 9", cabendo recurso 
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para o ConSelho Monetário Nacional, nos termos do regula
mento por este aprovado~ 

Art. 12. Quando o inquérito, instaui-3.do de acordo com 
o § 29 do art. 9>', concluir pela ocorrência de crime de ação 
pública, a Comissão de Valores Mobiliários oficiará ao Minis
tério Público, para a propositura da ação penal. 

Art. 13 .. A Comissão de Valores Mobiliários.riianterá 
serviço para exercer atividade consultiva ou de orientação 
junto aos agentes do mercado de valores mobiliários ou a 
qualquer investidor. 

Parágrafo único. Fica a critéfio da Comissão de Valores 
MobiliárioS divulgar ou não as respostas às consultas ou aos 
critérios de orientação. 

Art. 14. A Comissão de Valores Mobiliários poderá 
prever em seu orçamento, dotações de verbas as bolsas de 
valores, nas condições a serem aprovadas pelo Conselho Mo
netário Nacional. 

CAPÍTULO III 
Do Sistema de Distribuição 

Art. 15. O sistema de distribuição de valores mobiliá-
rios compreende: -

I- as instituições firianceiras e demais socíedadC:S -qUe 
tenham por objeto distribuir emissão de valores mobiliários: 

a) como agentes da companhia emissora; 
b) por conta própiiã, subscrevendo ou comprando a 

emissão para a colocar no mercado; 
II -as sociedades que tenham por objeto a compra de 

valores mobiliários em circUI3Ção rio mercãdo, para·o·s reven
der por conta própria; 

III - as sociedades e os agentes autónomos que exerçam 
atividades de mediação na negociação de valores mobiliários, 
em bolsas de valores ou no mercado de balcão; 

IV - as bolsas de valores. 
§ 19 Compete ao Cori.s:elho Monetário Nacional-definir: 
I - os tipos de institiiíÇàO financêira Ciue poderão exercer 

atividades no mercado de valores mobiliários, bem como as 
espécies de operação que poderão realizar e de serviços que 
poderão prestar nesse mercado; 

II -a especializaç-ão de operações ou serviços a ser obser
vada pelas sociedades do mercado, e as condições em que 
poderão cumular espécies de operação ou serviços. 

§ 2? Em relação às instituições financeiras e demais so
ciedades autorizadas a explorar simultaneamente operações
ou serviços no mercado de valores mobiliáriOs e nos mercados 
sujeitos ã fiscalização do Banco Central do Brasil, às atribui
ções da Comissão-de Valores Mobiliários serão limitadas às 
atividades submetidas ao regime da presente lei, e serão exer
:idas sem prejuízo das atribuições daquele. 

§ 39 Compete ao Coilselho MOnetário Nacional regula
mentar o disposto no parágrafo anterior, assegurando a coo-r· 
denação de serviços entre o Banco Central do Brasil e a Comis-
são de V alares Mobiliários. - -

Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão 
de Valores Mobiliários o exercício· das seguintes atiVidades: 

I- distribuição de emissão no mercado (art. 15, I); 
II- compra de valores mobiliáriOS para revendê-los por 

conta própria (art. 15, II); 
III -mediação ou corretagem na bolsa de valores. 

Parágrafo único. Só _os agentes autónomos e as socie
d_ades com registro na Comissão poderão exercer a atividade 

de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora· da 
bolsa. 

Art. 17. As bolsas de valores terão autonomia adminis
trativa, financeira e patri"monial, operando sob a supelvisão 
da Comissão de valroes Mobiliários. 

Parágrafo único. As b_olsas de valores incumbe, como 
órgãos auxiliares da Comissão de Valores Mobiliários, fisca
lizar os respectivos membros e as operações nelas realizadas. 

Art. 18. Compete a Comíssão de Valores Mobiliários: 
I-propor ao Conselho Monetário Nacional a aprovação 

de normas gerais sobre: 
a) condições para obter autorização ou registro neces

sário ao exercício dãs atiVídades indicadas no Art. 16, e respec-
tivos procedimentoS administrativos; -

b) condições de idoneidade, capacidade financeiras e ha
bilitação técnica a que deverão _satisfazer os administradores 
de sociedades e os agentes autónomos, no exercício das ativi
dades mencionadas na alínea anterior; 

c) condições de constituiÇão e extinção das bolsas de valo
res, forma jurídica, órgãos de administração e seu preenchi
mento; 

d) exercício do poder disciplinar pelas bolsas, sobre os 
seus membros, imposição de penas e casos de exclusão; 

e) número de sociedades corretoras, membros da bolsa; 
requisitos ou condições de admissão quanto à idoneidade, 
capacidade financeira e habilitação técnica dos seus adminis
tradores; e represe~tação no recinto da bolsa; 

O administração das bolsas; emolumentos, comissões e 
quaisquer outros custos cobrados pelas bolsas ou seus mem
bras, quando for o caso; 

g) condições de realização das operações a termo; 
II -definir: · · · 
a) as espécies de operação autorizadas na bolsa e no 

mercado de balcão; métodos e práticas que devem ser obser
vadOs no mercado; e respOnsabilidade dos intermediários nas 
operações; 

b) a configuração de condições artificiais de demanda, 
oferta ou preço de valores- mobiliários·, ou-âe manipulação 
de preço; operações fraudulentas e práticas não equitativas 
na distribuição ou intermediação de valores; 

-c) normas aplicáveis aO registro de operações a ser man
tido pelas ~ntidades_ do sistema de distribuição (Art. 15). 

. CAPiTULO IV . 

Da Negociação oo Mercado 

SEÇÃOI 

Emissão e Distribuição 

Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliá
rios será distribuída no mercado sem prévio registro na Co
missão-.--

_ § 1~' São atas de distribuição, sujeitos a norma deste 
artigo, a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscri
ção, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição 
de valores mobiliáriOs quando os pratiquem a companhia emis
sora, seus fundadores ou as pessoas a ·ela equiparadas. 

§ 29 Equiparam-se à companhia emissora para os fins 
desta artigo: 

I - o seu acionista controlador e as pessoas por ela 
controladas; 

II -o coobrigado_ nos_ títulos; 
Iii - as instituições financeiras e demais sociedades a 

que se refere o Ari. 15, inciso I; 
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IV- quem quer·que tenha subscrito valores da emissão, 
ou os tenha adquirido à companhia emissora, sem o frm de 
os colocar no mercado. _ 

§ 39 Caracterizam a emissão pública: 
I- a utilização de listas_ ou boletins de venda ou .mbscri

ção, folhetos. prospectos ou anúncios destinados ao público; 
II - a procura de subscritores ou adquirentes para os 

titulas, por meio de empregados, agentes ou corretores; 
III - a negociação feita em loja, escritório ou estabele

cimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços 
públicos de comunicação. . 

§ 49 A emissão pública só poderá ser colocada no mer
cado através do sistema previsto no Art. 15, podendo a Cantis
são exigir a participação de instituição financeira~ 

§ 59 Compete à Comissão expedir -narinas para a execu
ção do disposto neste artigo, podendo: 

I -definir outras situaÇões que configurem emisSãO pU
blica, para fins de registro, assim como os casos em que este 
poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público 
investidor; 

II --fixar o procedimento do registro e especificar··as-
inforrilaçôes qU.eOevam instruir o seU pedido, inclusive sobre: 

a) a companhia emissora, os einpreendimentos oU atiVi- ~ 
dades que explora ou pretende explorar, sua situação econó
mica e financeiiã, administração e principais acionistas; 

b) as características da emissão e a aplicação a ·ser dada 
aos recuisos dela provenientes; -

c) o vendedor dos valores mobiliários se for o caso; 
d) os participantes na díSlfibulÇão, sua remüneraÇão- e 

seu relacionamento com a_ companhia emissora--ou côtn cYve:n-= 
dedor. 

§ 6<.> A ComiSsão poderá subordinar o registro-a capital 
mínimo da companhia emissora e a valor minimo da emissão, 
bem como a que sejam divulgadas as- informações que julgar 
necessárias para proteger os interesses_do público investidor. 

§ 79 O pedido de registro será acompanhado dos pros
pectos e outros domcumentos quaisquer a serem publicados 
ou distribuídos, para·oferta, anúncio ou pro-moção do lança
mento. 

Art. 20. A ComisSão mandará suspender a emissãó_ou 
a distribuição que se esteja processando _em desacordo com 
o artigo anterior, particularmente quando: 

I - a emissão tenha sido julgada fraudulenta ou ilegal, 
ainda que após efetuado a registro; 

II -a oferta, o lançamento, a promoç30 ou o anúncio 
dos valores se esteja fazendo em condições diversas das consw 
tantes do registro, ou com informações falsas dolosas ou subs
tancialmente imprecisas. 

SEÇÁO II 

Negociação na bolsa e no Mercado de Balcão 

Art. 21. A Coinissão de Valores Mobiliários manterá, 
além do registro de que trata o Art. 19: 

I -o registro para negociação na bolsa; 
II -o registro para negociação nó ili.éfcado de bãlCão. 
§ 19 Somente os valores mobiliários emitidos por com-

panhia registrada nos termos deste artigo podem ser nego
ciados na bolsa e no mercado de balcão. 

§ 29 Ooregistro do Art. 19 importa registro-para o mer
cado de balcão, mas não para a bolsa. 

§ 39 Q_ registro para negociaçâo há bolsa vale também 
como registro para o mercado de balcão, mas o segundo não 
dispensa o primeiro. - ---

§ 4" São ativídades do mercado de balcão as realizadas 
com a participação das empresas ou profissionais indicados 
no Art. 15, incisos I, II e III. ou nos seus estabelecimentos, 
excluídas as operações efetUadas em OõrSa:- - ----

§ 59 Cada bolsa de valorespoderá estabelecer requisitos 
próprios para que os valores sejam adffiitldos à negociã.ção 
no seu recinto, mediante prévia aprovação da Comissão. 

§ 6<:> Compete à Comissão expedir narinas para a exeCu
_ção do d~s_posto nesta artigo, especificando: 

I- casos em que os regi,stros podem sei- dispensa-dOs, 
recusados, suspensos ou cancelados; 

II- informações e documentos que devam ser apresen
tados pela companhia para a obtenÇão do registro, e seu proce-
dimento. -- ---- - - · 

CAPÍTULO V 
Das Companhias Abertas 

Art. 22. ConSidera-se aberta a coro.panhia cujos valores 
mobiliários estejam admitidos à negocia-ção na bolsa ou no 
mercado de balcão. 

Parágrafo único. Compete à Comissão expedir normaS 
-aplicáveis à~ companhias abertas, sobre: 

I- a natureza das informações que devaJri di-vulgar e 
a periodicidade da divulgação; 

II- relatório da administração e demonstrações finan
ceiras; 

III -a compra de ações emitidas pela própria -colnpanhia 
e a alteração das ações em teso_uraria; 

IV- padrões de contabilidade; relatórios e pareceres de 
auditores independentes; _ ~ _ -____ _ 
- _ V- inforinações que devam ser prestadas por adminis

tradores e acionistas coD.troladore_s, relatiYas à (iOmpi'a, per
muta ou venda de ações embutidas pela companhia e por 
soci~dades controladas ou controlador~s; __ 

VI- a divulgaç3.o de deliberações _da- assembléia geraí 
e dos órg~os de administração da companhia, ou fatos relavanw 
tes ocorridos nos seus negócios; qUe possam influir, de modo 
ponderável, na_decisão dos investidoi"es do mercaÇ.o de venqer 
ou comprar valores mobiliários emitidos pela acórnparihia; 

VII --=--:: as demais matérias preVIstas em lei. 

CAPÍTULO VI 

Da Administração de Carteiras e 
Custódia_d_e Valores Mobiliáriqs 

Art. 23~ O_ exercício profissional da administração de 
carteiras de valores mobiliários .de outras pessoas está sujeito 
à aptorização prévia da Comissão. 

§ 19 O disposto neste artigo se aplica a gestão profis
sional e recursos ou valores mobiliários entregues ao adminis
trador, com autorização para que este compre ou venda valow 
res mobiliários por conta do comitente. 

§ 2<:> Compete à Comissão estabelecer as-normas-a se
rem observadas pelos administradores na gestão de carteiras 
e sua remuneração, observado o disposto no art. 8_<:> in_ciso 
IV. .. . - . . -

Art. 24. Compete à Comissão autorizai -a-~atividade de 
cusf6dia de valores mobiliários cujo exercíciQ se~ priVativo 
das instituições financeiras e_ das_ bolsas de valorea. 

Parágrafo ú"xlico. Considera-se custódia de vaiQres mo
biliários o depósito para guarda, recebimento de d_ividendos 
e bonificações, resgate, amortização ou reembolso. e exercfcio 
em direitos de subscrição, sem que o depositário, tenha pode-
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res, salvo autorização- expressa do depositante em cada caso, 
para alienar os valores mobiliários depositados ou reaplicar 
as importâncias recebidas. 

Art. 25. Salvo mandato expresso com prazo não surpe
rior a um ano, o adminiStrador de carteira e-o depositário 
de .valores mobiliários não pódem exercer o direito de voto 
que couber às ações sob sua administração ou custódia. 

CAPÍTULO VII 

Dos Auditores Independentes, Consnltorey e 
Analistas de Valores Mobiliários 

Art. 26. Somente as empresas de auditoria- contábil ou 
auditores contábeis independentes, registrados na Comissãó 
de Valores Mobiliários poderão auditar, para os-efeitos desta 
lei, as demonstrações financeiras de companhias abertas e 
das instituições, sodedades ou empresas que integram o siste
ma de distribuição e intermediação de valores mobiliários. 

§ 1"' A Comissão estabelecerá as condições pata o--reB;ís-
tro e o seu procedimento, e definirá os casos em que poderá 
ser recusado, suspenso ou_ cancelado. __ 

§ 29 As empresas de auditoria- contábil ou auditores 
contábeis .independentes responderão, ciVilmente, pelos pre
juízos que causarem a terceiros··em virtude de culpa ou dolo 
no exercício das funções previstas neste artigo. 

Art. 27. A Comissão poderá fixar riorri1aS sObre o ·exer
cício das atividades de consultor e analista de valores mobi
liários. 

CAPITULO VIII 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 28. .O Banco Central do Brasil, a Comissão de 
Valores Mobiliários e a Secretaria da Receita Federal mante
rão um sistema- de intercâmbio de informações, relativas à 
fiscalização que exerçam, nas áreas de suas respectivas compe
tências no mercado de valores mobiliários. -

Art. 29. Enquanto não for instalada a Comissão deVa
lores Mobiliários, suas funções serão exercidas pelo Banco_ 
Central do Brasil. · · -~ · 

ParágrafO único. o· conselho Monetário Nacioriarre~
lamentará o disposto neste artigo quanto. ao praZ() para insta
lação e as funções a serem progressivamente assumidas pela 
Comissão, à medida que se forem instalando os seus serviços. 

Art. ~0. Os servidores do Banco Central do Brasil, que 
forem colocados à disposição da Comissão, para o exefcído 
das funções técriicas ou de confiança, poderão optar pela per
cepção da retribuição, inclusive vantagens, a que façam jUs 
no órgão de origem. _ - _ _ _____ _ 

Art. 31. Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. . 

Art. 32. Revogam-se as disposições em ·contrário. 
Brasília, 7 de dezembro de 1976; 155• <la Independência 

e 88• da República. - ERNESTO GEISEL - João Paulo 
dos Reis Venoso- Mário Henrique Simonsen. 

LEI N• 6.616, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1978 

Acrescenta artigos à Lei n• 6.385, de 7 de dezembro 
de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliá
rios e cria a Comissão de V ai ores Mobiliários. 

O Presidente da República, · 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte lei: 

Art. 19 Os arts. 31 e 32 da Lei n9 6.385, de 7 de dezem
bro de 197_6, passam a ter a seguinte redação: _ 

''Art._31. Nos processos judiciais que tenham 
_ por objeto _matéria incluída na competência da Comis

são de Valores Mobiliários, será esta sempre intimada 
para, querendo, oferecer parecer ou prestar esclareci
mentos, no prazo de quinze dias a contar~a intimação. 

§ 1"' A intimação far-se~á, logo após a contes
tação, por mandado ou por carta com aviso de r~ebi- _ 
inento, conforme a Comissão teriha, ou -não, sede ou 
representação na comarca em que tenha sido proposta 
aação. .., .- _ _ _ ----. 

§ 29 -Se a Comissão oferecer parecer ou prestar 
esclarecimentos, será intimada de todos os atos proces
suais subseqüentes, pelo jornal oficial que publica expe
diente forense ou por carta com aviso de recebimento, 
nos termos do parágrafo anterior. 

§ 39 À- Comissão é atribuída legitimidade para 
interpor recursos, quando as partes não o fizerem. 

§ 49 O prazo para os efeitos do parágrafo ante
rior começará a cofrer, independentemente de nova 
intimação, no dia imediato àquele em que findar o 
das partes. 

Art. 32. As multas impostas pela Comissão de 
Valores Mobiliários, após a decisão final que as impôs 
na esfera administ.J:at~yaz terão e_ficácia de t(tulo _execu
tivo e serão cobradas judicialmente, de acordo com 
o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil para 
o proces-so de execução.,. 

Art. 2"' A intimação da Comissão de Valores Mobiliá
rios, consoante pTevisto no art. 31 da Lei n9 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976, far-se-á, em relação aos processos em 
curso na data da entrada em vigor desta lei, dentro de trinta 
dias dessa -data. 

Parágrafo único. A intimaÇão, na hipótese deste artigo, 
será dispensada relativamente aos processos que, na data _a 
que s_e refere o caput, estiverem conclusos, ori incluídos em 
pauta, para julgamento. 

Art. 3' Os atuais arts. 31 e 32 da Lei n• 6.385, de 7 
de dezembro de 1976, passam a ter, respectivamente, os n~5 

33 034. ·. . .o.. . -

Ai"t. 49 Esta Lei entrará eni Vlgór na data de sua publi-
cação. _ _ __ _ 

Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário. 
.. Brasilia, em 16 de dezembro de 1978; 157• da Indepen

dência e 90• da República. - ERNESTO GEJSEL - Mário 
Henrique Simonsen- João Paulo dos Reis Ve!loso. . 

(Â ComissãO--de Assuntos Económicos.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 70, DE 1992 
(N• 2.717/92, na Casa de Origem) 

(De iniCiativa do SuPerior Tribunãl de Justiça) 

Dispõe sobre a composição e a competência do Con
selho da Justiça Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' O Conselho da Justiça Federal funcio-nará junto 

ao Superior Tribunal de Justiça, com atuação em todo o terri
tório nacional, cabendo-lhe a supervisão orçamentária e admi
nistrativa da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, 
na fõima eStabelecida nesta lei. 
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Art. 2~> As atividades de recursos humanos, orçamento, 
administração financeira, cori.frole interno e informática, além 
de outras atividades auxiliares comuns que necessitem de coor
denação central, na Justiça Federal de Primeiio e segundo 
Gra:uS, serão organizadas em fOrma de sistema;- cUjO- órgão 

·central será o Conselho da Justiça Federal. --

Parágrafo úrifco.- Os serviços incumbidos_das atividades 
de que trata este artigo consideram-se integrados no sistema 
respectivo e ficam, conseqüêntemente, sujeitos à orientação 
normativa, à supervisão técnica e â fiscalização específica do 
órgão central do sistema, sem prejuízo_ da subordinação hierár
quica dos órgãos- em cuja estruhira administrativa estiverem 
integrados. 

Art. 39 __ O Conselho da Justiça Federal será integrado 
pelo Presidente, Vice-Presidente e três Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça, eleitos por dois anos, e pelos Presidentes 
dos cinco Tribunais Regionais Federais, que serão substituídos 
nas suas faltas e impedimentos pelos respectivos Vice-Pre
sidentes. 

§ 19 Ao escolher os três Ministros que iruegrarão o Con
selho, dos quais o mais antigo--exercerá a função de Cooidena
dor-Geral, o Superior Tribunal de Justiça elegerá, também, 
os respectivos suplentes. 

§ 29 No caso de serem instalados outros Tribunais Re
gionais Federais, os seus Presidentes escolherão os cinco que 
integrarão o Conselho, observados a forma e o critério a sereni 
por este estabelecido. 

§ 3~" A Presidência do Conselho da Justiça Federal será 
exercida pelo Presidente do Superior Tribumil de Justiça, com 
direito a- voto em todas as matérias submetidas à apreciação 
do Colegiado. 

§ 4~"- o Conselho 1-eunir-se-á ordinariamente uma vez 
por mês, durante o ano judiciário, e extraordinariamente -sem
pre que for necessário, por convocação de seu Presidente, 
exigida, em qualquer caso, a presença de pelo menos cinco 
de seus integrantes. . _ _____ _ ... 

§ 59 As decisões do Conselho serão tOrnadas pelo vOto 
da maioria dos presentes, prevalecendo, em caso de empate, 
o voto proferido pelo Presidente. 

Art. 49 Integrará a estrutura organizacional do Canse~ 
lho da Justiça Federal o Centro de EstudoS JudiCiários, ao 
qual competirá proceder a estudsos e pesquisas visando ao 
aperfeiçoamento do sistema judiciário, bem como promover 
cursos, congressos, simpósios e coõferências para juízes e exe
cutar o plano permanente de capacitação dos servidores da 
Justiça Federal, segundo normas a serem baixadas pelo Con
selho. 

Parágrafo únic_Q~_As:_:-normas a que-se- refere o caput 
deste artigo disciplinarão os cursos-regulares do Plano Perma
nente de Capacitação dos Servidores da Justiça Federal e 
orientarão os Tribunais e respectivas Seçd"es Judiciárias ·na 
definição- de ações de desenvolvimento de recursos humanos. 

Art. 5' Ao Conselho da Justiça Federal compete: 
I- examinar e enCaniinhar ao Superior Tribunal de Jus

tiça: 
a) propostas orçamentárias é peâiâos de créditos adicio

nais formulados e aprovados pelos Tribunais Regionais Fede
rais; 

b) propostas de criação ou extinção de Tribunais Regio
nais Federais, a alteração do número de seus membros, da 
organização e divisão judiciárias, bem assiril a:-criação ou extin
ção de cargos e fixação de vencimentos e vantagens dos juízes 

e dos servídores da Justiça Federal de Primeiro· e Segundo 
Graus; 

c) projeto de lei sobre o RegimeniO de Custas da Justiça 
Federal; 

II-expedir nOrmas gerais de proCedimentos relaciona
dos com os sistemas de recursos humanos, orçamento, admi
nistração financeira;- controle interno e informática da Justiça 
Federal de Primeiro e Segundo Graus, além de outras atívida
des auxiliares comuns que necessitem de uniformização; 

III -apreciar, de ofíciO, ou a requeiimento de membro 
de Tribunal Regional Federal, as decisões administrativas dos 
Tribunais Regionais Federais que contrariarem as normas ex
pedidas com base no inciso anterior; 

- IV -homologar, na forma regimental, a fim de que te
nham eficácia, as decisões administrativas dos Tribunais Re
gionais Federais que implicarem aumento de despesas; 

V- aprovar a proposta orçamentária da sua Secretaria, 
assim corno os respectivos pedidos de créditos adicionais; 

VI -propor a criação ou extinção de cargos e fix~ção 
de vencimentos dos servidores do seu Quadro de Pessoal; 

VII -prover, por concurso público, os cargos necessá
rios à sua admini~tração, ressalvadas as nomeações para cargos 
em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exone
ração; 

VIII- decidir. em grau de recurso, as matérias relacio
nadas com os direitos e deveres dos servidores de sua Secre
taria; 

IX- deliberar sobre os pedidos de requisição de servi
dores de sua Secretaria; 

X- elaborar seu Regimento Interno e submetê-lo à 
aprovação do Superior Tribunal de Justiça. 

Parágrafo- úilico. As deciSõeS dO -Conselho da Justiça 
Federal serão de observância obrigatóri~ noâmblto da Justiça 
Federal. 

Art. 69 Dos atas e decisões do Conselho da Justiça Fe-
deral não caberá recurso administratiVO. -

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 Ficam revogados os arts. 69, 7~' e 8~ da Lei n"' 
7.746, de 30 de março de 1989. 

OFÍCIO N' 057/STJ/CJF 
A Sua Excelência o Senhor _ 
Deputado Ibsen Pinheiro 

Brasl1ia, ô de á'brll del992 

Dígníssimo Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasília - DF 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos 

ilustres membros das Casas do Congresso Nacional o incluso 
projeto de lei, que dispõe sobre a alteração da composição 
e da competência do Conselho da Justiça Federal, acompa
nhado da justificação em anexo, tendo em vista o disposto 
no art. 96, II, da Constituição Federal, e a manifestação do 
Plenário do Superior Tribunal de Justiça. 

Valho-me do ensejo para reafirmar a Vossa Excelência 
os protestos de elevado apreço e distinta consideração. -
Ministro Antônio Torreão Braz, ?:reSidente. 

Justificação 

O presente projeto de lei dispõe sobre a alteração da 
composição e da competência do Conselho da Justiça Federal, 
:revogando-se, em conseqüência, os_ arts. 6", 79 e 89 da Lei 
n' 7.746, de 30 de marco de 1989. 
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PreÍende-se, basicamente, com a medida, em particular 
com a inclusão dos Presidentes dos Tribunais RegiOna:is"Fede
rais na composição do Conselho da Justiça Federal, dar ao 
órgão nova estrutura orgânica que preserve a unidade da Jus
tiça Federal de primeiro e segundo graus, impondo-lhe um 
funcionamento mais harmónico, além de penilitir a efet1va 
uniformização dos procedimentos administrativos dessas insti
tuições. 

Destaque-se no projeto (art. 4• e seu parágrafo único) 
a incorporação do Centro de Estudos Judiciários à estrutura 
organizacional deste órgão, com o objctivo de institucionalizar 
as açóes de desenvolvimento de recursos humanos já imple
mentadas pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Conse-
lho no âmbito da Justiça Federal. · 

Assim, ao Centro de Estudos Judiciários compcitfrá proce
der a estudos e pesquisas científicas sobre as áreas jurídica 
e judiciária, bem como a promoção de cursos, congressos, 
conferências e simpóSioS para Juízes Federais, além de execu
tar o plano permanente de capacitação dos servidores da Jus
tiça Federal, em benefício do aperfeiçoamentO do sistema 
judiciário. · · 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 7.746, DE 30 DE MARÇO DE 1989 

Dispõe sobre a composição e instalação do Superior 
Tribunal de Justiça, cria o respectivo Quadro de Pes
soal, disciplina o funcionamento do Conselho da Justiça 
Federal e dá outras providências. 

Art. 6"' Junto ao_ Superior Tribunal de Justiça funcio
nará o Conselho da Justiça Federal ao qual compete a super
visão administra-tiva e orçaMentária d:ã Justiça Federal de pri
meiro e segundo graus, na forma estabelecida nesta Lei e 
em regimento int_emo:_ 

Art. 7"' As atividades de pessoal, orçamento, adminis
tração financeira, contabilidade, auditoria, além de outras 
atividades auxiliares comuns que necessitem de coordenação 
central, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus, serão 
organizadas em forma de sistema, cujo órgão central será 
o Conselho da Justiça Federal. 

Parágrafo úriico. Os serviçqs incumbidos das atividades 
de que trata este artigo, consideram-se integrados no sistema 
respectivo e ficam, eó:D.Seqüen.temente, sujeitos à orientação 
rionnativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do 
órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinaçãO hierár
quica dos órgãos em cuja estrutura administrativa estiverem 
integrados. 

Art. 8' O Conselho da Justiça Federal compõe-se do 
Présidente e d~ Vire-Presidente do Superior Tribunal de Justi
ça, membros natos, e de 3 (três) membros efetivos e -igual 
número de suplentes, eleitos, também, dentre seus ministros-. 

§ 1~" A Presidência do Conselho da Justiça Federal se'rá 
exercida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, e 
o ministro mais -antigo, dentre os membros efetivos, exercerá 
as funções de Corregedor-Geral, especificadas no regulamen
to. 

§ 2• A eleição dos membros do Conselho da Justiça 
Federal far-se-á juntamente Com a dos órgãos diretivos do 

Superior Tribunal de Justiça, para mandato-de igual período, 
vedada a reeleição. 

••.....••...... ··············· .....................•.............••......•••..•• 
(A Comissão de Constituiçiío, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 71, DE 1992 
(N• 1.165/91, na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Ministério Público da União) 

Cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 22• 
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' Fica criada, como órgão do Ministério Público 
do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho da 22• 
Região do Estado do Piauí. 

Art. 29 Para atendimento da composição da Procura
doria Regional do Trabalho da22~ RegiãO, ficam criadOS-rio" 
âmbito do Ministério Público do~ Trabalho, oito cargos de 
Procurador do Trabalho de 2~ Categoria, que serão preen
chidos na conformidade da legisl_ação em vigor. 

Art. 3"' Ficam criados, no- ãmbít-o dÕ Ministério Público 
do Trabalho, na conformidade ao Anexo 1 desta lei, os cargos 

- em Comissão do Grupo Direção e Assessorameuto Superio
res~ 

Parágrafo único. O Cargo em COmissão de Procurador 
Regional do Trabalho será preenchido, mediante designação 
do Procurador-Geral da República, dentre integrantes da car
reira do Ministério Público do Tr~baltio; os demais Cargos 
em Comissão serão providos pelo Procurador-Geral da Justiça 
do Trabalho na forma da lei. 

Art. 49 Fica criado o Quadro de Pessoal da Procura
doria Regional do Trabalho da 22~ Região, na forma do Anexo 
II desta lei, cujos cargos serão preenchidos de conformidade 
com a legislação vigente sendo-lhes entretanto aplicados os 
mesmos valores de reajustamento, critérios de gratificações 
e condições de trabalho fixados no Decreto-Lei n• 1.544, de 
13 de fevereiro de 1976, com as alterações posteriores. 

Art. 5"' O Chefe do Ministério PúbliCo da União, ~u~i~ 
do o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, a~otará _as 
providências necessárias· à instalação da Procuradona Regl.O
nal do Trabalho da 22• Região. 

Art. 6"' Não poderão ser nomeados, a qualquer título, 
para funções de Gabinete, Cargos em Comissão ou Funções 
Gratificadas na Administração do Ministério Púb_lico_ do Tra~ 
balho - Procuradoria_Regional do Trabalho da 22• Região, 
parentes consanguíneos ou afins, até o terceJ!C? grau, de Juízes 
e Procuradores em atividades ou aposentados há menos de 
cinco anos, exceto se integrantes do Quadro Funcional me
diante concurso público. 

Art. 79 As despesas decorrentes da execuç~o da p:e
sente lei correrão à conta das dotaç~s orçamentánas consig
nadas ao Ministério Público do Trabalho. 

Art. 8"' Esta lei ep.tra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 9"' Revogam-se as disposições em contrário. 
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CARGO EM COMISSÃO 

Nllmero 

01 
04 
01 
01 
01 

cargo 
Procurador Regional do Trabalho 
Assessores 
Secretário Regional 
Diretor Divisao Administrativa 
Diretor Divísão Processual 

C6dlgo 

PRT-22"- DAS -10!.4 
PRT-22" - DAS - 102.2 
PRT-22"- DAS - 101.2 
PRT-22"- DAS- 101.1 
PRT'22"- DAS -101.1 

ANEXO II 
(Lei 0° , de de 1991) 

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 22• REGIÃO 
QUADRO PERMANENTE 

Grupos 
Outras Atividades de Nível Superior 
(PRT-22"-NS-900 

Serviços Auxiliares 
(PR T-22•cSAc800) 

categorias 

Administrador 

Agente Administrativo 
Datilógrafo 

C6dlgo 

PRT -22• - NS - 923 

PRT-22"- SA- 801 
PRT-22•- SA- 802 

Nllmero de cargos 

02 

04 
08 

Outras Atividades de Nfvel Médio 
(PRT-22•-NM-1000) 

Aux. Operac. Serv. Diversos 
Agente de Mecani?.açao e Apoio 

PRT-22"- NM- 1000 . 
PRT-22"- NM- 1000 

04 
01 

Serviços de Transporte 
Portaria 
(PRT-22•-TP-1201) 

Motorista Oficial 
Agente de Portaria 

MENSAGEM N' 01, DE 31 DE MAIO DE 1991, 
DO SENHOR PROCURADOR-GERAI,. 

DA REPÚBLICA 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Ibsen _Pinheiro 
Dignfssiffio -Preside:q.te da Câmara dos Deputados 
Nesta -

Nos termos do art. 127, § 2', da Constituiçâo da República 
Federativa do Brasil. tenho a honra de encaminhar a Vossa 
Excelência, para elevada consideração do Congresso N acioR 
nal, o anexo anteprojeto de lei, que dispõe sobre a criação 
da Procuradoria Regional do Trabalho da 22~ Região, com 
sede em Teresina-Piauí, ·e os cargoS que especifica~ ·acórnpã
nhado da correspondente justificativa. 

A medida se faz necessária, haja vista que já se encontra 
em tramitação perante essa Casa o Ptõjeto de Lei n" 5.992, 
de 1990, que cria a 22~ Região da Justiça do Trabalho e_ o 
respectivo Tribunal RegiOnal do TrabalhO. . 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência testemu~ 
nhos de apreço pessoal e da mais alta consideração. - Aris
tides Junqueira Alvarenga, Procurador~Geral da República. 

Exposição de Motivos do Sr. Procurador-Geral da Repú
blica, 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados, 

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dos 
Membros do Poder Legislativo, com fundamento nos art. 127, 
§ 2?, da Constituição Federal, a inclusa minuta de proposta 

PRT-22"- TP- 1201 
PRT-228

- TP -1201 
02 
02 

d~ criação da Procuradoria Regional do Trabalho _da_~-~~
-gião, com sede em Teresina ___:Piauí, e dos cargos que especJ-
fic.a, pelos .motivos a seguir ãduzidos: ·- .. · : . -.- · : 

I- CriaÇãO-da P~~uradoria~RegiÕiial dÓ Trabalho 
A- criação da Procuradoria Regional de.? Trabalho _da 22~

Região decorre da exigência constitl.!-cional contid;:t no _art. 
112-que suscitou a criaçã'o, pelo Tribunal Superior do Traba
lho dessa mesma Região (Projeto de Lei n' 5.992, de 1990) 
-e da _competência legal outorgada ao Ministério Público, 
que determina às Procuradorias Regi~nais ~o T!ab~lho ex~r
cerem suas atribuições dentro da jurisdição do Tnbunal RegiO
nal respectivo _(art. 747, do Decreto-Lei no;- 5.452, de V de 

.. m~io de 1943). . · 
n - Criação dos Cargos de Procurador do Ttabalbo de 

2• Categoria . · ~ - -- · ·· 
. O núlrierõ de cargos de Procu~ador, 8 (oito), _que ficam 

criados no Ministério Público do Trabalho, foi fiXado erri: razão 
do número de Juízes que comporão o Tribunal Regional do 
Trabalho (oito), observada a proporcionalidade de UJll,_ l;"rocu
rador para cada Juiz. Essa previsão objetiva atender ao de_sem
penho das atribuições legais que lhes são cometidas, pelas 
normas aplicáveis. 

III - Criação do Cargo de Procurador Regional 
O cargo em_ comisS;ão de Procurador Regional da 22t 

Região visa proporcionar tratamento idêntico àquele dispen
sado aos Procuradores que exerc_em.ativi_pades de ~e~o em 
outros órgãos regionaís. propiciando-lhes uma remuneração 
compatível coro a responsabilidade e complexidade de suas 
atribuições. 
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IV - Criação do Quadro de Pessoal __ _ 
O Quadro de Pessoal exprime as necessidades-~d~inis

trativas essenciais aO funcionamento da Procuradoria Regional 
do Trabalho da 22• Região. 

Todo o trabalho de composição qualitativa e quantitativa 
dos grupos de Direção e AssessOramento Superiores, assim 
como a composição quantitativa de pessoal constante do Qua-, 
dro Permanente, obedece a critérios objetivos e à necessidade 

de se situar o Ministério Público do Trabalho no contexto 
político e económico do momento histórico, e em suas limita
ções, mas sem perder de vista a circunstância de que, por 
suas funções polítiCas-; ci Ministério Público; -tãnto quanto o 
Poder Judiciário, deve estar aparelhado para agir no âmbito 
trabalhista. 

Brasília, 31 de maio de 1991.- Aristides Junqueira Alva
renga, Procurador-Geral da República. 

'J':OR,;..~-%:r:"'.M' :!-: ... l-~".1 _ ,_ ..., .,.,, ti JO:Tar 1,~reESo na carrcsponCir.!lte ca .. . ;r.;,..,:. ~..: ~·; .. - -.J ......, a:os cu· cmpr:-g:~ com OJ respec vos tecorla FunclotuJ.l será reconduzido no 
ocup:.utcs. C<irê:'o ou cmprer;o de que se te-!11"1.:1 

' ··"Ut.a C.! t•cnct1.ncntos e-MldtlO$ 4cl ATt. 4? O 1r.~t·ec:;.o ll:l Catccorlt'l. ara...~.edo, cons.1Lerando-.ac d~ c!etlvo 
1dorcs·~J• do Dlstrtto Fidcral. Funclo:l:::.l c.!c Médico Vctcrln!l.rlo fc.r- exerc1elo o ner:io:.!IJ de dn.s:tuuu:nto. 

O"'.:trtu onro~·id'tliU:!aJ. sc .. 5. cbl'igatcrJnmente-. no r('~!me do Art . - - - - . 
" 1 Colt.Q) hol'as diú.r1ns de tr.nbalho, na • 89 Não S'2.~o re!l.j:..z:<.:tadn:; em 

•ld~nie d.J. Re_;:)Übliea. · rornta. e eond1cl5es. esb.bc!~cidns no 1 decorr~ncla. dtsle Dcc:cto-lel ns gra.-
atT~u!:~.o que lhe contere lt do rntlgc 99 do Dccreto-l"!l n9 t.«i2. t.U'lcaçlks, Vnnt:t;:tellS e !ndcnlzaç6c;.: 
Item .a...u. 4a Cozist1tutfido, de 1976. niio !nzcndo 1us , !c:-· . .'lclor A mendcnndas n01; pofráf;!njos 39 e 4.1l 

Art. lY Q: a.lua.!.,s v.alcrcs ele vcp.- OraU!lcadio de At.l\'ldnde. do art1go :t.• do Dccrcto-le1 :p..• 1.36Q. 
c[mento, &aJ~Jo. provcri'to 11 J)ell.5t.i.o · Art. · 6~• O ~rv~dor cuJelto 1\ jorz;.a· de 1974. que nL""ld~ e!.tcj::.m sendo pa· 
([:';) pes.!:O:tl cll'H, aUro e 102.1.1vo, do da de tr&bnlho tnrerlo:- a. 8 <oito) ho.. ca.s a- cen1dores nfLO 1c.clu!dol no novo 
Iilst.rito Federal, e dos pens onl&t:l.S, X~. q,u:.~.wjo. in.\·c.;t!do et..-.'1 1Uuç.ã.~J m.. Plano de Ch::~sHic:J.ç~o óc Ca:rçcs. 
d,com!nt~ cta. 1.pllco:.~áo do Decreto.. t.c::rantc d.G d.rupo - D!rq5.":> e A,.. Art. 9Q As dJ.!ere:1es.s 1n6!"J1dua~ 
Je1 n• l • .(GZ. de 29 de abril de 1D15, •t.sU:ncin Iutcnncdi!tr!::J.s, ínl'à jus à de. vencimento. r:::Jár!Ó ou v:lntn.;:_em 
6fto Ie'-J~!...;.,o3 c~ 30% (t.l"i.rlt.a. ~or ,cor.rc!:pande:ttc &l·!.ltiílc:lçúo no vnlol· porventura. pcrc~b1das por t'E!'r;dõor~ 
ce!lLO) • . _ 1 1$t:~.bclt"<ldo DO A..n~xo ll d~Lc De.. 1nc1ufdos no novo Plano cl~ Cl.n:sSltl· _ 

Pu.tii.g'l'a!o Unic). Em de~:rên.clll do - creto-lel, Vln!:"ula.do A. re;;pcctiv.& Jor.. caçAo de Cars:os. EliiJ nbso';"\'!d:l..S" ~19. 
dbpo..t.t.o nc:;tu BJt.ig:o, os venclment.®,- J)ld& o complemcnta.clo ~in a impor• reajustamento co:J.cetildo por ~te De· 
aP..l.á.J:iils Ou urn.U:!i:;!.ÇÕCS Go ptczo:..l tt.ncl 11 proporc1ol~3l ao númc:-o de ho· creto..Icl. na mesmn·bn..se percentual. 
em s!!ivldadc, constmtos do& ·anacs rll!'. ex-cctlc:1.tcr.. . ~ Art. 10. O sal'ário-l"smiua pa&Sa. • 
I, ~ea a, II o x::I. do Decreto-I:.:! ~'U t. (j" F'JCl. 1ndult.la. no Anexo 11 .ser pago nn 1.mnort.Anc1a de CT$ t-0.00 
n9 l...f:G2~ de une. :;t-:u;sn.m a v1~orar <!c Dccre:Lo-lci n~ 1.3GO, <.le 1971, a ln .. t.Bcc.:;cnt;l Cl·uz.clro.:;> :por d.t.p:ndcnt.c, a 
com G Vil.!Cl'cs espedt.Lcc.dos .nos Ane.. clt)rJz:.ç:i.o de Tr~porte, com a de!i- ~~·t!t do- i~ do mnr?O (j.o 11)'77 • 
.:~:os 3".. .n e m C..:.!:l.a Decreto-lei. nlt;!i.o e bcncflcló.r1os tnd!cndo.3 Do A.:t. 11. Nc.s cAlcul06 <iBcorrentes 

&-t.. 29 Flcar.1 L'1!;t..ltllld:::.:; o G:-~U· Ar.cxo IV d~:tc D~crcto-Iel. devenuo ~a a,pllcq~Ao dcsLe Dccret<>-ltl. 1cr'h..o 
11ca'ÇÍO de At1'Ç'1dadc e A Cirati!icaç!lo a.:; res~cti.va.s b:lSC's de cooc~ão aer ~:Jt>re:t;J.da.s fJii :!rar;Oc-6 d~ crw::c-1ro, 1n-
~t .Brodutivida.de, que se incluem l!O est:..bclcd.t:.as cni rc;u!c.mcnto. ~~.,~., tm telo.oçA.o coo de::coritos q1,1:e 
Ancu- li do Decreto .. Jel nt 1.3GO, t!o- AJ.·t. 79 o c.oncw·so pa.ra. 1ncrCG50 ~nr~r:o aóbre o venctrncnto ou .&a· 
~no.-~bro de U7' com u ca.. nas catc~;ol'~n:; l~unc!onai..; 1nk>gra.nt.es l'-r1o. . -· 
nc~rísth:as. c.lcflnicd.o. bcncfic-ló.rkoa: do Orupo-TtibufoçJo, An·eoatiação e .Art. 12. O renjw;tnm~·~tc, d~ ver.-_ 
e ba.s~ de conce.ssüo e!.to.belccldo.!. no :Fls~l.1zaçfio reel!z.r-!:e-á. em du:l.6 ·clm.ont.os, &a.IárlCG, 5:ra.t1Ucaçóc:; pro .. 
Ane.xo IV ctest-e Dccreto-lcl. nlio :DO· da.p.a.s, co:ap;ccndcndo n. prlr.'1e1ra vento,; e pcn!';Ue!;, concedltlo l'Or c.stc 
C:tndo GC.rdr rle b:...se no cálculo de e:tttmcL de formeçi.o e oonlu::c~cn~. Dccret.o-IeJ, vltora a pa:·tir de lt de 
qualquer v:l.!l.to.~cm, lnde:~lz.aç~o. des.. e a ts'2LUD.ds ProST.&Ill'IJ. de •.rrd!!t.mcn- :m·arço de 1977. 
-"to par.a. o ID!:Ututo de Piev!dtncla. to , , b 1 el-'- Art • .18. o pa ... nlncnto da:: On..u .. 
ê',i...&~tc?ncia dO!:. S_ervic!ores_ do l:l5-- reÉfu~:n,~~~~ a ~er eswo. e e ......., em t!cn.t"lk& de Ativl~ade e de PI·odutl-
'ted.O trJ p;O\'entôs cle a:;JO:ient!l<lori~. 1 1• o ca.ndi;;io.t.o ha.b!lit.ado na. pri- 'f:ldp.':ie .J- que se rcferé o artJ&O 2~ 

I ltl A perccpç!I.o tias Or.:~.tUlcaçôes. me1ra. etsp::~. elo concurso wrcebdá. d~to Deerc.t.o-lel, riOs ctísoi e :per ... 
de Atl'..-ldade c P;o~uth1dade sujcSt:l- dUiante o P.rogrnma. de Tral~:nc..YJ.to, ~WIIJ& ~-~. 'fi~e~:._ull • pa.r ... 
o l!etvldor. fern ~x~ção, ao m1n1mo 80% {oitenta. por cento> do venci.. '\lo:l do ~' ~ .fr:.:!l.o c1o 1 ... 17. 
de 8 (cito) horn.os dié.:rins de trabalbo. ment.o 1'1.xndo pa.r& a pr!colra. Re!e- .1 .. 1t. · 1. A lÍOJ~eto.rta <!~ Adm.ln1."1-

l 2:9 As Gratlflcn.çc5!!s Ue Atlvidndc rêncla. da. clnsse 1nlcln.l da. corres,Pon- trAt.:W Utt:1to !':'~i"Tcl ~hbor:n!A 
e c!e Produtivl:iadc ficam lnclu!cla.s dcnt..e Cu.tegorlo. Func!ono..l, ná.o fa- oU ~ .. ~o1aa do Ntr1l:lu.lr~ deoonent~ 
no conceito de l'et.rlt:·ulç::i.o. p:ua ~!elto rendo jur, durante o:sse ]:lcriodo, à Or&.. da. atfl1canll.o ~~3~ Dci:re!.o-leJ e !J.t ... 
c!o d~po.:..to Do 1 Z9 do _s.rligo ~9 e pn- tt!JcaçL.o de Produt1viC:at1e . ou 4. de mad, a e.l1nt~~ n.orm.aUva. qu" M 
r.ãtl'a!o único C:o nrt!ro 4~ d? D:creto- AtlV..ll&ti~. flzt.•r ne~aú.r!a • au11. ~ecu~lio. 
kl nll 1.402. de 191G. - 1 29 O c:.t.nd.ldato que for seleclo• .Art. 10. A c=~.;pC3n. <1-xarrent~ t1& 
· Art. 31õ' !'o Jntuc.::;sc da Administra.. D!ldO po.ra o PrOb'T.B..Illa. de 'l"rclnmn.en· :a.pUcaçl.o do.at.o J)êtrc.to-lct aerti. aten• 
~o r o!.o~('::'\':d'os. os limites da. lot.at.:\o to. se ocupante, em ca.ráte-: efetJvo; did,n .\. co~~~ ~n., ~c-tJlçttti:l orc;amcn• 
flx:o.~lR. pa~a ~s classes d:!s Çnt.cgonas de carJ!O ou emprego em órg!lo d& t.4tlnt. ® .a.n..,trlto Pc-deral. 
Punc~or.nli iutez1·:mtm;. 'do n:>vo Pltlllo Adm1nlstn:.çft.o Dlrct.a ou em Autarquia .A.rt. le. r::-..6 Deaeto .. Tf\t entra. ll!pl 
de Cl:l.S~Uic:;.ç~o de C!l.rc~ o rcgu· <:o Dlst.:1to Fedeml, 11Qr.1. d~le nfllS:.. vlgor na d!\~6. Co .GUa publlcacti.~?,_...:re~o· 
lamento da Prc.::r-cssfio F'•mclonnl, a ta.do C!)m perda. do vc-n~1ment.o. ~;nlA-.. .:a.t:.a.s t.a c.U&pa;1çúes ec. con~rano. 
que :c rerc:.z::J. o n~t!~o C:9 dõl Lel nv rio e Tn.n~:,em;, rcs.snlvn.ào o .rolfi.rl.o.. 2:-c.s!J.l:l,. 16 c.1e •brtl 4e 1!'77:· 
&.920. (ie 19 de !Ctcmbro de 1973, e O ra.m.Wn, continuando :Ullndo à m~ms. 1567 t1a.· Ind~cnd~ncja e 89~ cffi: 
:lttir;o 'l.• .::o D:crc.to-lcl n.• L4.52. ~e 1n.stttUl('Ao de prev:td,énc!n_. ·sem a.lte· Rcp1lbllca. 
19'1C 11:d!ca!·j :.! htpól~~c.~ e condicões raç:io do. bas~ dP. co:Itrib•llc;.!Ul. Er.NES ...... a= 
cm çuc pod::.rã ocon·er o. mo\·imenta.. 1 3• o ce..n•·i"' .... to tl resulta 1 •w 

I d ... ..... que, 'ti 0 c o .. nnDn-"- F'l.lclio t o c uma. p~rc. _outra cl:.ssc. do car ... , !io .Pr~:;ra:n::. de 'l'relr..ntncnto, r.fi.o .. """' 
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Ali:&:I:O % 

CArUto 1'0', :Pi!::~~atG lW.~~. C!l)'l!~c~cto•lct·r.91 sH • .:~ 15 ti~ 
.-il t~• unf 

u:;.w ~>t m::muvrç.I;O • 
- C1S.3~JS ~:: 1;;-;:w.t::n. tsrzov.r. 

&&EXO U 

(,lrt. u, f&rf~ttro ~Jco, clollmtto-ld n71!:11 , .:< 15 6: olkl1 .s. 1117) -

IICAlA ~t Rõ:Ti\!BUIIXO DO~ tAr.<:~s t1! tOHIS:~~. FUNIOtS Ct CO~FII.NI~ t: 
fUB/tltS Dt DIRt;~l) t ASSIS1tftCIA ll{fEr~:r:IU:RI.\~. Ili~lTJ!.OQS IG I'LAKC 

"llt éi.MSiflt~p;a ~l: URGIS ~t Q~t TRAa A 1t1 ~~ S,gzo; DI: 19 DI: 
Sttll!I&O Qt UU 

&&lJPOS. ll~!.IS vrr;-en:r:Nro e'J ll.tPRrS!IiTlt~XO 
~IJ.lfltg HE.11SAL HtRZA!.. 

-
a) ~tnçio • AUtU!)Til:iC!, DAS•& ,._.,o,og r o ::wpcr i ores ~"·3 1<.900,~ ~ AS•Z. l&.iiao. a 

IIAS•l u.~so.1Ja ~~ 

V~!Q{SA!. ot m•>P 
t) Dtr•o:io •-Atstst'Cnc:Ia 

:utermed:tu u 
t'~rrela~io coo 

atego 11. da 
lf.ln superior 

DAt•S N70,~D • 
tl~l•Z • !iCI'a !) • DAI•l 1.690,00 . 

tarn1uio coa 
Clt.egorla de 
l.ivll :ttêdlo 

DAJ•:J 

•r·~· • 
BAt•Z • co. o . 
Ar•J 1. 40. ll --

i 

Agosto de 1992 

-

.l 

' 
' 

' 



Agosto de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 21 6787 

;1. N E 1~. {', ;";l't 

.ül:tJ.~'O J.'l, J?<>rf.;n:.ofo licl.::<J; .l:c llccrcco•lo.S. ll1 lSa da 15 4a abril • ~.. 1977' 
. ..E~c.;.LA D:r; V~~én.:..Elt.COS :t Sru:JtniOS, E l<J..:SPi:CTIV!..S ru:E'U..~:CJ3S DOS c:~:~.~~?S E1: .=: 

~!.VOS 1: :r.:::?l'tl.CCS I'~rJ·l;.!·l~t:'J.'llS :u;CLU!C.OS' 1:.::1 lJL.!..!~O DE Cf-'1\!iSI?J:CllÇ~~ o;,;., c.;.~::,S 
De QIJ& ~?.A.T.o'\ A Ler U? s.~rzo, o~ ~9 DL: s.z:~:::·m::..o n..:: l:l73. · 

-
\'.Ucc ""-=1. V.:.1:>r ::-..:.;.._.~ \,\•.o:LJ-- - -= I Vol.o.: "~"";ü. Í<b ,;:,.~"'--.to ;t.!(w;:<,-I .. ., ~ va~il .. ..:;.t.) I~Zn~ (l.;:. \'·:.:-...:u:..:...'ltQ r~\;!;~ d::.Vi.!.!~·~.to :r:·.r.,rfç""i'. 

tw"' !i.:l:4:J.o 
.... C.:~. 

2,7,:..JG,G~ 

.:.S.~~,C:l 
:lS.Ç~"I',CJ 

u.:.;1,:.,. 
.... ~:.::,üJ 

lZ.!:61,Cil 

),2.~l.i,t..:) 

~.2:,~,oa 
;u.7l{,~~' 

;u.us;t" 
~.64!~C:;l 
tw.u;,co ' . 
t~.õ..s,w 
li.J.7a,oil 

.i6.733,0J 

Q1 sal:.:Cio ou. E:..lEr.i.o Ql, $.!1:-..:-iQ 
. ..c.~ Cl:~ c..:; 

I 
-

~1 a.323,o~ 4 4.20!,0\J :Z$ 2.12<1,00 
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DECRETO LEI N' 1.544, 
DE 15 DE ABRIL DE 1977 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores 
civis do Distrito Federal, e dá outras providências. 

(Publicado no Diáno Oficial de 15 de abnl de 1977) 

Retifre<lfãO 

Na página n~ 4.243, 3~ e 4• colunas, no Anexo I, na Repre
sentação Mensal de Secretário de Estado, 

Onde se lê: 70% Leia-se: 50% 

DECRETO LEI N' 1.614, 
DE 3 DE MARÇO DE 1978 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores 
civis do Distrito Federal e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 55, item III, da Constituição; decreta: 

Art. 1" Os ãtua_is valores de vencimento, salário, pro
vento e pensão do pessoal civil, ativo e inatiVo do Distrito 
Federal, e dos pensionistas, decorrentes da aplicação do De
creto-Lei n• 1.544, de 15 de abril de 1977, são reajustados 
em 38% (tlinta -e õito por cento). 

Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste arti
go, os vencimentos, salários e gratificações do- pessoal em 
atividade, constantes dos Anexos I, II e III, do Decreto-Lei 
n"' 1.544, de 1977, passam a vigorar com os valores especifi
cados nos Anexos I, !! e Ill deste decreto-lei. 

Art. 29 O shlário-família passa a set pa:go n.a·-impor
tância de Cr$ 81,00 (oitenta e um chizeirós), põT dependente, 
a partir de 1"' de março de 1978. 

Art. 39 Não serão reajustados em decorrência deste-_de
creto-lei: 

Art. 79 Fica incluída no Anexo II do Decreto-Lei n"l. 360, 
de 1974, a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, 
com as características, beneficiários e bases de concessão esta
belecidas no Anexo V deste decreto-lei. 

Art. 89 Ficam revogados o art. 16 do Decreto-Lei n9 
1.462, de 1976, e respectivos-paiágiaJos-. 

Art. 99 As dif~renças individuais de vencimento. salário 
ou vantagem, porventura percebidas por servidores no novo 
Plano de ClssificaÇão-de Cargos, são absorvidas pelo reajusta

-mento concedido por este decreto-lei, na mesma base percen
tual. 

Art. 10. Nos cálculos decorrentes da aplicação deste 
decreto-lei, serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive 
em relação aos descontos que incidirem sobre o vencimento 
ou salário. 

Art. 11. O reajustamento de vencimentos, salários 
gratificaçõe-s, proveittos e pensões, concedido por este decre: 
to-lei, vigorará a partir de 1<:> de março de 1978. 

Art. 17. A Secretaria de Administraç_ão do Distrito Fe
deral elaborará as Tabelas de retfibuição decorre.ntes da aPli
~ação deste. decreto-lei e firmará a orientação noriTl.iltiva que 
se fazer necessáiiâ à sua execução. 

Art. 13. A despesa decorrente da aplicação deste de
creto-lei _será at_ep.dida à conta das dotaçõ~s orçamentárias 
do Distrito Federal. 

Art. 14. Este decreto-lei entrará em vigor n3 data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contráriO. 

· Brasflia, 3 de março de 1978; 157' da Independência e 
90' da República. -ERNESTO GEISEL- Armando Falcáo. 

O anexo mencionado no presente decreto foi publicado no DO, de 6-3-78. 

I- os valores referentes às Diárias e à lndenização de DECRETO LEI N' 1. 776, 
Transporte, de que tratam os ítens VI e X!! do Anexo ll DE 17 DE MARÇO DE 1980 
do Decreto-Lei n9 1.360, de 22 de noverr1bro de 19741 com_ D b 
as alterações introduzidas pelo Decreto-~i n<.> 1.462_, de =29 o ispõe 50 re pagamento de Gratificação de Produ-

tividade, nos casos que menciona, e dá outras provi-
de abril de 1976, e pelo Decreto-Lei n9 1.544, de 1977, respecti- dências. 
vamente; _ 

II-as gratificações, vantagens e indenizações mencíb- O Presidente da República, no uso das atribuições que 
nadas nos parágrafos 3o e 4~ do art. -3"' do Decreto-Lei n9 lhe confere o art. 55, item III, da Constituição, decreta: 
1.360, de 1974, que ainda estejam sendo pagas a-servidores Art. 19 AGratificaçãodeProdutividade,instituídapelo 
não incluídos no Plano de Classificação de Cargos. ___ ____ art. 29 do Decreto-Lei n9 1.544, de 15 de abril de 1977, será 

Art. 4<.> As classes das Categorias FUncionais íntegran- -- pãga aos integrantes do Grupo-Serviços Jurídicos previsto na 
tes do Plano de ClassificaçãO de Cargos i.nstutuído pela Lei sistemática de classificação da Lei n9 5.920. de 17 de setembro 
n"' 5.920, de 19 de setembro de 1973, que possuam, em sua de 1973, que estiverem no exercício das atn"buições ine_rentes 
estrutura salarial, as Referências 1 e 2 de Escala de que trata aos respectivos cargos -efetivos-ou empregos permanentes, nos 
o Anexo III do Decreto-~i n91.544, d~ 197'(',_passam a iniciar- órgãos da administração direta ou aUtarquias em que sejam 
se na Referência 3 da Escala constante do Anexo "III de-ste lotados. 
decreto-Lei. · , § 1 ~ A gratificação também será paga aos servidores 

Art. 5<.> A primeiia Referência da ciã.sse inicial da Cate- de que trata este artigo quando no exercício, na adminiStração 
geria de Motorista Oficial, do Grupo-Serviços de Transporte direta ou autarquias, de cargo em comissão ou função de 
Oficial e Portaria, Código TP-600, passa a ser a 14, da Escala confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, 
constante do Anexo III deste decreto-lei. de função de nível superior do Grupo-Direção e Assistência 

Parágrafo únlCó. Efn decorrência do disposto no art. Intermediárias, desde que, nessas hipóteses, haja correlação 
4" e nesse artigo, ficam alterados, na forma do Anexo IV com as atribuições do respectivo cargo efetivo ou emprego 
deste decreto-lei, o Anexo IV do Decreto-Lei n9 1.462, de permanente. 
1976. § 29 Para efeito deste artigo, considerar-se-ão como de 

Art. 6? Os servidores atualmente incluídos n3.s referén- efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 
cias 1 a 2 das Categorias Funcionais de_ que trata o art. 4" a) férias; 
deste decreto-lei e os que se encontram nas_ referências 11 h) casamento; 
e 13 da de Motorista Oficial ficam autoinaticamente Iocali- c) luto; 
zados na Referência 3, os primeiros, e n3 ReferêiJ.cl"a -14, o·s - d) licença especial, licença para tratamento de saúde, 
últimos. licença à gestante ou em decorrência de acidente em serviçO! 
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e) serviços obrigatórios por lei;_ 
f) missão ou estudo no estrangefrõ,·qua·ndo o afastamen

to houver sido autorizado pelo Goveníador do Distfit6 Fe
deral; 

g) deslocamento em objeto de serviço; 
h) indicação para ministrar ou- receber trein..ªIIJ.ento cru 

aperfeiçoamento, desde que o programa seja promovido ou 
aprovado pelo órgão a que estiver vinc,u)(\dp_o servidor. 

§ 3<:> A gratificação de que trata este .artigo não poderá 
ser paga cumulativamente_ com_ .a. Gratificação de Atividade. 

Art. 29 A gratificação a que se refere o art. 19 será 
atribuída em função da produtividade do servidor, aferida 
em razão dos encargos asumidos ~_as atividades desempe
nhadas, inerentes às funções relativas a defesa. ou represen~ 
tação, judicial ou extrajudicial, do Distrito Federal ou de 
autarquia do Distrito -Feâeral, ou as de apuração, inscrição 
e cobrança da Dívida Ativa, ou, ainda, as de consultaria ou 
assessoramento jurídicos, incompatíveis com o exercício da 
profissão de advogado ou impeditivas do seu pleno desem
penho no setor privado (art. 82 a 85 da Lei n' 4.215, de 
27 de abril de 1963). 

§ 1' A gratificação individual corresponderá a percen
tuais de 40% (quarenta por cento), 60% (sessenta por' cento) 
ou 80% (oitenta por cento) do vencimento ou salário fixado 
para o cargo efetivo ou emprego permanente, ocupado pelo 
servidor. 

§ 29 Se o servidor não estiver incompatibilizado para 
o exercício da. profissão d.e advogado e não firmar compro
misso de não a exercer, o percentual da gratificação será de 
até 60% (sessenta por cento). 

§ 39 O percentual médio das gratificações individuais 
concedidas em cada órgão será de, no máximo, 60% (sessen(a 
por cento). . ·-· 

Art. 3" Os critérioS ·e bases para a concessão da Gratifi
cação de Produtividade e os correspondentes percentuais, ob
servadas as normas constantes deste decreto-lei, serão fixados 
pelo Governador do Distrito Federal. · · · -. - . 

Art. 4' O total percebido pelos servidores a que se refe
re o art. V, a título de vencimento, salário, representação 
mensal, gratificação de função e gratificação de produtividade, 
será sempre inferior à retribuição correspondente ao cargo 
do nível 4, do Grupo-Difeção e Assessoramento Superiores, 
observada a hierarquização salarial estabelecida em regula
mento. 

Art. 5' A GratifiCação de Produtividade e a Gratifi
cação de Atividade, instituídas pelo Decreto-Lei 1.544, de 
15 de abril de 1977, sobre as quais inCidirá o -desContO pteviden-
ciáfio, serão computadas para o cálculo do provento da inativi
dade do funcionário que, ao se aposentar com 35 (trinta e 
cinco) anos ou mais de serviço, esteja percebendo qualquer 
das aludidas gratificações. · 

§ 19 Para os fins do disposto neste artigo, o tempo de 
servi~ reduzido de acordo com os limites fo.::ados por leis 
especiais para a aposentadoria voluntária com prOventos inte- · 
grais. 

§ 2' No caso da Gratificação de Produtividade, o valor 
a ser computado é o correspondente à média percebida nos 
12 (doze) meses imediatamente anteriores à data da aposen
tadoria. 

Art; 6" Fica alterado o Anexo IV do Decreto-Lei n9 
1.544, de 15 de abril de 1977, com as modificações posteriores, 
para fins do disposto_ neste decreto-lei. 

Art. 79 Os efeitos financeiros deste _d~ecret.o-lei vigora
rão a partir de 19 de janeiro de 1980 e a despesa decorrente 
será atendida à conta das dotações constantes dos Orçamentos 
do Distrito Federal e de suas autarquias, ~uplementadas, se 
necessário, mediante compensação com outras dotações_ orça
mentárias. 

Art. 8" _ Revogadas as disposições em contrário, este de
c~~to-lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 17 de març<? de 1980; 1599 da ..I.ndependência 
e n' da República.- JOAO FIGUEIREDO- Ibrahim Abi
Ackel. 

DECRETO-LEI N' 1.831, 
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980 

Reajusta os valores de vencimentos, salários e pro
ventos dos servidores civis do Distrito Federal, bem co
mo os das pensões, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 55, item ITI, da Constituição, decreta: 

Art. 19_ Os valores de vencimentos, salários e proventos 
do pessoal civil do Distrito-Federal, bem como os das pensões, 
decorrentes da aplicação do Decreto-Lei n' 1. 738, de 21 de 
dezembro de 1979, ficam reajustados na forma dos Anexos 
deste Decreto-lei. 

Art. 29 A escala de vencimeni:oS e salárioS. e respectivas 
referências, a que se refere o Anexo m do _Decreto~Lei n9 
1.738, de 1979, fica alterado na forma do correspondente 
Anexo deste Decreto-Lei. 

A~· 39 As categorias funcionais integrantes· do Plano 
de Classificaçáo de Cargos,· instituídO pela Lei n,.-·5.920, de-
19 de setembro de 1973 ficam distribuídas por classe. na forma 
do Anexo IV deste Decreto~lei. 

Parágrafo único. Os servidores atualmente posiciona
dos na referência a que se refere a parte inicial do artigo 
anterior ficam automaticamente localizados inclusive com mu
dança de classe, nas correspondentes referências -âo anexo 
m deste Decreto-lei. 

"Art. 49 Os servidores ativos e os funcionários inati"vos, 
não beneficiados pelos reajustes_ previstos no artigo 19 deste 
DecretO-lei, terão_os atuais valores dç vencime~tos, salários 
ou proventos majorados em 73% (setenta e três por-cento), 
em duas parcelas, sendo a primeira de 35% (trinta e- cüico 
por cento), a partir de \9 de janeii"o de 1981, e a remanescente 
a partir de 1' de abril de 1981. 

Parágrafo único. Serão reajustados, nas mesmaS: bases, 
os valores dos vencimentos das funções em comissão. 

Art. 5' Fica elevado para Cr$300,00 (trezentos cruzei-
ros) o valor do salário-famüiá. - - · · · --·-· 

Art. & A Gratificação de Atividade, instituída pelo art. 
2' do Decreto-Lei n' 1.544, de 15 de abril de 1977, passa 
a denoíninar~se GratificaçãO de-Nível Superior, nrarttidas as 
características, defíriição, belteficíárÍos e base de concessãO 
estabelecidas em Lei. 

_ Parágrafo_ único. O ocupante de cargo ou emprego in
cluído em categoria funcional de nível superior do Plano de 
Classificação de Cargos de que trata a Lei n' 5.920, de 1973, 
e que, por força da legislação em vigor, estiver sujeito à jorna
da de trabalho inferior a 40 (quarenta l~ b()ras semanais fará 
jus a 50% (cinqüeritã por cento) da gratificação prevista neste 
artigo. 

- -.-:. Art. 79 9 liri:ti~e n:Iáximo da Gratificação de Produti
vidade de ciue.trata o art. 19 do Decreto-Lei n9 1.774, de 
5 de março de 1980, devida aos funcionários da categoria 
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funcional de Fiscal de Tributos, do Grupo~ Tributação, Arreca
dação e Fiscalização, fic3 acresCidO de 20 (vinte) pontos per
centuais. 

Art. 8" A Gratificação de Produtividade, instituída pelo · 
art. zo;o, do Decreto-Lei n" 1.544, de 1977, fica estendida aos 
funcionários integrantes da categoria funcional de Controlador 
da Arrecadação, do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscali
zação, em percentual correspondente a até 80% (oitenta pof 
cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo. 

§ 1" A Gratificação de Produtividade não poderá ser 
paga cumulativamente COID: a GratificaÇãO de Nível Superior. 

§ 2" Aos funcíonáiíos alcançados por este artigo apli
ca-se o disposto nos arts. 29 e 39 do Decreto-Lei no 1.774, 
de 1980, e 5' do Decreto-Lei n' 1.776, de 17 de março de 
1980. 

§ 39 Na concessão da gratificação a que se refere este 
artigo serão observadas as normas regulamentares pertinentes 
à categoria funcional de Fiscal de Tributos. _ 

Art. 99 A categoria funcional de Inspetor Sanitário, do 
Grupo-Outras A:tividades de Nível Médio, Código NM-802 
ou LT -NM-802, fica estruturada na: fOrma constante do A1,1exo 
IV deste Decreto-lei. 

§ 1» Os atuais servidores pertencentes à categoria tí.m
cional de que trata este artigo serão localizados, inclusive 
com mudança de classe, na forma a ser estabelecida por Decre
to do Governador do Distrito Federal. 

§ 29 O disposto neste artigo servirá de base para a revi
são de proventos dos funcionários aposentados. 

Art. 10. O item XIII do Anexo II do Decreto-Lei n' 
1.360, de 22 de novembro de 1974, introduzido pelo art. 7' 
do Decreto-Lei n' 1.614, de 3 de março de 1978, passa a 
vigorar com a redaÇáo do Anexo VI deste Decreto-lei. __ 

Art. 11. Independerá de idade a inscrição cl9 candidato 
que seja servidor da Administração Direta do DistritO Federal 
ou de suas Autarquias, nos casos_ compreendidos nos arts. 
1' e 3' da Lei n' 6.700, de 23 de setembro de 1979. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a habilitação 
no concurso somente produzirá efeito se, no momento da 
posse ou exercfcío do_ novo. cargo ou emprego, o candidato 
ainda possuir a qualidade_ de servidor ativo da Administração 
Direta do Distrito Feâe-rál ou de suas Autarquias, vedada 
a aposentadoria concomitante, para elidir a acumulação de 
cargos. 

Art. 12. Nos cálculos decorrentes da execução deste 
Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro. 

Art. 13. A Secretaria de Administração do Distrito Fe
deral elaborará as Tabelas de retribuição decorrentes da apli
cação deste Decreto-lei e firmará a orientação normativa que 
se fizer necessária à sua execução. 

Art. 14. A despesa decorrente da aplicação d~te De
creto-lei correrá à conta das dotações orçamentárias do Dis
trito Federal. 

Art. 15. Este Decreto-lei entrará em vigor em 1 o:- de 
janeiro de 1981, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 22 de dezembro de 1980; 1599 da Independência 
e 92' da República. - JOÃO FIGUEIREDO - lbrabim Abi
Ackel. 

Os anexos relacionados no presente Decreto-lei estão publicados no DO de 
23-12-80 _e,_ retificados no 00 de 24-12~80. 

(À Comissão de Constitui_çã_Q, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 72, DE 1992 
(N' 1.167/91, na Casa de origem) 

(De inidativa do Ministério Público da União) 

Cria, --na 3~ Região da Justiça do Trabalho, em 
Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, no âmbito 
do Ministério Público do Trabalho, cal-gos de Procura~ 
dores do Trabalho de 2~ Categoria, cargos em comissão 
e tlá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 <:> Ficam criados, no âmbito do Ministério Público 

do Trabalho, vinte e três cargos de Procurad_or_ do Trab~ho 
da 2~ Categoria, para composição da Procuradoria R~gional 
da 3• Região da Justiça do Trabalho, com sede em Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais. 

Art. 2<:> Ficam criados, no âmbito do Ministério fúblicQ . 
do Trabalho, quatro Cargos em Comissão do_ Grupo Direção 
e Assessoramento Superiores, Código DAS-102.2. . 

Art. 3<:> Os _cargos c_riados pelo art. 2~ serão providos 
pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, na forma da 
lei. 

Art. 4'? São transformados_ em cargos do_Grupo Direção 
e Assessoramento Superiores, Código DAS-101.1, as funções 
de Direção e Assistência Intermediária, Código DAI-111.3 
.(NM), assim como o cargo de Secretário Regional, Código 
DAS-101.1, passa a ser o_Código DAS-101.2, conforme cons
tante do Anexo I a esta lei. 

Art. 5~> As despesas decorrentes da execução .da pre
sente lei correrão à conta das dotações orçamentárias _consig.-. 
nadas ao Ministério Público d.o Trabalho. 

Art. 6<:> Não poderão ser nomeados, a qualquer título, 
para funções de Gabinete, Cargos em Comissão ou Funções 
Gratificadas da Administração do Ministério_ Público· do :rr~- _ 
balho-Procuradoria Regional da 3~ Região, parentes consan
güíneos ou afins, até o terceiro grau, de Juízes e Procuradores 
em atividades ou aposentados há m_enos de cinco anos, ex.ceto_ 
se integrantes do Quadro Funcional medi~nte concurso pú
blico. 

Art. 7? Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8~> Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO I 

1RANSFORMAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO 
PRT 3• -

SnUAÇÁO ATUAL PROPOSTA 

·--· N°dC Dcnomlnaçao Códlgo N°de Deoomloaç!l.o Código 
FunçOes FiJnçOcs 

1 Secretário Regional DAS IOl.l 1 Secretário Regional DAS 101.2 
1 Chefe de Scçao Processual DAI 3NM 1 Diretor Div. Proces.sual DAS 101.1 
1 Chefe de Apoio Admlnlst. DAI 3NM 1 Diretor Div. Administ. DAS 101.1 



Agosto de 1992 DIÁRIO DO CONGRffSSONACIONAL (Seção II) Sexta-feira 21 6791 

MENSAGEM N' 3, DE 31 DE MAIO DE 1991 
DO SENHOR PROCURADOR-GERAL 

DA REPÚBLICA 
Excelentíssimo Senhor 
Deputado Ibsen Pinheiro _ 
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasília -DF 

Nos termos do art. 1_27, § z~, da Constituição Fede~al, 
tenho a hon~a de encammhar a Vossa Excelência, para a 
elevada constderação do Congresso Nacional, o projeto de 
lei que dispõe sobre a ampliação do número de Procuradores 
transformação e criação de Cargos em ComiSsãb~-na Procura~ 
doria Regional do Trabalho da 3• Região da Justiça do Traba
lho, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

2. A medida decorre de proposta -contida no Projeto 
de Lei n"' 5.375/90, que tra:niita nessa: Casa e trata de aumento 
do número-de Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 
3• Região da Justiça do Trabalho, com o qual a Procuradoria 
mencionada necessita manter relação de equilíbrio para bem 
desempenhar suas funções inStitucionais. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência testemunho 
de apreço e da mais alta consideração:-....:....:. Aristides Junqueira 
Alvarenga, Procurador-Geral da República. 

EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS DO SK PROCURADOR-
GERAL DA REPÚBLICA .. - .. -

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados_, 

Tenho a honra de submeter à elevada consideração dos 
Membros do Poder Legislativo, nos termos do § 2~ do art. 
127 da Constituição Federal, o anexo projeto de lei que diSpõe 
sobre a ampliação de pessoal na Procuradoria Regional do 
Trabalho da 3~ Região da Justiça do Trabalho, com sede em 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

2. Com a finalidade de cumprir suas atribuições consti
tucionais e legais, o Ministério Público do Trabalho conta 
naquela Regional, com 10 (dez) cargos de ProcuraPores d~ 
Trabalho de 2~ Categoria, para atuãção junto ã.o respeCfivõ 
Tribunal Regional do Trabalho, que já dispõe de 22 (vinte 
e dois) juízes, às vésperas de passar esse número- para 33 
(trinta e três), na forma do Projeto de Lei n" 5.375!90. · __ : 

3. Afigura-se, asSim, como de fundamental_necessidade 
ajustar o qUadro de Procuradores daquela RegiÕrial ao quadro 
de Juízes do referido Tribunal, bem como adequar-se o respec-
tivo quadro de Cargos em Comissão. ' 

4. Releva destacar que o Poder Público já reconheceu 
essa necessidade em relação às 15~, 17• e 18~ Regiões da Justiça 
do Trabalho, representando a atitude do_ legislador à exata 
compreensão da magnitude do papel do Ministério Público 
do- Trabalho, que precisa ser dotado de Procuradores em nú
mero compatível com as exigências atuais da sociedade brasi
leira, aumentadas pela Constituição Federal de 1988. 

5. Pelo exposto, enfatizamos a premênCia da aprovação 
deste projeto de lei, que contribuirá para o aprimoramento 
do desempenho das funções institucionais do Ministério Públi
co do Trabalho. - Aristides Junqueira Alvarenga, Procura
dor-Geral da República. 

(À Comissão de Constit~ição, Justiça e Cidadania.) 

PARECERES 

PARECER N• 269, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem n~ 258, de 1992, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, o nome do Dr. José Calixto Ramos, para ser recon
duzido ao Tribunal Superior do Trabalho. 

A ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
votação secreta realizada em 19-8-92, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Jutahy Magalhães (anexo ao 
parecer), sobre a Mensagem n° 258, de 1992, do Senhor Presi
dente da República, opina pela aprovação da escolha do Se
nhor José Calixto Ramos para exercer o cãtgo- de Ministro 
Oassista Temporário, representante dos trabalhadores, junto 
ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1992. - Nelson 
Carneiro, Presidente-Jutahy Magalhães, Relator- Antônio 
Mariz - Garibaldi Alves - Esperidião Am.in - Josaphat 
Marinho - Pedro Simon - V almir Campelo - Fernando 
H.. Cardoso - José Eduanlo - Élcio Alvares -- José Fogaça. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

O Senhor Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe é conferida no inciso XVI do art. 84 da Constituição, 
e nos termos do § 19 do art. 111 do mesmo Diploma Funda
mental, submete a esta Casa, com a presente mensagem, para 
os fins previstos no art. 52, inciso III, alínea a, o nome de 
José Calixto Ramos, a fim de o mesmo ser "reconduzido 
ao cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos 
Trabalhadores, junto ao Tribunal Superior do-Trabalho, para 
o triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término de 
sua investidura". 

2. De acordo com o disposto no art. 383, alínea a, com
binado com o preceituado no art. 101, inciso II, n~ 9, ambos 
dO Regimento Interno do Senado Federal, cabe a esta Comis
são de Constituição., Justiça e Cidadania emitir parecer quanto 
ao mérito da matéria, observadas as demais normas procedi
mentais previstas no Capítulo II, do Título X, da referida 
lei interna, relativas a escolha de autoridades. 

3. :preliminarmente cumpre apresenlai a esta douta Co
mis-são uma relevante questão de ordem constitucional, rera:: 
cionada com o fundamento da matéria sob exame. 

Estabelece o citado art. 111, § V, da Constituição, ao 
definir a composiÇão daquele EgrégiO Tribunal Superior do 
Trabalho, que este será integrado por vinte e sete Ministros, 
observados os requisitos ali previstos, sendo: -

"Art. 111. ····················--····----····--·--···----~ 
...... § ·1; .. ... _ .. _·::.·.·.·:.·.·:::::.-.-.-........... -... -.... _._ ....... _-.-.. _·_·_·_~~.·-·.·_-.. _-.. _-_·.-.-..: 

I -dezessete togados e vitalícios, dos quais onze 
escolhidos dentre juíze_s de carreira da magistratura 
trabalhista, três dentre advogados e três dentre mem
bros do Ministério Público do Trabalho; 

II- dez classistas temporários, com representa
ção paritária dos trabalhadores e empregadores." 

Note-se que o dispositivo constitucional (art. 111, § 1?, 
II), ao especificar a composição classista temporária daquele 
Tribunal, silencia quanto a qualquer permissão ou vedação 
de prerrogativa ou de direito (dependendo do ângulo que 
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se o examine -se da autoridade que nomeia ou da autoridade 
nomeada) relativo a recondução. 

Repare.;.se na redação do dispositivo que tratava de igual 
matéria na Constituição de 1967 ~ com a Emenda n9 1/69 e 
posteriores alterações, correspondente ao art. 141, § }9, alíneas 
a e b daquele Texto Fundamental: 

"Art. 141. . .......... ~ .... ·~·-····-·-·-······-~·-·-···--·-

§ 1' O Tribunal Superior do Trabalho compor
se-á de dezessete juízes com a denominação de Minis
tros, sendo: 

a) onze togados e vitalíCio-S, -nomeados pelo Presi
dente da República, depois de aprovada a escolha pelo 
Senado Federal; sete entre magistrados da Justiça do 
Trabalho; dois entre advogados no efetivo- exercício 
da profisSãO; e dois entre membros do Ministéiio Públi
co da Justiça do Trabalho, que satisfaçam os requisitos 
do parágrafo único dO -art.-118; e 

b) seis classistas e temporáríOS~-em represelltação 
paritária dos empregadores e dos trabalhadores, no~ 
meados pelo Presidente da República, de conformi~ 
dade com o que a lei dispuser e vedada a recondução 
por mais de dois periodos. (grifos da transcrição). 

Essas disposições são- formal e substancúilmente distintas. 
Sob a égide da ConstituiçãO anterior. a PiertogafiV3., o direito 
ou a- faculdade de recondução dos Ministros Classistas era 
expressamente admitido, embora se tenha adotado uma for
mulação negativa, isto é,negando-se (vedando-se) a possibi
lidade de recondução-por-mais de dois períodos. 

Agora, não. Simplesmente a Constituição de 1988 deixou 
de fazer qualquer referência- à possibilidade da reCOndUção, 
seja afirmando-a, negando-a ou limitando-a. 

3.1 Em princfplo, pareceria razoáVel inferir-se doiS con
seqüentes lógicos à não-determinação constitucfonal expressa 
sobre a questão. _ 

Uma, seria a de admitir-se que, inexistindá qualquer men.;. 
ção à recondução, ela estaria, implicitamente, Proíbída. 

Outra, seria, ao Contrário-, a de q_~e a inexiStênCia de 
disposição constitucional expressa, vedando a recondução, im
plicaria sua autorização tácita (ou implícit3f Sem limitação 
no tempo. Ou seja, estaria, implicitamente. admitida a recon
dução, para o exercício da magistratura classista no TST 1 por 
tantos períodos (td.enais) quantos fossem queridos, desejados 
ou possíveis. -

Ambos os conseqüentes lógicos acima esboçados, impor
tam, por sua vez, em conseqüências constitucionais e jurídicas, 
precedidas, porém. de um trajeto hermenêutico indispensável 
à verificação dessas -conseqüências. -

3.2 Na sua obra clássica Hermenêutica e Aplicação do 
Direito, Carlos Maximiliano, ao examinai oS- processos de 
interpretação adequados à norma constitucional, conclui: 

"Aplica-se à exegese constitucioilal o processo sis
temátiCo de hermenêutica. e tambéin O teleOlógico, 
assegurada ao último prepon~erância ... " (op. cit., Fo
rense, Rio, 9• edição, 1979, pág-. 314). (grifo do original) 

Excluídos, portanto, os métodos literal, gramatical, histó
rico e outros, a norma constitucional deve ser interpretada 
sistematicamente (isto é, segundo uma visão de conjunTo de 
outras normas constitucionais que se entrelaÇa-m huma conteX
tura temática) e/ou teleologicamente (vale dizer, de acordo 
com o fim objetivado pela norma em apreço, o qual seja 

possível extrair, tanto da exegese sistemática, quanto de umin
sight do "espírito" do legislador - no _caso Constituinte -
positivado no preceito normativo). 

Como se viu, a lição de Carlos Maximiliano é de que 
o processo de exegese teleológica tem preponderância. 

Na realidade, segundo entendemos, ambos os processos 
se imbricam, do ponto de vista_lógiCçl e ,P.~tó~ológico. -

3.3 Contudo, seguindo os passos do mestre_,_ vamos t~[ltar 
separar-um pr-ocessO~dÔõútro, dando prioridade 1PI-epOitde
rância) ao teleológico. 

Teria o Constituinte_de 1988 objetivadq_assegurar, clarã
mente-, a possibilidade de reconduÇão dos Ministros classistas 
do TST? Pela leitufã isolada do art. 111, § 1'', II, a resposta 
mais plausível é não. Se o quisesse, tería feito expressamente, 
como o fez em 1967 e 1969. 

Mas para não ficarmos numa ·resposta tão preliminar
mente objetiva, façamos outra indagação: teria o Constituinte 
de 1988, com consciência e intenção inequívocas, sepultado 
a prerrogativa (ou o direito, ou a faculdade) da recondução 
aos membros classistas de todos os órgãos da Just_iça do Trab;:t
lho? A resposta é, convictamente, não. 

Veja-se o que dispõe o art. 116 e seu parágrafo único 
do texto constitucional: 

''Art. 116. A Junta_ de Conciliação e Julgamento 
será- composta de um juiz do trabalho, que a presidirá, 
e dois juízes classístas temporários, representantes dOS 
empregados e dos empregadores. 

Parágrafo único. Os jUízes ClasSístãs áas Juntas 
de Conciliação e Julgamento serão nomeados pelo Pre
sidente do Tribunãl Regional do Trabalho, na forma 
da lei, permitida uma recondução." (grifos da trans
crição). 

O que se depr~ende ~aí?_ _ _ _ _ __ _ ~ _ 
Prim"eiro, o Constituinte (e, obviillnente-, a ConstituiÇão) 

não abandonou (nem "esqueceu") a prerrogativa da recon
dução. 

Segundo, conscientemente o Constituinte reelaborou a 
norma da recondução, tanto no aspecto formal, quanto no 
substancial. Naquele, ao alterar a fórmula negativa adotada 
na Con!;,tituição anterior ("vedada a recondução por mais de 
dois períodos"), transformando-a em fórmula positiva ("per
mitida uma recondução"). Neste, isto é, no aspecto substan
cial, também o Constituinte debruçou-se conscientemente so..: _ 
bre ele, a ponto de reduzir o limite tempera~ da re~ondução 
parã apenas um peti_odo (uma rec_ondução). _ _ _ 

Essas ilã.ções indubitáveis levam ã conclusão, teleologi
camente final,_de que a recondução não é mais admi~_ida para 
os Ministros e Juízes classistas do TST e dos Tribllriais Regio
nais do Trabalho (neste caso, observado o art. 115 da Consti
tuição). Não obstante,_para os Juízes classistas das Juntas 
de Conciliação e Julgamento, o parágrafo único do art. 116 
da Lei Maior, permite uma· única recondução. 

Sobre essa-questão, fizemos uma ampla pesquisa na dou
trina e nos comentários sobre matéria constitucional e traba
lhista, publicados pós-1988, só encontrando uma escassa refe
rência em José Afonso da Silva (''Curso de Direito Constitu
cional Positivo", Editora Revista dos_Tribunais, São Paulo, 
1990, 6• edição, pág. 489), afirmando ele que a Constituição 
" ... -estatui que o mandado (sic) dos representantes classistas, 
com suplentes, em todas as instâncias, será de três ailo-s, pe-rmi
tida uma única recondução de classista apenas nas Juntas de 
Conciliação e Julgamento ... " (grifo da transcrição). 
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Chegados à conclusão teleologicamente final, vejamos 
o itinerário da interpretação sistemátiCa,--

3.4 O art. 111, § i', II, da Constituição (antes reprodu
zido) expressa a qualificação,de "temporários" dos Ministros 
classistas. 

De outra parte, o art. 117 da Lei Magna determina que 
"o mandato dos representantes classistas, em todas as instân
cias, é de três anos". 

Quer dizer, os representantes classistas, membros dos 
órgãos da Justiça do Trabalho, são temporários poJ três anos. 

Esse caráter de temporariedade do mandato classista é, 
necessariamente, incompatível coro o entendimento (hipoté
tico) de que o silêncio da ConStituição na parte relativa à 
composição classista do TST, quanto à recondução, poderia 
significar um Consentimento constitucional in;Iplícito da possi
bilidade de reconduções_sucessivas. sem limit~ção de períodos 
trienais. 

Por quê? Simplesmente porque, se assim fosse pOssível 
entender seria, de igual sorte, admissível a aplicação da garan
tia da vitaliciedade, prevista para os magistrados no art. 95, 
I, da Constituição. Seria uma inimagináVel espécíe de vitalicie
dade decorrente (ou derivado), em contraste com a vitalicie
dade original, própria dos Juízes togados. Por outras. palavras, 
a ser possível uma sucessão infinita de reconduções trienais 
dos Ministros classistas eles adquiririam uma condição singular 
de vitalícios ad hoc, mercê de um desconhecido e mágico 
processo de aquisição de direitos por osmose constituciOnaL 

Constata-se, pois, que a interpretação sistemática não 
favorece qualquer entendimento quanto a existir uma admis
são constitucional tácita de recondução dos Ministrosdassistas 
doTST. 

É bom frisar que esse entrecruza-rilento de conclusões 
lógico-sistemáticas e teleológicas demonstram cabalmente que 
os processos interpretativos aqui utilizados se imbricam, con-
forme salientamos acima. ' · 

.1.5 Numa outra vertente de cogitações racionais, teilden
tes, no caso, a uma desejada solução extra jurídica, ou ·extra
constitucional, ou, digamos, "política", para o-problema, pre
tender-se-ia aplicar o método da analogia, numa proposição 
que se formularia, mais ou menos, do seguinte--modo: se o 
Juiz classista de Junta está autorizado a ser reconduzido uma 
só vez, por analogia o Juiz de Tribunal Regional e o Ministro 
do TST também o estão. 

Contra isso cabem alguns argumentos. 
Primeiro, a analogia é processo de lógica forinal utilizado 

em DireitO para integrar lacuna de lei, quando, num caso 
concreto, o aplícador da norma deva encontrar uma _sQl.ução 
para um tal caso concreto. Mesmo assiro, a analogia não é 
admitida em alguns ramos do Direito, para certos efeitos, 
a saber: no Direito Penal e no Tributário. 

Segundo, a analogia não tem validade para a interpre
tação constitucional, pois a norma constitUcional só pode ser 
objeto de integração efiCacial por meio de lei, nos casos es_tabe
lecidos na própria Constituição, Poitanto, a integração inter
pretativa e para aplicação normativa da Constituição te-pudia 
o processo analógico. Por outras palavras, onde _a Constituição 
silencia não cabe ao intérprete sonorizá-la por sua vontade, 
seu desejo, nem por analogi&.. 

Terceító COntra-argumento: a analogia, com a for!llulação 
que embasou essa contra-argumentação é uma novida_de em 
matéria- de lógica formal, porquanto os argumentos analógicos 
podem ser de apenas três espécies: a pari (pela mesma razão, 
ou razão igual); a fortiori (por maioria de razão); e a contrario 

sensu (por uma razão contrária). O tipo de analogia, digamos 
por minoria de razão, que caracteriza a tentativa de raciocínio 
que estamos analisando neste item do nosso parecer é,logica
mente, ilógica. 

Por isso mesmo é que, na Constituição anterior- confor
me visto -, admitia-se a recondução por no máximO- dois 
períodos de mandato classista, aplicando-se, de cima para 
baixo, ou seja, do mais alto, hierarquicamente, ao mais baixo, 
o mesmo princípio, ou melhor, a mesma regra de duas recon
d~çóes máximas, tanto aos Ministros do TST, quanto aos 
Juízes dos Tribunais Regionais e aos de Juntas. E o que decor
re, ou melhor, decorria da norma prevista no § 49, do art. 
141, da Constituição anteriOr: Quer dizer, a norma constitu
cional ou é horizontal ou verticalmente aplicada. Neste caso, 
de cima para baixo, jamais de baixo para cima. 

3.6 Dir-se-ia, por último, ainda a título de suposto argu
mento em favor da possibilidade de recondução dos Ministros 
classistas, _que o disposto no§ 29 do art. 111 da Constituição, 
ap_ e~tabelecer forma (inovadora) de pré-indicação dos nomes 
eleitos para representantes na magistratura classista do TST, 
teria o condão de legitimar sucessivas reconduções de magis~ 
trad_os mandatários_. 

Dispõe o referido§ 29 do art. 111 da Constituição: 

"Art. 111. ···························~----~-·~········· 

§ 2" O Tribunal encamirifiará ao Presidente da 
República listas tríplices, observando-se, quanto às va
gas destinadas aos advogados e aos membros do Minis
tério Público, o disposto no art. 94, e, pãra as classl.s~ià:s, 

· cr- resultado de indicação de colégio eleitoral integrado 
pelas diretorias das Confederações nacionais -de traba
lhadores ou empregadores, conforme o caso; ... " 

A admitir-se a-procedência desse argumento, outra ordem 
de considerações precisaria ser aduzida. 

É que, nesse caso, havendo término de m_andato, necessa
riamente o colégio eleitoral das diretorias das_confederações 
nacionais tem de manifestar-se, indicando o ·nome do eleito, 
para que o Presidente da República o nomeie, após aprovação 
do Senado. 

Ocorre que, no te"xto -da própria mensagem presidencial 
está dito, com todas as ietras, que os "mérftOi do indicado" 
foram as razões_que induziram o Presidente da República 
a escolhê-lo "para ser reconduzido ... na vaga -decorrente do 
térininO -de sua Investidura". · 

Ora, o ato de nomeação do Presideii_te da República é 
de natureza adminístrativa e_estritamente vinculado. Isto signi
fica que o Presidente ~a República, na hipótese sob exame, 
não pode adotar critério discricionário para a nomeação, pois 
tem de ater-se aos limites traçados na lei (no caso, a Consti~ 
tuiçãõ) para o exercício regular de sua competência. o _ato 
administrativo, por outro lado, precisa ser motivado e expresso 
em su_a finalidade. Para essa nomeação, o (Jlotivo está lá decla-

-rado: oS -méritos-do indicado. A fiilalidade, expressa: recon
dução ao cargo de Ministro classista, na vaga decorrente do 
término de sua investidura. 

Mas, a Constituiçã9 - como virilOs - ne~ aut_oriza a 
recondução, nem dá poderes ao Presidente da República para, 
subjetivamente, avaliando os méritos do indicado, nomeá-lo 
em recondução. 

A -vinculação do ato presidencial é tão mais estrita se 
consideramos que ela é precondicioriada ao ··resultado_ de 
indicação de colégio eleitoral integrado pelas diretorias das 
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confederações de trabalhadores ou empregadores, conforme 
o caso". 

Dessa forma, o Presidente da República teria incorrido, 
flagrantemente, em abuso de poder (que se dá quando a auto
ridade, conquanto competente para realizar o ato, ultrapassa 
os limites de suas atribuições ou se desvia das finalidades 
legalmente determinadas). 

Portanto, a recondução automática, por escolha discricio
nária do Presidente da República- como no caso sob exame 
- com base nos méritos---do indicado (que aqui, de forma 
alguma, estamos contestando) e na vaga decorrente do téuui
no de sua investidura (isto é, na vaga dele mesmo), essa recon
dução, a nosso juízo, não está mais acolhido na ConStituiçãO.-

Aliás, o novo critério de escolha dos Ministros classistas 
nos parece plenamente justificável, no sentido de conferir 
maior legitimidade a esses mandatários jurisdicionais. 

Doravante, portanto, há que haver, no final de cada man
dato classista, a indicação do representante eleito, que, sendo 
o mesmo cuja investidura é fiilda, pode ser novamente nomea
do e ter seu nome aprovado pelo Senado, mas não para recon
dução e sim para o exercício -de um novo mandato classista. 
Seria uma nomeaÇão :motivada por reeleição do representante. 

Essa é a nossa opinião, cabendo, pois, concluir pela nega
tiva de possibilidade de recondução de Ministro Oassista do 
TST. 

3.7 Os "precedentes parlamentares", de que nos fala 
Carlos Maximiliano, não militam em favor de tese_diferente. 
Ao contrário, eles devem levar à conclusão de que delibe
rações anteriores de aprovação a reconduções, sob a égide 
da ConstituiÇão de 1988, são, constitucionalmente, nulas. 

4._ No mérito, tendo examinado o curriculum vitae do 
in4icado, que se encontra anexado à Mensagem presidencial, 
verificamos que o Sr. José Calixto Ramós é brasileiro, natural 
de Jpojuca- PE, casado, industriáriO, com "inStrUção regular 
equivalente ao 2"' grau completo. Além de portador de diplo
mas de cursos extracurriculares, especialmente na área de 
FormaçãO" Sindical, demonstra ele larga experiencia partici
pativa em Collgresso e Reuniões técnicas relativas a Foririaçãci 
Profissional de trabalhadores. - --· 

Quanto ao exercício de funções shidiC-als diretiVã.s,- foi 
ele, desde Delegado Sindical, do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Mate-rlãl Elétrico 
de Recife - PE, até Presidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores da Indústria durante três períodos trienais 
sucessivos, de 1983 a 1992, além de ter sfdo reeleito, em 
25,5-92, para o presente quadriénio, que findará em 28-5-96. 

Dentre as funções mais relevantes exercidas pelo indica
do? destacam-se: 

1) Representante dos Trabalhadores no extinto Conselho 
Federal de Mão-de-Obra, do Ministério do Trabalho (1977 
a 1988); · · 

2) Representante da Confederação Nacional dos Traba
lhadores na Indústria junto ao Conselho Deliberativo da Sude
ne (1985 a 1989); 

3) Representante dos trabalhadores junto ao Coriselho 
Monetário Nacional (1986 a 1989); 

4) Ministro ClassiSt3., representante dos empregados, no 
Tribunal Superior do Trabalho, nomeado através do Ato do 
Presidente da República de 13-11-89. ·· 

Para melhor exame do mérito da matéria sob apreciação, 
solicitanios cópias dos inúmeros Acórdãos da lavra do indica
do, que também nos encaminhou demonstrativo estatístico· 
das matérias por ele julgadas. - ·· · · -

Sem dúvida, o indicado apresenta um excelente índice 
quantitativo de matérias julgadas no exercido -do seu atual 
mandato, evidenciando-se, de outralparte, a qualidade, pro
fundidade e _competência com que se houve sobre assuntos 
tão complexos como, exemplificativamente: prescrição em 
matéria trabalhista, estabilidade de dirigente sindical, justa 
causa, salário complessivo - ajuda alimentação, e muitos 
outros. 

5. Ante o exposto,- urna vez enfrentada e resolvida por 
esta Comissão a preliminar apresentada neste parecer, opina
mos, quanto aos aspectos de mérito, pela aprovação do indica
do, José Calíxto Ramos, pãra exercer a magistratura classista 
no Tribunal Superior do Trabalho. 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1992. - Nelson 
Carneiro, Presidente - Jutahy Magalhães, Relator. 

PARECER N• 270, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem n~ 59, de 1992 do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral,_ o __ nom~_d9 Sr. _JOsé Fra~;tCjscO da Silva, Para ser 
reconduzido ao Tribunal Superior do Trabalho. 

A- Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
votação secreta realizada em 19-8-92, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Valmir Campelo (em anexo 
ao parecer), sobre a Mensagem n"' 259, de 1992, do Senhor 
Presidente da República, opilla pela aprovação da escolha 
do Senhor José Francisco da Silva para exercer o cargo de 
Ministro Classista Temporário, representante dos Trabalha
dores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triênio-
de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término de sua inves
tidura. 

·Sala das Comissões, 19 de agosto de 1992 . ..,__Nelson 
Carneiro, Presidente- Valmir Campelo, Relator- Ferna~ 
do Henrique Cardoso - Pedro Simon - AntoniO Mariz -
Garibaldi Alves- José Edurado- Esperidião Amin - Jutahy 
Magalhães - Élcio Alvares - João Calmon - José Fogaça 
----:- Mansueto de Lavor - Josaphat Marinho. 

Relator: Senador V almir Campelo 
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub

mete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor José 
Francisco da Silva para ser recor~duzido ao cargo de Ministro 
Classista Temporário, representante dos Trabalhadores, junto 
ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triênio de 1992 
a"1995~ na vaga decorrente do término da sua investidura. 

A Mensagem Presidencial se fundamenta no § 1"', do 
artigo 111 da Constituição Federal e encaminha currículo do 
indicado. 

A apreciação do currículo do Senhor José Francisco da 
Silva demonstra sua intensa atividade em diversos Grupos 
de Trabalho e atuações de alta relevância na área Trabalhista: 
brasileira, atividades estas que, entre outras, cumpre-nos res
saltar: 

-Secretário da Federação dos Trabalhadores na Agri
cultura do Estado de Pernambuco- FETAPE, mandato de 
1966 a 1968; 

-Presidente da Confederação Nacional dos Trabalha
dores na Agricultura- CONTAG, mandato de 1968 a 1989; 

-Participante do Grupo de Trabalho para proceder exa
me dos_ diversos aspectos da Reforma Agrária em 1968; 

·-Participante do Grupo Executivo da Reforma Agrária 
-GERA em 1969; 
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-Participante como Conselheiro Técnico Representante 
dos Trabalhadores Rurais à 53"' Conferência Internacional dos 
Trabalhadores (OIT), em Genebra, Suíça, a convite do Go
verno Brasileiro em 1969; 

-Membro da Delegação Brasileira à Conferência Mun
dial sobre Reforma Agrária, promovido pela FAO em Roma 
no ano de 1970; 

-Agraciado pelo Presidente da República -com a Co
menda da Ordem do Mérito do Trabalho em 1973; 

-Eleito Membro-Adjunto-Representante dos Trabalha
dores no Conselho de Administração da Organização Interna
cional do Trabalho, mandato de 1975 a 1978; 

-Membro do Conselho de Recursos da Previdência So
cial- CRPS, de 74 a 80, tendo sido reconduzido em 88. 

-Membro da Comissão de Estudos Constitucionais, a 
chamada Comissão "Afonso Arinos" em 1986; 

-Membro Titular do Conselho Diretor da Fundação 
Joaquim Nabuco; 

- Vice-Presidente da Confederação Nacional dos Traba
lhadores na Agricultura- CONTAG, eleito em 6-4-89. 

-Agraciado pelo Conselho _de Ordem do Congresso Na
clonai, com a Comenda da Ordem do Mérito, no Grau de 
Oficial da mesma Ordem, em sessão realizada em 17 de março 
de 1988. 

O ilustre indicado já exerce o cargo de Ministro Classista 
do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, desde novembro 
de 1989, cabendo-nos apreciar a sua indicação para mais um 
triênio. -

Acredit~os que o indicado, pelas razões expostas, reúne 
as condições exigidas para a recondução ao Cargo· de Ministro 
Classista do TST. 

Com estes elementos, entendemos que a Comissão está 
em condições de deliberar. 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1992. - Nelson 
Carneiro, Presidente- Valmir Campelo, Relator. 

PARECER N• 271, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação rmat do Projeto de Lei do Senado n~ 273, 
de 1991, 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n<? 1:73, de 1991, que transfere ao domínio 
do Estado de Roraima terras pertencentes à União e dá outras 
providências. -

Sala de Reuniões da ComissãO, 20 de agosto de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente -:- Iram Saraiva, .Relator 
- Lúcia Portella - Racbid Saldanha Derzi, 

ANEXO AO PARECER No 271, DE 1992. 

Redação final do Projeto de Lei do Senado o• 273, 
de 1991, que transfere ao domínio do Estado de Roraima 
terras pertencentes à União e dá outras providências, 

,O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 ~terras pertencentes à União, compreendidas 

no Estado de Roraima, passam ao donúnio desse Estadp, 
mantidos os seus atuais limites e confrontações, nos termos 
do art. 14, do Ato das Disposições Constitucionais Transi~ 
tórias. 

Art. 2~ Ficam eXcluídas da transferência de que trata 
esta lei as áreas indispensáveis à segurança nacional, especial
mente na faixa de fronteira, as afetadas aos Ministérios Milita
res, as relacionadas com a preservação e a exPloração de 
I 

recursos naturais de qualquer espécie, aquelas tradicional
mente ocupadas pelos índios e as destinadas a outros fins 
de necessidade ou de utilidade pública. 

Art. 3~> As terras transferidas ao domínio do Estado 
de Roraima deverão ser utilizadas em atividades de assenta
mento e de colonização, podendo ser adotado o regime de 
concessão de uso, previsto pelo Decreto-lei n9 271, de 28 
de fevereiro de 1967. 

Parágrafo Unico. A aquisição ou o arrendamento de 
lotes por estrangeiros obede_cerá os limites, condições e restri
ções estabelecidos na legislação federal. 

Art. 49 O Poder -Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de cento e oitenta dias. 

Art. 5<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. -

Art. 6~' Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N• 272, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação rmal do Projeto de Lei do Senado n9 10, 
de 1991 

A Comissão Diretora apreserita a redação firial do -ProJeto 
de Lei do Senado n!' 10, de 1991, que dispõe sobre critérios 
para outorga e renovação de concessão Ou permissãO de servi
ço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 20 de agosto de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator 
--'- LÚcldio Portella- Rachid Saldanha.Derzi, · 

ANEXO AO PARECER N' 272, DE 1992 

Redação rmal do Projeto de Lei do Senado D' 10, 
de 1991, que dispõe sobre critérios para o-utorga e reno
vação de concessão ou permissão de serviço de racUodl
fusão sonora e de sons e imagens. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O processo de outorga e renovação de conces

são e permissão para o serviço de radiodifu_são sonora_ e .d_e 
sons e imagens obedecerá às exigências do art. 175 da Consti
tuiçao Federal, competindo ao Presidente da República auto
rizar a entidade que melhor se qualificar, observadas as exigên
cias técnicas dos eqitais específicos e os critérios indicados 
nesta lei. 

Art. 29 ApóS .Sua qualificação té.cnica, as" empreSas plei
teantes de concessão, permissão ou renovação serão compa
radas pela sua programação, considerando-se vencedora aque
la que melhor atender aos princípioS citados no art. -221 da 
ConstitUição Federal. 

Parágrafo único. As empresas deverão enviar ao Conse
lho de Comunicação Social relatório anual de sua progra
mação, discrimiri3.nao ordens de grandeza, percentUais e pro
vidências tomadas no sentido de atendimento ao_s princípios 
a que se refere este artigo. 

Art. .39 Os diretores e administradores das empresas 
de que trata .esta lei não poderão participar da direção de 
outra concessionária ou permissionária d_o_mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão, no mesmo município ou em municíPio 
contíguo onde se pretende instalar a nova ei:nissora. 

Parágrafo único: O disposto no caput deste artigó so
mente se aplicará às atuais empresas permissionárias ou con
cessionárias de serviços de radiodifusão, na época em que 
for solicitada a renovação de concessão ou permissão respecw 
ti v a. 
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Art. 4"' Para o cumprimento desta lei, o Poder E]t.ecu
tivo reverá e adaptará seus procedimentos e formalidades, 
no prazo de noventa dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe· 
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 

REQUERIMENTO N• 632, DE 1992 
-Senhor Presidente, 

_ Nos termos do art. 43, inciso I, do Regimep.tó InternO, 
requeiro licença para tratamento de minha saúde, no período 
de 19-9-92 a 2-10-92, conforme laudo de inspeção médica em 
anexo. 

Brasília, 19 de agosto de 1992.-Senador Carlos De'Car-
li, 29 Vire-Presidente do Senado Federal. -- -

Instituto de Doenças Cardiovasculares - I.D.C. 
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O SR: PRESIDENTE (Mauro Benev1des) -Aprovado 
o requerimento~ fica concedidã. a 1kença-so1icitada. 

A Presidência recebeu o Aviso 09 619/92, de 18 do corren~ 
te, do Presidente do Tribunal de Contas da União, encami
nhando cópia da decisão, bem como do relatório e voto do 
Ministro Olavo Drummond, ao apreciar pedido de informa
ções ao Banco Central do Brasil sobre processos de_inte(Ven
ção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
EconómiCos, para- cOrihecimento e providências que julgar 
cabíveis. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência convoca sessão conjunta a realizar-se hpje,_ às 19h, 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura 
de mensagens presidenciais. ---

Há or.adores inscritOs. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campeio. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores~ come
mora-se no dia de hoje, em todo o Brasil, o Dia da Maçonaria. 

A Câmara dos Deputados, hoje, em sessão solene, pres
tou-homenagem a esta antiga e mundialmente conhecida Or
dem e, na condição de frater, eu não poderia deixar passar 
em branco a data consagrada à Maçonaria, que tantos e tão 
relevantes serviços prestou e vem prestando à Nação brasi
leira. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o surgimento da Maço
naria perde-se por entre as brumas dos séculos, e seria teme
rário situar o seu início durante -a saga de construção do Tem
plo de Salomão ou nos heróicos dias que se sucederam ao 
sacrifício dos Cavaleiros_ Templários, na conturbada Paris do 
século XIII. Deixemos esta tarefa aos doutores da História, 
a quem, certamente, não faltarão engenho e arte para pesqui
sar sobre tema tão apaixonante. 

Independente disto, o fato mais relevante, sem dúvida, 
é que esta Ordem milenar sempre esteve presente nos aconte
cimentos que marcaram a História da humanidade, atuando 
no interesse da construção de um mundo livre, orierit:ldo pelo 
entendimento entre os homens e pelo progresso das nações. 

No Brasil, a presença da Maçonaria se faz sentir ainda 
nos primórdiOs- de nossa História como nação livre._ Num dia 
20 de agosto, como este, no distante e histórico ano de 1822, 
fazendo-se porta-voz da sociedade brasileira, o maçon Gon
çalves Lêdo pede, com veêmencia, ao Príncipe D. Pedro I, 
na época Grão-Mestre do Grande Oriente do BrasH~ que pro
mova, sem demora, a emancipação definitiva do Brasil. 

As conseqüências dessa intervenção maçónica;-que Dão 
se restringiu apenas a esse ato de Gonçalves Lêdo, são por 
demais conhecidas, culminando com o Grito da Independência 
18 dias depois, no dia 7 de setembro de 1822, __ . 

Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Maçonaria 
emprestou seu apoio ao _movim_ento_ de Independência desde 
o início, traçando_ as coordenadas que permitiram ao País 
proclamar-se uma nação livre da tutela, apta a caminhar por 
seus próprios meios. - _ 

Não se pode negar, jamais, a poderosa influência da Ma
çonaria na sociedade brasileira, avivando, permanentemente, 
a chama de brasilidade que tremula no_ coração dos brasileiros 
desde a Inconfidência Mineira, crescendo e ilumiiiaiido os 
espíritos~ na medida em que os "padreiros livres'' associa
ram-se sempre às reivindicações que culminaram nos movi
mentos de soberania e prosperidade do BrasiL_ 

E nem poderia ser de outra forma, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, porque a Maçonaria assenta suas bases nos mais 
elevados e raros valores humanos. Tanto é assim que fez 
d? lema "Liberdade, Igualdade e Fraternidade" um dos princí
piOS norteadores de suas ações no mundo inteiro. Ela foi, 
sem dúvida, uma das grandes molas de impulso da Revolução 
que os franceses legaram ao mundo como exemplo. 

Em diverJiOS períodos da História, me-smo no Brasil, a 
Maçonaria foi impropriamente considerada unia sociedade 
secreta, chegando até a sofrer perseguições por causa dessa 
interpretação errónea. A Maçonaria, no entanto, sempre se 
dispôs a responder às indagações sobre os seus objetiVos, 
inegavelmente alevantados. 

Indubitavelmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores~ a Ma
çonaria sempre teve muito bem definidos o seu sentido e 
a sua misSão histórica. Na trajetória seguida através dos sécu
los, nós a encontramos decididamente defendendo os movi
mentos de primeira linha, de primeira hora, inspirados nas 
grandes teses hoje sedimentadas na consciência da humani-
dade. . _ 

O Brasil muito cedo incorporou as idéias semeadas pel~~ 
obreiros da liberdade e da dignidade humana, as quais foram, 
inicialmente, abraçadas por nossos grandes homens, exata
mente aqueles mais iluminados na visão' dos problemas com 
que nos defrontávamos. _ 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se esgotaram, 
nas causas de conquista dos direitos inerentes a uma nação 
soberana, os esforços da Maçonaria no Brasil. A serviço dos 
ideais democráticos de liberdade e justiça, a Ordem Maçônica 
empenha-se permanentemente em fortalecer, nos brasileiros, 
os princípios salutares inscritos em sua pedra fundamental, 
procurando tomar realidade as concepções humanas e sociais 
que permeiam os grandes anseios coletivos, interpretados e 
consagrados na nossa Constituição Federal. 

Diante de tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é 
com grande honra e satisfação que me associo ·às hOmenagens 
prestadas no dia de hoje à Maçonaria do Brasil, pelo trans
curso dos 170 anos de fundação <lo Gr~n.de O!iente do Brasil. 

~ Sr. Magno B~elar - V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO - Com o maior prazer, 
nobre Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar -Nobre Senador Valmir Campelo, 
congratulo-me com a iniciativa de V. Er, associando-me às 
justas homenagens que V. Ex? presta à Maçonaria, entidade 
que, ao longo da nossa História, teve grande importância 
e ainda presta relevantes serviços à coletividade e à sociedade 
de modo geral. Minhas congratulações a V. Ex~ e meu tributo 
também à Maçonaria nesta data. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Muito obrigado, nobre 
Senador Magno Bacelar. . 

Cumprimento, na pessoa do Soberano Grão-Mestre Moa
cyr~·sales, a todos os frateres que hoje comemoram est3 data 
tão significativa para a Maçonaria e para a própria História 
do Brasil. 

- Que o Grande Arquiteto doU niverso nos ilumine a. todos, 
para que possamos sempre mais pela grandeza e prosperidade 
da Nação brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Albano Franco. - -- -- -
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O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Pronuncia o 
seguinte discUrso. Sem revisão do orador.)- Sr. Prestdente, 
Srs. Senadores, subo a esta tribuna, comovido, para agradecer 
as homenagens que me foram prestadas pelo novo mandat~ 
à frente da Confederação Nacional da Indústria. O que aqm 
foi dito expressa a bondade e o companheirismo elos Senadores 
Ney Maranhão, Mauro Benevides, Francisco Rollemberg, 
Mansueto de Lavor, Jonas Pinheiro, Almir Gabriel e Nelson 
Carneiro. A todos deixo aqui o mais sincero agradecimento. 
Prometo, simplesmente, continuar trabalhando em defesa -~a 
indústria nacional, da produção, do emprego e da famíl1a 
brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aproveito esta oportu
nidade para abordar_ um _outro assunto. Ninguém mais ~o 
que eu tem aplaudido e apoiado a abertura de nossa economia. 
A Confederação Nacional da Indl,Ístria colabora de várias ma
neiras com o Programa de Produtividade e Qualidade, mobili
zando, para tanto, os melhores de seus talentos e, com isso, 
ajudando os empresários brasileiros e se modernizarem para 
enfrentar uma maior competição interna e externa. 

A maior colaboração tem vindo dos próprios industriais, 
que, patrioticamente, têni feitO um exfraordinário esforço nes
se campo. Mas é em nome deles mesmos que trago a esta 
Casa o seu inconformismo com o encurtamento ·do crono
grama de redução de alíquotas de importação. 

Longe de mim querer voltar ao protecioniSiiio._ Longe 
de mim criticar pela simples vontade de criticar, ou- criticar 
para buscar esta ou aquela vantagem política. N~o sou homem 
de oportunidades e muito menos de oportumsmos. Tenho 
compromissos consolidad_os ~com a indústria nacional e, por 
extensão, com todo o povo brasileiro, que nela trabalha e 
se beneficia de sua produção. 

O cronograma original_da reforma tarifária já_ era a~~~~
rado. Mas nós, industriais; -tínhamos aceito o- desafio. 

O Sr. Valmir Campelo- V. Ex~ me permite um aparte, 
nobre Senador Albano Franco? 

o SR. ALBANO FRANCO - Com muito prazer e muita 
honra, nobre Senador Valmir Campelo. 

O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Albano Franco, 
não poderia, nesta oportunidade, deixar de_ fazer um aparte 
ao discurso de V. Ex~, para dizer da minha satisfação. Logo 
mais, V~ Ex~-estará assumindo outr_o rri_::uJ:Pªto na Confede
ração Nacional da Indústria do nosso País, solenidade em 
que estaremos presentes, porque nos sentimos homenageados, 
nobre Senador, pelo trabalho dinâmico, honesto e perseve
rante que V. Ex• vem fazendo à frente dessa Confede_ração. 
Sou testemunha desse trabalho pelo contato_ que tenho, no 
dia-a-dia, com V. Ex~ e, por que não dizer, pelo trabalho, 
que conhecemos no Brasil intei_ro, do _Sesi ~ do S~nai, sob 
a direção-geral de V. Ex• Aqui mesmo ·e_m Brasília, t_odos 
os órgãos ligados à Confederação e também à Fibra funcionam 
muito bem, porque V. Ex• passa o seu caráter, a sua persona
lidade, a sua honestidade para todos aqueles que o cercam. 
A Central de Alimentos instalada no Guar~ é um exemplo 
de trabalho dinâmico, que mostra a preocupação de V. Ex~ 
com os mais carente~ e sofridos. Essa entida.4~. al~m de ~~el!
der a todos os come.rciários e industriais da(l!l~la ~!'~ª_!_~2-~~~~-!
através da Fibra, em colaboração com o GQyerno do Distrito 
Federal, milhares de sopas às pessoas mais h.umildes que r:si
dem aqui em acampamentos e assentamentos. De para_bens 
está o nosso País por ter à frente da Confederação Nac10nal 

da Indústria um empresário dinâmico e político sério que,_ 
através da Sua perSonalidade, transmite estímulo e incentivo 
aos outros empresários. 

. . O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Valmir 
Caro pelo, sensibilizado, ouço o aparte de V. E~, mais uni 
gesto da sua generosidade e amizade para com este seu COil~p~
nheiro, que, efetivamente, no último sábado, pela unammt
dade de todos as Federações de Indústrias do País, foíreeleito 
para -um período de mais três anos à frente da CNI. 

V. Ex'\ que conhece os problemas dos trabalhadores e 
da comunidade, especialmente de Brasüia, fez justiça ao m~n
cionar o trabalho que o Sesí e o Senai realizam no Distrito 
Federal, especialmente ao citar o sopão, produzido pela Cen
tral de Alimentos do Sesi desta capital. 

Muito obrigado pelo estímulo, nobre Senador Valmir 
Campelo, a quem admiro principalmente pela discrição, digni-
dade e operosidade como parlamentar. . . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o cronograma ongmal 
da reforma tarifária já era á.Cde:fado. Mas nós, industriais, 
tínhamos aceito o desafio. A tarifa média de importação baixa
ria para 25% em fevereiro de 1991; 21% em janeirc; de.1992? 
17% em janeiro de 1993; e, finalmente, 14% em Janeiro de 
1994. O novo cronograma impós 17% para outubro de 1992 
e 14% para julho de 1993, encurtando tudo em se_is ~es~s. 
Para os leigos, isso é pouco; para quem labuta na mdustna, 
é uma pressão enorme. . 

Mais grave, porém, é o fato de essa mudança ter Sido 
feita de modo unilateral, quando o cronograma inicial havia 
sido acertado entre Governo e empresários. As autoridades 
econômicas alegaram a necessidade de acelerar o calendário, 
para o Brasil se ajustar ao Mercosul. Mas, ainda assim_. os 
produtores brasileiros esperavam ser ~onsultad.os a respe1to. 
_ ··--~odernização é uma palavra bom ta e desejada por todos. 
É preciso lembrar, contudo, que mo~emização no campo in
dustrial exige investimentos em eqUipamentos, processos e 
recursos humanos. Com os juros tão altos, a empresa brasileira 
só pode pensar em investir com recursos próprios. . 

Todavia, no quadro atual, só tem recursos própnos quem 
vende muito e gera lucros. Isso é raríssimo. A recessão está 
prolongando-se demais. As empresas vendem pouco. O lu_cro 
operacional decresce, até mesmo para as grandes orgamza
ções, conforme indica o recente relatório das "Maiores e Me
lhores", da revista Exame. 

Nessa conjuntura, como investir? Como enfrentar a acele
ração crescente dos produtos importados? Por que encurtar 
mais o cronograma? Nossas dificuldades internas vão além 
dos problemas conjunturais. A modernização das indústrias 
brasileiras depende de transformações estruturais, que, até 
o _momento, não aç:onteceram, como é o caso da reforma 
tributária o ajuste fiscal, o barateamento dos serviços portuá
rios, os i~vestimentos em pesquisa e tecnologia e a melhoria 
da educação em geral. 

Em suma, a recessão e a inércia refon;'nista geram um 
quadro interno perverso à modernização. Mesmo assim vários 
setores, a duras penas, têm investido na modernização. 

Enfrentamos inúmeros problemas também._ no setor exter
no. Neste ano, os países industrializados estão crescendo me
nos do que previam e fazem as mais tentadoras ofertas de 
exportação. O desmantelamento da União Soviética e a neces
sidade de construção dos n_ovos países, igualmente forçam 
as repúblicas independentes a jogarem seus produtos no mer
cado externo a qualquer preço. Tudo isso cria um ambiente 
muito desfavorável às exportações brasileiras. 
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É preciso ser realista. O mundo industrializadO tem um 
belo discurso em favor da liberalização das economias. Mas, 
na prática, observa-se um protencionismo crescente. 

Na semana passada, assistimos ã formalização do maior 
mercado do mundo: a associação entre México, Estados Uni
dos e Canadá. Trata-se de um PIB agregado de 7 trilhões 
de dólares. É mais um bloco que se fecha, seguindo o exemplo 
dos blocos europeu e· asiático:- Cada membro do NAFTA 
- N orth American Free Trade Area - tem seus próprios 
objetivos. O MéxicO Visa a expandir seu crescilneRtO. Os Esta
dos Unidos vêem aii uma alavanca para diminui[ suaS rieceS-si
dades de crédito externo e avançar no ajuste fiscal. O Canadá 
deseja reduzir, igualmente, seu déficit orçamentário e trazer 
a inflãÇão para o nível de 2% ao ano: - · · 

Ou seja, os três países se unem, derrubam as barreiras 
alfandegárias de mais de 10 mil produtos, criam um campo 
de livre de investimentos para indústrias e bancos, abrem 
a contratação de serviços públicos para além de suas fronteiras, 
buscando maximizar suãs Vantagens cOmparativas e ati v ar suas 
própriaS eConOmias -pára tesOlver seus problemas, dando as 
costas para o resto das Américas. 

Isso muda muito as condições de nossas exportações. 
Só para citar um exemplo: o que acontecerá com a nossa 
indústria de autopeças que hoje exporta para os Estados Uni
dos? Será difícil competir com o MéxiCo, qUe e Viiínho dos 
Estados Unidos, tem baixo custo de transporte e dispõe de 
uma mão-de-obra que custa menos da metade da norte-ame
ricana e canadense. 

O Sr. Ney Maranhão - V. Ex~ me permite um aparte, 
nobre Senador Albano Franco? 

O SR. ALBANO FRANCO- Com prazer, ouço V. EX', 
nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão -Senador Albano Franco, ontem 
prestamos aqui uma homenagem justa a V. Ex•, empresário 
progressista, que, pela quinta vez, é reeleito para um órgão 
da maior importância para o desenvolvimento do nosso País, 
que é a Confederação Nacional da Indústria. Hoje, V. Ex• 
traz um pronunciamento enxuto, pé-llo-chão, de homem co
nhecedor profundo da economia deste Pafs e dono de sensibi
lidade similar à do grande homem público_ da Inglaterra, fun
dador do trabalhismo _britânico, Clement Attlee. V. Ex•, no 
seu pronunciaritento, está mostrando que trabalhador não é 
só o de mão calosa: é o jornalista, é o professor, é o empre
sário, são todos que trabalham para o desenvolvimento de 
um país. V. Ex~ demonstra ser exatamente o homem de indús
tria, o político sério e competente que provou ·ser no seu 
Estado, que chamo "o Jardim do Nordeste", porque é um 
estado pequeno, mas rico, que dá o exemplo pelas boas admi
nistrações que por ali já passaram, inclusive a do seu famoso 
pai. V. E~ está chamando a atenção do País para as mudanças 
que estão se processando no mundo depois da dissolução da 
União Soviética e da queda do Muro de Berlim. Estou lendo 
um livro que, se não me engano, tem o título O Império 
e os Novos Bárbaros, cujo escritor aborda a luta entre Cartago 
e Roma. Roma venceu e destruiu Cartago, aquele grande 
império afriCano, e jogou sal para nada mais ser construído 
nem nascer naquelas paragens. Senador Albano _Franco, quan
to à união dos Estados Unidos, Canadá e México - está 
aqui a nobre Senadora Júnia Marise como testemunha que 
não me deixa mentir - reproduzo a grande preocupação do 
çande Líder chinês Jiang Zeming, que administra 22% da 

população da Terra. Ele chamou atenção exatamente para 
a situação do mundo depois da Guerra do Golfo. Temos que 
apressar nossas reforrilas, para que tenhamos também condi
ções de fazer uniões económicas para não ficarmos atrás na 
história e não repetirmos a cidade de Cartago. Isso para o 
que V. Ex~ está alertando - as dificuldades das nossas empre
sas- também reflete as difículdades do operariado, as __ dificul
dades da área social do nosso País. V. Ex• está fazendo um 
pronunciamento de grande importância e um alerta à Nação 
bi'asileira, ao Congresso Nacional, para que essas reformas, 
a privatização, a abertura aos investimentos do capital estran
geiro, sejam aprovadas rapidamente, e as facilidades que, 
como V. EX" viu naquele ·almoço que tivemos com o Ministro 
da EC-onomia da Argenti"na, não as estamos tendo aqUi. Para
benizo V. Ex•, parabenizo o Presidente .da CNI, parabenizo 
o empresário, o homem que tem uma responsabilidade muito 
grande em apagar incêndios neste País. Conheço o tfabalho 
de V. Ex• e todos lhe fazemos justiça. Parabéns, Senador 
Albano Franco, pelo magnífico pronunciamento, simples, mas 
de uma grandeza que os homens de bem e os políticos nacio
"-ª-is.têm que entender. Parabéns a V. Ex• 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Ney Mara
nhão, a sua visão histórica, as suas citações históricas engran
decem o nosso pronunciamento na tarde de hoje, prinCipal
mente quando sei do acompanhamento que V. E~ faz, princi
palmente com relação à China e a Taiwan, que são pa"íses 
que _estão, inclusive, cada vez mais ligados ao Bt:asil, e um 
dos responsáveis por essa ligação é V. Ex~ Desejo fazer esse 
registro aqui, por um dever de justiça. ISSO ·tenho ouvido 
das autoridades e dos empresários tanto da China como de 
Taiwan. Quero realmente enaltecer esse trabalho de V. EX' 
e dizer que a minha preocupação, esse alerta que venho fazer 
às autoridades económicas do nosso País no dia de hoje, mos
tra que não queremos, de forma nenhuma, protecíonisniO. 
Queremos apenas que o Governo cumpra o cronograma que 
foi estabelecido e que ficou combinado e acertado com o 
empresariado b_rasileiro. __ 

Lamentamos, de público, que o Brasil não tenha tido 
oportunidade, não sei porque razão, de se juntar também 
a esse fabuloso mercado que foi _feito agora en~r_e Es~ados 
Unidos, México e Canadá, o denominado NAFTA. Muito 
obrigado, Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão -COmplementando, Senador Alba
no Franco - havia me esquecido - a CNI, a Confederação 
Nacional da IndUstria, se não me engano, no dia 25, devido 
à visão de V. Ex~ e a Federação das Indústrias de Taiwan 
estarão assinando um convênio através do Vice-Presidente 
da CNI, um grande empresáriO dO Rio Grande do Sul, Luiz 
Carlos Mandelli. Ele, representando V. Ex~. está em Taipé, 
participando da Feira Internacional na qual o meu Estado 
e o Estado da Paraíba estão presentes. O empresário Mandelli 
está assinando um convênio de grande importância para aque
la pequena ilha, que tem 110 bilhões de dólares para investír 
no Brasil. É mais um- grande trabalho resultante da visão 
empresarial e social com que V. Ex~ tão bem administra a 
CNI. 

O SR. ALBANO FRANCO - Agradeço mais uma vez, 
nobre Senador Ney Maranhão, a citação. Efetivamente, tendo 
em vista as nossas obrigações aqui no Brasil, inclusive nossos. 
compromissos com esta Casa, fomos impedidos de viajar neste 
final de semana para Taiwan. 
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Em Taipé será assinado um convénio da maior impor
tância entre entidades empresariais de Taiwan, o Governo 
de TaiWan--e a~Coil.federação Nacional da Indústria. Inclusive, 
na feira promovida pelo Trading Center, que hoje é 6-segmén~ 
to Ue exportação mais importante e organizado do mundo, 
nós estaremos-representados pelo meu companheiro Luiz CarM 
los Mandelli, ViceMPresidente da_ Federação _das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, S. Ex• 
estará assinando, oficialmente, esse documento que vai nos 
trazer grandes benefícios, porque Vai aproximar e aument~r 
o intercâmbio comercial entre o Brasil e Taiwan. Muito obnM 
gado a V. Ex\ nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. João Calmon ___:.Permite-me V. E_xa Uf!l aparte'? 

O SR. ALBANO FRANCO- Pois não. Ouço, com pra
zer. honrado, o aparte de V. Ex\ Senador João Ca~~-Il· 
por quem tenho um apreço e uma admiração especial. 

da Indústria, por tê-lo reconduzido à Presídência dessa institui
ção tão_ importante. Milito obrigado. 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador .João Çal-
- -m~n, aS Palavras sérias e lúCidas de v. EX• ·m~ tare~; nesta 

tarde, um homem feliz e gratificadO, principalmente porque 
quando se fala em educação neste Pafs ninguém-- pOde deixar 
de se referir e -de falar no nome de V. E~ 

V. Ex~, no Congresso Nilcional, e invoco .o m.iu próprio 
testemunho durante a Assembléia Nacional Constituinte, teni 
tido a dete_rminação, a obstinaç_ão_de l~tar ~r_recU~os para 
a :fréa da educação, e quando V. Ex~ se. ref~re com p~Iã.vias 
elogiosas, às nossas entidades, Senai e SeSi, isso muito nos 
conforta, nobre Senador João Calmon. E tamqém_quando 
V. Ex~, rapidamente, faz uma pincelada da atual situação 
inte_rnacional, é para dizer - e V. Ex' terminou bem o seu 
pronunciamento -, para cobrar responsabilidade de nós, eli
tes brasileiras.· É iSso que o povo brasileiro. está esperando 
de todos nós: competência, seriedade _e trabalho. E;_.Ç. js~o 
que_V., Ex' _quis dizer no seu final. Muito obrigado, nobre 
Senador João Calmon. -

O Sr. João Calmon- Muito obrigado pela generosidade 
de V. Ex~. nobre, Senador. Desejo felicitar a indústria bra~i
leira portei tomado a sábia decisão de reelegê-lo Presidente 
da Confederação Nacional da Indústria. Realmente, a pre- O Sr. César.DiaS ~ Pe~~te-nie V. Ex~ um aparte?' 
sença de V. Ex~ à fre:O.te desse ·segmento tão importante do o SR. ALBANO FRANCO---:- Ouço v. Ex~ com prazer, 
nosso País representa·a-·cetteza de que, cada vez mais, predo- nobre Senador César Dias. 
minará nessa área a ·preocupação com o social. A_ Confede-
ração, que teve há muitas décadas como líder principãl, como O Sr. César Dias- Eu gostaria, Senador, nesta. tarde, 
inspirador, a figura inesqllec(vel de Euvaldo Lodi, marcou, de participar do discurso de V. Ex•,.muitomais-para-parabe-
de maneira -indelével, ·não ·a, pieocupação meramente priva- nizá-lo pela sua reeleição na Confederação Nacional da Indús
tista, a busca do lucro, mas acima de tudo a preocupação tria. Realmente é difícil para um homem compatibiliza"! o 
soéíhl com o lançamento, a fundação, a manutenção e o desen- seu pendor nato de ser político_ e empresário ao mesmo tempo, 
volvimê:nto cida vez maior dessas duas admiráveis institUi:. mas observo que V. Ex~ tem toda a tranqüili~adede Ç:a~j~har 
ções, ·que sãO O 'SeSi e o Seríài.: V. Ex~ destacou a preocupação nas duas direções, quando consegue, através de uma eleição 
da Confederação Nacional da Indústria pela educação em direta, reeleger-se Presidente da Confederação Naciona!_ da 
geral, no mais amplo sentido da palavra. S?b esse aspecto, Indústria, mostrando que realmente é capaz e que tem, além 
a reeleição de V. Er era imperativa, porqúe·v. Ex~ ~u_n_'? __ do tirocínio político, uma capacidade, uma preocupação com 
teve preocupações menores, a sua preocupação obsessiva sem- 0 sodal neste País. E no se.u discurso, nesta- tarde, obse~~?i 
pre foi o"iófe"resse coletivó, 6ihteresse do País. _Estendendo-me_ que v. EJC!' embutiu uma preocupação-com a recessão hoje 
um pouco mais nesse_ aparte, nobre Senador Albano Franco; em nosso País. E a recessão, realmente, é uma das causas 
inspirado na stia citação do caso ímpressiona:nte desse acb~~o . das tristezas do povo brasileiro, uma vez que está ating!ndo 
amplo entre Estados Unidos~ México e Canadá, ouso chamar níveis que nós já consideramos insuportáveis, principalmente 
a atenção para outros acont~cimentos de relevância transcen~_ pela população mais _carente .. Vários Senadores têm fãlado 
dental que estão ocorrendo no mundo de hoje, sem comen- e têm-se preocupado com esta área. No momento em que 
tários tão amplos quanto mereceriam. Na antiga União Sovié- 0 País começa a_ rezar na cartilha do liyre mercado, na cartilha 
tica, na Comunidade de Estados IndependenleS, recentemen- da int_ernacionalização do comércio_ e:_ da indústria, V. Ex~ 
te foram abertas concorrências públicas internacionais para se preocupa com esse setor. Além d~sso. V. Ex~ é um do-s 
a prospecção, extração e refino de petróleo. Essas concor- homens mais competentes no c.enário político brasileiro para 
oram ganhas por grupos americanos_ e japoneses, portanto, ajtida_r_ õ país a Catalisar, a absorver esse novo model_o_ c;le: 
por empresas do mundo capitalista. Na área da Coréia do , política internacional. Portanto,gostariadeparabenizá-lopelo 
Norte, que é um dos últimos redutos - porque a China já seu discurso. 
não e um reduto do comunismo hermético----- está passando 
um oleoduto, que começa na Coréia do Sul, atravessa a Coréía 
do Norte e entra na ComUnidade de Estados Independentes, 
também para o transporte de petróleo. Será, nobre Senador 
Albano Franco, que segmentos altamente respeitáveis do uni
verso político do Brasil não vão também tomar conhecimento 
desses novos acontecimentos? Rec~ntemente, houve quase 
um conflito na República Popular da China, na disputa pela 
compra de ações de empresas privadas. Diante de tudo isso, 
há uma esperança, Senador Albano Franco-e V. Ex• en~arn~ 
essa esperança -de que o capitalismo brasileiro está se reci
clando, está se modernizando, está cada vez menos preocu
pado com o aspecto privatista e cada vez mais com o aspecto 
social. Parabenizo, não V. Ex~, mas a Confederação Nacional 

O~ SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador César Dias, 
o aparte de V. Ex~ vem valoriZar o nOsso prémunclamênt<)
na taràe de hoje. Em primeiro lugar, agradeço-lhe as palavras 
elogiosas e amigas, quando se congratula com a nossa reeleição 
para a Confederação Nacional da Indústria. Ess~ reeleição 
foi fruto de uma convocaÇão de todas as federações de indYs
tria; no s"entid.o de que-perm-anecêsSemós no cargo-~ Duas ra
zões, dois-motivos, fizeram-nos aceitar essa convocação: pri
meiro, a situaçãO séria e grave eil_l que se encoritra o nOSso 
País, que exige a união e o enteildim_ento de todas as classes, 
e foi com essa condição qUe -reassUIDiriiOs a_ noSsa- função. 
Em segundo, para consolidarmos as reformas por nós iniciadas 
e implementadas nas instituições que dirigimos. - - -
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·v. EX1' referiu-se também a uma preocupação permanente 
da Confederação Nacional da Indústria. O País não tem Condi
ções de suportar, durante muito tempo, inclusive podendo 
ficar insustentável em face dessa forte recessão e desses juros 
exorbitantes. V. Ex,. enfatizou bem esse ponto. 

Agradeço muito o aparte e a solidariedade de V. E~, 
nobre Senador César Dias. 

O Sr. Onofre Quinan - V. Ex~ concede-me um aparte, 
nobre Senador? 

O SR- ALBANO FRANCO - Ouço o aparte do nobre 
Senador Onofre Quinan. 

O Sr: Onofre Quinan- Nobre Senador Albano Franco, 
infelizmente a propalada modernidade que se implantou no 
início deste Governo- começou sua marcha a ré e continua 
até os dias de hoje no mesmo sentido. A atual política mergu
lhou a Nação na maior recessão da sua história. E tudo de 
bom que possa acontecer até o último dia deste Governo 
jamais justificará tamanha recessão, tamanho sacrifício do 
povo brasileiro e_ tamªn_ho sacrifício do nosso empresário. 
Modéstia à parte, milito no setor empresarial a quase meio 
século. Todos sabemos que a política monetarista não dá resul
tado nos chamados Países do Terceiro Mundo, é inibidor 4a 
produção o custo do dinheiro alto. A única forma de nos 
salvarmos desta recessão e destas dificuldades é a produção 
e, conseqüentemente, o dinheiro inibe a produção. É uma 
política suicida esta que se está praticando e~ por infelicidade, 
iniciada no governo de nosso companheiro José Samey com 
seu Ministro da Fazenda, Mm1son da Nóbrega. É triste saber 
que essa política já leve-, naquela oportunidade, à época do 
atual Senador José Samey, desastres injustificáveis. É pena 
que este novo Governo, no qu31 o povo brasileiro depositava 
uma grande esperança, tenha continuado com esta política 
desastrosa. E jamais no Brasil ou em qualquer país do mundo 
vai entrar num processo de disputa de mercado, seja interno 
ou externo, se não entrar no processo de economia de escala. 
Infelizmente, o mercado externo brasileiro, que é rim dos 
grandes mercados do mundo, foi praticamente destruído. Por
tanto, precisamos, sem dúvida, com toda a urgência, alavancar 
o mercado interno para falarmos em disputar os mercados 
externos. Porque, como bem disse V. EX', todos os paises 
têm a sua proteção e o Brasil não pode fugir a esta regra. 
de expressar neste momento e aproveitar a oportunidade-para 
cumprimentá-lo pela sua reeleição à Presidência da Confede
ração Nacional da Indústria. 

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Onofre 
Qtiiil.an,· O seu equilíbrio, a Sua serenidade, a sua posição 
poltica, sensata e, especialmente, a sua vida dedicada ao 
trabalho, como empresário, fazem-me feliz ao ouvir O aparte 
de V. Ex•, quando V. E~ toca em dois aspectos do nosso 
pronunciamento. O primeiro deles a recessão. Temos dito 
e repetido à equipe económica do Governo que temos que 
encoptrar, com urgência, mecanismos compensatórios que 
compatibilizem .q controle da inflação com a retomada dO 
desenvolvimento, principalmente quando convivemos com ta
xas de inflação incivilizadas, em tomo de 22%. Realmente, 
V.-Ex~ fez bem ae citar que em um País comó o nO"..sc, -nós 
não podemos conviver com essa inflação elevada. Não temos 
condições sociais de suportar muito tempo; nem as erilpresas 
e muito menos os trabalhadores, que são os grandes penali
zados nesse processo recessivo. Como V. E~ também abordou 
o que estamos falando na tarde de hoje, como um alerta 

ao Governo e à equipe econômico-fiiiãnceita. Todos os pafses 
do mundo se defendem; todos os países _do mundo. fazem 
essa sua autodefesa. O que quero oobrar do Governo? na 
tarde de hoje, é que seja cumprido o cronograma acertado, 
e não seja antecipado em seis meses o cronograma de redução 
das tarifas de importação. 

Muito obrigado, Senador Onofre Quinan. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, além disso, o México vai 

receber de seus parceiros do Norte financiamentos para inves
timentos de longo prazo a juros de 5, 6% ao ano, sem falar 
Da avãlancha de tecnologias avançadas que ali chegarão seni 
nenhum embaraço. 

Por tudo isso, vejo como inoportuna a mudança no crono-
grarna da reforma tarifária. · · 

É difícil entender, também, porque o Brasil não negocia 
a redução de alíquotas com os demais países. A contrapartida 
a que temos assistido ao nosso ato_de liberalismo é o protecio
nismo crescente. , 

A rodada do Uruguai continua no impasse e Os ~ubsídios_ 
agrícolas dos países desenvolvidos persistem. Os americanos 
ampliaram o alcance da Lei Super-301 e, agora, têm poderes 
para apontar outros países como responsáveis_ por práticas 
desleais de comércio. O Mercado. Comum Europeu taxa em 
5% a soja que ultrapassar as quotas estabelecidas. Várias 
ações antidumping e anti-subsídio no campo siderúrgico, assim 
como inúmeras taxações do suco de laranja têm dificultado 
nossas exportações para os Estados Unidos, O Japão bloqueia 
a entrada de frutos e produtos in natura através de restrições 
fitossanitárias. No caso do papel celulose, os Estados Unidos 
fazem retaliação pelo retardamento da nossa ~i de Proprie~ 
dade Industrial e falta de patentes para produtos farmacêq.~ 
ticos. Os calçados brasileiros têm .sido alvo de retallação per
manente. 

Quando se junta o baixo nível de atividade interna, os 
juros altos e a hostilidade externa, tudo isso _cria um çlima 
extremamente difícil para a pretendida modernização da in
dústria brasileira. Ela é necessária e tem de acontecer, mas 
a pressão de cronogramas tão estreitoS, dentro de uma situação , 
económica tão desfavorável, pode levar-nos a um problema 
maior. 

O Sr. Esperidião Amin - Senador Albano Franco, V. 
Ex' me concede um aparte, quando julgar oportuno? 

O SR. ALBANO FRANCO- Com muito prazer, nobre 
Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Albano Franco, dese
jo, muito rapidamente, além de reiterar meus cumprimentos 
por sua eleição, não sei se pela quarta, sexta ou oitava vez 
-se não for a sexta, ficam aqui os votos para que cheguemos 
a ela-. De qualquer maneira é uma grande cesta de votos, 
ou várias cestas de_ v:otos. Quero, em primeiro lugar, cumpri
mentá-lo - é uma demonstração de liderança inequívoca -
que faço acompanhar do respeito que V. Ex• angariou, no 
seio dos seus pãres, por tOdo o Brasil e no meu Estado, que 
apesar de ter pequena dimensão territorial, tem uma economia 
diversificada e, ao contrário do que muitos imaginam, Santa 
Catarina é o Estado com o mais alto índice de nacionalização 
do capital das suas indústrias. O Estado brasileiro que tem 
vocação industrial centenária e o mais a!to percentual de capi
tal nacional é Santa Catarina. Todas a-s empresas do meu 
Estado- e quando era Governador, catalogamos setecentas 

, e cinqüenta e seis exportadoras, naquela época, hoje deve 
·ser muito maior o número, pois essa estatística foi feita em 
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1984- praticamente todas tinham capital predominantemen
te nacional e local. Costumo dizer que Santa Catarina é o 
único Estado industrializado que não tem um banco privado 
lá localizado, sem querer molestar com isso os nossos amigos 
do Paraná, e os do Rio 1Grande do Sul, porque o banco privado 
daquele Estad_o_tamb.ém já não existe mais. Erti Santa Catarina 
não há banco privado porque os empresários não tiveram 
tempo de emprestar dinheiro. Eles sempre tomaram-no em
prestado ou reaplicaram-no nas suas empresas. Por isso, trago
lhe o depoimento de um Estado que não é perfeito, mas 
que tem esses_ aspectos que, creio, são si.Iigulares e dignos 
de nota em função do pronunciamento que V. Ex~ faz e da 
oportunidade em que ele é feito. Ouso trazer os cumprimen
tos, a solidariedade e a demonstração de respeito de um Esta
do, cujo empresariado na média pegou o lucro e o reaplicou. 
Empresariado que tem uma consciência social superior à mé
dia nacional- haja vista a raridade com que· ocOrrem Hexplo
sões•• de natureza social nos nossos centros urbanos ind\).Stria
lizados. Quase todas __,. para não dizer todas as empresas 
de porte médio ou_ grande - têm essa preocupação social 
manifesta através de associações, de cooperativas de consumo, 
de .organização _sindical respeitada. Então, trago essa expres
são de congratulaçáo,·no momento da sua recondução, e que- __ 
ro, em função do que disse até aqui, saudar o discurso que 
V. EX' está fazendo neste momento, que é a reabilitação do 
nacionalismo são. Estamos vivendo um momento em que al
guns confundem modernidade c:om destruiç<)o das nossas co
res, quando elas não são confundidas com manifestações inde .. 
vidas ou esperadas e não havidas. _ · _ _ _ · · 

QUero dizer que o discurso que V. Ex' está fazendo reabi
lita a maior parte e, portanto, a parte sã do nacionalismo. 
Desde o. Barão_ de Mauá~ passattdo por Getúlio Vargas e 
por Juscelino Kubitschek de Oliveira, a parte sã do naciona_
lismo é que fez o País se mover. O capital internacional na 
nossa história foi espoliativo. No meu Estado, a maior guerra 
social, que não foi divulgada até hoje, e não o foi por acaso, 
a .Guerra c;IQ Contestado ocorreu por causa do capital interna
cional espoliativo, depredador da natureza, _cartorial. Então 
quero saudar, com muito entusiasmo, o discurso que. Y.. E~ 
e_stá fazer~;do. que, para mim n~o é surpresa? pois sempre conhe
ci o; Senador Albano Fr~ó.Gó ~ já tenliO:âítÇ> ISSO a v. Ex• 
-como um_ Líder nacioo.alfsi", como um hciroém qüê· 3i,guns 
pensam que não se incomoda com a ba~dç(r~ dos empreendi
mentos, mas que se interessa pela cOr da- bandeira e para 
onde ela está virada. Quero cumprimentá-lo e fazer votos 
de que, esta sua gestão que - creio - vai ~-e(a ·mterm~diária 
da sua direção na CNI --,- tendo quatro pãra trás e~quatto 
gestões adiante, V. Ex• terá deixado, certamente, um resul
tado mais do que profícUo, terá, inclusive,--Cumptido_ àJ.guris -
pequenos compromissos ·que-estão pendentes lá em Blume
nau, com o n?SSO querido amigo Bernardo Wolfgang Wemer. 
Faço votos, smceramente, de que esta próxima, que será inter· 
mediária da sua profícua gestão na CNJ, seja marcada por 
este esclarecido ponto de vista do nacionalismo são ou, se 
alguns quiserem, da parte sã do nacionalismo que temos de 
preservar. 

O SR- ALBANO FRANCO- Nobre Senador Esperidião 
Amin, a sua lucidez, o seu espírito e estilo criativo e irrequieto, 
a sua privilegiada inteligência já é hoje conhecida por todos 
nós aqui no Senado e, por tudo isso, ·a aparte de V. Ext 
me engrandece e, ao mesmo tempo, me conforta, principal
mente quando V. Ex~, representante de um estado onde tenho 
grandes amigos como Bernardo Wolfgang Wemer, Milton 

Fett, Oswatdo .Oouar.e,_ além do mais, o estado de V. ex" 
é, hoje, o quinto Estado brasileiro em produção industrial. 
V. ex~ sabe, inclusive era Governador, quando muitas vezes 
estivemos lá para, em conjunto, fazermos inaugurações do 
SES! e do SENA!. O aparte de V. Ex' realmente me estimula, 
principalmente quando me deseja outros períodos. 

Mas, quero informar ao nobre Colega, Senador Esperi
dião_ ~iJ?-, que, ~r· propOsta de nOssa ·autoria, a partir de 
agora, o Presidente da Confederação Nacic;mal da Indústria 
só poderá ter uma reeleiçã9. Então, infelizmente, a partir 
de 14 de outubro, este será o nosso últiJ;Il.o. mandato. : . 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Albano Franco, consi
dero esse casUísmo odioso e, certament~. inaplicável a V. 
Ex', posto que seria, realmente, odioso e pessoal. 

O SR. ALBANO FRANCO Muito agra-decido, nobre Se
nador Esperidião Arnin. Isso mostça a sua generosidade e 
a sua amizade. V. Ex• sabe que aceitêi, âesta vez, a ·minha 
reCondução, primeiro; porque foi um pedido_, uma Convocação 
unânime de todas as Federações, segundo, vou repetir aqui1 

a crise séria e grave que atravessa-o País necessita de entendi
mento e de união, e a indústria brasileira, apesar de tudo, 
é o segmento empresarial que tem tído maior uniãó. Como 
também, consolidarmos, complementarmos a implementação 
nas reformas estrUturais, inclusive de descentralização, de pro
fisslon-alização que estamos realizando à frente da Confede-
raÇão Nacional da Indústria. · 

O Sr.~ Esperidhlo Amn;- Senador Albano Franco, iénho ~ 
co~~ãO ·de que outras manifestações unânimes ocOrrerão. 

·O Sr. Ney Maranhão- V. Ex• está falando pela unanimi
dade da Casa. 

O SR- ALBANO FRANCO -'- Muito obrigado, nobre 
Senador Esperidião Am.in. E, além do mais, muito agradeço 
por V. Ex• dizer que estamos defendendo o nacionalismo 
sadio, porque sei o pensamento de V. Ex' e desta__ C~a e 
acima- de todos nós, das divergências partidárias e políticas, 
estâ O nosso País. 

Si. Presidfmte, Srs. Senadores, trãga·_este- assunto ao.Se
nado Federal porque julgo possuir ·um imenso créditO entre 
os que mais têm colaborado para a abertura da econpmia, 
sua desregulamentação e modernização. Contudo, assim como 
há a hora de apoiar, há, também, a hora de alertar: Temos 
de manter o cronograma original, pois o ambiente económico 
naõ justifica encurtamentos. 

_ Terttos.Q~_ dar tempo ao ~l!lpo, conftar nos empres-ários 
de_ noss'? P_aís e proporcionar-lhes ColidiçOes para slipeial"em 
os problemas atuais. -

Este ~-é o apelo que faço às aut_ortdades económicas a 
partir _desta o.tsa, no sentido de c_o~~cientizar e niobilizar 
os nobres Senadores_e_m tomo de ~ma causa, que nãq é apenas 
do empresariado industr.ial~ mas de todo o Brasil. -

O Sr. Ganl>aldi Alves Filbo - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO -Com muito prazer, nobre 
Senador Garibaldi Alves Filho. ~ 

O Sr- Garibaldi Alves Filho- Com a permissão do Presi
dente em. ·exercício, Senador Magno Bacelar, eu não poderia 
deixar de, também, trazer as minhas congratulações a V. EX' 
pela sua reeleição para Presidente da Confederação Nacional 
_da Indústria, até pela alegria tom qJie os potiguares encaram 
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a sua reeleição, porque sabem que-aseu lado está-um potiguar, 
o empresário Fernando Bezerra, que também foi reconduzido, 
como V. Ex?- A análise que faz é muito lúcida e demonstra 
que, realmente, o longo período de V. Ex~ à frente de Federa
ção, não deixou de incorporar avanços no· seu pensamento, 
na sua visão e na sua gestão à frente da CNI. 

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Garibaldi 
Alves: recebo com muita satisfaçãO. o -aparte e o apoio de 
V. Ex\ principalmente porque, como V. E~ citou, temOS 
ao nosso lado um amigo, o companheiro Fernando Bezerra, 
Presidente da Confederação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Norte e nosso 1<:> Diretor Tesoureiro que, por coin
cidência é seu suplente aqui nesta Casa. 

Em assim sendo, faço um apelo às autoridades econó
micas,- a partir desta Casa, no sentido de conscientizar e mobi
lizai os nobre Senad_ores em to_mo de urn_a causa, que não 
é apenas do empresariado industrial, mas de todo o Brasil. 

Durante o discurso do Sr. Albano Franco, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é oCUpada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Se.nador Jut~h)! Magalhães. (Pausa.) 

~~ Ex~ desiste _da palavra. 
Com a palavra o nobre Senador Pedro Símon. (Pausa.) 
s.-E~ não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurs.o.) -::-:Sr. Presidente, Srs. Senadores, repre
sentante de Pernambuco nesta Casa, desejo me referir a um 
evento que toca de perto a todos aqueles que, confiantes 
no desenvolvimento da região nordestina, acompanham as 
ações governamentais Visando a esse propósito.-

O 'Banco do Nordeste do Brasil completou 40 anos de 
atiVíd"ade. Foi criãdo em 19 _de julho de 1952, pela Lei n" 
1.649, e,começou a operar no dia 7 de junho de 1954, com 
a instalação de sua primeira agência ·em -Fortaleza . .f\tuo~, 
prioritariamente, na Região Nordeste e no norte 4~ Minas, 
o chamado Polígono da 'Sudene. Ali se localizam 177 de suas 
atuaís 173 agências; somente 4 agências em Belo Horizonte, 
Brasü.ia,_Rio de Janeii'ri e São Paulo operam fora daquela 
área e buscam, na verdade, a ligação e a integração do Nor-
deste com o Centro Sul. _ ~- . 

COmo noticiOU a imprensa, em um balanço elogioso da 
atuação do BNB, de março de 1990 a abril de 1992, as aplica
ções do .banco tiveram a expansão de mais de 60%, passando 
de 2.625, 6 bilhões de cruzeiros para 4.208,9 bilhões. Quase 
9% dessas aplicações se devem a operações próprias de um 
banCo de desenvolvimento, constituindo-se em créditos de 
médiÔ ê longo prazos para o se to r rural, industrial e de infra-es
trutura da região. 

Registram os jornais, também, que, em março último, 
o BNB conquistou o primeiro lugar em- empréstimos rurais 
entre 32 estabelecimentos filiados à Comissão de Crédito Ru
ral da Febraban. Isso s_e tornou possível graças aos recursos 
do Fundo Constitucional de FinanciamentO do Nordeste. Cria
do pela atual Constituição o Fundo se destina ao finanCimento 
do setor produtivo regional, tendo assegurado ao semi-árido 
do Nordeste, a metade dos recursos destinados à região. 

Em recentes declarações à imprensa, o Presidente Jorge 
Lins Freire -que com grande competência vem dirigindo 
a instituição- diz que o Fundo devolveu ao BNB seu caráter 

de banco de desenvolvimento, porque representa fonte de 
recursos estáveis e de longo prazo. Mas, esclareceu ele, seus 
recursos ainda não são a solução para os problemas da região, 
em escala desejável. 

Para que o banco pudesse agir em sua plenitude- segun
do Lins Freire -seriam necessáriOs recursos anuais na urdem 
de US$ 1,5 bilhão. Do início do governo Collor até dezembro 
último, o Fundo aplicou, na região, US$ 1 bilhão, tendo isso 
representado um crescimento, nas operações do banco, de 
até mais de sessenta vezes. 

Com esse novo instrumento-__; acresCentou o Presidente 
Lins Freire -o BNB, que é um banco misto, voltou a· ter 
condições de priorizar a área de desenvolvimento. Por outro 
lado, incrementou mudanças estruturais e a modernização 
técnica da instituição. 

Desses quarenta anos de atividades, num julgamento so
bre esse esforço do BNB pra promover o desenvolvimento 
da região, para integrá-la ao-centro-Sul rico e próspero, o 
que pode dizer o homem do Nordeste? 

Só cabe constatar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um 
empenho meritório, um esforço comovedor. 

Com seus 6.099 funcionários, técnicos dedicados, com 
seu esquema inovador de trabalho, o BNB, juntamente com 
a SUDENE, trouxe a mais positiva contribuição ao cresci
mento económico do Nordeste, ao seu desenvolvimento so
cial. 

No setor agrk:ola estimuloU ·a prática -de métodos mais 
Iacionais e avançados na aduba"ção, na irrigação, na pte"{,a
ração e correção dos solos, nã defesa sanitária, na reparação 
de sementes selecionadas, na inseminação artificial. 

Recorde-se os projetes pioneiros que o BNB patrocinou: 
o Programa do Desenvolvimento da Agroindústriã; o Projeto 
Sertanejo; o POLONOROESTE; o Programa de Emergência; 
o Programa de Recursos Hídricos; o Programa Plurianual 
de Irrigação; o Programa Nacional do Álcool. 

No setor industrial, o BNB abrangeu desde o financia
mento de pré-investimento, assistência técnico-financeira~ im
portação de equipamentos, até 6 suporte creditício ao setor 
turístico. -

Estimulou, ainda, a formaÇão de capital dó Setor, elevan~ 
do níveis de renda e emprego, sofisticando os processos tecno
lógicos, ampliando as exportações e estimulando empreen
dimentos que aproveitam matérias-primas e rilão-de-obra da 
região. 

E, finalmente, no se to r público, o BNB financiou projetes 
nas áreas de energia, transporte, saneamento, telecomuni
cações, rodovias, hospitais e oUtros. -

Ao- fazer este registro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é com orgulho de nordestino que re-ssalto o papel desse impul
sionador do pro~esso. 

É com orgulho que destaco desde o mais humilde de 
seus funcionários ao mais nOtável de seus dirigentes. O BNB 
foi sempre uma' escola de administradores. Acolheu joven~ 
provincianos, humildes, que, depois, qualificados pelas uni
versidades da região, puderam, em outros campos, em outras 
instituições, quer no setor público, qúer na vida privada, dar 
sua inestimável contribuição ao progr~so de suas localidades. 
O BNB foi, ainda, uma escola admirável pelo aporte que 
trouxe aos processos de planejamento institucional. E isto 
através do Etene. . 

Infon:D.ou o Sr. Presidente Uns Freire, em ~lla entrevista, 
que, em 1990". o Etene realizou um largo estudo, Diretrizes 
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para o Plano de Ação do BNB - 1991/1993, integrado_ por 
mais de 50 monografias sobre os mais düerentes aspectos 
da economia da região, indicando atividades tecnológicas e 
sub-regiões estratégicas para a formulação de poütiCls de de
senvolvimento regional. 

Como explicou o Presidente, o objetivo desse trabalho 
foi o de fornecer informações atualizadas e seguras que melhor 
pudessem direcionar a política operacional do banco, notada
mente quanto aos recursos do Fundo Constituçional_de Fil_lan
ciamento do Nordeste. 

E, ainda, fomécer subsídios pará a ação gove·rna-~ 
mental no Nordeste e também auxiliar a iniciativa privada 
nas suas decisões de investimento no Nordeste. 

Além desse trabalho, que julga o Presidente Lins Freire 
de maior fôlego, o Etene tem realizado diversos outros estudos 
destinados a aperfeiçoar a progra-mação daquele fundo e tem 
procedido a pesquisas sistemáticas, de natureza conjuntural, 
ligadas aos diversos segmentos da economia nordestina. 

Ao congratular~me com a operosa equipe do BNB, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ao proceder aqui a esse rápido 
balanço da atuação do Banco. do Nordeste, ao indicar alguns 
dos resultados de seus esforços para modificação de Í1oSso 
quadro de subdesenvolvimento, o meu desejo, ertfin;t, é o 
de que não haja descontinuidade nesse empenho,- em busca 
de novos horizontes para a região. 

E nesta tribuna estarei sempre vigilante em defesa daque~ 
les propósitos que, há quarenta anos, traçaram a mo_ldura 
dessa instituição tão benfazeja, que o Nord_este tanto reve~ 
rencia nesse aniversário. 

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

Durante o discurso do Sr. Ney_ Maranhijo, o Sr. 
Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, qúe é 
ocupada pelo Sr. Lucldio Portella, Suplente_ de S~cre~ 
tário. 

O SR- PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a· 
palavra ao nobre Senador César Dias. - -

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo esta tribu
na, nesta tarde, para cumprir um dever de ofício e de_ cidada
nia, defender a nossa, a de todo povo brasileiro, Associação 
Médica Brasileira- AMB. 

Essa entidade, que prestou relevantes serviços à NaçãO, 
agora se vê na contingência de ter q!J.e responder a um processo 
que lhe move o Departamento Nacional de Protc;:ç~o e Defesa 
Econômica, ainda em caráter administrativo. Interpela o _De
partamento a Associação, pela emissão de_ tabelª:Ld~_ preços 
unifonnes para serviços médicos, movido pela denúncia que 
fizera a Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados 
e Capitalização que, como o próprio nome está indicando, 
congrega as famosas empresas de agendamento do trabalho 
médico, escravizando e levando a classe a qma verdadeira 
proletarização, sempre envolvida com lucros extorsivos, às 
custas dos profissionais, que na falta de empregos decentes 
e de clientela direta em seus consultórios_, são obrigados a 
aceitar-o a:genciamento deSsas empresas: 

Ora, Srs. Senadores, essa denúncia se prende ao fato 
de se sentirem lesados, na sua faina de usufruírem tnãiores 
lucros das mensalidades cobra,das dos segurados, por terem 
de repassar, em face da majoração dos preÇos dos serviços, 

, maiores somas de aumento por eles praticados sobre as mensa-

lidades e com a anu~nci~ doo Governo Federal, através do 
acordo recente da Secretaria Nacional de Economia._ O fato 
de estarem impedidos de praticar novos aumentos, em viri:ude 
da majoração indicada nas tabelas da secular e lídima Asso-_ 
ciação Médica Brasileira, é que os leva a fazerem a tal denún
cia; não o espírito de zelo público pela Economia Popular, 
que eles já haviam ferido anteriormente, por muitas vezes 
e~ fartamente, denunciado pela população, pelos que foram 
iludidos por tais contratos de serviços médicos e hOspitalares. 

Então, Srs. Senadores, não se trata aqui de ilaqueados 
na-Súa bo-a-fé virem a Usar a força da a!ltoiídade para coibirein 
abusos, mas de servirem dó Departamento Nacional de Prote
ção e Defesa Económica de fato~ sem razão, de força e IJ,e 
direitos, para submeterem uma eiltiâaàe prOfissional, cille-é -
r~~~~~ada no Brasil e fora dele. _ _ 

A ial prática de abuso, alegada por esta Federação e 
aceita pelo Sr. DiietOr dó Departamento Nacional de Proteção 
e Defesa Económica, já é de praxe e de há longo tempo 
baseia-se na cobrança -de honorários médicos, em todo o País, 
com o parâmetro ético do preço vil, e é condenada veemen
temente pelos Códigos de Etica, o naciOnal e o internacional. 

Depois, o qUe praticou a exemplar Associação_ profis
sional foi apenas um reajuste e, como o seu Presidente afirma 
em carta dirigida a mim recentemente, após 32 meses de vigên
cia e-sempre abaixo da inflaç.ão oficial, como requer a já 
decantada sensibilidade de uma categoria profissional dedi
cada ao serviço da humanidade. 

Repilo, pois, com veemência, e-sSãs acusações infundadas 
e rasteiras, com que alguns comerciantes inescrupulosos que
rem solapar o bom nome da categoria profissional dos médicos 
no Brasil, da qual honrosamente tomo parte, atacando com 
o auxílio de um órgão público, o que e mais grave, e que 
deveria, ao contrário, defender a população dos gananciosos 
empresários que agenciam o trabalho de profissionais da área 
da_ saúde e de hospitais. 
- Dito isto, peÇo Vênia para enviar· minhas saudações, as 

mais prestimosas, à Associação Médica Brasileira e aos seus
honrados e dignos diretores. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

.. Alfredo Campos - Almir Gabriel - Amk Lando -
Coutinho Jorge- Darcy Ribeiro- Fernando Henrique Car
doso - Garibaldi Alves- Guilherme Palmeira -Henrique 
Almeida- Hugo Napoleão- Hydekel Freitas - Josaphat 
Marinho -José Fogaça- Jutahy Magalhães- Lucídio Por
tella - Má!cio _Lacerda - Odacir ~o ares - Ruy Bacelãr. 

O SR-. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Sobre a mesa, 
manifestos que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário. · 

São lidos os seguintes: 

É PRECISO QUE A ÉTICA SOBREVIVA 

(Manifesto dos Conselhos Federais 
de Fiscalização Profissional) 

O Pafs observa, perplexo e indignado, o desfilar crescente 
de denúncias, detecção de evidências e comprovações de atas 
ou omissões lesivas ao patrirriónio ·público, a dí[eitos da popu
lação, aos projetas da sociedade, ao sinergismos da nação 
inipiescindível à concretização dos seus sonhos. 

Cada um desses atos ou omissões nasce e realimenta atitu
des pusilânimes de cidadãos, profissioóais, adminiS:traôores 
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públicos e privados, obliterando a ética nas relações pessoais, 
profissionais e no trato da coisa pública. 

A Nação se levanta e exige um basta~_ temerosa de que 
a impunidade, ante fatos tão contundentes e constrangedores, 
possa consagrar como normais, doravante, tais condutas. 

Os Conselhos de Fiscalização Profissional, criados e nor
teados pelo primado e zêlo da ética no exei'cfcio pro-fissional 
e, decorrentemente, nas relações sociais, não podem se omitir 
nesse momento, sob pena de se desfigurarem. 

Por isso, os Conselhos Federais, abaixo-assia3.dos, reuni
dos em Brasüia, nesta data, exigem, como toda_ a Nação, 
a minuciosa apuraçãO dos fatos e punição exemplar dos envol
vidos culpados. 

Além disso, lembram que, subsidiariamente, serão--lri$
taurados processos ·de ética desde quando e para aqueles onde 
tais couberem. 

Brasflia, 18 de agosto de 1992. 
Consellio Federal de: Engenharia, Arquítetura e_ Agro

nomia -Farmácia-.:..__ Nutricionistas- Biblioteconomia
Odontologia- Fonoaudiologia- Relações Públicas- Fisio
terapia e Terapia Ocupacional - Psicologia - Biologia -
Assistentes Sociais- Enfermagem-Economia- Medicina. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS 
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES 

"CONAM". ... __ _ ____ _ 

Fundada em 17 de Janeiro de 1982 
Registrada no Cartório do 1• Ofício Est. S. P. Sob o n• 2.713 

Em 22 de Janeiro de 1982- CGC 01.641.620/0Q!l.l-72 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 
Senador Mauro Benevides 

A CONAM, Confederação Nacional das Associações de 
Moradores, representante de 25 mil associações de moradores, 
organizadas em 26 federações estaduais, realizou nos dias 30-7 
a 2-8-92 o seu V Congressç J'Jacional_no Ginásio do Mjneiri1;11;lo 
- Belo Horizonte - MG sob lema central - Democracia 
e Desenvolvimento para todos, quando 926 representantes 
de 22 federações, debateram e analisaram a grave crise que 
passa o nosso País, chegando-se a -condusão de: ser insupor-
tável persistir essa situªção._ _ __ - -- . . 

O Governo Collor levou o Brasil à tragédia jamais vista. 
A sua sanguinária política de recessão económica fêz aumentar 
a níveis insuportáveis a fome, a miséria, o desemprego, o 
arrocho salarial. Uma verdadeira quadrilha de ladrões coman
dada por Collor, e gerenciada por PC Farias, tomou conta 
do Estado brasileiro, praticando a politicagem de saque desca
rado dos recursos destinados aos programas sociais, moradia, 
saúde, educação ... Os gritos de Fora Collor Já, calam fundo 
no seio do bravo povo brasileiro. 

A Conam e suas filiadas, entendem ser fundamental a 
perfeita sintonia entre o Senado, Câmara e os legítimos anseios 
do bravo povo brasileiro. . _ 

Nesse sentido, vem se colocar ao lado de V. Ex,s _e dessa 
Casa Legislativa para somarmos esforços no sentido de que 
seja assegurado a justiça, o cumprimento da __ COD:Stituição, 
com a punição dos culpados de crimes, independente da fun
ção que ocupe na sociedade brasileira. 

Brasília, 19 de agosto de 1992._~_Vladimir Dantas, Presi
dente da Conam. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Os manifestos 
lidos serão enviados à CPI criada .. Requerimento n~ 52192. 

Sobre a mesa, manifesto que será lido pelo Sr. 19 Secre
tário. 

É lido o seguinte 

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 

DIRETÓRIO NACIONAL 

Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Coilgiesso Nacional 
Senador Mauro Benevides 

O Partido Social Cristão-PSC, pessoa jurídica de direito 
público interno, sediado nesta Capifal Federal, no SDS, Ed. 
Eldorado, sala 304, vem respeitosamente perante Vossa Exce
lência, através de seu Presidente Nacional, abaixo-assinado, 
apresentar a cópia da Ata da Comissão- Executiva Nacional 
do PSC, onde a mesma, por maioria absoluta, de seus mem
bros, em reunião extraordinária, realizada no dia 11 de agosto 
do corrente ano, decidiu, acatando proposta do Presidente 
NaciOnal, abaixo-assinado, desligar-se definitivamente do Blo
co de apoio ao Governo Federal, levando em conta as evidên
cias claras e inquestionáveis apresentadas· pelas provas coligi
das pela CPI do caso PC Farias, cOm -inaícíos de participaÇão 
do Presidente da República. 

Declarou ainda que, no caso de instauração de processo 
para o impedimento do Presidente da República, a orientação 
da Direção Nacional, a seus Deputados Federais, é no sentido 
de que a votação seja aberta e pública, posicionando-se desde 
já, favorável ao afastamento do Presidente da República. 

Pedindo ainda, seja a decisão acima anotada nos anais 
deste Emérito Colegiada, 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 
Brasília, 13 de agosto de 1992. - Vítor Nósseis, Presi

dente Nacional do PSC. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -Sobre a mesa, 
projeto que vai ser lido pelo Sr. J9 Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI 
· DO SENADO N• 127, DE 1992 

Define -crime contra o acesso e a permanência da 
mulher no emprego. 

O Congresso Nacional decreta: -
- Art. 19 Constitui crime contra o acesso e a permanência 

da mulher no emprego, punfvel com reclusão de 1 (um) a 
4 (quatro) anos e multa exigir ou solicitar à riiillher, para 
a admissão a cargo ou emprego, ou condicionar a permanência 
de mulher em cargo ou emprego, à apresentação, â compro
vação, à realização ou à coleta de material para exame de 
laboratório, ou ginecológico, ou de esterilização, ou que de 
qualquer forma possa comprovar estado de gravidez. 

§ 1 ~ Incorre nas mesmas penas cominadas neste artigo 
quem nega o acesso da mulher em çargo ou emprego ou 
a permanência da mulher em cargo ou emprego, pelos fatos 
nele previstos. _ . 

§ 2» Quem de_ qualquer forma concorrer para o cnme 
previsto Desta lei incide nas penas a esse cominadas, na medida 
de sua culpabilidade, bem como o sócio, o diretor, o adminis
trador ou o gerente da pessoa jurídica que permitir ou por 
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qualquer modo aprovar a exigência, a solicitação Ou o condi
cionamento nas condições proibidas por esta lei. 

Art. 29 Sem prejuízo da responsabilida~e pen3I prevista 
no art. 19 , a infraçãO aos dispositivos-desta lei acarretará, 
para a pessoa jurfdica em cujo estabelecimento for praticada 
a infração, as seguintes sanções: 

I- advertência e multa; 
II- interdição temporária de estabele.cimênto e multa; 
III -interdição definitiva de estabelecimento. 
Parágrafo único. A cõmpetênciá pãra-impor-as-SâhÇóêS 

previstas nos- incisos I e II deste artigo é da Fiscalização do 
Trabalho. A sanção prevista no inciso ~II deste artigo será 
impoSta pelo juiz. 

Art. 3" Esta lei entra e~ Vigor. nâ" dita de ·sua p~·bli-
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
O presente projeto de lei Objetiva corrigior anoriiati3:S irã-~ 

víssimas que vêm marcando a presença da mulher no mercado 
de trabalho. 

A Constituição de 1988, de forma cristalina, igualou ho
mens e mulheres em direitos e obrigações. _A despeito diSSe), 
práticas novas vieram ajuntai--se às deletérias discriminaÇões 
que a mulher tem sofrido em sua participação no meicado 
de trabalho. 

Alguns maus empregadores têm-se utilizado da exigência 
de exames gravídicos, de comprovações de esterilizªção, de 
exames ginecológicos- freqüentes e de- outras práticas mais, 
para impor restrições ao acesso e à permanêilciã. da mulher 
em cargos e empregos. -

Tais ações necessitam ser severamente coibidas, uma vez 
que ferem frontalmente à igualdade de direitos inscrita na 
Lei Maior. 

Para tanto, a presente proposição define o crime contra 
o acesso e a permanência "da mulher no emprego cominando 
pena de reclusão de um a quatro anos e multa, para quem 
quer que crie obstáculos ou negue o direito constituciOnal 
da mulher, utilizando subterfúgicos tais como -os· exames e 
comprovações a que aludimos. 

A responsabilização penal, evidenteiDente, dirige-se à 
pessoa física--áO irifiator. Contudo, não se poderia deixar de 
impor sanções à pessoa jurídica, uma vez que inexiste qualquer 
impedimento legal para a coexistência da sanção -penal e da 
sanção administrativa, decorrente, esta, do poder de polícia 
do Estado. Foram definidas, assim, as sanções de advertência 
e de interdição temporária de estabelecimento, sempre cumu
ladas com multa, e a interdição definitiva de estabelecimento, 
competindo, esta, ao juiz. -

Estamos certos de que a presente proposição aperfei
çoada pelos nossos nobres Pares, irá coibir práticas que têm 
merecido o repúdio de toda a Nação brasileira. 

Sala das Sessões, 20 de agosto de 1992. -Senador Mareio 
Lacerda. 

(A ComisSão de Constituição, Justiça e Cidadania 
a decisão terminativa.) · -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O projeto 
lido será publicado e remetido à Comissão -competente. -

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 633, DE 1992 

Nos tennos do art. 216, combinado com o disposto no 
art. 238, _ambos do Regimento Interno do Senado Federal, 
apresento este requerimento a ser encaminhado ao Ministro 
de Esta~o das Relações Exteriores, a fim de serem prestados 
esclarecrmentos sobre as questões a seguir formuladas. 

-- r: Qua1 a posição oficial do gov_emo brasileiro sobre os 
conflitos que vêm ocorrend9 na ex-IugQslávia? Essa posição 
está consubstanciada em nota ou manifestação oficial? Em 
caso afirmativo, deu-se divulgação ou publicidade a essa nota 
ou manifestação? Onde e quando? Qual o seu inteiro teor? 

2. Como se encontra a representação diplomática brasi
leira na ex-Iugoslávia? O nosso Embaixador permanece na 
referida representação? Em caso de resposta negativa à per
gunta imediatamente anterior, quais as explicações desse Mi
nistério à não-permanênCia do Embaixador? 

_ 3_._ O governo brasileiro tem participado de eventuais ne
gociações internacionais, no âmbito da Organização das Na
ções Unidas - ONU, com o objetivo de encontrar-se uma 
solução para o conflito? Quais as medidas, providências ou 
açóes que o governo brasileiro se compromete a adotar, de 
natureza cc-participativa internacional em relação àquele con
flito? 

Sala das Sessões, 20 de agosto de 1992. -Senador Jutahy 
Magalhães. 

(Ao exame da Mesa Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O requeri
mento lido será publicado e submetido ao exame da Comissão 
Diretora. 

Está esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 21, DE 1992 

(Em regime de urgência, riOs termos 
do art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úníco, do Projeto de Decreto 
Legislativo n9 21, de 1992, de autoria do Senador Antô
nio Mariz, que susta a Instrução Nonnativa n9 23, de 
26 de fevereiro de 1992, do Diretor do Departamento 
da _Receita F'ederal, que "fixa valores para ressarci
mento dos selos de controle de cigarros", e o Decreto 
n9 453, da mesma data, do Presidente da República, 
que "altera a alíq uota do Imposto sobre Produtos In
dustrializados-IPI, incidente sobre os cigarros". (De
pendendo de Parecer.) 

O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, peço a palavra 
pe~~ ord~~-

0 SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

.... O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, encatllinhamo~_ à Mesa esse requerimento que solicita 
a extinção da urgência, para a tramitação do Projeto de Decre-
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to Legíslativo n~ 21, de 1992, que susta a Ins_tt'ução Normativa 
n~' 23, de 26 de fevereiro de 1992, ·do Diretor da Receita 
Federal, que "fixa valores para ressarciamento dos selos de 
controle de cigarros", e o Decreto n"' 453, da mesma data, 
do Presidente da República, que "altera a alíquota do Imposto 
sobre Produtos Industrializados -:-. IP_l, incidente sobre os 
cigarros••. _______________ _ 

Ocorre que essa propõsição foi distribuída ao Senador 
José Eduardo que, segundo nos informou, estaria para emitir 
o seu parecer no sentido da prejudicialidade da proposição. 
Desejo, neste instante, justíficaf por que· razão e:stamos·tefi- -
rando a urgência para a apreciação da referida proposição. 

Esse Projeto de Decreto Legislativo n' 21, de 1992, cuja 
ementa acabo de ler, é de autoria do nobre Senador Antônio 
Mariz, S. Ex~, em sua justificativa diz, textualmente:-

Justificação 

Nos termos do art. 49, V, da Constituição, é, da compe
tência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atas norma
tivos do Poder_ E:leecutivo que "exorbitem do poder regula
inentar ou dos limites de delegação legislativa". Os atos nor
mativos de que se trata exorbitam ambos os limites, como 
se verá. - -

Na verdade, os atos normativos impugnados objetivam 
subtrair receita dos Fundos Constitucionais dos Estados, dos 
Municípios e das Regiões, m~diante a substit~!çã~ _do ~?I, 
que integra esses Fundos, por um absurdo e ilegal imposto 
do selo, extemporeamente ressuscitado. Trata-se, desse mo
do, de autêntica afróilta à Constituição; na riledida em que 
tais atos normativos agridem o ·princípio federativo e, mais, 
o preceito constitucional da repartição das receitas públicas, 
além de negar o dever da União de reduzir as desigualdades 
regionais. O Nordeste é a região mais atingida e sacrl!icada 
por esse· decreto e essa Instrução Normativa do gove~o. 

A Instrução Normativa eleva, a partir de 1~ de março 
de 1992, de forma abrupta e descomunal, exorbitante, os valo
res de ressarcimento dos selos de controle, para os produtos 
do item 2402.20.9900 (cigarros) da Tabela anexa ao Decreto 
n' 97.410, de 23 de dezembro de 1988, enquadrados nas classes 
mencionadas no art. 188 do Decreto n<:> 87.981, de 23 de dezem
bro de 1982 (RlPI). Para aquilatar-seda exorbitância da eleva
ção, basta compará-la com os valores vigentes até 28 de feve
reiro, estabelecidos pela Instrução Normativa n' 121, de 19 
de dezembro de 1991: 

INn• lN n• Corres-
Classes 121/91-Cr$ 23./92-Cr$ pondencia 

I 22.221,36 149.436,00 672,49% 
II 28.281,73 190353,00 673,05% 
m 31.513,93 211.701,00 671,79% 
N 34.746,12 233.049,00 670,72% 
v 41.210,52 2n.s24,oo 673,43% 

VI 51.715,16 346.905,00 670,80% 

Como se vê, os valores do selo de controle - que já 
eram excessivos -de uma só vez foram multiplicados por 
qua~e sete vezes em relação aos da lN n<:> 121/91. E de notar-se 
que antes desse ato vigorava a Instrução Normativa RF 253, 
de 7 de agosto de 1991, com valores que iam de Cr$4.242,26 
a Cr$11.716,72- bem inferiores, portanto. Essas injustifi-· 

cáveis elevações tomam insustentável a patente descaracte
rização, acentuada paulatinamente a partir de 1988, do selo 
de controle, instituído pela Lei n"' 4.502, de 30 de novembro 
de 1964, art. 19 , verbis: 

"Art. 46. O regulamento poderá determinar ou 
autorizar que o Ministro da Fazenda, pelo seu órgão 
competente, determine a rotulagem, marcação ou nu
meração, pelos importadores, arrematantes, comer
ciantes ou repartições fazendárias, de produtos estran
geiros cujo controle entenda necessário, bem COII!,_Q 

prescrever para estabelecimen~o~ produtores e comer
ciantes de determinados produtos nacionais, sistema 
diferente de rotulagem, etiquetagem, obrigatoriedade 
de numeração ou aplicação de selo especial que possi
bilite o seu controle quantitativo. 

§ 19 O selo especial de que trata este artigo será 
de emissão oficial e sua distribuição aos contribuintes 
será feita gratuitainente, mediante as caulelas e forma
lidades que o regulamento estabelece." 

Note-se que a distribuição do selo do controle dos contri
buintes era gratuita, ao tempo de sua criação. A gratuidade 
inicial foi suspensa depois: já no art. 39 do Decreto-Lei n9 

1.437, de 17 de dezembro de 1975,1ia-se: 

"Art. 3' O Ministro da Fazenda poderá deter
minar sei a feito, mediante ressarcimento de custo _e_ 
demais encargos, em relação aos produtos que indicar 
e pelos critérios que estabelecer, o fornecimento do 
selo especial a que se refere oart. 46 da Lei n~ 4.502, 
de 30 de novembro de 1964~ com parágrafos que lhe 
foram acrescidos pela alteração 12~ do art. 29 do Decre
to-Lei n' 34, de 18 de novembro de 1966:' 

O mesmo Decreto-Lei n9 1.437/75, no seu àrt. 69 , instituiu, 
no Ministério da Fazenda, o Fundo Especial de Desenvol
vimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização 
- FUNDAF, "destinado a fornecer recursos para financiar 
o reapã.relhamento e reequipamento da Secretaria da Receita 
Federal, a atender aos demais encargos específicOs inerentes 
ao desenvolvimento e aperfeiçoainento das atividades de fisCa
lizaçãO -dos .tributos federais e, especi3lmente, a intensificar 
a repressão às infrações relativas a" mercadorias estrangeiras 
e a outras· modalidades de fraude fiscal ou cambial, inclusive 
mediante a instituição de sistemas especiais -de controle do 
valor externo de mercadorias e de exames laboratoriais". E~ 
nó "3rt. 7<1, destiD.Ou-lhe os recursOs proVenientes do selo de 
controle. 

-- Conio ressarcbnento, o valor do selo de controle deveria 
cobrir apenas o seu custo e demais encargos. Entretanto, a 
evolução de sua· cobrança demonstra qUe, inequivocamente, 
o seu valor vem sendo majorado de molde a ultrap_assar, em 
muíto, e-cada vez mais, tal custo e demais encargos. -A cada 
alterãção dO valor do selo, maioi se toma a distâD~ia eittre 
um e outro·. No início, as alterações eram razoáveis, eVoluindo 
de 0,3% até 0,75% do preço de venda a varejo dos cigarros. 
Mudança abrupta ocorreu com a Portaria n9 295, de 26 de 
ág-osto de 1988, mediante a qual passou a corresponder a 
4,5%. Esse salto ocorreu entre a Instrução Nonnativa n"' 117, 
de 10 de agosto de 1988, do Secretário da Receita federal, 
e a referida Portaria do MiniStro da Fazenda, cujos valores 
eram, de acordo com as respectivas classes, de cigarros, oS 
s~guintes: · , · 
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ValO!' 1~?r ~llhf.'lro - Cr$ 

Cl.1sses JN 117, Port. n.0 295~ 
10-8-88 26-8-88 

A Verde e<scuro 562,50 3 .. 37.5,00 

B Azul oocuro 705,00 4.230,00 

c Verde claro 832,50 4.995,00 

D Azul claro 945,00 5.670,()0 

E Roxo 960,00 lL 760,00 

F Laranja 1.065,00 6.390,00 

G Violeta 1.222,50 7.335,00 

H Cinza 1.425,00 a;5so,oo 

I Vermelho 1.470,00 8.820,00 

J Amarelo 1.822,50 10.935,00 

Especial-Vermelho 3.000,00 18.000,00 

Evidente, a partir daí, a descaracterização do selo de 
controle como ressarcimento de custo e outros encargos, a 
ponto de representar, na arrecadação do exercício d~. _1991, 
10,355%. da receita do !PI, ou seja, Cr$67.748.397.139,00 
(selo de controle para Cr$654.282.424.848,00-(Fumo). No ore 
çamento a estimatiVa do selo de controle aparece sob a rubrica_ 
Contribuições EConómicas. _ _ 

Como contdbuição económica, a sua nature~a. desenga
nadoramente, é de autêntico tributo, podendo, poruiiito, o 
selo de controle ser classificado na e,spécie Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econônricb, preViSta nO art~ 149 da 
Constituição, como sugere a sua classificação orçam~~:ú:ária, 
ou então, como configuraria o seu fato gerador, na .de Imposto. 
Seria, então, um imposto novo, imposto do selo, no caso. 
Estaria assim, pois, ressuscitado o antigo-Imposto do Selo. 

Tributo, seja contribuição, seja imposto, jamais poderia 
ser exigido ou aumentado por simples portaria ministerial, 
por decreto ou po"r qualquer outro ato normativo infralegal, 
pois os tnOutos (entre eles as contribuições) sujeitam-se ao 
princípio da estrita legalidade ou da reserva le_gal~ es~abelecido 
no art. 150 I, da Lei Maior. 

Qualificado como contribuição, a sua instituição depen
deria de lei ordinária: como imposto, de lei complementar 
ex vi do art. 154, I, da Constituição, pofs se trataria de fato 
gerador não previsto. 

Assim sendo, a Instrução Normativa n<:> 23, de 26-2-92, 
padece de flagrante Inconstitucionalidade, cabendo, ao Con
gresso Nacional, com arrimo no art. 49, V, da Carta Magna, 
sustá-la, via decreto legislativo. 

Não se invoque, no caso, a faculdade ínsita no art. 153, 
§ 19, de_ o Poder Executivo, H Atendidas as condições e os 
limites estabelecidos em lei"', alterar as alíquotas do IPI, pois 
como se __ viu, selo de controle não é imposto sobre produtos 
industrializados, nem adicional deste. Seria tributo, siril, mas 
de natureza diversa- contribuição de interv:ençãc;>_no domínio 
económico ou imposto do selo. 

É o seguinte_ o teor da Instrução Normativa de que se 
trata: - -

"INSTRUÇÃO NORMATIVA N• 23, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1992 

Fixa valores pa~ã ~~menfó. d·os·se~ 
los de controle de cigarros. 

O DiretOr do Departamento da Receita Federal, 
no uso de suas atribuições, resolve~ 

Art. 1• A partir de 1• de março de 1992, os valo
res de ressarcimento dos selos de controle, por milheiro 
de unidade, para os produtos com os preços fixados 
pela IN/DpRF n• 22, de 26 de fevereiro de 1992, são 
os seguintes: - -

Oasse 1: Cr$149.436,00; 
Oasse II: Cr$190.353,00; 
Oasse III: Cr$211.701,00; 
Classe IV: Cr$233.049,00; 
Oasse V: Cr$277.524,00; 
Classe VI: Cr$346.905,00. 

Art. 2~' Esta Instrução Normativa entra em vigor 
na data de sua publicação. -Carlos Roberto Guima

- rães Marcial.'' 

Salta aos olhos que o teor da Instrução Normativa n9 

23, de 26-2-92, está em total desacordo com a emenda -
"fixa valor para Ressarcimento dos selos de controle de cigar
ros" -- tal a desproporção entre .o vulto de dito "ressarci· 
menta" e o "cuSto e_outros et.Lcatgos'' a ressarcir: por exemplo, 
n~ classe V. Cr$346.905,00 por milheiro de selos, ou seja, 
Cr$346.905,00(!) por selo a ser aplicado (em cada maço de 
vinte_ cigarros). 

Iridubitável, portanto, que os limites da delegação legisla
tiva (Lei n9 4.502, de 30R11R64) fo_ram e:qraordinariamente 
exorbitados, assim como exorbitados foram os limites do po
der regulamentar, próprio- do. Poder Executivo. Esse vício 
somaRse à inconstítucionalidade da citada Instrução Normj!tiva 
n<:> 23/92, como demonstrado, para tomá R la suscetível de paral'
sação, em sua eficácia. 

Por sua vez, o Decreto n~' 453, de 26 de fevereiro de 
1992, do Sr. Presidente da República, torna-se do -mesmo 
modo impugnável, pois sem qualquer objetivo de polítia ecoR 
nômica, criino o e~ge o Decreto-Lei n9 1.l99, de 27 de dezem
bro de 1971, reduz, de 330% (Decreto n9 328, de 1~" de novem
bro de 1991), para 220% a alíquota incidente sobre cigarros. 
Com efeito, o referido Decreto n< 1.199/71 estipula: 

"Art. 4~' O Poder Executivo, em relação ao Im
posto sobre Produtos Industrializados, quando se tprna 
necessário atingir ojetivos da política econômica gover
namental, mantida a seletividade em função da essen
cialidade do produto, ou, ainda, para corrigir distor
ções, fica autorizado: 

I -a reduzir alíquotas até O (zero); 
II- a majorar alíquotas,_ acrescentando a,té 30 

(trinta) unidade.s ao percentual de incidência fixado 
na lei." 

(O inciso m tornouRse ineficaZ com a atual ConstiR 
tuição). 

É a seguinte o teor do Decr~to n9 453, de 26 de fevereiro 
de 1992: 
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"DECRETO N' 453, DE 26 DE 
FEVEREIRO DE 1992 

Altera a aliquota do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados - IPI, incidente sobre os 
cigarros. 

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto no art. 48 do Decreto-Lei 
n' 1.199, de ri de dezembro de 1971, decreta: 

Art. 1' A alíquota do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI incidente sobre os cigarros clas
sificados no item 2402.20.9900, da tabela anexa ao De
creto n' 97.419, de 23.de dezembro de 1988, fica altera
da para 220% a partir do dia 1' de março de 1992. 

Art. 2~" Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 26 de fevereiro de 1991; 171~' da Indepen
dência e 104~> da República. -Fernando Collor." 

Além de fazer tábula razade qualquer objetivo de política 
econômica, o Decreto, em vez de corrigir distorções, como 
manda o Decreto-Lei n'? 1.199nl, ocasiona, isso sim, grave 
distorção na arrecadação e .na distribuição da receita do IPI, 
pois provoca prejuízo de 230 milhões de dólares para os Fundos 
çle Participação dos estados, Distrito Federal e municípios, 
estimativa do ganho da União feita à imprensa pelo Secretário 
de Planejamento, Sr. Pedro Parente. 

Essa projeção está proporcional à arrecadação, de 1991, 
do selo de controle (Cr$67.748.397.139,00) em relação à do 
!PI/Fumo (Cr$654.282.424.848,00) e do lP! total 
(Cr$3.558.773.228.12::,00), correspondendo, portanto, a arre
cadação do selo de controle, a 10,355% da do !PI/fumo, e 
este a 18,39% do total do lP!. _ 

Está ainda proporcional à estimativa· constante do ·orça
mento para 1992, aprovado pelo Congresso Nacional, que 
prevê para o lP! arrecadação de Cr$24.291.342.891.000,00; 
para o !PI/fumo Cr$4.253.575.000,00; e para a contribuição 
para o selo do controle Cr$446.995.040.000,00; correspon
dendo a do selo do controle a 10,509% da do !PI/fumo; e 
a deste a 17,511% da do total do IPI. A prevalecerem os 
atos normativos em questão, estará derrogada, nessa parte, 
a Lei Orçamentária. · 

O preju.rzo dos estados do Nordeste - 52,47% do total 
- de ·acordo com a _distribuição percentual dos recursos do 
Fundo_ de Participação dos Estados, seria em tomo de 120 
milhões de dólares, sendo o da Paraíba superidr a 11 milhões 
de dólares (4,79% do total). .. _ 

Atos que provocam tamanhas e tão sérias distorções, 
e além de tudo inconst_it_uciOnais, não podem subsistir. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1992. -Senador Antô
nio Mariz. 

Srs. Senadores, como se vê, o que se pretendeu, na área 
económica do Governo, foi tão-somente reduzir os recursos 
do Fundo,de Participação dos Estados e Municípios. Recor
reu-se a dm artifício, 'através de um Instrução Normativa da 
R,eceita Federal de um decreto do Senhor Presidente da Repú
blica, no .sentido, respectivamente, de estabelecer um valor 
percentual maior para os selos .sobre fumo - quando o selo 
foi criado apenas para efeito de controle de quantidade -
e de diminuir o percentual do !PI sobre fumo de 330% para 

220%, o que equivale a reduzir o montante da arrecadação 
do IPI e, portanto, as cotas do Fundo de Participação dos 
Estados e Municípios. 

O Senador Antônio Mariz, em boa hora, como represen
tante do Estado da Paraíba, tendo em vista ser o Senado 
a Casa da Federação, não fez senão levantar a sua voz neste 
plenário para protestar contra esses atos-- que são realmente 
inconstitucionais, pois exorbitam da função regulamentar do 
Sen_hor Presidente da República - e propor esse projeto de 
decreto Legislativo para que os dois atos fossem sustados. 

Entretanto, no decorrer desse espaço de tempo, os Srs. 
Governadores de Estado, cientes e conscientes de que re~
mente estavam sendo prejudicados não só os Estados como 
também os Municípios, procuraram o Sr. Ministro da Econo
mia e depois o próprio Senhor Presidente da República, conse
guindo de Suas Excelências que o GoVerno tomasse a iniCiatiVa 
de revogar o decreto. Já foi publicado, inclusive, novo ato 
do Senhor Presidente da República, nesse sentido, e a Receita, 
por sua vez, já teria assinado uma nova InstruÇão -Normativa 
que, porém, ainda não foi publicada no Diário Oficial, com 
relação ao problema da majoração do Imposto do Selo sobre 
o fumo. · 

Com essa decisão do Governo, evidentemente ficou pre
judicada a proposição do Senador Antônio Mariz. Mas quero 
registrar, neste momento, que, se não fora a iniCiativa· de 
S. Ex\ como Senador atuante, pelo Es~ado da Parmba, os 
Governadores e_ Prefeitos não. teriam se mobili;z;ado e, sofre
riam graQde prejuízo com esses atos do Senhor Presidente 
da República. _ . 

- Quero, portantO, Sr. Presidente, concordar -e já ·o 
~.com a minha assinatura - com a extinção da urgência, 
e dizer que não posso deixar de reconhecer que tanto o Sr. 
Ministro da Economia como o Senhor Presidente da República 
não fizeram senão a sua obrigação, indo ao encontro de reivin
dicações legítimas dos Srs. Governadores e dos Srs. Prefeitos, 
no sentido da revogação desses atos extemporâneos_ que o 
Senador Antônio Mariz, no seu decreto-legislativo, pretendia 
,sustar nos termos da ConstituiçãO. 

Era o ciue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem t) 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

--o SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)-Tem a palavra 
o Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTÁHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de 
dizer que assinei o requerimento, em razão de ter sido infor
mado, através do Senador: José Eduardo, Relator da matéria, 
que iria proferir um parecer favorável ao projeto de decreto 
legislativo apresentado pelo Senador António Mariz, em tão 
boa hora e com o apoio de todos nós, que o Governo havia 
recuado no sentido da apresentação dessa resolução. Por esse 
motivo, S. EX' pedia alguns dias para apresentar o novo pare
ce_r, que certamente, se forem concretizadas as medidas já 
previstas, será pela prejudicialidade. Enquanto isso não ocor
rer, porém, fica suspenso para qu_e o Sr. Relator possa, a 
qualquer momento, dar um parecer favorável a essa medida, 
se não for publicada no Diário Of"Jclal a nova r~solução. 

Eis por que assinei esSe requerimento, apesar de-, ante-. 
riormente, ter apoiado o Senador António Mariz na apresen
tação de sua proposta. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1 Q Secretário. - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 634, DE 1992 

Nos termos do art. 352, inciso II, do Regimento Interno, 
requeremos a extinção da urgência concedida para o Projeto 
de Decreto Legislativo n9 21/92, constante da Ordem do Dia 
de hoje. -~ _ 

Sala das Sessõ~es, 20 de agosto de 1992. - Humberto 
Lucena - José Eduardo - Ney Maralhão - Jutahy Maga~ 
lhães. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Em votação 
o requerimento. . .. ~ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. ~~~ ~~ 
A matéria volta à tramitação normal, saindo da Ordem 

do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) - Item 2: 

OFÍCIO N' S/23, DE 1992 
(Em regime de urgência, ~os termos do __ _ 

art. 336, c, do Regimento Interno) 
Ofício S/23, de 1992, pelo qual o Governo do Esta· 

do do Mato Grosso do Sul solicita a retificação da 
Resolução n' 75, de 1991, do Senado Federal (depen· 
dend_o de parecer). 

Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Onofre Quiniln para proferir parecer 
sobre a matéria. 

O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB - GO- Para proferir 
parecer.) -Sr._ Presidente, Srs. Senadores~ Departamento 
da Dívida Pública e de Operações Especiais do Banco Central 
do Brasil encaminha à apreciação do Senado Federal pedido 
formulado pelo governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
relativo à autorização pará registrõ de emissões de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grossõ do Sul 
(LFT-MS). 

As enússões pretendidas são as constantes de autorização 
já concedida pelo Senado Federal, por intermédio de sua 
Resolução n<:> 75, de 13~12-91, e que deveriam ocorrer, confor
me cronograma definido nesse Ato, nos meses de julho e 
agosto do corrente ano, nos montantes de 8.000.000.000 e 
3.000.000.000 de LFT·MS, respectivamente. 

A razão de tal pleito, conforme constante do Ofício 
S/23192; "se deVe à- necessidade de .Uteração-da cláusula cons
tante do art. 39 da citada Resolução, que estabelece_u que 
o Governo daquele Estado dispunha de seis meses, a contar 
da data de sua publicação, para exercer a autorização ali con
tida". 

:É nítida a incompatibilidade dos prazos definidos pela 
Resolução do Senado Federal n<:> 75, de 1991, relativamente 
ao exercício da autorização concedida e ao cronograma de 
colocação de títulos definidos em seu art. 2<:> _ _ 

Entendo, assim, que se deva dar continuidade ao C!ono
grama de colocação de títulos públicos daquele Estado já 
devidamente autorizado pelo Senado Federal, toma-se indis
pensável o revigoramento daquele prazo na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL~ 
N' 58, DE 1992 

Revigora por cento e oitenta dias o prazo para exer~ 
cicio da autorização constante da Resolução do Senado 
Federal n• 75, de 13 de dezembro de 1991. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Fica revigorado por um período de cento e oi

teilta dias, contados da data de publicação desta Resolução, 
o prazo para exercíCio da autorização de que trata a Resolução 
do Senado Federal n' 75, de 13 de dezembro de 1991. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Q~ parecer 
conclui pela apresentação do projeto de resolução que revigo~ 
ra por cento e oitenta dias O prazo para exercício da autori
zação constante da Resolução do Senado Federal n<:> 75, de 
13 de dezembro de 1991. 

Passa-se à discussão do projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Ein vOtação. 

O Sr. Josaphat Marinho- Peço a palavra para encami
nhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Com a palavra 
o nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para encami· 
nhar a votação~ Sem revisão do orador.)--:: Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, não vou propriamente discutir; vou fazer uma 
ponderação à Mesa, tendo em vista precednete em julgamento 
do Supremo Tribunal Federal. 

Ratifica-se a resolução anterior óti se está baix~ndo nova 
resolução? 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Só reÜfica. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Faço esta ponderação, 
Sr. Presidente, porque há um julgado do Supremo Tribunal 
Federal considerando indevida e sem efeito uma segunda reso
lução no mesmo caso, por entender a Corte que a competência 
9_:,1_ Çasa -se exaure b.aixada a primeira resolução. Se- V, Ex~ 
me in-forma que é aperias ·retifiCação, não há o que pOridérai. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Os Srs. Sena· 
dores que aprovam o projeto queiram permanecer serifados. 
(Pausa.) 

Aprovado. __ . __ .. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. 

~ o Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo 
redação final da matéria, que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida o seguinte-

PARECER N• 273, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação rmal do Projeto de Resolução D" 58, de 
1992. 

A Comissão Diretora apreSenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 58, de 1992, que revigora, por cento e ·oitenta 
dias, o -prazo para o exercício da autorização constante na 
ResoluÇão do Senado Federal n"' 75, de 13 de dezembro de 
1991. ~ . - . 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de agosto de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
- Iram Saraiva - Alexandre Costa. 
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ANEXO AO PARECER N• 273, DE 1992 

Redação final do Projeto de Resolução o~ 58, de 
1992. 

Faço saber que o Senado_r Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1992 

Revigora, por cento e oitenta dias, o prazo para 
o exercício da autorização constante na Resoluçaõ do 
Senado Federal o• 75, de 13 de dezembro de 1991. 

Art. 19 Fica revigorada,-· por um período de cento e oi
tenta dias, contados da data de publicação desta Resolução, 
o prazo para o exercício da autorização de que trata a Resolu
ção do Senado Federal n' 75, de 13 de dezembro de 1991. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigOr na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lncídio Portella) -c Em discussão 
a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a disÇussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Item 3: 

Votação1 em turno úniC01 do Requerimento n~ 442, 
de 1992, de autoria do Senador Pedro Sim, Solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos ADais do 
Senado Federal, do artigo intitulado "Generalização 
injusta e perigosa", de autoria do Presidente do Tribu
nal Superior Eleitoral, Ministro Paulo Brossard, publi
cado no Jornal Zero Hora, de 22 de junho de 1992. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Conoedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR.JUTAHY MAGALIIÃES (PSDB-BA. Paraenca, 
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quero apenas tecer um breve comentário a 
respeito desse requerimento e fornecer uma informação que 
tem relação com o artigo, que aprovo e aplaudo. 

Ontem à nõite, telefonando para um dos meus netos, 
ele me deu uma informação interessante para conhecermos 
o julgamento que se faz dos políticos. Ele tinha gravado um 
programa da "Escolinha do Professor Raimundo", pai'a assis
tir à noite, quando estivesse em casa. Por ter gravado, ~le 
pôde reproduzir exatamente o que ocorreu. Apesar de muito 
garoto, ainda com 10 anos, ele é muito interessado em política, 
acompanha os fatos políticos. Disse-me que- o Patropi (perso
nagem da Escolinha) havia declarado que só tinha mentiroso 
nesta cidade. Por quê? Porque o cara da lanchonete_ havia 
dito que existia político honesto. "Pensa que soU burro?" 

Então, não existe político honesto. É esse o _ensinamento 
da Escolinha_. 

Veja V. Ex~ como teni razão o ex-Senador Paulo Bros_
sard: Generalização injusta e perigosa. É preciso evitar julga
mentos p~ecipitados, injustos e perigosos;- porque-sempre al~ 
guém protesta contra eles. Não posso aceitãr essa generali- . 

zação. "E: engraçado isso? É cómico? É este o ensinamento 
que um programa cómico deve levar a uma população? princi
palmente às crianças? 

Sr. Presidente, quis fazer esse breve comentário para 
lançar aqui o meu protesto, porque me julgo não o,- mas 
um dos muitos políticos honestos que existem nesta terra. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Os Srs. Sena
dores que aprovam o requerimento queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É O SEGUINTE O ARTIGO CUJA TRANSCRI
ÇÃO É SOLICITADA: 

Segunda-feira, 22 de junho de 1992 

ESPAÇO LIVRE 

GENERALIZAÇÃO 
INJUSTA E PERIGOSA 

Paulo Brossard* 

Zero Hora 

No final do ano passado, como se não merecesse ser 
lembrado, em silêncio transcorreu um quarto de século de 
importante episódio da nossa História e da vida do Congresso 
Nacional: a resistência desarmada do Presidente da Câmara, 
Adauto Lúcio Cardoso, a uma nova fornada de cassações 
de mandatos parlamentares, procedimento que levou o Mare
chal Castello Branco a fechar o Congresso, decretando-lhe 
o recesso~ Pois, a despeito de sua alta significação, o fato 
não inspirou uma só palavra, seja no Congresso, seja fora 
dele. Decorridos vinte _e cinco ~nos do gesto nobre, corajoso, 
arriscado, foi como se ele não tivesse sido praticado. Ninguém 
dele se lembra, o que faz pensar que os grandes e desinte
res_sados serviços públicos se escrevem na água e que na conta
bilidade do homem público só existe a coluna do débito .. 

Em compensação, amiudam-se os mais pesados agravos 
ao Congresso e a_ seus integrantes, indiscriminadamente, como 
se no seu seio não houvesse um hOIDt!ID de b.em. Não .faz 
muito, em programa de televisão., de cunho humorístico, se 
dizia que em tal lugar não entravam cachorrqs e políticos. 
-a ... ~m jornal de g_rande circulação, um de seus colaboradores 
escreveu esta monstruosidade: '"desde que sou jornalista, há 
37 anos, sd que todo líder político leva 20% dos empreiteiros". 
Passados alguns _dias, o mesmo articulista, comentando a po
breza das_ nossas embaixadas, às voltas para pagar a luz e 
as contas telefô~cas, aditou esta sentença mortal: '"'O Con
gresso Nacional não vota verbas para o Itamaraty porque 
não constrói, como me ·disse um dos nossos mais brilhantes 
deputados, ou seja, não faz empreitadas de cujos empreiteiros 
os deputados levam comissões como de outros mJnistérios". 

Quanto mais extensa for a ·qegeneração, niais exalta os 
que conservam a honradez 

Por força da judicatura de que estou investido, estou 
e devo estar inteiramente afastado de qualquer atividade parti~ 
dári_a, mas istO--não me· faz esquecer qi.J.e fui parlamentar du
rante 24 anos, 12 na esfera estadual e 12 no plano federal, 
nem me impõe calar diante de fatos como os que venho de 

_referir. Antes o afastamento que, aliás, teria sido voluntário, 
não fosse ele compulsório, me dá mais liberdade e isenção 
para comentá-los~ Foi por isso que ao tomar posse na presi
dência do Tribunal Superior Eleitoral, fiz questão de dizer, 
perante o escol intelectual, jurídico e político da nação: "desde 
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estudante, até o dia em que me vi coberto pela toga, exerci 
atividade política. Conheci a muitos oficiantes dessa arte e 
poderia repetir o qtie, ainda estudante, ouvi de Raul Pilla, 
quando retornava da Constituinte e era homenageado por 
universitários: "é a política, ao mesmo tempo, a maiS bela 
e a mais feia,-a mais nobre e a mais desprezível das atividades 
humanas. Tanto mais desprezível e feia nas suas formações, 
quanto mais nobre a bela na sua pureza originári3.''. Em mais 
de quarenta anos, tendo sido deputado e senador, secretário 
e ministro de Estado, vivido em plena normalidade instítu
cional e no abafadiço regime do arbitrío, a luzes diferen~es 
vi os mesmos homens e posso dizer que deparei bons e meus 
políticos, melhor diria, cidadãos bons e cidadãos maus, mas 
sobretudo posso afirmar. sob o compromisso de dizer a verda
de e só a verdade, que nessa seara, tantas vezes ingrata, tive 
a fortuna de conhecer homens públicos de impecável digni
dade e correção exemplar. Com muitos convivi e, confesso, 
lhes guardo profundo respeito. Haverá bons e maus políticos, 
sem dúvida, mas a todos estigmatizar com o labéu de ímprobos 
e desprezíveis é Cji.Ie me parece "inverdade clamorosa, injustiça 
patente e leviandade perigosa. Desgraçado do país se fosse 
assim". 

Uma tara que vem de origem da nossa formação social, 
seriamente agravada pela crónica irresponsabilidade do siste
ma presidencial e mais acentuada palas novas condições ·de 
vida coletiva, atiçada pelo demónio da inflação que tudo defor
ma, conduz a uma exacerbação que explode em juízos abso
lutos e demolidores. 

Dizer que todo líder político "leva'' comissão de emprei
teiros, afirmar que-o Congresso não vota verbas para ci Itaina
raty porque este não empreita obras a ensejar o embolso 
de comissões pelos congressistas, como em outros ministériOS, 
é alguma coisa que brada aos céus, pela inveracidade e pela 
injuStiça e não tem medida o dano moral que a ·assertiva 
causa à nação. Supondo verdadeiros esses conceitos, todo 
candidato_ já disputadaria a eleição pensando em locupletar-se 
e o eleito bem poderia imaginar se autorizado tanto a saquear 
o erário como a extórq ui os cidadãos e com o fruto da pilhagem 
avultar o seu património. Mas isto tudo seria a negação t.otal 

do que, em toda a parte, no Brasil inclusive, sempre se enten
deu por atividade política. 

Parece indubitável que os níveis de moralidade adminis
trativa têm decaído, como têm declinado de maneira assusta
dora os padrões da moralidade social, a partir da entidade 
familiar. Mas se tem avultado a área putrefacta, ela não absor
ve o universo político, de modo que, a todos igualar no escalão 
mais baixo, não me parece judicioso. De maiS a ma:is, quantO 
mais extensa for a degenaração, mais exalta os que conservam 
a honradez e a probidade. E, felizmente, eles não faltam. 

Aqueles que sentirem atração para a vida pública, espe
cialmente os moços, não devem afastar-se dela, esterilizando 
a sua vocação, ao c-ontrário, devem ingressar nela e nela per
manecer, pagando o preço que o civismo impõe. certos de 
que Octávio Mamgabeira, Raul Pilla e Milton Campos, para 
recordar apenas três nomes. foram -políticos toda a vida e 
probos ãté a morte. 

"' Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 473~ 
de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, da Introdução da "Constituição 
F~de~al Brasileira", çomentada por João Barbalho, 
editado pela Secretaria de Documentação e Informação 
do Senado Federal, e da apresentação feita pelo Sena
dor Mauro Benevides à referida obra. 

Em votação 
__ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É ti S§GU!NTE A MATÉRIA, CUJA TRANS, 
CRIÇAO E SOLICITADA: 

INTRODUÇÃO 

A Constituição de 1891 -que reguiou nossa 1• República- mereceu dois 
relevantes tipos de aruUise. O primeiro, daqueles que, tendo partidpado, de algum 
modo, do esforço constituinte, procuraram detalhar o processo de sua elaboração, 
o propósito de seus legisladores, o alcance de seus dispositiVos, comparando o texto 
com o de Cartas então vigentes em todo o mundo. O segundo, dos que, depois 
de passado largo tempo da aplicação da Constituição, iameotar""..m a distância entre 
as intenções expressas no documento e a realidade do País. 

Os melhores exemplos dessa última perspectiva for.un os ií3balhos de .Oli
veira VJanna e de Ernest Hambloch. Da primeira, os volumes de Agenor De Roure 
e de )oão Barbaiho, este reeditado, agora, pelo Senado Federal, numa inidativa feliZ 
do Senador Marco Ma,ciel, sempre atento aos valores da IlOSS2 cultura 

n 
Em textO de 1924, qUando "1;1. se aproximava o rumor da revolta que .ir'.a 

derruir a· República Velha, carcomida, Oliveira Vwma começava por afirmar que a 
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v)r\.rneir.; const:n.:'me :.::pub!iot'.a "c-sta-.'<1 muito longe. da grandeza épica da Con.stiluime 
Ímperial" (') E ao .<::oi,trâ!:"io da apóstrofe de ArmÍtage, que desmerecia os líderes 
de 1823, (') enxergava ali os nomes "maiores do País pelo prestígio da ÇUltura, da 
inteligênc'1. do c:Jr!\ter ou da situação social". · 

Qttanto à Constituinte de 1890, "as próprias fontes de sua autoridade não 
eram de pureza absoluta". Resultara çle"embuste formidável~, preparado pelo Regula
mento Alvim, destinaçi0 a abafar qualquer movimentação livre do povo, contrãrio 
à idéia republicana. 

E 'Oliveira Vianna prossegue em seu confronto demolidor: os constituintes 
do Império eram todos animados de altos icteaís políticos, unidos no ardente e claro 
pensamento de construir uma pátria; na Constituinte da 1' República o pensamento 
político não .tinha, no espírito da maioria, essa clareza e imensidade de ideal. Antes, 
na luta pelo modelo repuj;>licano, houvera somente "um vago programa de aspirações 
vagas", "um culto das generalidades sonoras", como se vira no manifesto de 1870. 
Quando os líderes republicanos assumiram o poder, essa ~talidade não se modifi
cara, seu traço mais distintivo sendo "a crença no poder das fórmulas escritas". 

A Constiruição de 1891 tinha como ideologia uma miStura do democratismo 
francês, do liberalismo inglês e do federalismo americano. Naquela época, esclarece 
Oliveira Vianna, a crença nas virtudeS do liberalismo, do federalismo e da democracia 
era tão profunda "como a dos feiticeiros rias virtudes dos seus esconjuros e das 
suas mandingas". Cóm a implantação da república, da democracia e da federação, 
"logo se levantou um sussurro de desapontamento do seio da turba fanatizada". Mas, 
o que transformou "o ·ouro da idealidade rruiis pura no chumbo vil da mais triste 
realidade?" O momento histórieo e a própria nação, esclarece Teria fultado, no País, 
uma classe social que encarnasse os novos ideais; depois, as condições económicas 
da sociedade seriam impróprias a qualquer surto de idealidade política, com a abolição 
da escravatura e com a busca de nova base económica pefa aristocracia nacional 
e, afinal, com a fulta de uma opinião pública organizada. 

m 

Após servir, por mais de vinte anos, à diplomacia inglesa em nosso Pais, 
Emest Harnbloch era, em 1934, secretário da Câmara Britânica do Comércio no Rio 
de Janeiro e correspondente do Times_ Em um livro publicado i!liicialmente em Londres 
{Õ), Hambloch remou mostrar que a vivênda do regime parlammtar durante a monar
quia, entre nós, provara, conclusivamente, que a população do Jr.isil era peculiarmente 
capaz do auto governo. E que, no próprio momento em que muiros de nossos vizinhos 
estavam esperando e se esforçalldo - ·iniiiilmente - para t5capar da escravidao 
do governo despótico e da opressão autocrática, o·Brasil est:m1 dest.i.nado, em 1889, 
a inaugurar um sistema que, constitucionalmente, legalizava 115 próprias formas· de 
governo do qual estivera imune até então. Nosso País copiara • fannacopéia política 

1) Yianna, Oliveira, O ltkalismo na Constüúiçáo, in À~ da História dallllrpúh/k:a, L 1; Brw;llia. UnB, 
19!!1, pp 103 e segs. 

2) " ... cada um se possuiu de idéias engerad:.ls de SU2 própria importlncia, ocabinacb na m:lior pane é:om 
a mais completa jgnodnda da t:átlCl usacb. nas assembléias deliberativas; e:xc:euwbs os três Andradas ... , hzvi2 
entre todos mui poocos tndMduos, se ~ que os ~ acima da medJocrkbde:':. Armi~e:. )ohn. História _do 
llnsil, Tecnoprint G<áfica, 1965, p. 18. · 

3) HamblOch, Emest, st.aMaJestade, O-· Bt2Sllia, UnB, 1960. 
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latino-americana o potente e drá<rrico remédio contra uma doença que jamais sofrera. 
A posição especial do Brasil na América Latina é lembrada por Hambloch 

pé:lo -cotnentário do então Presidente da Venezuela, Rojas Paul, ao saber da queda 
da monarquia: "Este é o f!m da única república que jamais existiu na América". 

Se a maioria dos países sul-americanos não poderia esperar passar direta
meme do despotismo autocrático e da violência - legado dos vice-reis espanhóis 
- para instituições parlamentares liberaís, o Brasil bem o teria conseguido. 

A tese principal de Hambloch ê que os países latino-americanos caíram 
no-erro de adorar formas deCons!jtuíção que, na ausência das restrições exrraconstiru
donais, dos cosrumes ou influências, simplesmente resultaram em legalizar a velha 
tradiçãO do caudilhismo. Para o Brasil, no entanto, adaptar os métodos parlamentares 
franceses ou ingleses ao seu novo regime, teria sido simplesmente confirmar a evolução 
das liberdades politicas, gozadas durante a monarquia. Mas, comenta Hambloch, seria 
"um começo demasiado monótono".__ · 

Quando as novas repúblicas latino-americanas modelllrarn suas cartas pela 
ConstituiÇão dos Estados Unidos. simplesmeiue alcançaram governos .despóticos, pois 
N<> havia antecedentes, forças restritivas fora de suas Consti~. para impedi-lo. 
Para Hambloch, a opinião pública, uma imprenSa Lo;ena, tradições de liberdade e 
a franquia política eram as garantias reais da relativa liberdade americana. Operavam 
a despeito da Constituição, não deo.'ido a ela. Na verdade, como explica Hambloch, 
a Carta de Filadélfia deve sua forma ao firme propósito dos representantes dos treze 
Estados originais de não criar algo de que eles já gozavam. a saber, a liberdade 
individual e a autonomia local, mas armar o Chefe de Estado com amplos e especiais 
poderes para tratar de uma crise nacional de exau5tão, dívidas e desordens, resultantes 
da Guerra da Independência,.qÚando tinham batalhado não para obter a liberdade 
mas para mantê-la. 

Fugindo da forma parlamentar, interrompendo a eoolução das liberd:•jes 
políticas, nossos lideres de 1889, reforçariam, como gostam os psicanalistas, hoje, 
de reparar, nossa tradição mltural cristã - com figuras parentaiS muito fortes. de 
papas, monarcas, bispos, padres, chefes-tod~poderosos, guardas das esperanças e 
frustrações, dos anseios de proteção; como exigidos de nossos pais na infância -
e que não respaldaria um governo oor um sistema de gerência sem o cbefe. 

Hambloch nega que a opinião pública brasileira, como sempre se diz, fosse 
inerte durante o regime parlamentar da monarquia. E lembra que o País, rnuito 
naturalmente, discutia, de uma ponta a outra, a questão da escn!\'3tura; que foi resolvida 
por estágios exatamente porque tinha de acompanhar a evolução da opinião pública. 
E; com maís um argumento: o Império do ·Brasil não poderia ter sustentado durante 
cinco anos a Guerra do ParagUai e ter emergido dela r.ão apenas intacto mas nacional
mente fortalecido. se a opinião pública- não importa quão irnpérfeitamente expressa 
naqueles dias de magros meios de comunicação - não ésti'leSSe solidamente atrás 
dos elementos de governo. 

Hambloch sofreria constrangimentos por suas constaJaÇões. O governo fascis
ta italiano enviaria recursos para "desacreditar in_gleses proeminentes no Brasil" Carta
zes, nas ruas do Rio, falavam da afronta ao nosso País,· pelo seu livro, e estudantes 
foram mobilizados para uma reação nacionalista. Hambloch fai expulso ..do País. 
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Agenor L:!fuyetre De Roure, nascido no Rio de janeiro, em 18'70, dedicou-se 
;<O jom~lismo em seu estado, tendo, par longo tempo, trabalhado no jornal do Brasil, 
Gazeta de Notícias, A Notícia, O País e no jornal do Comércio. Foi, em 1893, 
designado redatorde debates do Senado Federal e, em 1894, cransferido pai:-a a Câmara, 
onde serviu como Secretário do Presidente· e chefe da Secretaria Mais tarde, por 
indicação de Tobias Monteiro, secretariou o Presidente Epitádo que. ao deixar o 
Governo, o nomeou para o Tribunal de Conras. A prática do jornalismo e a intimidade 
com o Co.n_gre,sso lhe permitiram concluir, em-1920, um cuidadoso relato do que 
foi o esforço· constiruin~e da 1' República (1 

). 

A reunião da Assembléia de 1890191 foi apressada, c6ncluirido seu projeto 
em pouco mais de três meses.~ isso colaborou o desejo de votar, logo, a Constituição, 
"para que o País entrasse, o quanto antes, no regime legal", como explicaria De 
Roure ('). Mas valeu, igualmente, o temor da febre amarela r). E, !alllbém, um ourro 
temor, com relação ao Chefe do Governo Pfovisório, beodoro, ii descontente com 
o andamento dos trabalhos. 

Sua obra, porém, mereceu, na história das constltuiiRS do Pais, o mais 
diligente acompanhamento. Os poucos, mas tão relevantes temas ali tratados, tiveram, 
através de De Roure, por sua atenção de jornalista curioso pelos debates e, depois, 
de funcionário que ganha a intimidade da Casa a mais apropriada análise, facilitada 
por seu devotamento de pesquisador e pela correção de seu estilo 

É completo, entre ourros itens, seu relató sobre a diSQJSSão do direito de 
vot:o às mulheres. Vê-se, aí, desde o sarcasmo na posição de seus .defensores ("Riam-se 
alguns da idéia que sustento, riam-se ourros por verem um homem ele cabelos brancos, 
que d<eVia mostrar mais prudência, não recear que as funções políticas do nosso 
País sejam também exercidas pelo belo sexo" - dizia Cesar Zam<a), à intransigência 
dos que negavam o sufrágio feminino ("É assunto de que não mgjto; o que afirmo 
é que minha mulher não irá votar" - respondia Coelho ÜIJll!pOs). Segue-se, no 
texto, uma síntese do que ocorreu nos ourros países, nessa luta em~ que as inglesas, 
por exemplo, exageraram, corri suas sufragistaS incendiando trbmas de prados de 
corrida, arrancando trilhos, dinamitando bancos. É com graça cpe De Roure fala 
da líder, Sr' Pankhurst, presa por suas desordens mas a quem em necessário que 
se libertaSse, em razão das greves de fome: "Posta em liberdade plll'3. comer at bome, 
era de novo agarrada logo que engordava um pouquinho".(') 

A decisão da Constituinte quanto ao sufrá.gío férr.inine~ iria fazer" com que 
De Roure divergisse de Barbalho. Para este, o fato de não ter sidm aprovada qualqUer 
das emendas dando O direitO de voto "àS mulheres, importaVa em Slllll exclusão definitiva 
do eleitorado. Para De Roure, o texto final da cOnstituição ("Sãoéitores os ddadãos 
maiores de 21 anos", an. 70) não excluía as muiheres, desde qye não usaw, como 
outras Constituições, .da expressão "cidadãos do sexo masculimD". Parece, conclui 
De Roure, "que os ConstiJUintes quiseram deixar a selução à la ordinária porque, 

4) Roure, Agenor De, A Conszituinle Republicana, 2 vol., Brasília. Senado Federal, 1979 
5) Roure._Agenor De. ob. ctl., p. '), 
6) "Adwn<>nos na estição calmosa, a cuúeUl2 desenvolve-se de um modo c::araordinílii·e plCiem05 ser surptei'!O

didos anunhã pela epidemia da febre amarela", alerw-a o Depu,_ mineiro OiD Machado. ln Roure. ob. 
dt.,p. 5. 

7) De Route, ob. cn., p. 271. 
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se não deram log0 o direito de vo~o ii$ .r..:~•-:tr;(.•r·c:.3, tí:'.~.1fX!ní i~~ dedarar-ar:1 que elas 
não se poderiam alistar, o~'!:l 's induír:un entre os inelegíveis". (8

) A razão estaria 
com De Roure, segundo o próprio Senado Federal, ao se pronunciar, muito mais 
tarde, sobre projetO de lei de Justo Chermom, procurando .e;tender às mulheres 
de 21 anos as disposições das leis eleitorais vigentes. 

Acompanhando a discussão dos grandes itens da orgmização federativa, da 
composição e funeionamemo do Poder Legislativo, da eleição dil Presidente, da duali
dade da Magistratura, dos direuos e garantias individuais, De Roure se detém no 
grande debate sobre a discriminação de rendas indicando aqm!es, como o próprio 
João Barbalho, que se inscreviam entre os rei>indicadores de um federalismo que 
viria a merecer, de Rui Barbosa, queiX25 quanto às suas "eKl!J!.erações singulares e 
perniciosas". (9) 

Com humildade, ele diz que sua tarefa foi a de agf1llPar "por assuntos, as 
emendas e os debates da Constituinte, facilitando a tanef:l dm; estudiosos". E que 
ultrapassou os limites da inclubência CQ!llvários comentários, "Clll'lbora muito a medo''. 
( 10) Mas concluiu, em verdade, texto fundamental ao entendilnento dos irúcios de 
nossa vida re1JUblicana. 

v 
Nascido em Serinhaém, Pernambuco, em 1846, filholl!b Senador elo Império 

Alvaro Barbalho Uchóa CaV21canti, João Barbalho formou-se pdk Faculdade de Direito 
elo Recife e exerceu, inicialmente, as funções de Promotor naiJ!.lela capital e, depois, 
as de diretar geral da Instrução Pública. Deputado provinda! <m1 1874, foi, em 1890, 
eleito deputado à Constituinte. Senador, de 1892 a 1896, integrou, a partir de 1897, 
o Supremo Tribunal Federal, aposentando-se, ali, em 1904 e falecendo em 1909. 
A estes Comentârios à ConstifuíÇão de -1891, publicados em 1903, se juntam, em 
sua bibliografia, Esboço da Organização Polftica e .Administlisliva do Estado de Per· 
nambuco, Lições de Coisas, Elementos de Agricultura, Leituras:!életas, e textos pedagó
gicos (esrudo sobre. o sistern~Z do ensino primário, (Organização Pedagógica das 
Escolas do Rio de janeiro, São Paulo e Pernambuco;· Coeibcação dos Sexos nas 
Escolas Primárias, entre outros)_ 

O livro de Agenor De Roure dâ conta do quanto Badmlho foi um constituinte 
ativo. 

Com respeita à discriminação de rendas, como VÍIIDS, ele se alistou entre 
aqueles que desejavam maior quinhão para os estados. ~ foi além de Júlio de 
Castilhos porque, reservando, como o líder gaúcho, todos 06imposros não incluídos 
no art. 69 do projeto, para oS estidos, ainda queria que cada uni:Jiade federada recebesse 
a quart2 :'3rte dos de importação estrangeira cobrados pdil. União no respeaivo 
territórió. Era dos que pretendiam reduzir a União "ao estctruneme necessârio pai-a 
viver".(") As emendas de Barbalho, comenta De Re>•··e, "fel.Zmeme, não vingaram". 
(12) .. . ... - . 

8) De Roure, ob, cit • p 288. 

9} Anais, Anexo do vol t, p. 33. !n.Pe Rou.,, <>!> .. dt., p. oiO. 
10) ln Rour-e. AB-enor D-e, ob. de, p. 33. 
11) ln Roun:, Agenor De, ob. dt, p. 12 
12) ln !!Dure, Agenor D-e, ob. ele, p. 85. 
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~-'-E:d~~u elê: à. ucciaração de que o eru,.ino instituído e custeado pelos estados 
e por particulares fosse leigo e gratuito. Era de opinião devesse mesmo ser gratuito 
mas não havia necessidade de que a União impusesse essa restrição ao direito dos 
esrados, principalmente tratando-se de alguns cujas fomes de renda escasseam". ('3) 

Apresentou proposta impedindo a existência de um exército permanente 
da União. Não lhe parecia que a instituição de exércitos permanentes fosse "uma 
instituição liberal". "Sou dos primeiros a reconhecer os m:lliros e grandes servtços 
que o exército e a armada nos tem prestado, mas não há nece;sidade de se prescrever, 
em uma Constituição, que haja exército permanente"- argumnem:ava (") 

Com outros deputados pemambucanos defendeu ~ta contrária à interven
ção da União nos estados. vitoriosa, afinal, no art 6'' da úma. Para Barbalho e seus 
companheiros de bancada, em caso algum deveria a União llt"ltervir nos estados. este 
prinápio seria "uma regra sem exceção". Cumpriria, no em:anro, à !Jnião, "agir nos 
Estados a bem da própria Federação". (") 

Curioso é ver como o constituinte combativo de 1890 é, em ·1903, já no 
final de sua passagem pelo Supremo, o analista respeitoso di> texto de 1891, abando
nando, mesmo, suas teses antigas. 

A discriminação de rendas, como foi determinada, contrana a seu entendi
mento de deputado, não lhe parece, agora, contestável: Como haver a União os 
recursos necessários para colocar-se em estado de desempe!!har suas funções· e preen-
cher seus fins?", indaga. (16) __ 

Quanto à expressão "permanentes"; utilizada peb Constituição com relação 
~forças de terra e mar, comenta ele que "suscitou reparos ma discussão" de 1890/91. 
E explica que tudo se deveu por ser ela escusada e avessa.t aspiração da democracia 
moderna. Mas logo reconhece: "Força é convir que enqnanro e humanidade não 
chegar ao estado de paz permanente, indispensável será aaJli governos a força armada 
permanente, organizada em exérdto e marinha proporcionm:los aos recursos do país". 
(I") 

Finalmenre, quanto à possibilidade de intervençãllj pela União, nos estados. 
nega as reservas anteriores e é peremptório: "A imerveru;W é a sanção do princípio 
federativo; sem ela, a ·união seria um nome vão. E as iJlfantias e vantagens que 
a Federação deve proporcionar aos estados e ao povo se ;reduziriam a simples mira
gem". ('8) 

O respeito à norma escrita, que o formalismo de ll!lagistrado _lhe incutira, é 
ainda melhor demonstrado pelo faro de não enxergar ele a fenda, que mais e maís 
se alargava, entre a letra da Carta e a realidade regulada. 

Basta. entre tantOS outros irens, ver como se_es!mde em seus comentários, 
sobre a garantia, trazida pelo an. 29, à representação llll minoria na Câmara dos 
Deputados. Das minorias e, não, da minoria, corrige, lenbrando a emenda aditiva, 
de que resultara o texto. 

13)_ ln Roure, Agenor De, ob dt., p 185 
14) ln Roure, Agenor De, ob. cu., p. 141. 

15) ln Roure, Agenor De. ob _ot., p. 215. 
16) C.v•lcana, )oãú Borbalho üchóa, CcnstiJuU;ão Federa! Brasileiro - l/nnentAriCS, Ri<>, F Grigu;et. 192<1. P 

42 
17) ea-.-alcanú. João B~o Uchóa. ob. ot., p. 68 
l81 Cavaicam: jo:ãu B:...rbalhv t...:chõ;.., oo o:., p 31 
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É com o maior brilho que discorre, a seguir, sobre a disposição, que julga 
das mais notáveis da Carta, procurando suprimir "a tirania das maiorias parlamentares 
e assegurando a livre expansão e influência de rodas as aspirações legítimas que 
surjam no País_ e rendam ao bem público". Faz um histórico do movimento em prol 
da representação das minorias, em rodo o mundo, e ·dos projetes aqui apresentados. 

Em nenhum instante, porém, parece se .dar. conta de que essa e outras 
disposições eram prescrições inautênticas- "metáforas desbotadas" corno costumava 
dizer Capisrrano de Abreu - promessas vãs a que não se sentiam vinculados os 
dirigentes, que controlavam um processo eleitoral torpe, de qualificações adulteradas, 
de votações fraud telas, de apurações bandalhas, rude terminando - o vício final 
-nas depurações do Congresso, produtoras das "câmaras unânimes". De um lado, 
o próprio sistema majoritário-dL<itrital dificultava a premiação das parcelas menores 
de opinião. Mas, de outro. a intenção da elite era mesmo a de impor esse simulacro 
de representação que, em 1902, um ano antes da publicação do livro de Barbalho, 
o Paao dos Estados, manejado por Campos Salles, aperfeiçoara. 

Esse o único reparo a fai:er nesta obra de Barnalho: que é o esforço de 
um dos expoentes daquele bacharehsmo, levado - por hábito e por gosto, como 
cosrumava lembrar Afonso Arinos -à solidariedade com os sistemas criados, à defesa 
das fórmulas consagradas e da imutabilidade das esrrururas. 

Mas esforço de quem contribuiu, como poucos, para a justa compreensão 
do travejamento final do Estado na 1 • República. 

Walter Costa Pono 

A pub I i caç~o em "fac-sim i J e .:los Coment.ir i os ii 

Constituiç~o de 1891, deJo~o BaPbalho, r_eveste-sC' da maior 

import~ncia, tPr,do em ~ista n~o somente o valor intrinseco 

da obra, na qual se cont~m os lineamentos b.isicos que moi 

dama estrutura pol ftico-institucional, cultural e economi 

ca da nossa vida r0publ i cana, mas tamb;m seu significado 

como instrumento do reflex~o sobre as rafzes dos desafiado 

res prob I e mas do Bt•as i I_ contempor·~neo. 
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A rPdt~rario, a Rep~bl ica, o presidencialismo, 

"~c -::;!I'!; ::;:;o di rei: a, o pr· t nc f pi o da separação· dos Poderes e, 

com ele, o controle jurisdicional de constitucionalidade de 

leis e atos, o bicameral ismo, a declaraç~o de direitos e g~ 

rantias individuais, compreendendo o habeas corpus, sao con 

quistas que traduzem a vontade republicana e prov;m daquele 

ordenamento jur i di co se-cu I ar. 

Partindo de um texto encaminhado pelo Governo 

Provis~rio, o primeiro Congresso Nacional Constituinte 

eleito pelo povo, integrado por liberais, positivistas, • ad 

vogados,_ mi I i t8res, juristas e m.;;d i c: os, homens de v ar i as 

concepç~es ideol~gicas e de prop~sitos divergentes se 

unia em torno das mais modernas construç~es politicas para 

proporcionar ao nosso povo as diretrizes fundamentais de 

uma exist;ncia democr~tica. 

João Barbalho, ao lado da dimensão pessoal de 

jurista e membro dos ~ais eminentes da Assembl.;;ia, retrata, 

em sua obra, com clareza de inguagem e perfeito domfnio da 

mat.;;ria, os debates travados, pondo em evid;ncia a auto no 

mia da representação nacional para modi~icar a iniciativa 

do Governo. O i lustre publicista e tantos outros patrícios 

encarnaram, naquele momento, a mais fidedigna representação 

do Poder Legislativo. 
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de 1891 informaram-se, ·e~ rélaç~o a toda a estrutura da 

lei, nos principias assimilados pelo legislador ianque de 

1887. Escritores de renome como 01 iveira Viana, fe I i sberto 

Freire, L~cio Bittencourt, e Raul Cid Lourei r~ registram o 

fato, assinalando que faltou aos elaboradores da Lei Magna 

uma v 1 sao da nossa rea I i da de c i 1·cundante. Eu c 1 ides da Cunha, 

nao muito ma1s tarde, mostrava com "Os Sert~es" as 

~ssimetrias e h~terogeneidades. 

Situada, entretanto, naquele momento • 

nossas 

histÓri 

co, a Constituiç~o centenaria, apesar dos tortuosos caminhos 

da vida republicana, consubstancia uma fonte perene de ons 

piraç;o politica a chamar a atenç;o do legislador para o fa 

to de que, a partir de 1891, o povo se fortalecera no senti 

do de conduzir com segurança os destinos da Maç~o. 

~ verdade que o processo constitucional bras i 

leiro se apresenta entremeado por longas fases de autorita 

rismo, mas o espirita da primeira lei Magna republicana, e~ 

riquecido pelas inuvaçoes operadas nos campos politico, ec~ 

nom1co e social, sempre est~ presente nos teJo.tos ditados P!_ 

la vontade popular. 

AssumE•, entao, invulgar grandeza a figura do 

Parlamento, onde nasce e se desenvolve a democracia em fun 
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estabilidade 

das instituiçÕes. 
Dentro dos ~ostulados de 1891~ o constituinte 

de 1988 ampl tou os mecanismos de participaç;o popular, en 

quanto garantiu a defesa dos direitos individuais, coleti 

vos e sociais. Superou, por conse~uinte, em in~meros po~ 

tos, o primeiro texto da Rep~bl ica, emprestando-lhe uma fei 

çao pÓs-moderna,· sem, jamais se divorciar dele. 

Honra-nos, portanto, como Presidente do Senado 

Federal, determinar a publ icaç~o dos Coment~rios a Consti-

tu· i ção de 1891, por i n i c i ati v a de um dos grandes vu I tos do 

Congresso Nacional o S~nador Ma~co Maciel, cujas virtudes 

cfvicas o credenciam ao respeito e ~ admiração de seus com 
patriotas .. A obra, considerada rara e preciosa em seu con 

te~do, i r a I ev<1r .;s novas geraç;;cs a contribuição histÓrica 

do Poder Legislativo para a construç~o da Naç~o brasileira, 

al;m de homenagear a cultura p~tria atrav;s da figura de 

Jo~o Barbalho, parlamentar de envergadura e jurista de re 

conhecido saber. 

( b\wl2w.J·-"'/I _. 
S~r IMAURO, BENEV I ols 

/ 
Pre_...l dente do Senado Federa I . 



6822 Sexta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1992 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 5: 

Votação, em turno único, do Requerimento n<:>484, 
de 1992, de autoria do Senador Humberto Lucena, 
solicitando, nos termos regimentais, a trans"":rição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "Para 
tranqüilidade da Nação", publicado no jornal O Estado 
de S. Paulo, edição de 1' de julho de 1992. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitãda. 

É O SEGUINTE O ARTIGO CUJA TRANSCRI
ÇAD É SOLICITADA. 

PARA TRANQÜ!LIDADEDA NAÇÁO 

O Estado de S. Paulo, 1'-7-92 

Extremamente oportuna, a entrevista do presidente do 
Senado, comentando a crise política para formular votos de 
que o Presidente da República consiga "ultrapassar essa fase 
difícil.,, mas advertir de que o Congresso dá garantias de 
que a Con-stituição será cumprida "sem o mais leve arranlião''. 
"Se fatos adversos alcançassem o Presidente, a Constituiçãp 
seria inapelavelmente cumprida.,, disse o Senador Mauro Be
nevides (PMDB- CE), descartando qualquer solução casuís
tica, de tipo parlamentarismo-já. São palavras sensatas, que 
merecem registro e comentário, especialmente quando se sabe 
que o piotpera- s-er-dese-mpe-t'fhãdó pe1o---po-der-Legísiativõ"nesta 
situação de emergência ·se reveste de importância fundamen
tal. 

Credite-se ao 'Congresso ó mérito de ter sabido vencer 
a inércia que o· vinha acometendo -especialmente neste 
período de crise. O presidente da Câmara dos Deputados, 
lbsen Pinheiro (PMDB- RS), demonstrou saudável preocu
pação em desobstruir a pauta de votação de projetas relevanR 
tes. Com isso, foi poss"ível remeter ao Senado proposições 
que, subindo à sanção do Executivo, sigriificarão passos à 
frente no processo de abertura da economia e ~liJJJitJ.ã:ç:~o 
dos "cartórios", como foi o caso -da aprovação do projeto 
que permitirá- a modernização dos portos. 

O Congresso é neSte mõmellfu o guardião da democracia. 
É a ele que cumpre assegurar a normalidade do funcionamento 
das instituições. Será ótimo se se mantiver afastado e acima 
de qualquer tentativa de agitação gerada para levá-lo a- adotat 
decisões censuráveis, incompatíveis com a gravidade do mo. 
menta histórico que o Brasil atravessa, carregado de presságios 
mas a ser tránsposto sem o recurso a expedientes lucubrados 
para contornar o espírito da Constituição - decisões passaR 
geiras e demagógicas, suscetíveis de criar no curto prazo difi
culdades maiores do que as de agora. 

E que não se venha a invocar o chamado Poder Mode
rador. Os militares estão, felizmente, plenamente conscientes_ 
de que a missão das Armas estará muito bem realizada ao 
cumprir e fazer cumprir 3 Constifuição. O pailamentariSmo-já 
é urna panacéia destinada a reproduzir 1961, com o plebiscito 
inconstitucional de 1963 e a intervenç;io cinlrgica de 1964. 
Grupelhos que busquem fazer pressão, fora dO Legisaltivo 
visando a que se examinem fórmulas de emergência também 
não deverão serquer ser ouvidos. Nada têm a dar, no sentidO 
de oferecer, para que a crise seja erradicada, sugestõ.es que 
çonsultem o interesse público. 

É no âmbito das decisões autónomas que se adotarão 
no Congresso- inclusive se for chamado a aprovar o progra
ma do Sr. Itamar Franco - que se definirá o destino do 
País. O que não impede que se encarem os problemas do 
presente com a dupla visão demonstrada peJo presidente do 
Senado Federal. Com justéza,-S. Ex~ observou: "To4Ds os 
Poderes devem darMse as mãos para ultrapassar esta fase difíM 
cil". Mas, de outro lado, lembrando a longa transição do 
autoritarismO p3ra o Estado de Direito, asseverou: "E.speR 
ramos ter alcançado maturidade para encãrar esses fãtos (os 
que se ligam à atividade da CPI do Congresso para apurar 
-ª_aç~o do Sr. Paulo César Farias no governo), que são graves. 
Para isso, precisamos contar com a colaboração de todos os 
brasileiros responsáveis". 

Aí está uma reflexão a ser avaliada. Cabe à sociedade 
prestigiar o Congresso nesta tomada de posição em favor das 
soluções assinadas na ConstituiçãO. Na medida em que susten
tarem a defesa da ordem e da Constituição e souber~m repu
diar a escolha de atalhos que levam a vulnerá-la, os cidadãos 
estarão concorrendo para que o advento de dias melho.::es 

_ sejª antecipado. Não haverá ocasião para que qualquer espé
cie de mágica possa produzir bons frutos. Talvez mesmo a 
crise seja oportuna, no sentido de produzir a melhor ocasião 
para que todos constatem que, depois da longa transição men
cionada pelo Senador Mauro Benevides, o País já dispõe de 
-regime que sabe equilibrar a liberdade e a ordem_ e cujas 
instituições políticas criaram depressa r3fzes na Sociedade, 
disposta a sustentá-las contra tentativas de subvertêRlas. 

_ O_P:residente do_Se_nado_oJiO procurou tapar o sol com 
-a---peneir-a-;·--De-forma --siffiples, mas firme, adiantou que ''as 
conclusões da CPI po~rão ter desdobramentos conseq üen
tes., ._Não importa que -o desejo de todos seja que tais desdo
bramentos se dêem na linha reta do cumprimento da Consti
tuição. É preciso que alguém, com a autoridãde do Senador 
Mauro Benevides, o proclame, para tranqüilidade da Nação 
e desmistificação dos aproveitadores da crise. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Item 6: 

-- DisCussão, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n' 7, de 1992 (n' 83/91, nà Câma
ra dos Deputados), quealtera o art. 29 da Constituição 
Federal. (1 ~ sessão_ de discussão.) 

Nos termos do art. 363 do Regimento Interno, a maténa 
ficitrá-em Ordem do Dia durante 3 sessões ordinárias para 
-discussão em segundo turno, quando poderão ser oferecidas 
emendas que não envolvam o mérito. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros-

seguimento na próxima sessão. _ 

O SR. PREsiDENTE (Lucídio l'ortella)- Item 7: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n9 4, de 1992, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães e outros Senadores, que 
dá nova redação ao artigo 47 da Constituição. (2• sessão 
de discussão.) 

Em discussão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Conoedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para dis
cutir. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, como não estarei aqui para outras -discussões a respeito 
dessa matéria, gostaria apenas de manifestar, também rapida
mente, a razão que me levou a apresentar essa proposta de 
emenda constitucional. Apresentei-a com o apoio de vários 
Srs~- Senadores, como determina a nossa Constituição. -

É uma nova redaçãO para o art. 47, que passaria a dispor: 

"Art. 47. Salvo disposição constitl(cional em 
contrário, as deliberações de cada Casa: e de suas Co:. 
missões serão tomadas por maioria-de votos, presente 
pelo menos um terço de seus membros." 

Sr. Presidente, no Brasil, em todas as nossas constituições 
a maioria absoluta foí exigida. Não é uma práticã.--O.os outros 
países. Lá se fala em maioria, mas remete-se a definição da 
maioria para os Regimentos da Câmara e do Senado, ou_ Casas 
equivalentes. Isso ocorre nos Estados Unidos e em diversos 
países da Europa. No Japão, a constitUIÇão determina um 
terço como quorum necessário. 

Srs. Senadores, essa proposição dá a impressão ·de que 
nós qu~remos aproVar matérias com ·üm qüorulii--mais redu
zido, com menos Parlamentares - é essa a apaTência. Mas 
vamos à prática. -o ·que é que- tem acontecido- no nosso Con
gresso? Quantas e quantas vezes. para não haver votação, 
um dos lados se retira do plenário; poi'qUe sabe que o outro 
não vai conseguir· a maioria absoluta? Quindo não é um. lado, 
é o outrol Isso ocorre nas duas partes, porque ninguém tem 
uma maioria absoluta tranqúila - e isso já ocõrreu várias 
vezes e poderá ocorrer inúmeras outras vezes. 

E se a maioria "exigida for de- uffi terÇo? Qualquer dos 
lados sabe que o outro pode colocar um terço· no plenário 
para votar a matéria. Então, para ganhar, procurara colocar 
o maior núrilero de Deputados possível para que isso ocorra, 
para que tenha a possibilidade de vitória. Isso chamará para 
o plenário um-maíoi número de Parlamentares. 

Estamos aqui, Sr. Presidente, às vésperas de um problema 
político. Tenho a minha idéia do que virá a ocorrer daqui 
para a frente. Mas vamos admitir que isso não ocorra. Será 
que alguém tem dúvida de que o Congresso ·passará por uma 
crise séria? Há, inclusive, a possibilidade de se parar este 
Congresso de urna vez por todas durante muito tempo, porque 
ninguém tem maioria absofutal 

Então, coloco essa ·proposta para discussão; para deixar, 
talvez, na prateleira, da mesma forma que ocorreu em 1989, 
quando apresentei o Projeto o<:> 342, do Senado, que define 
os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo 
e julgamento. Aquele projeto não tinha nada a ver com a 
situação que estamos viVen-do. Ele foi aprovado no Senado 
ç. está parado na Câmara até hoje. E existe determinação 
constitucional para regulamentarmos esta questão. Ele está 
na Comissão de Constituição--e Justiça da Câmara, o Relator 
deu parecer favorável, mas ele não foi votado. E não se pode 
votar agora, senão ele é vetado. 

Mas aqui está uma outra proposta para ficar à disposição 
dos Srs. Parlamentares para que S. Ex~ façam aquilo que 
é a nossa obrigação. Podem emendar, podem sugerir, podem 
modificar, mas a proposta está aqui, e se S. Ex•' tiverem 
o cuidado, a oportunidade, de relembrar o que o Senado 
aprovou, verão que tudo está aqui; tudo o que hoje é neces
sário se fazer está aqui. 

Não sou jurista, mas uma vez tive· Uma discussão com 
o Senador Cid Sabóia de Càrvalho, quando S. Ex• veio me 

falar em vacatio legis. Parece-me que no momento está ocor
rendo isso. Não sei se de fato está, mas há pelo menos uma 
resolução do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa ques
tão, considerando que determinados artigos daquela Lei de 
1930 não mais prevalecem. 

Mas havia sido feita urna proposta aqui. Não tinha nada 
a ver com o impeachment do Presidente Fernando Collor 
de Mello, porque foi apresentada elli 1989, e Sua Excelência 
ainda nem era Presidente da República. Ela foi aprovada 
no Senado em 1990, e há dois anos está dormindo um sono 
tranqüilo nas gavetas da Câmara dos Deputados. 

Procuro apresentar proposta, lançando idéias para discus
são no Senado e na Câmara dqs Deputados, para ver se elas 
merecem atendimento. Porque, no meu entendimento - e 
a· experiência está aí, no mundo inteiro, que não exige--eSsa 
maioria absoluta que a nossa Constituição determina -_se 
tivéssemos uni quorum menor, teiiamos um compareCiinento 
maior a decisões mais- rápidas e mais freqüentes a respeito 
das matérias em discussão. 

O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. Ex' um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer e 
muita honra, Senador Almir GabrieL 

O Sr. Almir Gabriel - Senador Jutahy Magalhães, há 
dois aspectos na sua fala que quero ressaltar. Em um parece 
que se pode observar a premonição que o inspirou, certamente 
em função de cumprir aquilo que a Constituição determinava~ 
ao elaborar vários projetas que regulamentam dispositivos 
constitucionais; no outro; há a condição prática que está sendo 
vivida pelas comissões e pelo próprio Plenário do Senado. 
A mesma coisa ocorre em relação às comissões e ~o Plep.áti_o_ 
da _Câmara. Creio que a exigência que se tem posto nas COnsti
tuições brasileiras, de maioria sObre o total de parlamentares, 
tem sido sempre uma dificuldade e não um avanço; tem sido 
sempre razão para não se trabalhar ou para se evitar de traba
lhar, isto é, a ausência passa a--ser !nais ímport3nte-do que 
a presença. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É exatamente isso. 

O Sr. Almir Gabriel -- Pelo projeto de V. Ex' a pi-es-eõça 
passa a ser muito iinportante_ e obriga aqueles que queiram 
fazer da ausência um instrumento de ação política que o façam 
com muito mais sabedoria do que até hoje tem acontecido. 
Digo iSso pela experiência adquirida na Presidência da Comis
são de Assuntos Sociais. A difiCuldade de V. Ex~ - e nós 
todos temos vividO para fazer aprova-r Projetas da maior im
portância para ó País - é bem de se tomar em conta; em 
face da proposição de V. Ex~ De maneira que considero da 
maior impOrtância que ela seja discutida e aprovada por este 
Senado e também, (!fi um praz9 curto, pela Câmara dos Depu
tados. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a impor
tante colaboração- de V. Ex~, nobre Senador Almir Gabriel, 
pois sei da sua preocupação com o funcionamento da Comissão 
de Assuntos Sociais. 

Procuramos estabelecer um horário diferenciado para as 
nossas reuniões, para as quais eu propus 17h ou 17h30min, 
mas não sei por que ele foi mudado para 14h, o que é inviável. 
V. E~ tem lutado pelo funcionamento da Comissão de Assun
tos Sociais, mas não tem obtido resultados práticos em face 
das dificuldades existentes. É a Comissão que tem maior nú-



6824 Sexta-feira 21 DIÁRIO DO CON9RE~SO lnCIONAlc_(Seção II) Agosto de 1992 

mero de membros e grande importância,- rrias é muito difícil 
reunir o número necessáriO~ - - - - -

Agradeço a V. Ex~ a colaboraçã(). Va_mos ver se num 
futuro próximo conseguimos' pôr em -votaç3:0 esSá--CJ.o.estão, 
para o que é necessário o QuOrum de três quintos. 

Sr. Antônio Mariz- V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muito pr.Zer:

O Sr. Antônio Mariz- Senador Jutahy Magalhães, estou 
acompanhando a discussão do seu projeto de emenda constítu~ 
cional e confesso não ter posição definida sQbre a matéria. 
No entanto, desejo registrar ã iinportãhcia do assunto_ que 
é trazido à discussão do Senado ~. em princípio, considerar 
pertinente a proposição, qUando se considera que, na legisla
ção vigente e na atual Constituição, as c_omissões têm po~er 
terminativo, pOis já "ê"lfossível, beije, aprovar nas comissõe-s, 
sem a participação do Plenário, matériaS de gtande relevância, 
sobre qualquer tema, ressalvadas as restrições da própria 
Constituição. Então, creio perfeitamente· a:driiisSível que· Se 
discuta o quorum ideal para as votações no plenário. Se as 
comissões podem, elas mesmas, decidir pelo Plenário, por 
que não poderia deliberar um terço da composição de cada 
uma das Câmaras? Considero a proposta de emenda de V. 
Ex~ oportuna, pois é o momento certo para que o Senado 
se debruce sobre essa questão do quorum. É preciso conside
rar, também, o argumento de V. Ex~. a saber, que a redução 
do quorum, paradoxalmente, poderá determinar_ o inverSo, 
isto é, quorum mais sigrtific3.t1Vo em Vittude de certeza anteci
pada que todos terão de que a matéria será objeto de votaçãO. 
Portanto, congratulo-me com V. Ex~ pela emenda e me reservo 
o direito de, oportunamente, voltar ao assunto, definirid-o 
uma posição. Muito obrigado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex• 
e espero contar com o seu voto, que é muito importante, 
não apenas numericamente, mas em função- das opiriiões que 
expõe nesta Ca_sa. e por intermédio de V. Ex~ conseguir outros 
apoios a essa proposta. __ _ . _ . . . 

O Senador Almir Gabriel pensou exatamente na_ questão: 
os omissos, hoje, decidem os nossos problemas, ou·, melhor 
dizendo, não permitem que decidamos. Pela omissão, conse
guem alcançar o objetivo, ertquãnto desejamos que, no" Con
gresso, pela presença, pela ação e pelo voto, venhamos a 
decidir democraticamente e, quem tiver m3iori-ã"venCetâ,-pre.: 
valecendo a sua vontade. Como V. Ex' mesmo reconhece, 
é o oposto daquilo que se iina:gina. Com a redução para ul"ll: 
terço ocorrerá exatamente a situação oposta, q Plenário estará 
sempre mais cheio, porque qualqUer das facções políticas po
derá colocar um terço necessário para decidir a votação. En
tão, o outro lado terá que vir para disputar· no voto a prefe
rência e conseguir o resUltado. que deseja. 

Sr. Presidente, eu desejava apenas fazer referência a esSa 
proposta para que não passasse em branco, na esperança de 
que, em pouco tempo, possamos trazê-la a plenário, para 
decisão; e como este é um dia em que falamos tanto em 
fantasmas na CP!, que não tenhamos fantasmas no plenário. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESID!i:NTE (Lucídio Portella) -Não havendo 
mais quem peça a palavra, a discussão da ma_tér_ia terá prosse
guimento na próxima SesSão. 

O SR. PRESiDENTE (Lucfclio Portella) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. -

Volta-se à lista de oradores. Concedo a palavra ao nobre 
Se_nador João Calmon. 

. O SR. JOÃO CALMON- (PMDB - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta 
tarde, manifesto a minha revolta e a minha repulsa em face 
da nefanda tentativa de seqüestro,_ na noite de ontem para 
a hí.ãiibãde hoje, da mãe, da irmã e do irmão da Deputada 
Rita Camata - uma das figuras mais importantes do cenário 
político nacional. 

Esse atentado ocorreu no interior d_o Espírito Santo e 
foi amplamente focalizado dos principaiS jornais editados na 
Capital do nosso Estado, A Gazeta e A Tribuna. 

Sobre essa tentativa de seqüestro, passo a ler textual
mente um trecho do jornal A Gazeta, que reproduz declara
ções do Senador Gerson Camata. 

no Senador Gerson Caniata, marido da Deputada 
Rita Camata, disse ontem à IJOite, por telefone, de 
Bras11ia, que os assaltantes .<;.h~garam à casa de sua 
sogra e perguntaram por Rita. Segundo Camata, a De
putada Rita esteve na casa da mãe no último fim de 
_semana. Gerson Camata :;e çl.isse preocupado em razão 
do assalto e da ameaça de seqüestro sofridos peJa irmã 
de Rita. O Senador lembrou que outro fato lhe causou 
muita preocupação: a filha dele e de Rita, Enza Rafae
la, que tem menos de seis anos de idade, passou quinze 
dias na casa da avó. -
· · Pa,ra o s·en3dor.~ parece que os assaltantes estavam 
mc:(S)IlO procu_rando Rit~ _pu sua filha. Ele lembrou que 

_ n~O houv~ !le_nh~m pedido dele ou da Deputada Rita 
Cã.Illata no sentido de- que as Polícias civil, militar e 
federal se empenhassem no caso. Ele acrescentou: rei
vindicamos apenas uma ação normal das polícias. •• 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse fato tem conotações 
tão graves que, nesta sessão, com a presença muito reduzida 
de Senadores, julgo-me no dever de ler a reportagem publi
cada, na manhã de hoje, pelo jornal A Gazeta, da capital 
do meu Estado, cujo título é este: 

____________ :_'_família eVit3; o se"i:)_üestÍ'o de irmã de Rita Camata. 
Cinco homens armados tentaràffi seqüe"Strar, ml 

.Jp.a~rugada de ontem,_ a irmã da Deputada Rita cama
ta, Katya Elvira Paste, '24 aDOs. A tentativa de seqües
tro _ ocorre_u na ~sa da fai}lilia_ Paste, "Q._um S:Ít_io em 
São João de Viçosã., _Venda Nova do Imigrarite. O 
seqüestro- não _se concretizou devido à intervenção de 
um 'itmãó da Deputada, o -Advogado Eleutério Con
ra9-o ·paste', 35 anos, ·qué negociou ·com os nlatgirtais 
durante três horas. 

_ Os--c.dnii"nosos."impla_ritaram o terror, amea.çando 
matar todos, caso não cooperassem. Pãra inthhidar as 
pessoas rendidas, os assaltantes engatilhavam as armas 
e as apontavam para a cabeça de Eleutério e Katya 
- irmãos de Rita Camata- ameaçando atirar. 

A tentativa de seqüestro teve início- às 22h35min 
-da noite de terça-feira", quando o caseiro da família· 
Paste, Luiz da Silva, chegou ao sítio em companhia 
de um morador conhecido como Evilásio. 

O sítio da família fica no -Km 111, à margem da 
BR-262, no Distrito de São João de Viçosa. Como 
a entrada não tem iluminação, os dois moradores foram 
facilmente rendidos por quatro seqüestradores que es-
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tavam escondidos atr_ás do portão e de uma árvore. 
Dentro da casa estavam Eleutério e Katya acordados, 
assistindo televisão e a mãe da Deputada Rita Camata, 
Anides Paste, que dormia em um dos _quartos. Eleuw 
tério ouviu quando uma pessoa mexeu no trinco da 
porta da cozinha e chamou Katya para ver do que 
se tratava. Ao perguntar quem era, Eleutério ouviu 
a voz de Luiz da Silva. Quando a porta foi aberta, 
Eleutério e Katya foram rendidos pelos quatro homens 
armados, que se identificaram como policiãis federais. 

Armados com dois revólveres calibre 38, uma pis
tola calibre 7.65 e uma faca, os quatro renderam todos 
na cozinha. "Desde o início percebi que era um assalto 
ou coisa parecida, pois policiais -não iriam agir dessa 
forma" - relatou o irmão da Deputada Rita Camata. 
Segundo ele, os marginais disseram que Luiz havia
sido preso c_orn uma pequena quantidade de droga e 
eles estavam na casa para verse havia mais droga escon
dida. 

Usando esse pretexto, um dos homens saiu em 
direção aos quartos da casa, enquanto três deles ficaram 
na cozinha. Nesse momento, Eleutériõ notou-que um 
deles estava com um lenço no rosto e era chamado 
pelos outros de "líder". 

Desde que entraram na residência, os marginais 
mandaram que todos ficassem olhando constantemente 
para o chão, para que não os reconhecessem depois. 
Esse procedimento foi mantido durante todo o tempo 
em que ·os assaltantes ficaram na residência. 

Quando um deles voltou dos quartos-, o-chefe disse 
·que não era um assalto e sim um ·seqüestro. "Na verda
de, isso é um seqüestiõ" - enfatizoü :.._.,.'nOS V3.rii0s 
levar a sua irmã", disse a Eleutério, referindo-se a 
Katya. 

Nós sabemos que aqui é a casa da Deputada Rita 
Camata. E mandou Katya pegar duas roupas, pois "vai 

. ficar algum tempo conosco'' -acrescentou o criminoso 
para Eleutério. O advogado se ofereceu para ir em 

-lugar da irmã e o pedido foi negado, sob a alegação 
de ele ficaria preso para ser o mediador. Nesse momen
to, Eleutério tentou argumeiJ.taf cjiie a familia não tinha 
muitas posses mas que iria comeÇar urila negociação 
de imediato. "Ele perguntou quanto tempo levaríamos 
para conseguir os 500 milhões de cruzeiros, em dinhei
ro, para o pagamento do resgate. Quando ele se referiu · 
à essa quantia, tentei atgiitp.entat; ·mais de uma vez, 

, que não tínhamos tanta grana e perguntei se não podía
mos negociar em outros termos." Os quatro asSaltantes 
mandaram todos para a sala, e neste Inomento um 
quinto homem apareceu dentro da casa. Na cozinha, 
eles ficaram reunidos por alguns minutos e voltaram 
para a sala. O chefe do bando-ordenou que o "soldado" 
ficasse vigiando Eleutério, Luiz, Evilásio, Katya e Do
na Anides. Em cada cómodo em quem entravam, os 
assaltantes tiravam tudo que podia ser levado. 

"Só ficaram os móveis", lamentou Dona Anides, 
na tarde de ontém. Enquanto os marginais reviravani 
toda a residência, Eleutério manteve um diálogo com 
um deles. Ele me pergUntou se eu conhecia arma e 
falei que não sabia atirar. Então ele disse que a arma 
que estava. em sua mão era uma pistola 7.65, que já 
havia levado cinco tiros e que doía muito ser- baleado, 
disse ao Advogado". ~egundo ele, o argumento usadO 

para convencer o assaltante a não usar a vioh~ncia foi 
colocar-se do lado do bandido: "argumentei que sou 
advogado e que, na profissão, já havia defendido margi~ 
nais como ele e: que a recompensa era ser assaltado", 
afirmou. Nesse instante, o marginal demonstrou firmç
za, segundo Eleutério, e não se deixou levar pela con
versa. Depois de roubarem quase tudo que havia na 
casa da fam11ia Paste, os ladrões resolveram ir embora 
e pediram o carro de Eleutério. O Advogado disse 
que o Escon estava batido, sofrera um acidente e os 
ladrões se contentaram com o chevette. O carro foi 
encontrado no final da tarde de ontem, próximo ao 
posto da Polícia Rodoviária Federal, em Viana". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço este registro, porque 
me parece essencial que sejam solicitados providências enér
gicas e imediatas junto à Polícia Federal, para que aconteci
mentos desse tipo não se repitam e~ principalmente, para 
que dêem à Deputada Rita Camata, a seu marido e a seus 
familiares plena segurança. Creio que esse episódio, registrado 
pelo principal jornal do Espírito Santo, é apenas a ponto 
do iceberg. 

O Sr. Humberto Lucena- _Permite-me V. ~~~um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Com muito prazer, concedo 
o aparte ao nobre Senador Huinberto Lucena, do PMDB .. 

O Sr. Humberto Lucena- Ouço o relato que V" Ex• 
faz sobre a tentativa de seqüestro de fámiliare_s da Deputada 
Rita_ Camata e desejo, então, levar a V. E~. em meu nome 
pessoal e dos demais companheiros de Bancada, nossa solida
riedade à Deputada Rita Camata e ao Senador Gerson Cama ta 
e a seus familiares, diante desse quadro que V. Ex~ -ãcaba 
de pintar e que bem representa a violência institucionalizada 
no Brasil. V. Ex~ faz muito bem ao alertar o Senado _e a 
Nação e em apelar às autoridades competentes do setor de 
segurança, especialmente ao Senhor. Ministro da Justiça, no 
sentido de assegurar plenas garantias não somente ao Senadqr 
Gerson Cam.ata, ã sua espora, Deputada Rita Camata, mas 
também a todos os seus familiares, para que fatos como esse 
não voltem a acontecer 

O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V" Ex•, nobre 
Senador Humberto Lucena, o aparte, que reflete a sua preocu
pação e a de todos nós pela segurança desses ilustres parlamen
tares que estão sob grave ameaça. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.) 

S. Ex~ não eStá presente. 
_CO!J-cedo_a palavra ao no~re Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
existe uma juventude que invade ruas e praças para protestar 
contra a impUnidade, repetindo refrões de músicas de Caetano 
Veloso e Chico Buarque. Existe uma juventude que busca 
diariamente aprimorar suas marcas e recordes, nas piscinas, 
nas academias, nos ginásios de esportes; existe uma juventude 
que ao nascer do sol já está nos campos arando a terra ou 
manipulando instrumentos de trabalho nas fábricas e nos escri~ 
tórios. 

Existe uma juventude que busca nos bancos escolares 
o conhecimento e o saber. Existe uma juventude que à noite, 
~principalmente nos finais de semana, canta e dança ao som 
dos mais variados gêneros musicais. Existe, enfim, uma juven-
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tude brasileira, que protesta, que pratica esporte, que traba~ 
lha, que estuda. que se diverte. São os nossOs filhos, os nossos 
irmãos,- os amigos dos nossos filhos, os amigos dos amigos 
dos nossos filhos. 

Sr. Presidente, S~ e Srs~ Senadores: 
Existem determinados momentos em que o barulho da 

juventude é silenciado. Em que· tOdos se calam, e, atônitos, 
não conseguem perceber o que acontece. Este momento pode 
se dar, por exemplo, na cena em que a jovem atraiz Cláudia 
Abreu, interpretando Uma personagem-da minisérie do genial 
Gilberto Braga, em "Anos Rebeldes", é fuzilada nQ meio. 
da rua por um policial do exército, como vimos na -s'elil~na 
passada. Atares e telespectadores prenderam a respiração 
diante do barulho ensurdecedor da rajada çla metr(!lhadora. 

O silêncio e a perplexidade podem também ceder ao 
barulho e a animação quando a arma de um policial militar 
é descarregada no peito de um jovem de 23 anos no interior 
de uma boate onde outros _tantos jovens dança_m ao sOm -de 
um rock, de um reggae, de um samba qualquer. O tiro produz 
um estrondo eterno, pois perpassa o peito do jovem e ficã 
na memória, no Canto mais profundo do subconsciente de 
todo aquele que presenciou 'a' cena. 

O fato, corria deve sef-do conhecimento_ dos memp_r_o_s 
desta Casa, se pasSou na mã.drugada do último sábado, em 
uma boate, em Florianópolis, capital de nosso Estado, Santa 
Catarina. O nome do bar: "Barulho Urbano"; a platéia: cente
nas de jovens; os invasores: uma tropa de choque da PM; 
a vítima: o segurança da-boate, Murilo Luiz, 23 anos; motivo: 
som muito alto, barulho. - - - , 

Mais do que destempero do policial que acionou o gatilho 
da arma assassina, o episódio do_ último sábado deixa transpa
recer um tipo de comportamento das forças policiais de-meu 
Estado. Que não se_queíra Siinplesmente punir o policial autor 
do tiro. Claro que ele deve pagar pelo ato que praticou. Mas 
o fato é que nestes últimos dois anos e meio, depois que 
assumiu o GOverno do _Estado o Sr. Vilson Kleint!.PiDg, e_ 
com a nomeação <:lo- Secretário de Segurança, Deputado Sid
neY Pacheco, áviólênciã. e o·descontrole ganharam propOrçõeS 
traumáticas. - · - ~ - ' - · T • • 

Há um sentimento de impunidade, que paira acima da 
lei, que protege as ações violentas. Os policiais, assalariados 
como todos os funcionários públicos, que têm seuS salários 
arrochados por uma política perversa, recebem ordens e as 
cumprem. Ora atacam odiosamente os apoSentadOs que rei
vindicam o pagamento dos 147%; em seguida invadem e ati
ram nos trabalhadores sem-terra que estão acampados; e por 
último ocupam uma simples boate, discutem ·com os jove'ns 
e assassina:in ó Segurança do estabelecimento;· que, desa:rma
do, foi tOmar explicações e ptótestar contra o'ãtõ- arbitrário: 

O Governador do Estado a tudo assiste. limitando-se 
a publicar notas em jornais, invariavelmente justificando a 
violência, a pretextO da defesa da ordem e da segurança públi
ca. Em todos os episódios o Secretário Sidney Pacheco foi 
absolvido. De nada adiantaram os protestos das entidades, 
da imprensa, dos pronunciamentos dos parlamentares, tanto 
nesta Casa quanto- no Parlamento __ catarineiise-. O império da 
impunidade fala mais alto, os compromissos políticos de cam
panha devem ser mantidos, e nada acontece _com estes verda
deiros infratores da lei, que a nada e a nin·guê'm respeitam. 

Agora, nesta semana, a A~sembléia Legislativa de Santa 
Catarina aprovou uma solicitação -ao Governador, para que 
ele exonere o Secretário de Segurança. Inquéritos e processos 
correm internamente, na Polícia Militar, e na Justiça. Mas 

nada restituirá a vida do jovem Murilo Luiz; nada apagará 
da lembrança da juventude que freqüentava o "Barulho Urba
no•• naquela madrugada de sábado as cenas:de violência; nada 
fará esquecer as marcas das pancadas recebid3.s peloS apOsen-
tados e pelos trabalhadores sem terra. · 

Que o Senhor Gqvemador exonere o SecretáfiO.de Segu
rança. Que destitua todo o comando ~a Polfciã Militar. Mas, 
mais ·do que isto, que restaure a legalld-ãde, o respeito às 
leis, os direitos individuais. Que, iit_dependente_ do próximo 
Secretário que v_enha a ser nomeado, saibam todos que não 
existe a ~mpunidade e que toda violência có l~_~;:t~d;t será exem
plarmente punida. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte!la) -· Concedo a 
palavra ao nobre Senador Franscico Rollemi)erg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. PreSidente, Sr'& e Srs. Sena
dores, é por demais conhecida a situaçãO de "penúria, de irriobi
lísmo, de praticamente estagnação, eni que se encontram os 
órgãos, institutos e pessoal de pesquisa no País. Há pouco 
tempo, daqui desta mesma Tribuna, tive .. oportunidade de 
referir_-me a esse. problema, quando endossei o pleito·do Sihdi
cato Nacional de Trabalhadores __ de Instituições de Pesquisa 
Agropecuária e Florestal - Seção Sindical - CNPT-EM
BRAPA- pela justeza de suas_ reivindicações. 

Outros ilustres Senadores têm também aqui focalizado 
com ênfase a necessidade de o governo promover e incentivar 
as atividades de pesquisa e tecnologia no País. 

Essa é uma questão_, como quase sempie sóLai:ôntecer, 
dependente do estabelecimento de prioridades e hierarqui
zação de metas e valores que norteiam o governo na distri
buição de recursos. É indispensável-que se disponha de maio
res fluxOs de disponibilidade para os programas relacionados_ 
à pesquisa. É irriposSível que se continue a relegar, a segundo 
plano, ações diretamente relacionadas à formação de infra-es
trutura tecnológica e aperfeiçoamento de pessoal, ambas igual
mente indispensáveis às tarefas do desenvolvimento ·econó
mica, A crise brasileira,' seja qual for a sua extensãO, fátal
meri.te- prOVocará sitUaÇão' degradante para o País, êaso não 
corrijamOS esse \'iéis'.. Neste pOnto, Sr. Presidente, sínto a 
necessidade de repetir minhas palavras ao tratar desse assunto 
em outra oportunidade: 

.. Em nome da inflaç_ão, há pelo menos duas déca
das, perpassando diferentes governos, não encontra-

- mos outro caminho senão reduzir salários e orçãmen
tos, cortar verbas e subsídios, enfim afastarmo-nos cada: 
Vez m-ais de uma so.ciedad~ qu__e_s~ja __ mais forte 61mais 
equârtim-e." 

É pre~iSo dizer màfs Uina ·vez qüe-seiTI"teCnologi_a' e: qua
dros profissíonais nunca chegaremos à tão propalada moderni
dade, nunca alcançaremos o futuro. Estaremos condenados 
a todos os- nihles originários da estagnação. 

Sr_ Presidente, uma das principais· tai-etas de nõssa atução 
parlamentar é de servir de eco às lídjma5: aspirações de t:IOSSO 

poVO, Visando a formalizar a consecução- de seus justo~ pleitos. 
Em relação às atividades de_ pesquisa-e tecnoJogia avolumam
se atualmente as reivindicações e os protestos vindos de dife
rentes segmentos da comunidaqe. Ago_r~ mesmo tenp_o diante 
de mim ofício do titular da Secretaria de Estad.o d_a Agricul
tura, Abastecimento e Irrigação - SAGRI de Sergipe -
solícitando apoio ·no sentido de encaminhar pleito ao Senhor 
Secretário Execu_tivo do Ministério da Economia, Fazenda 
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e Planejamento, Dr. Luís Antônio Gonçalves, objetivando 
tornar prioritários os recursos destinados à Extensão- e Pesqui
sa, em face da possibilidade de redução de recursos por parte 
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejarnento. 

Srs. Senadores, mais uma vez dentro desse assunto de 
estímulo à pesquisa e tecnologia não posso deixar de emprestar 
minha solidariedade às reivindicações da Sagri do Estado -de 
Sergipe feitas por IDeio de ofíciO o qual peço seja transcrito 
para os Anais da Casa. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
FRANCISCO ROLLEMBERG EM SEU DISCUR
SO: 

ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 

ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - SAGRI 

OFÍCIO N' 770 
Ref. GSE - 422192 

Aracaju, 22 de julho de 1992. 

Exmo. Sr. 
Sen. Francisco Guima_rães Rollemberg 
Praça dos Três Poderes 
Brasília/DF. 

Senhor Senador, 

Temos a grande satisfação de cumprimentar Vossa Exce
lência~ ao tempo em que vimos solicitar-lhe o imprescindível 
apoio no sentido de encaminhar pleito ao Senhor Secretário 
Executivo --do Ministério da Economia~ Fazenda e Planeja
mento Dr. Luiz Antônio Andrade Gonçalves, objetivando 
tornar prioritário os recursos destinados à Extensão e à Pesqui
sa, pelas razões alinhadas a seguir: 

-o binônio Extensão/Pesquisa é erlrelnamerite dentro 
do contexto da produção agrupecuária; 

-A geração de tecnologia agropecuária é indispensável 
e necessária para que o País continue a diminuí_r a_ dependência 
por tecnologia vindas de fora, as quais sempre se adaptam 
às condições locais; 

-o Brasil ainda apresenta baixos índices de produção, 
reflexo da incipiente adoção de tecnologia inovadoras; 

-há uma grande necessidade de maior capilarização dos 
trabalhos de transferência de tecnologia junto à comunidade 
de produtores. 

Em vista disso, diante da possibilidade de redução de 
recursos por parte do Ministério da Economi.a, Fazenda e 
Planejamento, vimos solicitar seu especial empenho junto ao 
citado Ministério, com o propósito de ser assegurado o caráter 
prioritário de destinação da totalidade dos recursos previstos 
para a pesquisa e extensão. 

Valc;mo-nos da oportunidade para reiterar à Vossa Exce
lência, a expressão do nosso apreço e elevada consideração. 
- Edimilson Macbado de Almeida, Secretário de Estado da 
Agricultura, Abastecimento e Irrigação. 

TLX.CIRC.NR.094/92- Asbraer 

limo. Sr. Presidente 

Em conjunto com a direção da Embrapa estamos desenca
deando uma luta ferrenha para conseguirmos tornar priori

-tário 100% dos recurso_s destinados a extensã_o e a_pesquisa. 

86 para a extensão rural esses_ recursos são da ordem 
de Cr$ 108,7 bilhôes de cruzeiros. Pedimos urgência no con
tato com Deputados, Senadores, Governador, Secretário de 
Agricultura e Fazenda do seu Estado, para que através de 
telex, telefonemas ou car_tas enviadas através de Fax ao Secre
tário Executivo do Ministério da Economia, Fazenda e Plane
jamento Dr. Luiz Antonio Andrade Gonçalves, torne esses 
recursos prioritários, para posterior-liberação. 

O numero do telefone do MEFP: (061) 225-8616 
. FAX: (061) 223-4681 
. TELEX: 61.1044 ... 
No aguardo de sua presteza e agilidade, desde já somos 

gratos 
Saudações, Walmir Marques Giusti, Presidente - As

braer. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Sen3.c;lor Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI (PRN - MS. Pro
nuncia-o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena
dores, o gás natural_ é conhecido no mundo. con.t«m1porâneo 
como o combustível da modernidade pelas vantagens e segu
ranÇa-na sua Utilização e por suas características não-pOluen
tes, além da economia que r_epresenta: os preços mundiais 
situam-se na faixa de US$7 a US$11 por barril de petróleo 
anteriores à invasão do Kuwait pelo Iraque. 

A participação do gãs nattii"al na _matri;z en_ergética mun
dial é, atualmente, da ordem de 21%, chegando a mais de 
30% na Argentina. No Brasil, a participaçãO desse produto 
na matriz energética chega apeilas a 2, 1%, com uma comercia
lização de somente 47% da produção bruta, de cerca de 1_7 
milhões de metros cúbicos/dla, em contraste com a média 
mundial de 83% e com os 78_% da Argentina. 

Por essas razões, o Governo Federal decidiu, recente
mente, ampliar a participação da utilização do gás natural 
na nossa matriz energética para 10% até o ano 2000. Embora 
o Brasil possua reservas estimadas de . 115 bUh.õ~s d~ ,n;tetros 
CIÍbicos de gás natural, produz apenas 6,3 bilhões de metros 
cúbicos anualmente, dos quais 1~18 bilhão de metros cúbicos 
sãoqueimados em alto mar. A distância dos poços da rede 
de coleta existen,te inviabiliza a utilização desse gás, que é 
qiieiriiado. - -

Uma opção economicamente viável que surgiu como res
posta a essa decisão foi a iiriportação de gás natural da Bolívia, 
mediante a construção de um gasoduto de três mil e quatro
centos quilómetros, ligando Santa Cruz de la Sierra, na Bolí
via, a Campinas, no Estado de São Paulo, com ramais para 
Belo Horizonte e Curitiba, mediante investimento de 1,89 
bilhão de dólares, sendo 1,42 bilhão de dólares em território 
nacional e 470 milhões de dólares na Bolívia. 

Foi nesse sentido que o Presidente Fernando Collor assi
nou acordo, esta semana, com o governo boliviano, criando 
os mecanismos legais para que possam ser intensificadas as 
negociações que os dois governos vêm mantendo com o Banco 
Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolv_jmento, para 
obtenção do financiamento da obra. 

Através desse gasoduto, que poderá ter, no futuro, cone
xões com outras partes do Brasil e até mesmo com a Argentina, 
para a importação da gás daquele pafs, o Brasil receberá cerca 
de oito milhões de metros cúbicos/dia, a ser utilizado em 
usinas termelétricas, aquecimento de caldeiras, indústria de 
fertilizantes e como combustível para ônibus e táxis nas gran
des cidades. A previsão prevista é de que o Brasil venha 
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a consumir, no fim da década, de 70 a 80 milhões de metros 
cúbicos/dia de gás natural, sendo 50% de gás nacional, 30% 
argentino e 20% boliviano. 

Para a concretização desse projeto, Contudo, ainda há 
inúmeras questões a serem resolvidas, sendo a principal delas 
a parTicipação de empresas privadas nacionais na importação 
e no transporte de gás natural por condutos, uma forma de 
fazer com que haja recursos adicionais para- a implantação 
do sistema de aquisição e comercialização do gás boliviano. 

Este é o assunto que riie traz boje a esta tribuna, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. Venho apelar para a rápida trami
tação do projeto de autoria do nobre Deputado Jarvis. Gaid
zinski, que se encontra em exame na Comissão de Economia 
da Câmai"a dos Deputados, após ter recebido parecer favorá~ 
vel da Comissão de Minas e Energia daquela Casa. 

O p:r:ojeto de lei do Deputado Gaidzinski propõe a regula
mentação do exercício do monopólio da União na importação 
do gás natural e no seu transporte por conduto_s, previstro 
nos incisos III e IV do art. 177 .da Constituição. 

De acordo com o projeto, esse mOnopólio será exercido 
pelo Poder Executivo, •ceamo órgão de orientação e fiscaliz_a
ção" e "por meio de empresa brasileira de capital nacional, 
como entidade executora". O projeto -prevê, ainda, que a 
execução desses serviços pelas empresas dependerá de autori
zação do Poder Executivo. O prazo para essa autorização 
é de sessenta dias, a contar do recebimento do pedido, segundo 
emenda do relator do projeto na ComisSão de _Minas e Energia
da Câmara, Deputado Murilo Pinheiro, aprovada pela Co-
missão. - _____ ~ 

Com a aprovação da proposição em questão ficará regula
mentada a forma de exercíçio do JIJ-O.nopólio provisto na Cons
tituição, abrindo~se a empresas brasileiras de Gapital nacional 
a possibilidade de operar na importação e no tran_sporte de 
gás natural que noss'?S vizinhos possuem em abundância. 

Vejo múltiplas vantagens na aprovação-do projeto do 
nobre Deputado Jarvis Gaidzinski. O monopólio previsto na 
Constituição é assegurado à União. Na impossibilidade de 
que esta opere no setor, por falta de recursos, poderá delegar 
a execução dessas atividades a empresas privadas, desde que 
brasileiras e de capital nacional, o que respeita as_ questões 
referentes à soberania brasileira envolvidas nesse campo da 
vida económica. 

Outro ponto que não foi descuidado no projeto é o papel 
que cabe ao Estado_ no que concerne ao estabelecimento de · 
diretrizes para o setor. Nele se prevê que o Poder Executivo 
orientará e fiscalizará a atividade particular nesse campo, dan
do-lhe, portanto, condições plenas para a feitura de políticas 
e para o acompanhamento do desempenho das empresas que 
nele resolverem atuar. 

Deixando a aná_lise _do projeto do ponto de vista dos 
princípios nele contidos, voltemos à sua importância no caso 
da importação do gás boliviano. Por que não devemos buscar 
combustível mais barato e de melhor qualidade com a ajuda 
de capital privado nacional? A superioridade desse tipo de 
combustível está mais que demonstrada. Há empresas brasi
leiras interessadas em participar do projeto do gasoduto, como 
o grupo Itamaraty, de Olacyr de Moraes, e a Construtora 
Mendes Júnior, de Murilo Mendes. Ambos estão preocupa
dos, no entanto, com os empecilhos legais existentes à sua 
participação na iniciativa, Segundo manifestações à imprensa 
em Santa Cruz de la Sierra, na ocasião da assin.atura do acordo 
entre Brasil e Bolívia. 

Por isso, Sr. Presidente, srs. Sen(ldores, vejo coino uma 
necessidade a aprovação do-projeto de lei do Deputado Gaid
zinski. Estaremos beneficiando toda a sociedade brasileira 
se o fiZermOs. Os estados por onde passar o gasodutO es.t3.r_ão 
sendo favorecidos pela utilização do gás e pela geração de 
empregos que o projeto propiciará, a exemplo do que ocorrerá 
no .Estado de _Mato Grosso do Sul, que tenho a honra de 
representar neste Senado. -

O projeto do gasoduto prevê um trajeto que est3r.\fàien~o 
dendo as regiões que detêm maior capacidade de. demanda 
em todo o País. Ele cruzará o meu Estado, todo o rico interior 
do Estado de São Paulo, com ramificação para Minas Gerafs 
e Paraná, podendo ser posteriormente estendido a Santa Cata
rina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo, 
justamente os pontos de maior desenvolvimento industrial 
do País. 

No futuro, esse gasoduto poderá atingir também Campo 
Duta"n, na Argentina, país que dispõe de até 30 milhões _de 
me_troS cúbiCos/dia para "fornecer aq_ ·mertaQo l;?rasileiró. Pot 
esse lado. pode-se antever. também, uma maiOT iritegra_Ç3.o 
entre o Brasil e _os países vizinhos. extremamente benéfica 
para todos. 

O interesse dos governos estaduais tanto no projefó- _do 
gasoduto quanto na aprovação do projeto de lei do Deputado 
Gaidzinski tem sido muito grande. Prova disso é o ofício que 
recebi, há poucos dias, do Governador Pedro Pedrossian, 
do Mato Grosso do Sul. do qual gostaria des.tacar um t-recho 
para V. Ex~: 

.. Ao permitir que a União conceda o monopólio 
de importação e de trãnsporfe por Condutos de gás 
natural a empresas brasileiras de capital naciorl.al, o
projeto de lei abre a possibilidade de atuação a empre
sas regionais de transporte de gás, bem como enseja 

- que os estados brasileiros se articulem cpm 9 -empresa
riado nacional, visando à importação de gás natural, 
o que coincide com as metas do meu governo para 
ó desenvolvímento económlco e- para a manuterição 
da qualidade ambiental de Mato Grosso do _Sul''. 

Quero apresentar ainda, a V. Ex~, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores •. um outro argumento em favor da posição que 
defendo: segundo estimativaS feitas--pelo presidente da Com
gás e da Associação Brasileira das Empresas Estaduais Distri
buidoras de Gás Canalizado, Luís Appolónio Neto, se forem 
somados, no ano 2000," uma· importação de 16 milhões de 
metros cúbicos/dia de. gás boliviano- à produção dãs -bacias 
de Santos e de Campos, ainda teremos um déficit de o_ferta 
para o mercado consumidor brasileiro da ordem de 21,6 rrü
lhões de _metr<?s cúbiCC?sldi_a. _Come;> se pode ver, o esforço 
que for iniciado agora ainda não terá sido suficie-nte- -parà 
atender a toda demanda nacional no ano 2000. 

Não vejo motivo~, portanto, para, em nome de um mono
pólio que não pode ser exercido, deixa_on_os de ter um combus
tível de melhor qualidade, menor preço, mais segurança e 
que polui menos. EmpresárioS; Estados_e o próprio Presidente 
Collor estão mobilizados nessa tarefa. Assim, creio ser da 
responsabilidade do Congresso Nacional criar os n:iéiós-leg3is, 
dentro dos preceitos estabelecidos_ na Carta de 1988, para 
que as forças vivas da sociedade promovam o seu desenvol
viràento. Acredito que se assim procedermos estaremos dando 
ao Bra$ilas oportunidades de que ele necessita para prosperar. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, após 
a Segunda Guerra Mundial, com a intensificação do processo 
de industrialização desencadeado no Brasil, acelerou-se ra_pí
damente a urbanização da vida brasileira. As cidades viraram 
metrópoles em poucos- anos, algumas até megalópoles. sofren
do o ~'inchaço" em suas periferias. A demanda de moradia 
popular, que se seguiu, provocou ••m enorme _déficit neste_ 
setor, agravado, ano a ano, pela explosão demográfica que 
se verificou no País, principalmente nas décadas de 50, 60 
e 70. 

Pela sua relevância e magnitude sOcial, o Goverrio, a 
partir de 1964, resolveu intervír na-questão, formulando uma 
política nacional de habitação, com o 'objetivo de incentivar 
a "construção de habita_ções de interesse social e o financia
mento da aquisição da casa própria, especialmente pelas clas
ses da população de nienor renda''. Criaram-se -eDtãó~meca- _ 
nisinoS, como o Sistema Financeiro _de Hat>itação_ (S;FH), _q 
Banco Nacional da Habitação, a correção monetária nas ope
rações imobiliárias, cdris-Uiistancíados na Lei n9 4-:3so: de 21 
de agosto de 1964; ''medidas de estímulo à indústria de cons
trução civil", como as contidas na Lei n9 4.864, de 29-11-65; 
a regulamentação dos "condomínio-S em edificações e aS incor
porações imobiliárias", disposta na Lei n<? 4.571, de 16 de 
dezembro de 1964. 

O Sistema Financeiro de HabitaçãO ãlicerçava-Sé sobre 
quatro fatores básicos: salário, emprego, coneção monetária 
e inflação controlada, tendo como fontes de reçur_so.s, funda
mentalmente, a caderneta de poupança e o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), para atendimento à classe 
média urbana e à massa trabalhadora. Os financiamentos se
riam a prazos longos e a custos baixos, dentro de uma ecjuiva
lênCia ebtre os reajustes salariais e os das prestações da mo
radia. 

No início dos anos 80, entretarito, com a aceleração do 
processo inflacionáriO, ocorreram os· primeiros deseqUilíbrios 
no Sistema, caril o aparecimento do rombo habitacional, o 
que proVocou a criação do Fundo de· Compensação de Varia
ções Salariais (FCVS); cobrado em financiamentos habita
cionais. Mas foi, efetivamente, a recessão de 1982/83, que 
aprofundou o déficit na habitação. Por outro lado, naquela 
época, e mesmo depois, as cadernetas de poupança já estavam 
perdendo para outras óperações financeiras, e a situação do 
Sistema Financ~irO -de· Habitàção· deteriorava-se a cada dia 
que passava. A recess~o vitimaVa Ta:inbém o mutuário, com 
a diminuição do poder aquisitivo dos assalariados das classes 
média e trabalhadora. As prestações da casa própria eleva
ram-se desmensuradamente, e o Governo teve de adotai', atra
vés do Decreto-Lei n' 2.164, de setembro de 1984, o Plano 
de Equivalência Salarial, pelo qual as prestações seriam reajus~ 
tadas no mesmo índice dos aume'ltos salariaiS. --

Mas, Sr. Presidente, todas as dificuldades e problemas 
do passado tomaram-se menores diante do caos que predo
mina no momento atual, principalmente a partir de 1990, 
no Governo Collor de Mello. Já agora, por exemplo, o rombo 
do Fundo de Compensação das Variações Salarias (FCVS) 
atinge a astronómica cifra de vinte e dois bilhões de dólares 
e um déficit habitacional da ordem de dez milhões de mora
dias. Quanto a este último item, é ilustrativo mostrar que, 
em 1980, o Sistema Financeiro da Habitação financiou a cons-

trução de 627 mil unidades de moradia; em 1990, sob o impacto 
do bloqueio da poupança pelo Plano Collor I, construíram-se 
apenas 30 mil unidades. Também a-pofítka governamental 
orientou-se no sentido de arrochar, ainda mais, os mutuárioS 
do Sistemã Financeiro de Habitação, cobrando aumentos ex
cessivos sobre as prestações. Com isso. a inadimplência avolu
moU~se progressivamente, agravando mais o setor. 

-- A causa de todo esse descalabro é .a polítiCa económica 
do atual Governo, centrada na recessão, no achatamento sala
rial, na inflação de 1.000% ao ano, nos juros altos, na inadim
plência dos Estados e MunicípiOs p-ara com o Fundo de Garan~ 
tia por Tempo de Serviço (FGTS), e ainda -algumas medidas 
equivoCada que foram adotadas. A dívida dos Estados e Muni
cípios cbm 0-Fmido de Garantia, segundo dados da própria 
Caixa Ecoriómica Federal, atinge cerca de 4 trilhões de cruzei
ros-. re-cursos esses, destinados por lei, a financiamentos para 
construção de casas populares e obras urbanas. Essa dívida, 
enttetanto, não é cobrada judicialmente, o que não acontece 
com os mutuários inadimplentes, que são, rigorosamente, exe
cutados após o vencimento de três prestações não pagas. 

A tecessão e ·o achatamento salarial reduziram drastica
me·nte o·-poder aquisitiVo dos assalariados da classe médi3. 
da população e- da classe trabalh3do"rà. Concomitantemente, 
o custo de produção elevou-se desmedidamente trinta e dois 
pór -cento acima da inflação. Ademais, o confisco do Plano 
Collor I, da poupança popular, no início do Governo, esvaziou-· 
as loiites de recursos do SiStema Financeiro de Habitação. 
O GOVerno também aesviou rêerirSos destinados ao setor, 
pa:ntCoblir o déficit do Tesouro, aumentando o rombo habit.a
dOilal. Reajustou ainda os recursos do Fundo de Garap:tia 
por Tempo de Serviço abaixo do índice inflacibilár'ió,-depre-

- cian:do-os enormemente, e criou ·a poUpança rUral, retirando 
cerca: de quinze por cento dos recursos do Sísterità Hrasileiro 
de Poupança e Empréstimo (SBPE). 

Outro sério- fator causador do rombo na habitação são 
as liquidações extra judiciais das Sociedades de Crédito Imobi
liário. O processo dessas liquidações, como a demora de sua 
execução e a não correção monetária do passivo, acarretou 
enormes prejuízos ao Sistema Fin_ãnceiro de HHabitação. Já 
para as associações de mut1.,1ários em todo o País. a _causa 
do déficit reside nos "resíduos do saldo devedor", originários · -
da incompatibilidade dos dois sistemas empregados, "o da 
amortização dos empréstimos_, via pagamento das prestações, 
que obedece à equivalência salarial e às normas contratuais, 
com reajustes periódicos, e a correção monetária do saldo 
devedor". 

Não obs_tante·, o Governo insiste, teimosamente, em-ale~
gar qUe. o déficit financeiro_na habitação- é, unicamente, obra 
e graça dos subsídiOs aos mutuái:"ibs. E rima justificação mais 
fácil e simplista, para quem não quer reexaininar a questão 
a.fun:do e refgrmular _os __ s_eus próprios erros, na busca de 
uma solução_ real e definitiva. Assim, o Governo porta-se 
como 6 avest111z- que _esconde .a cabeça e dejxa o resto do 
corpO exposto às_ in_tempéries do tempo. 

Ao mesmo tempo que se desmantelava, de um lado, o 
sistema habitacional, do outro, impunha-se uma política per
versa em relação aos mutuários do Sistema Financeiro de 
Habitação. A Caixa Económica Federal, como principal agen
te -financeiro, apoiada pelo Banco Central, fixava reajUstes 
esoorchantes nas prestações da casa própria, superiores à infla
ção e aos aumentos salariais. O Banco- Central referendou, 
por exemplo, a decisão da Caixa Econômica Federal de apli
car, comulativamente, duas leis diferentes sobre as prestações: 
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a Lei de número 8.100, que admite a cobranÇa da taxa da 
caderneta de poupança, e ainda um percentual de produti
vidade de 3%, e a Lei n'? 8.222, que reguiaosautnentos e 
antecipações salariais, a partir dO INPC. E essas prestaçõeS 
- notem bem - referiam-se a contratos de mutuários- de 
financiamentos pelo Plano de Equivalência Salarial. 

Os mutuários. Sr. Presidente, foram duplamente lesados. 
Primeiro, pela superposição de índices de reajuste da cader
neta de poupança e das antecipações_oontidas na Lei n9 8.222 
e, segundo, porque, embora as antecipações tivessem incidên
cia sobre o salário de até três salários mínimos, os óãilcos 
repassaram -integralmente o aumento _às prestações, desconsi
derando essa limitação. Assim, d~sde 1991, as prestações e 
o saldo devedor estavam sendo reajustados pelas taxas da 
caderneta de poupança, que são também corrigidas pela Taxa 
de Referência de Juros, instituída pela Lei n" 8.177, ignorando 
assim o direito adquirido de milhares de mutuários, que ti
nham balizado seus contratos pelo Plano de Equivalência Sala
rial. As prestações subiram, em doze meses, de janeiro do 
ano passado, a janeiro deste ano, em cerca de 803,64%, o 
que equivale a um índice de 69% superiOr à inflação do_ ano 
passado. Em maio, o reajuste foi de 560,78%, correSpondente 
ao percentual acumulado __ de _correção da cadern~ta Qe pou
pança, entre abril de 1991 e março deste ano, ~ IJlais 3% 
de taxa de produtividade. Em julho, o aumento seria de 
824,75%. Mas todo esse abuso foj contido com a d~cisão 
do Supremo Tribunal Federal, a 25 de junho último, ao deéia
rar inconstitucional vários artigos da Lei n9 8.177, de 1991, 
que previa a utilização da Taxa Referencial de Juros para 
reajustar as prestações e o saldo devedor dos imóveis finan
ciados pelo Sistema Financeiro de Habitação. 

Esses artigos modificavam o Sistema de _Equivalência Sa
larial previsto nos contratos, que totalizam mais de quatro 
milhões. Com o acórdão do Supremo, o reajuste da prestação 
e do saldo devedor volta a acompanhar o aumento salarial, 
pois a lei não pode ferir o direito adquirido e o _ato jurídico 
perfeito. 

Alguns exemplos sobre a política governamental na área 
habitaCional, penalizando os adquirentes de imóveis, j>odeln 
ser constatados. Um mutuário, com renda mens_al_di 4 milhões 
de cruzeiros, que recebeu uma antecipaÇão de 26%, até a 
parcela de três salárioS ID.ÍI)itno_s, perCebeu um reajuste real 
de 4,49% em seus vencimentos brutos. Mas não era es~ per
centual, como manda a lei, que os agenteS financeiros áplica
vam sobre as prestações, e sim os 26%. que é o índice integral 
do INPC, acarretando um acréscimo de 20;59% na-prestação 
do mutuário. Há casos t;;tmP~m de adquirentes que, ao Com
prar o imóvel, o seu salário permitia o pagamento de três 
prestações e meia, e hoje mal chega aos 25% de uma ·prestaR 
ção, em contratos feitos coni bancos. 

Ora, são inadmissíveis práticaS cmilo essa, punindO O 
indefeso mutuário, que não tem para onde apelar, senão para 
a Justiça. Ele tem sido deixado abandonado aos desmandos 
e arbitrariedades das autoridades do Govemo, pois os ageÜtes 
financeiros agem como entendem, estipulando, aleatoriamen
te, os reajustes das Prestações. 

Por outro lado, a inflação atual, na faixa dos 1.000% 
ao ano, extremamente elevada, tem sobrecarregado, além 
do limite, os mutuários, impedindo-os de arcar com a pesada 
correção das prestações habitacionais, situação essa agravada 
ainda pelos baixos salários que o Governo Collor impôs, dra
~nianamente, aos assalariados. 

Os adquirentes enfrentam ainda outros sérios ob$táculos 
à aquisição da casa própria, como a defasagem entre o valor 
do empréstimo do Sistema Financeiro de Habitação e_ o preço 
comercial dos imóveis, Colocados à venda no mercado. O 
limite máxírno de financiamento está atuaJmente calc1,1lado 
em 5.000. Unidades Padrão de Flnanciamerlto ::...__ UPF, Cortes
pondentes a 46 milhões de cruzeiros. e equivalentes_ a cjnqüen
ta por cento do valor venal do imóvel. Como o adquirente, 
geralmente, não possui os outros cinqüenta por cento do pre
ço. terá de recorrer ao Sistema Hipotecário, em condições 
bem- mais adversas. Enquanto o Sistema Financeiro d~ Habi
tação cobra juros, em média, de onze por cento"ailuaiS.;_coln 
Prazos de pagamento em até 25 anos, o Sístenla Hip-otecário 
adota juros de até dezoito por cento, e em prazos menor_es, 
até 15 anos. 

Não bastasse tudo isso. o Governo e as seguradoras cogi
tavam, em abril último, de onerar ainda mais o sacrificado_ 
mutuário, com o aumento do .valor do seguro habitacional, 
que garante a quitação do financiamento, caso haja invalidez 
ou morte do mutuário. ou incêndio, desabamento e inundação 
d:o _imóvel._ Só não foi avante com a_ medida e:m função da._ 
decisão da Justiça. -

Não é sem razão, diante de todas essas dificuldades, que 
a_inadimplência em São Paulo chegue já aos 40% dos um 
milhão e oitocentos mil contratos com a Caixa_ Económica 
Federal, segundo dados da Associação Brasileira das Entida
des de Crédito Imobiliário e Poupança-ABECIP. E os bancos 
confinnam que o número dos inadimplentes das prestações 
da _casa própria continua crescendo, em decorrência, principal
mente, _da recessão e da política salarial. 

Ainda recentemente, a Federação das Associações de 
Mutuários do Estado de São Paulo elaborou um memorial, 
com cerca de cinco mil assinaturas, entregue à direção da 
Caixa Económica Federal, criticando a atual polítici habita
cional do Governo para com os mutuários. A entidade (eivin
dica a suspensão da execuçlão extrajudicial das dívidas dos 
mutuários desempregados, o cumprimento das cláusulas rela
tivas ao reajuste pela variação salarial e a suspensão da cobran-
ça do diferencial das prestações anteriores. · 

Sr. Presidente, 
O Supremo Tribunal Federal, sabiamente, sustou, com 

seu acórdão, uma ignominiosa injustiça que o Governo Fede
ral vinha praticando contra os mutuárioS do Sistema· Finan
ceiro de Habitação, ao impedir que se continuasse utilízando 
a Taxa de Referência de Ju.ros para balizar os reajustes das 
prestações e do saldo_ devedor da çasa própria, acima _da infla
ção e dos aumentos salariais. Mas é preciso ir além. E preciso 
reformular o Sistema Financeiro de Habitação, para combater 
o déficit do Fundo- de Compensação das Variações Salariais, 
e possibilitar os investimentos neceS;Sários à ·expansão e exten
são da moiadia próprfa às classeS inenos favorecidas da popu
lação e à geração de mais emrpegos. 

Era o que tínhamos a dizer sobre o assunto. __ . __ _ 
Complementando o meu pronunciamento de hoje, Sr. 

Presidente, desejo informar que pedi à Assessoria do Senado 
um estudo analítico dos indicadores de Desenvolvimento con
tidos no Relatório do Banco Mundial- 1991. 

A assessora D~ Maria Aparecida Santos Pereira foi encar
regada de preparar o trabalho solicitado por mim. 

Como considerei o estudo muito bem ela9orado, com 
informações importantes, delibefei transcrevê-lo nos Anais 
do Senado para o conhecimento de todos os Senhores Senado
res, com os meus cumprimentos à asse_ssoria por sua eficiência 
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e, muito especialmente à assessora Dr" Maria Aparecida San
tos Pereira que mais uma vez demonstra a qualidade do_seu 
trabalho, sempre de alto nível. 

Ela e os assessores_do _Senado como um todo têm 1 j':lpta
mente com meu assessor pessoal, Dr. Edgard Lincoln de 
Proença Rosa, sido peças importantes no meu trabalho parla
mentar. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O_SR JU-
TAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO: . . 

Referência: Estudo analítico dos Indicadores de De
senvolvimento contidos no Relatório do Banco Mundial 
- 1991 . 

1- Introdução 

O relatório anual do Banco Mundial, ano-base 1991~-riãO 
por acas_o traz o instigante título ''O desafio do desenvolvi
mento". Nos oito capítulos em que ele se divide são discutidos 
os conceitos básicos que permitiram formular os indicadores 
de desenvolvimento e, uma vez estabelecidas correlações entre 
o comportamento desses indicadores, o impacto que o incre
mento ou declínio de alguns deles provoca nos demais e no 
grau de desenvolvimento dos mais de cem países estudados. 

Como todo Report da entidade, o trabalho tem marc_ant_e 
natureza conceituai, possibilitando ao analista uma excelente 
visão da performance da economia mundial. São só durante 
o ano de 1991, objetivo explícito do _estudo, mas -pela 
abrangência das séries históricas -que respaldam as análises 
de tendências - dos último_s a,nos que ajudã.Z:ãiDi compor 
o mosaico político--económicO onde se movem os países na 
fantástica aventura do desenvolvimento. 

Trabalhou-se com dados realizados_, estimados e proje
tados, onde as experiências-constatadas pela história econó
mica dos diferentes países Ioram Complementadas pela simu
lação de construções teóricas, de forma a melhor avaliar os 
atributos do desenvolvimento, bem como as suas restrições 
objetivas. - -- --

O cruzamento conce1tual oferecido te_m_o Qlérito de possi
bilitar ao analista particularizar para o país de interesse o 
resultado das inferências estabelecidas e privilegiar uma con
cepção qualitativa do desenvolvimento, entendido como a har
monização do padrão de bem-estar dos povos, a partir do 
aprimoramento dos meios de produção e da crescente partici
pação das maiorias no processo d,e divisão da riqueza. 

Os subtítulos que referenciam os temas abordados São 
qs seguintes: 

1. A economia mundial em transição 
2. Caminhos para o ·desenvolvimento 
3. Investindo em gente 
4. O clima para as empresas 
5.- Integração com a economia global 
64 O fundamento macroeconômico 
7. R:epensando o Estado 
8. Prioridades para a ação. 
Em volume separado, como ocorre todos os anos, foi 

escolhido um tema para exploração detalhada. Neste ano, 
a opção dentro do tema genérico "Projeç6es económicas glo~ 
bais e os países em desenvolvimento" ficou para o comércio 
internacional de produtos primários, matéria esta de grande 
interesse para países como o Brasil. 

Objet~vando oferecer uma análise utilitária, em termos 
de se extratr uma possível contnOuição à atividade legislativa, 

no se;ntido ,de melhor compreender _os processos de transfor
mação que permeiam a trajetória dos povos rumo ao desenvol
v!rnento, são listadas nos capítulos seguintes as principais ocor
rências que condicionaram o desempen-ho económiCo no últi
mo ano, particularizando, semPre que possível, para a Amé
rica Latina e o Brasil. 

Do mesmo modo, tentar-se-á sinalizar as expectativas 
decorrentes das diferentes combinações de políticas econó
micas, com vistas à inserção ou reinserção dos países em des
vantagem no rank das nações, no contexto hodierno de d_esen
volvimento. 

Igualmente, é intenção deste trabalho, em sua parte final, 
confrontar as recomendações do ideário neo-liberal com as 
possibilidades de ganhos reais para o País na bUScã ae Parceria 
(principalmente investimentos estrangeiros diretos e financia-
mentes externos para a formaÇão de capital bruto) na comuni-
dade económica internacional. - --- -- - -

2. Explicitação Conceituai e Metodológica 

2.1 Grupos Analíticos 

Países Exportadores de Petróleo - Países exportad~res 
de petróleo e gás, incluindo reexportadores. Como critério 
conceituai foi exigido que um mínimo de 50% da pauta de 
exportações fosse constituída por esses produtos: Congo, Irã, 
Iraque, Líbia,l';Jigéria, Omã, Arábia Saudita, Trinidad Toba
go, Emirados Arabes e Venezuela. A ex-URSS foi excluída 
por falta de acesso a dados. 

Países Endividados de Média Renda - Órupo de vinte 
países em sérias dificuldades decorrentes da pesada carteira 
de endividamento externo: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile~ 
Congo, Costa Rica, Costa do Marfim, Equador, Egito, Hon~ 
duras, Hungria, México, Marrocos, Nicarágua, Peru, Polónia, 
Filipinas, Senegal, Uruguai e Venezuela. 

OECD....:..... sub-grupo de economia de ãlta Tenda, formado 
por membros da Orgariização para a Cooperação Económica 
e Desenvolvimento, exclusive Grécia, Portugal e Turquia,
que foram conceituados no grupo de renda média. 

2.2. Grupamento- por critério de reoda - classificação 
de acordo com o Produto Nacional Bruto "per capita" 

Baixa-renda: países com PNB per capita entre US$580 
e US$6,000 em 1989. · 

Alta-renda: países com PNB per capita superior a 
US$6,000 em 1989. 

Obs.: Albânia, Cuba, República Popular da Coréia -e 
União Soviética f0i"3ni ciassidicadaS -simplesmente como uou
tras economias". 

2-3- Regiões Geográficas 

~ Sub-Saara africano: todos os países do Sul do Saara, exce_
to Africa do Sul. 

Europa, Meio-Leste e Norte da ÁfriCa_:_ países europeUs 
de média renda: Bulgária, Tchecoslováquia, Grécia, Hungria, 
Polónia, Portugal, ROJ;têiJia, Turquia, Iugoslávia e todas as 
economias ao norte da Africa e meio-leste mais o Afegariistão. 

Leste Europeu: Hungria, Polónia, Romênia e Iugoslávia. 
Leste Asiático: ta<!os os_ países de baixa e média renda 

do Leste e Sudeste da Asia e Pacífic_o, inclusive China -e Tai
lândia. 

Sul da Ásia: Bangladesh, Botão, Índia, Myanmar, Nepal, 
Paquistão e Ceilão. 

América Latina e Caribe: todos os países ao Sul dos 
Estados Unidos. 

3. Antecedentes Históricos 
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Em 1950 a rêrida percapita dos países africanOs repre
sentava 11% da renda média dos· países industriali:~_ados hoje 
este percentual decresceu para 5%. 

Na América Latina o decréscimo tem sido vertiginoso 
a partir dos anos 80. Aumentaram as disparidades entre os 
grupos analíticos e também ef!tre os países de um mesmo 
grupo. De modo geral, a América Latin3 tem crescido menos 
que o avanço da economia como um todo, especialmente 
se consi~erados o leste e o s~l asiático. . _ -- --

0 sucesso do leste _da Asia se explica pelo entusiasmo 
com que abraçou o comércio in_ternacional, enquanto que, 
à luz do ideário neoliberal, o sul da Ásia, África e América 
Latina- perinanecern. relutantes na escolha de um modelo de 
desenvolvimento ''contemporâneo". 

A percentagem de pessoas que vivem nos países pobres 
elevouRse para-80%, ou quatro bilhões de almas~ _sendo que 
a sua participação no total de bens e serviÇoS produzidos pela 
economia mundial é inferio-r a -20%. - -

No comércio internacional essa participação limitaRse a 
17%, o que comprova a tese da sua nãoRintegração ao_mercado 
internacional. 

Ainda segundo o ideário neoliberal, a exposição das eco
nomias aos choques externos tem sido fundamental" para expli
car as diferentes forlnas de reação à integração económica 
mundial. A integração tem sido um mecanismo -de_ de:fesa-
para as economias de industrialização tardia. _ 

O colapso do Sistema de Bretton Woods teve efeito fulmi
nante nos preços das commodities, gerando uma discriminação 
prejudicial aos países dependentes--das exportaÇões-de produR 
tos prirnáflos. Já os choques do petróleo ocorridos em 
1973/1974 e 1979/1980 afetaram indiStintamente todos os pai
ses, 

A análise_ contida no documento do Baq.ço Munçl_ial ignora 
a situação de desvantagem das ecOnomias em de~~nyo]yirne11~ 
to, decorrentes do desmantelamento do ~iSte~~ de Eret~n 
Woods para afirmar que, numa situação igualitária- quando 
dos ch_o_ques do_ petróleo - _O que variou foi 3. capacidade 
de absorção desses cho_ques e o grau de defesa Qu vulnera
bilidade das e_conomias e _a~ maneiras que el.as escQl!J.eram 
para superar e/ou conviver com a crise. 

Mas reconhece que, em decorrência do segundo choque, 
os Estados Unidos adotaram Q_rrt m.ix de p91ítica monetária 
e fiscal cujos reflexos foram ~ elevação da ~x~ de juros reais 
a partir de 1980, com resultados desatrosos para as eco-nomias 
endividadas caso do Brasil. 

O impacto do choque de 1970_ foi, para a maioria dos 
países, menor que 10% do PIB, enquanto _que no choque 
de 1980, em termos de comérciO internacional-~- ta}C:,t.Ji. dç 
juros reais, os efeitos cresceram se cOmparados a 1970. Para 
a América Latina e África os _efeitos combhl.ãdOs são estim-ados 
em mais de 10% do PIB (média dÕs contillentes)., m.p.ito -IT~ai_S_ 
amplos que em outras regiões/países subdesenvolvidos. 

Nos países industrializados, políticas compensatórias e-s
pecífiCas contríbuíram para recompor Os éfeitos receSsiVos dos 
choques. Entre essas políticaS cOmpetiSatóriàs,--á prática de 
jUros negativos como mecanfsino de estímulo à retomada do 
aquecimento da atividade produtiva foi uma das principais 
responsáveis pelo amortecimento do impacto no perfil de em~ 
prego e renda. 

Entre o final da década de setenta e a primeira metade 
de oitenta, a libor (a taxa real do dólar oferecida pelo London 
Interbank) aumentou de um ponto percentual para 6%, en~ 

quanto o crescimento global da economia declinava, o comér
cio internacional deteriorava-se e os preços das commodities 
atingia níveis aviltantes. 

----O resultado foi o agravamento da situação dos países 
endividados- cuja maior parcela dos créditos foi contratadã
a juros flutuantes- que tiveram seus serviÇos da dívida extre
mente onerados. 

A saída encontrada pelos líderes das economias indus
tria~s fo_i __ 9 estímulo deliberado _à interdependência do comércio 
iõ.temacional, como -fOrma de proteçãO contra eventuais movi
mentos hostis. 

Neste contexto, o volume que os bancos internacionais 
emprestaram cresceu cerca de 800% durante a década de 
setenta, para algo próximo a US-$800 bilhões. Países do Ter
ceiro Mundo gastaram em consumo e projetes de relevância 
sócioRecon6mica duvidosa, além de financiarem a importã.ção 
de petróleo a preços subsidiados. A produtividade dos investi
mentos nos setores de baixa e média renda caiu para cerca 
de 1/3 entre sessenta e setenta, aO mesmo tempo em que 
as suas dívidas ~xternas agregadas cresciam de US$63 bilhões, 
em 1970, para US$562 bilhões em 1980. · · · 

A crise da dívida emergiu durante um mundo em ~e:ces-_ 
são, com altas taxas de juros e marcante deterioraçãO nos 
termos de troca. 

Assim, o pagame~to de juros pelos paíseS subctesenVol~· 
vidos cresceu 40% entre 1980-1983, chegando a US$64 bi
lhões, ou, 3,2% do PIB desses países, contra a média de 
1% verificada até poucos anos antes. · 

O México declarou a moratória em 1982. Vários outros 
países foram forçados a reeSfrutUíar seUs acordos com oS cre-. 
dores oficiais e os_ bancos comerciais privados. 

Naquele ano, os bancos comerciais virtualmente cessaram 
seus empréstimos para a maioria dos países subdesenvolvidos. 

O agregado financeiro líquido transferido para as nações 
em vias de desenvolvimento em 1981 era de US$36 bilhões, 
enquanto que em 1989 esses países, exauridos pelas política 
recessiva do Primeiro Mundo, registraram em suas Contas . 
Nacionais transferências líquidas de capitais para as economias 
industriais - sob forma de pagamento de serviço da dívida 
~da ordem de US$30 bilhões! 

Como conseqüéncia, os investimentos caíram violenta
mente, agravando ainda mais o enfraquecimento das suas eco
nomias. 

Nos anos oitenta, o PIB real cresceu muito lentamente 
no Sules-aara Africano, na América Latina, no Leste e Nort_e 
da África e no Leste Europeu. 

Nos países industrializados, o crescimento da_e_cpnomia 
voltou a acelerar-se na segunda metade dos anos oitenta. Os 
fatores básicos da retomada do crescimento podem ser explici
tados pela combiriação de políticas de desregulamentação, 
queda dos preços do petróleo em 198_6, políticas monetárias 
expansionistas, coope"ração política no Grupo dos Sete (G-7), 
liderando o crescimento das atividades comerciais e produ
tivas, baixa .dação, moderadas melhorias .nos salários -
que já são bons- e altos índices _de lucratividade dos investi-_ 
mentes privados, especialmente no Japão e Europa Ocidental. 
Porém, mais que qualquer outro, a estabilidade nas condições 
macroeconômicas conferiu uma vantagem ímpar à retomada 
do crescimento, ao mesmo tempo em que a grande integração 
nos fluxos de financiamento e no comércio exterior fez crescer 
a taxa de produtividade, de modo que os ajustamentos foram 
menos dolorosos e geraram frutos mais rapidamente para as 
economias industriais, em parte, mediante a sua capacidade 
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de transferir os so:fiirrieritos marginais do modelo para o Ter
cenro Mundo. (O que não deixa de ser uma vantagem compa
rativa.) 

Neste quadro, os Estados Unidos são um caso à parte, 
passam de um superávit de US$7 bilhões na balança comercial 
em 1981 para US$162 bilhões de déficit em 1986, declinando 
depois para US$110 bilhões em 1989. 

Os Estados Unidos absorveram 23% das mercadorias ex
portadas pelos países em desenvolvimento no ano de 1989 
- mais que o fluxo combinado entre Japão, Alemanha e 
França. -

Nos anos recentes esse déficit é estimado por ter absor
vido em média entre 4 e 5% das poupança mundial e, na 
outra ponta, devido ao estrangulamento da capacidade de 
endividamento_dos países em desenvolvimento que púderam 
a capacidade de importar (em 1980, importaram US$70 bi
lhões, em 1989 esse valor decreu para US$50 bilhões). 

3.1. PriricipaiS características da década de oitenta e do 
primeiro ano de noventa. 

A década de oitenta é corretamente conceituada como 
sendo a década do ajuste via reformas estruturais. 

Vários países cortaram seus déficits orçamentários me
diante ajustes fiscais -r1górosos, alteraram os preços relativos 
do conjunto da economia (taxas de câmbio, taXaS ae juros 
reais e modificaram oS termos de troca do comércio interno 
entre os setores agrícola e industrial), além de reestruturarem 
completamente as atividades governamentais. 

OutroS, reestruturaram o ·comércio exterioi ·substituindo 
as restrições características das políticas protecionistas por ali
quotas diferenciadas, mediante implantação-de políticas indus
triais consistentemente acoplaâas à reforma tarifária e à desre
gulamentação da economia. 

Paralelamente, novos acordos de dívida exterpa serviam- -
para cortar déficits no balanços de pagamentos. 

Do ponto de vista político~econdmico", o traço rrtãrc·ante 
ficou por conta do forte contraste entre o-rápido avanço tecno~ 
lógiCo naS econOmias planejadas da Ásia (os tígreS-ãsiátiCós) 
e pela deterioração espetacular da União das Repúblicas So
cialistas Sovíéficils, fOfçãndo um redesenho da geografia polí
tica e económica de boa parte da Erir6pã. 

Nos países em desenvolvimento, o crescimento do PIB 
real declinou de 4,3% em 1988 para 2,9% em -1989 e, para 
somente 2,2% em 1990, o menor desde 1982. 

As principais razões para eXplicar o retrocesso estão cen
tradas não só na instabilidade macroeconómica decorrente 
de políticas internas frág'eis,- maS, pnnclpalmente, nas adversi
dades engendradas nas relações internacionais: queda do pre
ço das commodities, altas taxas de juros reais e o lento cresci
mento do cm:nérci<;rmundial. os-preços do petróleo cresceram 
de menos de US$20 o barril, em julho de 1990, para US$35 
- 40 depois da invasão do Kuwait pelo Iraque em agosto 
e o subseqüente embargos das Nações Unidas ao petróleo 
exportado por aqueles países. Com o fim da guerra, os preços 
yoltaram ao patamer de US$20. 

Para o conjunto dos países industriais, as-pérdas comer
ciais do choque de noventa foram estimadas em 113 das de 
73n4 e em 1/6 daquelas verificadas no segundo choque do 
petróleo em 79/80. 

Para a América Latina, o contraste é violento, principal
mente devido à severa recessão no Brasil. 

A despeito do quadro conjuntural descrito, a taxa de 
crescimento -das novas economias industriais do continente 
asiático observou uma aceleração expressiva situando-se 3,5 

pontos percentuais acima da média verificada para o conjunto 
dos países em desenvolvimento. 

No tocante às dificuldades geradas no âmbito do fluxo 
internacional de mercadorias e serviços, passam a existir gran
des diferenças entre as posições dos Estados Unidos e a Comu
nidade Econômica Européia quanto ao tamanho e a veloci
dade no corte aos subsídios às exportações e aos preços inter
nos (políticas domésticas-de preços mínimos para a agricultura) 
e às barreiras às importações. 

Na década passada, alguns progressos foram alcançados 
no_ que diz respeito a têxteis. roupas, serviços, cortes tarifários, 
e avançou-se um pouquinho na questão da propriedade indus
trial, mas, no seu conjunto, a Rodada do Uruguai não pode 
ser considerada um sucesso, e dos entendimentos iniciados 
pelo GATT em 1986, e retomados em 1990, poucos resultados 
concretos foram contabilizados como capazes de sinalizar o 
estabelecimento de termos de troca mais justos e com efetivo 
potencial de dinamização das economias em desenvolvimento. 

4. Pressupostos Básicos 
A despeito_ .das vastas oportunidades criadas pela Revo

lução Tecnológica do Século XX, mais de um bilhão de pes
soas, ou seja, 1/5 da população da terra vivem com menos 
de US$ l/dia, pãdrão superado na Europa Ocidental e nos 
Estados Unidos da América há 200 atrás. 

Nos últimos 40 anos alguns países subdesenvolvidos logra
ratp. al~nçar expressivo progresso, alguns con-quistando ga
nhos nas áreas de saúde e educação, _cujos reflexos se fizeram 
sentir na melhoria da qualidade de vida de suas populações. 

Outros, surpreeôderáril ·o "imindo com incl:ementos mé
dios de renda em patamares extraordinários, esse o caso exem~ 
piar do Brasil à época do "milagre". 

Entretanto, a maioria dos países continua na pobreza 
deplorável, sendo que o padrão de bem-estar das suas popula
ções tem caído sistematicamente nos últimos trinta anos (atin
gindo 25% da população mundial o percentual daqueles que 
convivem com a pobreza absoluta). 

O gritante contraste entr_e sucesso e fracasso é o ponto 
de p~ida do Report. 

- Por que as experiências entre os países tem sido tão 
diferentes? 

- O que devem os países em desenvolvimento fazer 
para incrementar rapidamente a produtividade e o bem-estar 
de suas populações durante a próxima década? 

- O que pode a comunidade internacional fazer para, 
estimular o desenvolvimento e aliviar a pobreza?" 

Encontrar respostas para estas questões é tarefa extrema
mente urgente, conclui o boarding do Banco Mundial, uma 
vez que cerca de 95% do crescimento da força de trabalho 
mundial durante os próximos 25 anos irá ocorrer nos países 
em desenvolvimento. -

A questão central na discuSsão do desenvolvimento diz 
r~speito à interação entre governos e mercados, o que não 
Significa uma escolha entre intervenção e laissez..faire-popu~ 
lar dicotomia com ares de dilema~ todavia, falso. 

Trata-se, na ve~dade de se definir adequadamente as nor
mas de competência dos governos e dos mercados. 

Mer_cados competitivos, são, segundo os an3listas do Ban
co, o melhor caminho que a civilização encontrou para orga
nizar eficientemente a produção e a distribuição de bens e 
serviços; contudo, dependem de uma estrutura legal cuja defi
nição só os governos podem prover. 

_{)i versos são os segmentos de mercado - investimentos 
em infra~estrutura e serviços essenciais, por exemplo- ónde 
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os mercados são inadequados e fracassam totalmente, consis
tindo, pois, em funções típicas do governo:-

Logo, não se trata de uma simples escolha entre Estado 
e Mercado: cada um tem um importante e insubstituível papel. 

Um consenso é fortalecido em prol do marcket-fr'endly, 
no qual, o governo apóia, sem suplantar, um mercado compe
titivo. 

C Report descreve vários elementos dessa estratégia ope
racion:·l do novo conceito e sua implementação numa ampla 
varieda :le de contextos e universos .. 

As mudanças tecnológicas desse século habilitaram os 
países a usar mais produtivamente os seus r_ecurso_s__do_que 
jamais o tentaram anteriormentt . Como resUltado, as condi
ções de vida têm melhorado m ma velocidade m.aio.r. Qois 
séculos atrás o Reino Unido levou 60 anos para dobrar a 
sua renda per capita. 

Desde a 2~ Guerra Muncial, vários países em desenvol
vimento têm alcançado esse desempenho em 1/3 do tempo 
ou menos, estreitando as diferenças de renda entre os países 
industrializados e alguns países do Leste da Ásia, por exemplo, 
em tempo recorde. 

Mas para muitos países do mundo subdesenvºlvido, al
cançar os países industrializados permanece um sonho __ dis
tante. 

Nos últimos trinta anos, a renda per capita cresceu pou
quíssimo na Argentina, Jamaica, Nigéria e Peru, sendo que 
na Nicarágua, Uganda, Zaire e Zâmbia declinou. 

ExperiênciaS históricas com Países em-desenvolvimento 
têm atestado a força do potencial tecnológico para empUi'far 
as economias rumo à curva do desenvolvimento, segundo o 
Relatório. · · 

A questão crucial é saber como a comunidade interna
cional poderá desenvolver ações que resultem efetivamente 
na plena e democrática exploração deste potencial. 

Desenvolvimento rápido - e isto é cons~nsu~l -=- requer 
paz. Conflitos étnicos, guerras civis e conflitoS internacionais 
continuam sendo - junto a desastres naturãis - causa de 
destruição da frágil base d_e_ d~senvolvimento <i€! muitos países 
do mundo. - · 

Desde 1950, aS guerras causaram 20 milhões de mortes, 
maís que 12 milhões morreram em guerras civíS. 

Rápido desenvolvimento também requer cqntinuidade na _ 
integraçãO de economia mundial. 

Como os limites que separam os mercildQs nacionais em 
demanda por bens. capitais e trabalho têm sido erodidos nas 
últimas quatro décadas, o comércio mundial expandiu-se a 
taxas super;ores a 6% a.a., metade desse percentual a índices 
maiores que os indicadOT'P~ de ~:"~:,{';!'~ent.o da_ pwJução. Ní
veis satisfatórios de integração gio:,ai promovem competiti~ 
vidade e eficiência aos processos produtivos e conferem aos 
países pobres o acesso aos conhecimentos b~l)!.:c-.. em áreas· 
chaves do progresso humano: medicina, ciência e engeni:tari2., 
por exemplo. 

Saber se essa integração vai continuar a ser- anipliada 
é ponto vital. 

Déficits fisCais elevados nos países industrializados podem 
se tornar fator de frenagem em termos das expectativas dos 
países em desenvolvimento. 

As altas taxas de juros internacionais,- a fragilidade de 
muitas instituições financeiras n-as- eoonOmias-iP:dustfiãiS-e in
definições na Rodada do Uruguai podem sinalizar nOvo ciclo 
depressivo. -

Paz, cstabilidad_<? c integração global são ingredientes es
senciais para um desenvolvimento bem sucedido. Mas o prin
cipal ingrediente continua sendo urna sólida e sensível base 
de política interna. 

O rápido desenvolvimento nos anos noventa encontra 
entraves críticos na impossibilidade de se contar com políticas 
domésticas efetivamente capazes de redirecionar a economia 
rumo a reformas profundas e sustentadas, como as iniciadas 
no Leste Europeu e em alguns países desenvolvidos. 

Caso as recentes políticas de reformas se consolidem, 
a renda reafper capita nos países em desenvolvimento poderia 
crescer cerca de 3% a.a. 

J;)_ebaixo _de um rigor~so e sólido programa de reformas, 
liderado por políticas econômicas ortodoxas, a renda dos paí
ses em desenvolvimento poderia crescer, a longo prazo, me
lhorando entre 1.5 a 2,0% a.a., em média, percentual este 
cerca de duas vezes superior ao incremento das melhorias 
decorrentes de oferta de condições externas privilegiadas. 

No entanto, as projeções contêm u_m avis_o: se aS recentes 
reformas forem reVertidas, o progresso poderá facilmente vol
tar_ao ponto de partida. 

Nas últimas quatro décadas, acreditou-se que clima, cul
tura e recursos naturais ditavam o ritmo do desenvolvimento. 
Hoje o eixo dessa expectativa deslocou-!loe para confirmar que 
comércio, mercado e empresariado são determinante cruciais 
do progresso. 

A tese do Governo direcionando a industriali2:ação não 
resistiu ao teste do tempo. Economias crescem através de 
capital 1 trabalho e produtividade. 

A história do desenv_olvimento sustenta que incrementos 
QO usQ_ ~e çªpi~al e trabalho contribuem para mudar a produ
ção, mas o crescimento da produtividade continua sendo a 
chave para explicar diferenças no crescimento da produção 
do país a país. 

O que a produtividade dir_eciona?- O progresso tecnoló
gi<:Q. o qual, por sua vez_ é influenciado pela história, cultura, 
edU.citÇão,- instituições e eXposição às trocas com à exterior. 

.Fortes evidências vinculam investinlento em recursos hu~ 
Il}~nos e qualidade do ambiente econôrnico especialmente à 
ausência de distorções no mercado. Investir _em pessoas e 
reduzir a intervençãO governamental- que distorce os merca
doS ~ são certamente opções importantes "para acelerar o 
desenYolvimento 

"Numa prirr·~ira abordagem, parte deste ponto de vista 
pode parecer ir_consistente em face de sucesso das economias 
asiáticas e m2i...'li anteriormente do Japão. Nessas ec_onomias, 
certo nível '·.e intervenção, como medidas protecionístas às 
indústriai.s r.tascentes e crédito subsidiado se associam ao êxito 
e não ao fracasso (~orno usual para os demais palses que 
trilham essa. "~colha), afirma o Report, para prosseguir: · 

" ... Primeiro, deve se ter em mente que os governos 
daqueles países disciplinaram suas intervenções de modo a 
cc-mpa::L::.-;:';zar competividade doméstica e internacional. 

Segundo, esses governos, no seu todo, foram cuidadosos 
em assegurar que essa:s intervenções não diStorcessem os pre
ços relativos. 

Terceiro, essas intervenções foram mais moderadas que 
na maior parte dos outros países em desenvolvimento; foram 
eco-nomias que corajosamente rejeitaram o dirigisnJ.Q puro 
bem assim corno refutaram o lassez~faire, partindo para uma 
experiência amadurecida de combinações bem dosadas." 

Quaís então são_ as condições sob as quais a intervenção 
gov~rnamental ajuda a vencer obstáculos? 



Agosto de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) Sexta-feira 21 6835 

"--Quarenta anos de prática rrtóstiam que medidas de 
natureza intervencionista pOdem a'jUdar sé -iilSe'ridas num con-
texto de market-friendly, o que significa: -

- intervir relutantemente, deixando o mercado funcio
nar, a menos que se demonstre claramente a necessidade de 
se intervir; 

- intervir abertamente, fazer a inte·rvenção simples, 
transparente e sujeitar as regras às críticas da sociedade orga
nizada. 

-aplicar checagem constante, visando a garantir o equilí-
brio da intervenção. _ 

No market-flieodly o governo atua em quatro áreas bá-
sicas: 

- realizando investimentos em recursos humanos; 
- estimulando a competitividade entre as empresas; -
-promovendo a integração com a economia global; e 
-preservando a estabilidade e os fundamentos macroe;.. 

conômicos." 

"Uma economia relativamente n~o disto,rcida premia 
mais generosamente os países que construíram. seus. mod~los 
de desenvolvimento ·"ã partir de investimeritos··ern. r"ecursos 
humanos, que aquelas com graves distorções. Ao_ mesmo tem~ 
po; educação e qualificação profissional ó.os cid~dãos faz a 
economi_a mais produtiva, através da aceleraçá,o no processo 
de adoção de novas tecnologias e melhoria .·in~itucional. 

A experiência de mais de sessenta economiaS e"iri desen
volvimento durante o períOdo compreendido entre 1965~1987 
mostra que aqueles países com políticas distorcidas e baixo 
padrão educacional dos cidadãos experimeri.fára:m u·m irícre
mento anual médio no PIH.da ordem 3,1%. Já aqueles com 
altos padrões educacionais ou distorções nas políticas ecoriõ
micas foram melhor suCedidos, crescendo seus PIB a taxas 
de 3,8% a._a. ~ntretanto, os pafses que combinat~nl ãltos 
coeficientes educaciOnais com raras distorções apresentaram, 
no mesmo período, taxas de 5,5 pomtos percentuais·ao ano." 

Para perseguir este potencial de desenvolvimento os go~ 
vetnos devem investir maiS: em deSenvOlvimento humano: gas~ 
tos públicos ·em educação e saúde represent~~. ID~nos_ 9ue 
5% do PIB de alguns países. No Brasil e Paquistão o ráPido_ 
crescimento dos ano-s-setenta teve impacto autoi:nãtiGame·ritb" 
modesto nos indicadores sociais, enquanto que no Chile e 
Jamaica esses indicadores melhoraram m~ito duran_te períodos 
de baixo crescimento, justamente em decorrência dos pesados 
gastos realizados em educação e s_a~d~. 

Entre os países de baixa renda, Guiné e Ceilão têm a 
mesma renda per capita, mas a expectativa· de vida é 2/3 
mais longa no Ceilão, pelas mesmas· razões. · ·· · · ··- ~ ·-

Nos países de renda mediana, Brasil e Urug~ai têm perfis 
similares, não obstante, a mortalidade infantil é 2/3 mais baixo 
no Uruguai. 

Algumas estimativas corilpioVãm que Shangai possui ta~ 
xas de mortalidade infantil mais baixas e expectativa de vida 
mais alta do que a cidade de Nova Iorque, o que endossa 
a tese de que os governos devem melhorar a qu~lidade e 
a composição de seus investimentos em recursos hmriahos. 

Por uma questão de racionalidade, recomenda~se reduzir 
-os··gastos com ensino· superior (subsidiado) para redirecio~ 
ná-los à educação primária, Oride-os retornos sócio-econó~ 
micOs são elevados e de médio prazo. 

Do mesmo modo, a importância do planejamento familiar 
não pode ser descartada como fator determinante da eficácia 
dos investimentos sociais, posto que quanto mais desordenado 

e ioten~o é o crescimento demográfico· riiãis ·s·e pulverizani 
os recursos aplicados e mais cresce a demanda por novoS 
recursos. O planejamento familiar deve ser associado a políti
cas institucionais destinadas a melhorar a educação femíriína 
e a aumentar as oportunidades de trabalho para a mulher 
em setores modernos da economia. 

Complementarmente, uma eficiente economia doméstica 
requer instituições públicas de elevada qualidade, o que inclui, 
fundamentalmente, um arcabouço legal confiável, regulamen
tando a competitividade dentro de padrões mínimos de segu
rança, bem como um sistema legal firme no que tange ao 
direito à propriedade, claramente defiriido e conscienciosa
mente protegido. 

Uma economia eficiente t3.IÍlbéin requer investimentos 
em infra~estrutura, energia, irrigaÇãõ, rodovias e serviços pú
blicos essenciais. Os retornos em pesquisas e extensão, por 
exemplo, podem ser extremamente elevados; testemunha isto 
o sucesso· do arroz na Tailândia e da borracha na Malásia. 

- O fortalecimento institucional serve para promover o estí
mulo à inici3ti v a privada h o seritido da oferta de bens e servi
ços, tradicionalmente providos pelo setor público, tats· como 
crédito rural, pesquisa e extensão. Outra área de atuaÇão 
típica do setorpúblico que depende do fortalecimento institu~ 
cioíial para a sua descentralização é a informação de mercado, 
notadamente do mercado agrícola. 

Segundo estudos do Banco Mundial, melhorias substan~ 
ciais nas políticas económicas são ássociadas a iricrementos 
de 5 a 10 pontos percentuais nas taxas de retomo dos projetes 
e/ou de 50 a 100% na melhoria nos rendimentos da produ-
tividade. .. . , ~ .. , , .. _ . , 

_ . A interação entre políticas adequadas, investimentos e 
idéias inovadoras tem sido ponto crítico para enc.orajarprodu~ 
to~~,s _ do_~éstico!:i a .desenvolver. nqv,os e m~lhore:!:i produtos 
e a cortar custos .através da introdução de novas tecnologias. 

O efeito das importações na coricorrência entre as fírmas 
no Chile e na Turquia e do elevado grau de competitividade 
dos .mercados exportadores sobre as ~mpresas no Brasil, Japão 
e Çç~éia confir·oi~Df .a deciSi~a. co_ntd~riii;ão da eco:qomia_ glo
bal ao incremento da eficiência ·produ"tiva: · · · 

-- Uma importante contribuição é o fluxo internacional de 
teCílólOgia; o qual tem assumido várias formas~ investimento 
estrangeiro direfo, educação e tre1narilento de técnicos no 
exterior, ass:istêitcia e cooperaÇão técnica, liOOnÇã. e· patentes 
industriais, transmissão de conhecirii."erito através de fluxos 
integrantes de mão-de-obra, feiras e exposiÇões internacio
nais, importação 9e capital, equipamêntOs- e íD."sunios (bens 

. intermediários). 
:os países em desenvolvimento têm_ muito a ganhar ado~ 

tando medidas liberalizantes em cOmércio e os governos dos 
países industrializados têm a responsabilidade - senão com 
relação aos países pobres. pelo menos com relação a seu pró~ 
prio povo - de garantir o acesSo ·de ·exportadótés ·de países 
subdesenvolvidos aos seus mercados. Sem esse acesso assegu
rado as reformas no 39 Mundo tendem a ser desperdiçadas. 

O livre comércio intra-regional (CEE-Ç12, EUA/Canadá, 
México) é benéfico para todas as partes envOlvidas, mas.ignO~ 
rar possíveis incrementos de prótecioriismo através do fortale
cimento-desses.blocos é arriscado e os países devem renovar 
seus compromissos com o GAIT e permanecerem mais vigi
lantes para coibir reformas unilaterais de cOnl.étcio. 

Por outro lado, a manutenção da estabilidade económica 
é uma das mais importantes responsabilidades dos governos. 
Se o crescimento dos gastos governamentais foi' muito aCele~ 
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rado o resultado será, muito freqüentemente, um grande défi
cit público, inflação é a fuga- dos inVestimentos priva-dos. 

Países com uma história de instabilidade macroeconôro_i_ç_a 
precisam restaurar a estabilidade se quiserem reconstruir a 
confiança do setor privado. 

Instabilidade fiscal e financeira têm muitas vezes sido 
infligidas aos governos por eventos externos ou através de 
guerras civis ou desastres naturais. Todavia, os governos po
dem escolher como responder a estes choques. Na Costa de 
Marfim, México, Quêilia e Nigéria a resposta para a adversi
dade econômica temporária foi o incremento dos gastoS públi
cos. Outros países, incluindo Botswana, Chile, Colômbia, In
donésia, Coréia, Malásia, Mauritânia e Tailândia, manejaram 
a economia de modo a manter seus gastos_ do_setQr_ público 
sob controle, o mesmo ocorrendo com as políticas de estabi
lização. 

Os países em desenvolvimento são também afetados pelas 
políticas macroeconómicas das economia~_ industriais, espe
cialmente quando essas políticas reduzem a ofertã. global de 
poupanças e elevam as taxas de juros reais. _ 

. Uma inadequada oferta de capital externo prejudica o 
desenvolvimento tanto quanto uma prolongada crise de endi
vidamento. Amenizar as crises de endividamento requer redu
ção- no déficit comercial e no serviço da dívida de muitos 
países, assim como_ a_ e];:pansão da concessão de reescalona
mento para os países pobres, sob forma de novos acordo_s. 

O.quadro para o desenv_olvimento tem se mostrado mais 
consistente quando tem o seguinte perlil: o governo se mantém 
afastado daquelas áreas nas quais o mercado trabalha razoa
velmente bem e concentra-se em áreas onde o mercado sozi
nho não tem como ser eficíente. 

Como o Estado deve avançar em algumas áreas e recuar 
em outras depende de fatores políticos e económicos que-for
mam a própria natureza do Estado. Esses fatores também 
determinam como efetivamente o Estado pode introduzir re
formas para realinhar seu papel com o do mercado e_ promover 
o desenvolvimento. 

Nesse ponto entram diversas reflexões de cunho filosófico 
e moral: 

- São necessárias reformas mais ou menos radicais para 
que o povo as defenda e devem e_ssas reformas preservar 
as liberdades civis? 

- Reformas quase sempre vêm a: Custa de sacrifício de 
alguns interesses estabelecidos e a estabilização macrQe~co
nômica usualmente implica a elevação temporária do desem-
prego. ~ 

Freqüentemente se tem argüido se a democracia torna 
o desenvolvimento mais difícil. O apelo é no sentido de que 
apenas governos autoritários podem fazer as escolhas mais 
duras. Esse raciocíniO- é patentemente falso. Nada, nem ne
nhuma evidência endossa a noção de que governos autoritários 
mostram maior eficiência para alcançar o desenvolvimento. 

Uma análise retrospectiva na história do desenvolvimento 
ratifica uma lição inequívoca: liberdades políticas e liberdades 
civis, bem como imprensa livre e livre fluxo de informação 
estão associados com o progresso em saúde e e:ducação. 

Políticas económicas não são escolhidas no vácuo. Mesmo 
os mais repressivos governos necessitam reter uma mecÜda 
de apoio popular para suas ações. Freqüentem:ente esse apoio 
tem sido obtido mediante uma variada gama de intervenções 
danosas como: tarifas de comércio externo- elevadas, câmbio 
sobrevalorizado, licenças industriais, além de corrupção e des
perdício nos gestos públicos. 

Os governos algumas vezes intervêm no mercado para 
dírecionar a política de estabilização e outras para implantar 
políticas restritivas, sem estarem amparados por referenciais 
sinalizadores de compromissos reais com o desenvo.Ivimento, 
o que acaba estabelecendo um çírculo vicioso de intervenções 
danosas. Frear este círculo presume vontade política e eleição 
de referenciais compatíveis cOm o propósito do desenvolvi
mento. 

O engajamento institucional é imprescindível. Nele, o 
estabelecimento de um bom aparato legislativo e judiciário, 
garantidor dos direitos à propriedade, é complemento essen
cial às reformas económicas. 

A reforma do setor público -uma prioridade para muitos 
países- deve incluir estreitamento do serviç_o público, racio
nalização dos gastos governamentais e recuperação, melhoria 
e privatização das empresas estãtais. -- - -

Incluir, ainda, melhor destinação dos bens públicos, su
pervisão dos bancos e legislação adequada para o setor finan:. 
ceiro. _ 

A experiêncía acumulada diz também que uma distri
buição de renda maiseqüitativa amplia a base de apoio político 
pã.ra as mudanças mais difíceis, mas é preciso cautela. Distri
buição através de mecanismos distorcidos de preços (crédito 
subsidiado, por exemplo) pode ser danosa e os beneficiados 
fr"eqüentemente o são em número menor do que o necessário. 

Ein Contrapartida, reformaS no -mercado podem estimular 
adequadamente a distribuição de renda em favor dos mais 
pobres. 

Reduções nas medidas protecionistas no comércio exte
rior freqüentemente elevam a renda da população mais pobre 
através do apoio às atividades intensivas de mão-de-obr~. 

Igualmente imp6riante é a intensificação de gastos em 
educação de base e ensino profissionalizante e medicina pre
ventiva, os quais melhoram o funcionamento do mercado de 
trabalho e aumentam a sua mobilidade. 

Alguns países em desenvolvimento poderiam melhorar 
suas políticas tarifárias mediante a aPlicação d-e alíquotas re
gressivas. 

A reforma da estrutura fundiária é outro ponto funda
mental para o achatamento das desigualdades como bem o 
demonstraram China, Japão e Coréia, ma-s -reStrições políticas 
podem dificultar a continuação e o avanço do processo. 

Sul::?~ídios, sob forma de alimentos básicos a preços sub
vencionados, podem ser uma solução temporária para melho
rar a eqüidade. 

Em todos os lugares, medidas bem esColhidas sãó essen
ciais--para proteger os menos favorecidos por serem os mais 
vulneráveis aos_ custos sociais de curto prazo das reformas. 

A velocidade e a continuidade das políticãs de reforma 
têm sido decisivas, mas é casuísmo generalizar. Reformas al
ternadas podem ajudar a neutralizar a resistência de grupos 
de interesse opositores às mudanças. 

México, Gana, Indonésia, Coréia e Turquia atestam que 
reformas intensas e abrangentes costumam ser i:nais bem-suce
didas, do ponto de vista económico. 

Porém, o gradualismo nas reformas pode ser uma estra
tégia valiosa para amenizar os custos sociais. 

Reformas radicais costumam trazer como conseqüência 
inevitável o aumento do desemprego, dificultam a redistri
buição de renda, promovem a rápida deterioração dos recursos 
e implicam pesadas demandas na capacidade administrativa 
dos governos~ 
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É preciso ter como balizador, à hora do processo decisó
rio, -que o custo· social do_ fracasso- das reformas pode ser 
muito grande como demonstram Argentina, Costa do Marfim, 
Peru e Leste Europeu. _ 

O desafio do des_envolvimento é formidável. Para muitos 
países pobres, décadas de rápido crescimento serão necessárias 
para desfazer os caminhos da pobreza. Prioridades e restrições 
variam amplamente de acordo com os estágioS de desenvol
vimento~ De qualquer forma, as oportunidades para o rápido 
desenvolvimento são maiores hoje que em qualquer outro 
tempo histórico. Vínculos internacionais sob forma de comér
cio e fluxos de informação; investimento e tecnologia são 
mais fortes agora do que há 40 anos atrás. 

Aproveitar estas oportunidades demanda ação urgente 
dos países industrializados, mediante incrementos expressivos 
da ajuda externa e da expansão dos empréstimos junto às 
agências de desenvolvimento e---:- roais importante -através 
de ações desenvolvidas prioritariamente pelos própriOs pâíses 
subdesenvolvidos em termos de ajustes internos. - ---

5. Recomendações 

Para aproveitar as oportunidades de expansão da econo
mia, atrelando-as à elevação nos níveis de bem-estar da popu
lação, foram estabelecidas algumas linhas de ação (diretrizes) 
de acordo com os grupamentos abaixo: 

a) Países índustrializados 
-Eliminar completamente as restrições ao coritéicio in

ternacional. É fundamental o êxito de Rodada do Urugu().i: 
barreiras protecionistas, como restrições de natureza não-tari
fárias, necessitam ser desmanteladas. A conseqüência prática 
dessa medida será um incremerito de US$55 bilhões em recei
tas adicionais de exportação que poderão se converter em 
ajuda internacional. 

-Reformas das polítiCas macroeconómicas: 
Redução do déficit fisçal, estabilidade do sistema fiitan

ceiro, política fiscal e cambial estáveis, manutenção de taxas 
de juros estabilizadas em patamares baixos (com vistas ao 
aquecimento dos setores produtivo e de consumo) e intensi,fi
cação de políticas de crescimento não-inflacionárias, capazes 
de refletir-se em um Clima propfciõ ·para o desenvolvimento 
do resto do mundo. 

b} Países industrializados e agén-~ras multilaterais, in
cluindo o Banco Mundial. 

-Fortalecer as oportunidades de desenvolvimento me
diante a ampliação quantitatiVa e qualitativa-de ajUda externa. 

-Incrementar a ajuda financeira, incluindo esforços des
tinados a aliviar a pesada carteira de endividamento externo 
de países superindividados, restringindo a medida aos países 
onde média e baixa renda predominam. Condição de acesso: 
a medida deve ser apoiada por reformas internaS nOs J1afses· 
beneficiados, que inCluam· abertura de mercado e parcerias 
comerciais mais efetivas. 

__ Encorajar o crescimento sustentado comõ _-pãrte âa 
responsabilidade global dos povos, visando a proteger o meio 
ambiente, e apoiando o controle sobre a degradação ambiental 
nos países em desenvolvimento. 

c) Países em desenvolvimento 
-Investimentos em recursos humanos. 
Investir inais e mais eficientemente eni educação básica, 

cuidados básicos de saúde, nutrição e planejamento familiar. 
Isto requer deslocamentos nas prioridades de gastos, maior 
eficiência e melhor controle dos dispêndios e, em alguns casos, 
maior mobilização de recursos. 

-Melhorar o clima para as empresas 
Menos intervenção nos preços industriais e agrícolas, des

regulamentação da economia, eliminação de barreiras à livre 
e-ntrada e saída de produtos e serviços, ri.Iém do desenvol
vimento ~e uma adequad?- ~f!Íra-estrutura institucional, capaz 
de confenr suporte e credtbthdade às reformas recomendadas. 

-Abertura da economia ao comércio iitternacional e 
aos investimentos estrangeiros. 

- Adoção de políticas macroeconômicas ortodoxas, vol
tadas para assegurar o controle permanente do déficit fiscal 
e à manutenção da inflação em patamares aceitáveis. 

---Incentivar a formação de poupança doméstica, de mo
do a sat~sfazer as demandas de formação de capital bruto, 
de manetra sustentada ao longo do tempo. 

.6. Análise Crítica 
Na luta para escapar à armadilha do subdesenvolvimento, 

-o Relatório coloca como questão de fé qUe ~'a teoria económica 
sugere que a produtividade e- a renda per capita poderiam 
convergir através de todos os países o tempo todo, assumindo 
que aqueles que são agora sub-desenvolvidos terão acesso 
a novas tecnologias introduzidas pelas economias industriais". 

Igualmente assume que "a experiência históríca com-paf
ses em desenvolvimento mostra a força do potencial -te-cno
lógico para empurrar as economias rumo à curva de desenvol':' 
vimentO". 

Colocada dessa maneira tão democrática, a questão da 
transferênCia de tecnologia ganha fórum de escolha unilateral 
dos pafSes em desenvolvimento, a quem parece caber decidir 
se aceitam ou não apropriar-se das inovações tecnológicas 
e engajar-se no universo da modernidade. 

Ora, esta é uma ótica simplista da medida em que desco
nhece que a matriz económica da transferência tecnológica 
reforça a dependência dos países em desenvolvimento_. Por 
outro lado, o encaminhamento da discussão conduzido a tal 
nível de estreitamento serve para esCamotear os complexos 
problemas decorrentes do desenvolvimento ta~;dio, em função 
dos privilégios estabelecidos pela ordem económica írttetnaM 
cional, onde a exagerada estratificação social dos países em 
desenvolvimento reproduz-se historicamente-apoiada por gru
pos dominantes visceralmente vinculados e aliados externos. 

No capítulo de abertura do_ seu belo livro "Os ares do 
mundo", o professor Celso Furtado expressa a angústia da 
impotência dos pensadores económicos que militam abaixo 
da linha do Equador ao questionar: 

" ... Mas como desconhecer que nos países do Terceiro· 
Mundo- dadas as condições atuais de entrosamento interna
cional dos sistem~s produtivos_e dos_ circuitos financeiros
as estruturas de privilégios são pratícamente irremovíveis? 
Se "empiricamente se comprova que nos países rfcos a socie
dade ~cada vez. mais homogênea, no que respeita às condições 
básicas de vid_a, e no mundo subdesenvolvido ela é cada vez 
mais heterogê.nea?" · 

O relatório do Banco Mundial é perfeito no que concerne 
à formulação do quadro onde se move a economia mundial. 
O seu grande mérito reside, principalmente, em enfatizar siste
maticamente, os atnOutos qualitativos do desenvolvimento. 

Todavia, ao recomendar os instrumentos clássi:cos do libe
ralismo, como forma exclusiva de superação do atraso econó
mico, ele esbarra numa contradição básica que, historicanien
te, tem contribuído decisivamente para o agravamento da 
distância que separa ricos e pobres e para o fracasso das rdor-
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mas tentadas por alguns (muitos) países na busca do desenvol
vimento tardio. 

Essa contradição expressa-se na reprodução de modelos 
de consumo conformados nas o;;ociedades industriais, os quais, 
além de serem inacessíveiS--à -grande maioria da pgpulação 
dos países pobres, servem para distorcer as prioridades de 
investimentos e enfraquecer a capacidade de poupança inter
na, deslocando para o consumo de produtos e serviços sOfisti
cados e de preços elevados, consideráveiS ·parcelas das pou
panças das famílias, que poderiam ser utilizadas em investi
mentos de infra-estrutura de serviçQs essenciais;· com retornos
abrangentes. 

Conforme preconizado pela Cepal, nos anos setenta, "a 
industrialização periférica não poderá realizar-se na confor
midade do modelo que conheceram os centros industriais. 
A tecnologia hoje disponível corresponde às necessidades de 
economias de elevados níveis de produtividade e_ p()Upança 
e os padrões de consumo que se universalizaram correspon
dem a altos níveis de renda. Na assimilação dessa tecnologia 
avançada, esses padrões de consumo dispendiosos põem em 
marcha forças tendentes a frear o desenvolvimento periférico. 

A forma como se deu a propagação do progresso técnico 
dos centros industrializados à periferia da economia mundial 
engendrou um sistema de divisão internacional do trabalho 
que opera como me_canismú de concentração dos frutos do 
progresso técnico naqueles centros_ industriais. ___ , 

"Ao contrário da industrializ~ção clássica, na qual a pro
dução manufatureira assumia forma de um flu>;.o cte irlO.V(iÇões 
e .disputava os mercados à produção artesanal, na ind~sl:iia
lização tardia o produto manufaturado _local concorre com 
o importado, freqüentemente de melhor qualidade. Daí que 
as técnicas utilizadas sejam, de alguma forma, predetermi
nadas. Por conseguinte, a dependência tecnológica ilão é mais 
do que um aspecto da dependência cultural'' ... Celso Furtado 
pags. 32. 33, 35 de "Os ares_ do mundo" "'""":':" Ed. P~ e Terra, . 
1991. 

Atribuir exclusivamente às diferenças qualitativas das me
tas estabelecidas pelos países sub-desenvolvidos as desigual
dades nos estágios de desenvolvimento, corresponde a ignorar 
o forte movimento conservador das condiçõc;s externas vjsan
do a preservação das posições conquistadas. 

Os indicadores condensados pelo Banco reforça~ o argu-
mento: -

1. O mercado _fjnance"iró iiltefnaciónal ~~and.fu-se-·ex
traordinariamente em escala e diversidade de instrumentos. 

2. De 1965 a 1989, o valor agregado real do PNB dos 
países em desenvolvimento (conceituados _como 'tal aqueles 
de baixa e média renda) cresceu a uma taxa anual média 
per capita de 2,5%. As economias do Leste da Ásia cresceram 
mais que duas vezes essa média, ou seja, cerca de 5,2%_ .i.a.; 
enquanto que no Sub-Saara Africano O crescinieíilli fofprati
camente nulo (0,4%). 

3. As maneiras através das quais os pafses têm explo_
rado os vínculos económicos com o resto do munto têm in
fluenciado fortemente essas diferenças na performaoce do -
crescimento. 

4. As economias da .América Latina e do Sub-Saara 
Africano continuam a dePender pesadamente das exportàções 
de produtos primários e sofrem amargamente a deterioração 
nos termos de troca desses produtos a partir dos anos 80. 
Em muitos casos eles respondem vagarosamente à essa dete
rioração e sua excessiva dependência dos empréstimos-eXter-

nos associada à políticas comerciais e macroeconómicas equí
vocadas acabam por exacerbar a sua vulnerabilidade aos fato
res externos. 

5. Enquanto a performance individual dos países em 
desenvolvimento tem variado amplamente em decorrênda das 
diferenças nas políticas económicas internas e n_o uso dos recQr-_ 
sos naturais, a taxa de crescimento desses países enquanto 
gtupo tende a se mover muito próxima daquela registrada 
para os países desenvolvidos; o que comprova a interdepen
dência do fenômeno do desenvolvimento, sustentada por meio 
Co comércio internacional, das taXas de juros, dos fluxos de 
capital e do processo de_ formação de preços das commodities. 

A conclusão extraída dos indicadores pelo Relatório com 
vistas a propagação do crescimento acelerado na próxima dé
cada pode ser sintetizada da forma a seguir: 
· - a) formulação de políticas de comércio internacional no 

contexto da Rodada do Uruguai; 
b) Políticas efetivas de taxas de juros reais; 
c) Políticas de gerenciamento da dívida, notadamente 

esforços para incrementar o fluxo de capitais para países com 
c.apacidade de apertes estrangulados pelo superendividamen-
to; 

d) Estabilidade nos preços do mercado do petróleo.
Ora, é evidente que as pré-condições necessárias à ruptu

ra da barreira do sub-desenvolvimento extrapolam a esfera 
de competência interna desses países. 

O desfecho da Rodada do Uruguai é considerado crítico _ 
para o· futuro do sistema de comércio multilateral. O protecio
nismo nos países industrializados tem crescido nos últimos 
anOs ·e ações unilaterais para inibir as importações têm prolife
rado (os discursos de campanha do Presidente Bush são emble
máticos nesse sentido). 

A emergência de acordos de co~ércio regionais tem colo
_ca_<:}o em risco a liberalização do comérCio multilateral e o 
fr~~aSso na Rodada do Uruguai para manutenção- de acordos 
lili_erhlizantes abrangentes poderá significar a aceleração des
sas tendências e retrocessos para os países em desenvolvi
mento, que abrirarit suas "fronteiras sem o respaldo de políticas 
industriais consistentes. . 

As taxas de juros reais nos anos noventa par"eceni sinalizar 
para patamares tão altos quanto aqueles registrados na década 
de oitenta. A demanda global por capital deverá permanecer 
elevada. Nas economias industriais, as demandas de capital 
para restaurar, substituir e aprimorar süã.s infra-estruturas ten
dem a assumir perfis ascendentes. 

Novas demandas emergentes por poupanças destinadas 
a ·suprir necessidades de natureza social de infra-estrutura 
Sã:o decorrentes da unificação da Alemanha, da reorganização 
da Europa Oriental, da reconstrução pós-guerra do Iraque 
i Kuwait e da plena integração do Mercado Comum Europeu 
à partir de 1992. A exigência de homogeneid~de de padrões 
como um fundamento básico para o sucesso dos mercados 
coinún.s, a proximidade geográfica en~re o Leste Europeu e 
os c~ntros de decisão do planeta, os interesses norte-ame
ricariOs, europeus e jiponesés estabelecidos no Orierite, a 
força motriz representada pelo petróleo, assim como a rele
vância da pacífica transição das ex-economias planejadas para 
as formas ·de economia de mercado, aliados ao interesse de 
reacomodação do mapa geopolítico da Europa no menor tem
po possível, sinalizam para a concentração imediata dos fluxos 
de capitais nessas direções, colocando os países da América 
Latina em posição dificílima, pritlcipalmente, se considerar~ 
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mos que as razões humanitárias que disciplinam os fluxos 
apropriados sob a rubrica "Ajuda Financeira" devem, por 
razões óbvias, direcionar~se prioritariamente -a-África (Somá~ 
lia, Etiópia etc.). 

A capacidade de formação de poupanças públicas é que 
será decisiva para reverter o pique das taxas de juros -hoje 
a cobertura de poupança privada tem sido maior, o que explica 
as altas taxas e o incremento das incertezas - e moderar 
as· posições sobre o custo do dinheiro. É evidente que essa 
recuperação de capacidade de poupar, pelo setor público passa 
pela resolução dos problemas decorrentes das dívidas externa 
e interna. 

Mesmo que o fluxo de capital líquido cresça algo próximo 
a 10% a.a. o valor agregado das transferências financeiras 
líquidas para os países superendividados só será positivo após 
1995, caso não sejam renegociados os termos das dívidas, 
cujos estoques, contratados a juros flutuantes, oneram barba~ 
ramente o balanço de pagamento em função das obrigações 
decorrentes do serviço. 

Como o incremerito na taxa que mede o fluxo de capitais 
líquidos depende da aceleração nos investimentos estrangeiros 
diretos e de empréstimos privados aos países em desenvol
vimento e, para que tal hípotese se consubstancie, é necessário 
que os países enfatizem os esforços junto à comunidade finan
ceira internacional, a renegociação das dívidas desponta como 
indispensável, visando a mudanças reais nas posições de ambas 
as_partes. Acordos conservadores, nos moldes de "vamos im
por os sacrifícios e após os reSultados veremos como ficam 
os novos apartes" estão fatalmente destinados a promover 
o desperdício dos ajustes inteirios -e a exacerbar os conflitos 
sociais, a exemplo do ocorrido na Venezuela. 

Simulações sugerem que uma elevação de US$25 bilhões/ 
ano nas exportações de capital orientadas s,ob forma de investi
mento estrangeiro direto, durante toda a década de noventa, 
poderá incrementar ·o PIB nos países em desenvolvimento 
em cerca de 1 ponto percentual ao ano. 

Não obstante, são exatamente as condições externas que 
têm dificultado o ajustamento dos países mais endividados. 

Um forte argumento em prol do perdão de parte da dívida 
é o de que altos níveis de endividamento criam incertezas 
que inibem a iniciativa· priVada e _o capital estrangeiro, o que 
enfraquece os programas de ajuste. 

Segundo sugestão do próprio Banco, para vários países 
inadimplentes de baixa e média renda, credores bilaterais po~ 
deriam considerar perdão adicional aos débitos já perdoados 
e aprofundar outras medidas de_stinadas à efetívam"ente reduzir 
o débito. Entre 1989 e 1990, US$6 bilhões foram perdoados 
(a Polónia, presidida por um sindicalista, foi um dos países 
agraciados. Talvez, se o Lula tivesse _sido eleito presidente, 
nós tivéssemos_ sido _beneficiados por essa súbita "simpatia 
capitalista" à liderança sindical!). _ 

Mesmo que a comunidade financeira iriternadonal viabi
lize as condições necessárias ao restabelecimento dos fluxos 
de capatal, a pesada carteira de débitos e os serviços da dívida 
de muitos países continuarão a constranger as suas economias 
no_ que diz respeito à confirmação das expectativas ~elineadas 
pelas refornas. 

A crise tem sido contida em parte pelo corte de investi
mentos públicos e pela redução do déficit comercial, através 
do acgatamento da capacidade de importar, pelo reescalo
namento nos termos dos Acordos com o Clube de Paris e 
por tentativas de negociação de programa-s originais de reestru
turação do débito, como participação de capital estrangeiro 
nos programas de privatização de empresas estatais. 

Na ótica do "Repori", um conjunto expresso por quatro 
variáveis macroeconómicas terá profundo impacto na perfor
rnance de curto prazo dos países de 9esenvolvimento: 

a) O crescimento dos mercados nos países industriali
zados 

O crescimento nos países industrializados afeta conside
ralmente o desemoenho dos países em desenvolvimento~ 1 
ponto percentual de crescimento no âmbito do OCDE pode 
provocar um incremento médio na taxa de crescimento das 
economias do terceiro mundo de até 0,7%, ainda que esse 
incremento varie de região para região: No Sub-Saara Africa
no, o benefício será relativamente pequeno dada a baixa elasti
cidade da demanda por produtos de exportação e pela erosão 
da capacidade de exportar durante os anos oitenta, o que, 
sem dúvida, reduziu a habilidade em responder com estímulos 
ao incremento da demanda externa. 

Já para a Ásia, que diversificoU sua indústriã de- base 
e trabalha com expressivos níveis de exportação de bens de 
capital, a sensibilidade com relação à saude económica das 
econo_mias industriais é extremamente agu§ada. 

QUADRO! 

IMPACTO ESTIMADO DAS MUDANÇAS NAS CONDIÇOES EXIERNAS SOBRE O 

Em% 
Pffi DOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENJ'O 

RegUles Incremento no PIB se a taxa Incremento no PIB se a U-
de crescimento da OCDE bor aumentar 100 'basis 
mell!orar 1 ponto percentual points" 

Todos os pafses em 
desenvolvimento 0,7 -0,2 
Sub-Saara Africano 0,5 -0,2 
Leste Asiático 1,0 -0,2 
e Sul da Ásia 0,7 0,0 
Europa, Leste Europeu 
e Norte da África 0,8 -0,2 
América Latina 0,5 -0,4 

Fonte: Dados do Banco Mundial 
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c) O custo internacional do capital 
As taxas de juros reais são igualmente importantes para 

os países em desenvolvimento, especialmente para aqueles 
presas de grandes volumes de estoque de dívida externa con-
tratados a juros flutuantes. - -

Simulações sugerem que uma elevação de 1 ponto percen
tual na Libor pode signíficar redução de 0,2% a.a. na taxa 
de crescimento desses países enquanto grupos, sendo que para 
os mais individados esse decréscimo pode ser de até 9,4% 
no caso da América Latina, onde o Brasil lidera o grupo 
de países estrangulados pelos débitos externos, exposto,por
tanto a maior impacto-. - -

c) Os termos de comércio 
As regiões em desenvolvimento enquanto grupos diferem 

grandemente em seus graus de exposição aos riscos dos termos 
de trpca internacionais. Por exemplo, exportadores de bens 
manufaturados- que permanecem essencialmente imutáveis 
nos anos 90- estão confortáveis. Para este grupo, os ondica
dores levantados pelo Banco comprovam que a ampla compo
sição de produtos de exportação é muito próxima do "mix" 
que eles importam, o que estabelece um muro natural contra 
os riscos implícitos nos termos de troca. 

d) As disponibilidades de capital externo, particularmen
te exportações orientadas de capital estrangeiro sob forma 
de investimento direto. 

As disponibilidades de capital externo constituem-se nu
rilá delicada fonte de risco para o progresso das economias 
de desenvolvimento tardio. ·· 

Na América Latina e no Leste da Ásia -e em menor 
extensão na Europa/meio-Leste EUropeu e África do Norte 
-a escala de investimentos ·estrangeiros diretos e outros flu
xos setá particuiiumente sensíVel ao estado da economia mun-
dial neste início da détaâa. - -

A disputa por excedentes financeiros tende a se toma 
dramática para a América Latina em funÇãõ de perda de 
importância relativa na nova ordem política do planeta. 

Difére.nteniente, o ·sub-Saara Africãno setá aliviado por 
agências oficiais de asSistênCÍã., mãrnetido rígida a demarida 
global por créditos assistencià.is. --·-- -- --· -

7. Simulações de situações-:_limit~: e projeções de desem
penho 

Na Simulação apresentada no Quadro II, o crescimento 
e~nómico das cinco regiões analisadas Eelo "Report" caiu 
de uma taxa anual média de 3,Ó em 1989 para 2,7% em 1990. 

QUADRO II 
Parâmetros de Economia Internacional para 
as países em desenvolvimento nos anos 90 

(Variação média anual em %)* 1990-2000. 

Indicador 1980-82 1990 1991 Base Taxa esperadaa 

PNBb 3,0 2,7 1,5 2,9 2,6 
Liborc (real)a 5,5 5,3 4,3 3,7 4,5 
Preços de Exporta-
ça.o das manufaturasd 3,1 6,9 8,2 3,9 4,6 

a. media das simulaçoes através çe critêrios de probabilidades ct,e _ocorrên-
cias subjetivas 

b. Produto Nacional Bruto das 5 resioes 
c. taxa média de seis meses, em percentual 
d. Expresso em US$ dólares 

* exceto para a 'Libor 

Neste contexto, a inflação continuada rno.veu-se em níy_eis 
ascendentes, o déficit fiscal dos Estados Unidos permanec~u 
elevado e sintomas de interesse financeirO nóS ·banCOs- ameri
canos e japoneses toi"nãtam-se evidentes-. _ . -

Uma projeção de curto prazo sugere que para o conjunto 
dos países industrializadOs o crescimento em 1991 irá declinar 
para 1,5%. 

Mas a recessão esperada nos Estados Unidos deverá ter 
curta duração, sendo que o declínio dos preços do petróleo, 
a desvalorização do dólar e taxas de juros descendentes irão 
restaurar o momentum da demanda. 

Uma economia norte-americana fortalecida ao final de 
1991, aliada a taxas de crescimento positivas· no Japão e Ale
manha terá papel preponderante na elevação do _crescimento 
do grupo das cinco economias regionais para 2,7% em 1992. 

No longo prazo, o estudo examina cenários báseados na 
assunção de alternativas centradas na qualidade administrativa 
da economia internacional e usa os resultados de mod,elos 

Q_ásicos para derivar consqüências para os países industria
lizados_e em desenvolvimento. 
. o prognóstico" "incorpora um menlr'de ajustes viáveis; 

de-modo a ameniz.ar as tensões presnetes n~ ecomia mundial. 
Sob este cenário, o- conjunto das economias cresCe- ãté 

quase 3% a.a.~ em média, durante 1990, a taxa de juros reais 
é de 370 pontos básicos e a prodUtiVidade do trabalho retoma 
a taxa de 2,9% na 2~ metade década. 

A performance européia ·será rilelhór que em oitenta, 
porquanto será estimulada pela unificação da Alemanha e 
pela plena integração da Comunidade Económica. O Japão 
deverá manter sua taxa de crescimento em 3, 7 pontos percen
tuãis, um pouco menos que os 4-% alcançados_ entre 80/&9. 

Todavia, a análise de cenários alternativos aponta para a predominância de fiscos de--queda. 
Para os países em desenvolvimento, o cenário básico in

corporou circunstâncias externas que são, em seu conjunto, 
melhores que na "década perdida" de 80. Espera-se um cresci-
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menta um pouco -mais rápido do comércio mu-ndial e taxas 
de juros ligeriramcnte menores. Mas os termos de troca dos 
produtos primários serão compativamente piores na inédíã; 
o que não invalida -caso se conformem os frutos das reformas 

internas e a concretizaÇão da boa~vontade internacional -
a expec!ativa de taxa de cres~i~ento por capital iguala 3% 
em 1990, ou seja, I ,6% acima da verificada para 1980. 

QUADROill 
Projeçoes de crescimento para as diferentes 

regilles em desenvolvimento sob cenário básico (mediano) 
(Variações médias anuais em%) 

Regilles 
PIB PIB Per capita 

1965-89 1980-90 1990-2000 1965-89 !980-90 19:'0-2000 

Todos os pafses em 
desenvolvimento 4,7 3,7 
Sub-Saara Africano 3,2 2,0 
Leste da Ásia 7,2 7,9 
Sul da Ásia 4,2 5,4 
Europa, Meio-Leste e 
Norte da África 4,2 2,5 
América Latina 4,3 1,7 

Fonte: Dados do Banco Mundial 

Mas, para apoiar a aceleração do crescimento, as impor
tações dos países em desenvolvimento precisam crescer signifi
cativamente mais depressa quea produção- como meio de com
pensar a severa compressão das irnoportações durante os anos 
oitenta, em função da crise da -dívida. (Nessa assertrVã eStá 
implícito que a Crise da dívida estará superada!). 

A necessidade de tal comportamento seria particularmen
te forte para aqueles países de média renda, severamente 
endividados, os quais reduziram mais dramaticamente as im
portações na década anterior. 

Crescer as -importaçõeS, po-r· sU3 Vez, -irilplica o suporte 
de medidas efetivas-de alívio da dívida: abertura dos mercados 
industriais para as exportações dos países em desenvolvimento 
e medidas fortes no plano interno visando a promover as 
exportações e atrair os investimentos estrangeiros diretos para 
o setor exportador. 

Segundo estimativas do Banco, a resultante do elevado 
nível de importações reais líquidas de bens e serviços não 
manufaturados pelos países industrializados, se sustentada por 
urna década. irá contribuir para reduzir o número de pessoas 
pobres nos países do 3-? mundo de 1,1 bilhão em 1985 para 
825 milhões no ano 2000. 

7- Projeçõe~ para a ec_onOmia global decorrentes da 
aplicação do modelo neoliberal. 

São examinadas duas hipóteses: uma de natureza favorá
vel às medidas preconizadas e outra desfavorável. 

a) Cenário desfavorável 
São examinadas as possibilidades de serem largamente 

ampliadas as incertezas e turbulências na comunidade interna
cional e nos sistemas financeiros, o que provocaria alta nas 
taxas de juros reais, estagnação nas economias industriais, 
instabilidade e oscilações ascendentes nos preços do petróleo, 
declínio continuado nos preços das demais cOnimóditles, e 
inércia nos fluxos financeiros privados para os países em desen
volvimento. 

4,9 2,5 1,6 2,9 
-3,6 0,4 -1,2 0,5 
6,7 5,2 6,2 5,2 
4,7 1,8 3,0 2,6 

3,6 2,2 0,4 1,5 
3,8 1,8 -0,4 2,0 

Nessas circunstâncias, há chances de que mesmo progra
maS seVeros de ajuste póderiam rião ter como ser sustentados 
àó longo do tempo e o desperdício dos sacrifícios embutidos 
na base do modelo seria fatal. 

b) Cenário favorável 
No outro ponto do espectro, os desafios colocados no 

confronto com a economia mundial são convenientemente 
vencidos. 

Reduz-se a incerteza no mercado internacional, propi
ciando o incremento dos níveis de integração global da econo
mia. 

Os preços internacionais -=- de grande importância para 
os países em desenvolvimento -,-as taxas de juros reais, 
o câmbio, o preço dos produtos primários serão previsivel
mente estáveis e os investidores terão seus procedimentos 
Iastreadus na confiança de que no longo prazo as questões 
ambiental e demográfica estarão sob controle. 

Os custos reais dos empréstimOs iiãódeclinar e os preços 
dos produtos primários elevar-se-ão, promovendo a conver
gência económica entre os países em dese_nvolvimento e entre 
esses e as economias industriais. Em suma, a fantasia realizada 
(plagiando Celso Furtado no título de um de seus livros). 

Neste caso, a expectativa de crescimento económico para 
os países em desenvolvimento passa de menos de 3% pa~a 
mais de 6 pontos percentuais, o que expressará uma melhona 
de 40% no nível de: renda real para o ano 2000. 

As exigências elencadas pelo ideário neoliberal para a 
conformação do cenário favorável e, por conseguinte, para 
a eficácia das reformas ortodoxas, servem para delimitar os 
graus de liberdade dos governos que se propõem a adotá-lo 
e para reforçar a extrema fragilidade dos controles de segu
rança no tocante às probabilidades de sucesso. Isto por que, 
a maioria dos parâmetros destinados a conferir o suporte à 
fundamentação macroeconômica escapam à competência in
terna dos governos, dependendo, via de regra. de agentes 
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e variáveis exógenas aos países e, portanto, distantes do seu 
controle._ 

Uma análise desapaixonada das perspectivas para a déca
da de noventa conclui que as chances reais 4~ redução dos
desequilíbrios permanecem remotas. 

A improbabilidade de convergência, adicionada à incer
teza sobre o crescimento agregado, intensifica ·os riscos de 
que a pobreza absoluta se eleve enormemente. 

No Sub-Saara Africano programas de ajustes estruturais 
em alguns países têm-se constituído em experiências cóm o 
objetivo de conferir sustentação real às suas economias, Toda
via, a cobertura esperada é frágil e as. condições em: _yárips _ 
países permanecem precárias. A elevação esperada na renda 
per capita é de apenas 0,5% a. a .• a médio prazo. 

O consumo per capita ainda deve declinar bastante para 
assumir movimentos ascendentes apenas na 2• metade da déca
da, a menos que injeções ·maciças de ajuda externa sejam 
realizadas, o que é pouco provável (vide a posição dos EUA 
na Eco-92). 

Para a América Latina;. o salto da taxã de crescimento 
médio_ de 1~7 a.a, verificado entre so.:s9, para 3,"8-a.a. em 
90 dependerá da forma como algumas das grandes economias 
da região, onde o deslanche _de reformas estruturai~ é fuilda
mental - caso do Brasil, Argentina e México -: adminis
trarem o seu universo doméstico e as suas relaç_ôes com o 
exterior e da contrapartida externa implícita no conOOito de 
reciprocidade.. . , _ 

No que tange às outras economias altamente endividadas 
do continente, conseguir melhorias nos fluxos líquidos de capi
tal será crucial para a retomada do cresCimentO. Para atrair 
estes fluxos, os países terão que fortalecer a estabilidade ma
croeconómica e beneficiar-s~ d.e novos fluxos de financiamen-
to de longo prazo. - - - -

8. Considerações Finais 

As experiências- recentemente vivencia~s pelos países 
que implantaram as reformas propostas pelo Fundo Monetário 
Internacional são patentes em comprovar que os-sacrifícios, 
impostos à grande massa da população têm custos soci~iS ex-
trema~ente elevados e podem, a exemplo do que ocorreu 
na Venezuela e no Peru, se traduzir em efetív3.s ameaças 
à·nonnalidade institucional, além de, sozinhos, pouco contri~ 
buírem efetivamente para a reversão do quadro de estagnação 
dessas economias. 

O reconhecimento explícito de um n_QYõ__,_t:iclo depressivo 
para a economia global, contido na análise. dos indicadores. 
do Banco Mundial, recomenda cautela e sOluções alternativaS:, 
através de tratamento diferenciado para se'tores estratégicos 
da economia do terceiro mundo: à Agrtê!J.ltura, pelo peso 
da oferta dos alimentos básicos no comportamento -da infl_'!_Çã_9 
e na manutenção da estabilidade socia,l, a~ém das Possibi
lidades de conquistas dos mercados consumidores emerg~11tes 
(Leste Europeu e AsiáticO pdriclpalmente), à Construção Ci..: 
vil, em função do seu ça_r_áter absorvedor de J!lão-de-obra, 
capaz de manter sob controle relativo as tax~~ de desemprego 
aberto e às Exportações, tendo em vista o papel da balança 
comercial como balizador das decisões relativas a investimen
tos. 

Do mesmo modo, as políticas espeêíficàs de naturez-a 
social devem trilhar o caminho do avanço permanente, princi-

palmente no que tange à Educação e Saúd~ .. sem_ o que, a 
reç_uperação das inversões permanecerá incerta e concentrada. 
Afmal, no Leste Asiático, paradigma citado com freqüência 
peJas vedetes do neoliberalismo, os investimentos públicos 
nesses dois setores foram o instrumento prévio que serviu 
para aplainar o caminho do desenvolvimento. 

· · Políticas compensatórias de proteção em épocas de crise 
pemieianl ·aHistória do pensamento Económico. Nos Estados 
Unidos e.Europa CR:idental, os preços dos alimentos básicos 
"estiveram se-mpre sob controle, mantidos artif:::::iah:r_ente bai
xos, nas épocas de descontrole inflacionárk· r;_fl••• cte recessão 

· profunda, como forma de se segurar os indtccs Je preços 
e garantir a paz social. Da mesma forma, j<~:·~;..; negativos 
são freqüentemente praticados com o obj .. ~tivo de :J.fastar o 
fantasma da recessão. 

No Brasil, parece haver por, parte das últimas eqUipes 
econ§mic~s, uma compreensão equivocada de que a política 
monetária :se esgota na prática de taxas. de juros estratosféricas, 
esquecendo que este instrumento clássiCo de estabilização tem 

· ·patu.r~za. Complementar à política fiscal e que, a inesma Histó
ria 4q Pensamento Econômico tem sido pródiga em premiar 
as autoridades ec.onômica_s CJ.lja sensibjlidaP~ C9!J-duziu à com
binação de políticas monetárias relativamente expansipnistas 
-Com políticas fiscais aU.Stetas; onde o sistema de crédito -direto 
ao c~!!SU~~t?r tem papel _preponderante. 

O que se observa no.s países em deSenv:oivlffiento, nOtad"a:
mente no Brasil, a despeito do discu_r:;;o conservador_ é que 
os desequilíbrios fisCaiS -se perpetuam. ·Os déficits têm sido 
reâuzidos (minimamente) através de cortes nos inVestimentps 
públicos- o que penaliza ainda mais- as parcelaS majorítáfiás 
da população- preferencialmente via contenção de despesas 
correntes· ou mediante artifícios para--proinover o incremento 
das reCeitas públicas. _(A "ampla" reforma fisCal que_o_Execu
tivo deverá enviar ao Congresso segue esta linha conservadora 
e pouco criativa, segundo informações_veiculadas pela inipren
sa). 

O caráter mistificador da Cartilha do FMI pode ser facil
mente detectado a partir do eixo apresentado para dar suporte 
à retomada do crescimento, após a aplicação das reformas 
recomendadas, qual seja, a globalização da economia e a dis-
tribuição dos seus benefícios._ _ 

·sem risco de errar_ é_ possível afirmar que aliuns países 
(muitos) simplesmente não se benefiCiam dessa _globalização 
e isto os afeta da seguinte maneira: desde a falência de Bretton 
Woods em 1971 (mode)o de taxas de càmbio e juros fixos), 
âS·faXàs~de juros têm_ se tornado menos estáveis e as flutuações 
nas taxas internacionã.is~tem crescido em freqüência e aitip1f
tude. 

-A grande incerteza:no_S_mercados financeirOs internacio~ 
nais fez com que se desenvolvessem, por parte dos conglome
rados traÍlsnaCionais e-dos governos das economias industriais, 
mecanismos de controle individualizados que excluem os paí
ses endividados do rateio dos benefícios gerados pela globali
zação: taxas flutuantes, commercial papers, opções rilulticam
biais, mercado-futuro e swaps são-~alguns dos instrumentos 
introduzidos pela nova ordem financeira internacional. 

·· A fragilização das economias em desenvolvimento assu
me a conotação de uma realídade drariiática quando analisado 
o mercado de "commodities". 
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QUADRON 

Crescimento do Comercio Mundial c do Pm 
1950-1988 

(Variações m6dias anuais em%, a preços de 1980.) 

ITEM 1950-60 1960-70 197().8(1 1980-88 

Comércio Mundial 
PIB - Mundial 
Diferença 

6,5 8,3 5,2 4,0 
4,2 5,3 3,6 3,0 
2,3 3,0 1,6 1,0 

Fonte: Banco Mundial 

As economias industriais respOndem por 70% do comér
cio internacional e da produção de bens e serviços, mas depen
dem dos países em desenvolvimento para colocar 114 (25%) 
das suas exportações-e para importar 1/5 dos produtos_ primá
rios de que necessitam e quase metade do petróleo consumido. 

Por outro lado, os países subdesenvolvidos dependem 
das economias industriais para mais- de--60%--do seu comércio 
e 47% da importação de produtos primários. 

O comércio entre os .p.róprióS p3:íses· sUbdesenvolvidos 
tem aumentado de importância: 1/3 de suas exportações no 
ano de 1989 foram realizados entre eles próprios, contra 1/4 
verificado na década anterior. 

Todavia, as modificações nas condições externas_ têm con
figurado na década de noventa um quadro prejudicial aos 
pa'íses em desenvolvimento. 

A progressiva liberalização entre 1947-1974 funcionou 
como um estimulante para as exportações do 311 mundo. As 
tarifas médias nos países industrializados caíram de 4Q para 
3% nesse perído (Land e Yeats, 1988). Essa redução ajudou 
aqueles países a exportar mais, a despeito do avanço dos 
acordos bilaterais. 

Atualmente~ as tarifas das economias industriais são ex
tremamente elevadas para um leque de pro-dutos de especial 
interesse na pauta de exportação dos países em desenvol
vimento: texteis, produtos de couro, artigos de viagem, sapa
tos, roupas e alguns produtos agrícolas. 

O ano de 1970 serve como marco referencial para o desen
volvimento de um novo tipo de protecionismo nas economias 
industriais, amplamente disseJ;Iiinado e que compreende a uti-
lização de instrumentos não-tarifários. 

Segundo o Banco, vinte das vinte e quatro-economias 
da OCDE são decididamente mais protecionistas hoje que 
há dez anos atrás a despeito dos acordos no âmbito do GATT. 

O efeito sobre as economias em desenvolvimento é devas
tador porque as- barreiras não-tarifárias são mais freqüente
mente impostas a setores onde os países subdesenvolvidos 
são mais competitivos intemacionalemnte, daí serem eles mais 
afetados que os industrializados.- · 

Tais instrumentos se cristalizam através de licenças de 
importação, controles das taxas de câ,bio, controles de preços, 
exigências financeiras e padrões tecnológicos, entre outros. 
A sua redução, ou mesmo, eliminação, deve ser o objetivo 
principal da Rodada do Uruguai. 

QUADRO V 

Comércio Intrabloros 
1988' 

Em% 

Rcglao 
Como fatia aobrc 
com6relo mundial 

Como fatia do 
com6relo regional. 

CBE 
Am6rica do Norte 
Leste da Ásia • 

20 
6 
5 

56 
42 
28 

• Jap!lo, Hong-Kong, C'..oreia, Ongapura, Tailândia, Cbina 
e lndia. 

Fonte: Banco Mundial. 

Outra tendência desfavorável ao desempenho das econo
mias de desenvolvimento tardio diz respeito à expansão do 
comércio entre os blocos ecOnómicos. __ 

O primeiro passo neste sentido foi dado pela Comunidade 
Económica Européia com o desmantelamento das barreiras 
nacionais, permitfnâo a união monetáriã.; o livre fluxo de bens, 
serviços, capital e trabalho já em 1992. 
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QUADRO VI 

Crescimento do com6n,io lnter e intra,biocoa 
1980- 1989 

(VariaçOes medias anuais em %) 

RegiOes CBB Am6rlca do Norte Leste da Ásia 

CBE 5,2 
America do Norte 8,2 9,7 
Leste da Ásia 12,4 12,8 12,9 

Fonte: Banco Mundial 

Em janeiro de 1988, Estados Unidos e Çanadá concluíram 
um Tratado de Livre Comérci_o e em 1991 esterideram~no 
ao México. . _ . 

No Leste Europeu oS Conselhos para Assistência Econô
mica Mútua expressam movimento siniilar. 

Os investimentos diretos japoneses tem sido responsáveis 
pelos vínculos de livre comércio entre o Japão e outros países 
do leste asiáticO, expandindo os primeiro esforços que se res-
tringiam áos Estados Unidos e CEE. _ _ 

A América Latina tem expressado idêntica inten~ci atra
vés do Mercosul, onde as restrições objetivas são mais com
plexas. 

1.960 

1967 

1973 

15180 

19~8 

"""""' vn: 
Estoque MUndial de Imresti.Mntoa Estrange~ 

Diretos - 1960-88 ( .. US$ bl~) 

--- 1212,5 

J304,6 

1394-,9 

----·---!.-.---------!---'-
0 200 400 600 100 1.000 

& preçoa da 1980 
Fonte; De~to do coalrcio doe :lUA 1191. 

A integração tem sido reforçada pelo incremento dos 
investimentos estrangeiros diretos (FDI), decorrentes das em
presas transacionais. O estoque de FDI aum~ntou 66% ~nt~e .. 
80 e 88, sendo que a maior parte desse estoque, 97%, direcio-_ 
nou-se para as economias __ industriãis. -- - -

Largos fluxos de capital se movem ao redor do mundo. 
Fluxos de capital bruto eram estimados em US$1 trilh_âo em 
1987, equivalentes a 40% do total de mercadorias tral).sacio
nadas sob forma de exportação sendo que cerca de 11% foram 
realizados como investimento estrangeiro direto e mais de 
60% desse percentual como capital de curto prazo. 

Contudo, muito pouco disso fluiu para os países em desen
volvimento- incluindo aqueles que se submeteram a rígidas 
reformas ortodoxas. 

Para estes, os fluxos de financiamento comercial privado 
virtualmente cessaram, os fluxos oficiais perinanecerain esta
cionados em US$35 bilh.Pes ~- ~ investimento$ estrangeiros 
direitos (US$25 bilhões) expressam menos que 1/4 do total, 
metade dos quais sob forma de reinversão de lucros. 

As empresas transacionais têm sido a principal força mo
triz da economia desde que começaram, em 1960, a investir 

pesadamente na Europa e suas decisões de investímento esca
pam completamente às políticas domésticas dos países em 
desenvolvimento. 

Um exemplo dessa assertiva são os Estados Unidos que 
iD.icialmente, como sede das grandes transacionais, lideram 
a exportação de investimen_to estrangeiro direto e hoje se 
configuram em grande receptor. Lá, o estoque de irl.vestí
mentos estrangeiros díretos, oriundos do Japão quase dobrou 
entre 1980-88. 
· · Enquarito isso, em 1988, os países em d~senvolvimento 

hospadaram 1/5(21;3%) do estoque de FDI, acusando signifi
cativo declínio com relação às duas décadas anteriores, quando 
hospedaram perto de 1/3 (30,6% ). Dois quintos desse total 
direcionaram-se para a América Latina e Caribe, todavia, 
o crescimento do estoque declinou de 11,6% a.a., (entre 
1973:80) para 8,7% a.a., entre 80-85. · - · ·. 

A observação do painel econômico internacional mostra 
que nas últímas duas décadas o FDI cresceu mais rapidamente 
na Ásia (entre 13 e 16% a.a.), principalmente, no Leste ·e 
Sudeste. 

o estoque total de investimentos.estr.angeitos diretoS na_ 
África entre 1980-87, cresceu à mesma taxa que o resto do 
mundo, mas a fãtia afric~ma ficou menor em 3%. 

A ·alltonolnía dõs países em-desVàilfagém rla-co'i'iiC:la para 
o desenvolvimeJltO fica cada vez mais _estreita e limiülda. Com 
o advento da crise da dívida duas te.ridências diSt_inias· emer~ 
giram no cenário mundial. 

Priln.eiro, o mercado de seguros cresceu _vigorisamente 
(de US$200 mil em 83 para US$20,3 bilhões em 1987), tornan
do-se em 1990, tão grande quanto o mercado financeiro inter
nacional. 

Segundo, a maioria dOs Países subdesenvolvidos não é 
considerada apta para tomar empréstimos externos de fontes 
comerciais. 

Em 1987, o fluxo de capital bruto somou US$1 trilhão, 
mas a maior parte desse fluxo foi absorvida pelas economias 
industrias. 

Para os países do Terceiro Mundo, a exemplo do que 
ocorreu com os investimentos estrangeiros diretos, estes em
préstimos reduziram-se dos US$110 bilhões, em 1980, para 
US$91 bilhões em 1989. 

O mercado d~ seguros também é limitado para estes pai
ses, à exceção da Asia, Indonésia, Coréia, Malásia, Tailândia 
e, por extensão, China e India. 

QOAl)RO VUI. 

Créditos dos Bancos Internacionais 
- Pércentual do PIB mundial 1970-89 

(elO '.~l ___ , 

lO 

20 

1970 1975 1.980 1985 

Fonte: FMI· 

31,9 __ 

l9~9 
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As diferenças de performance entre. o Leste da Ásia, 
onde a renda per capita cresce a taxas 2,5 vezes maior que 
a das economias industriais e a América Latina e o Sub~Saara 
Africano onde é recorde o declínio da renda durante o perío
do, extrapolam os limites estreitos dos graus- de lib-erdade 
decorrentes da implementação de reformas nos moldes preco
nizados pelo ideário neoliberal. 

Em primeiro lugar, as economias mostram variados graus 
de vitalidade. No leste asiático foi possível õ "aproveitamellto 
da estabilidade interna cons-eguida a partir de uma economia 
fortemente planejada e estatizada com uma performance_ex
portadora singular, onde a ausênc.a do garrote das dívidas 
externas astronómicas teve papel decisivo. 

Já na América Latina e no Sub-Saara Africano, os anos 
oitenta foram atravessados em meio a uma perVersa c-ombi
nação de instabilidade macrocconômica, desequilíbrios nos 
balanços de pagamento e carteiras de débitos externos insus-
tentáveis. -- ----

Com a elevação das taxas de juros em 1980, os países 
entraram em crise cróníca. Na América Latina, onde 2!3- do 
total da dívida de longo prazo foram contratados a juros flu
tuantes, o se-rviço da dívida cresceu 50% nos primeiros três 
anos da década, alcançando US$26 bilhões em 1983. 

O agregado das tr~nsferé:r;Icias líquidas de recursos tor
nou-se negativo (US$25 bilhões em 1988) e o Brasil, por ser 
o maior devedor, foi o país mais atingido, 

Segundo, os produtos primários_ são a base das exporta
ções na maíoria dos países latino-americanos e do Sub-Saara 
Africano, representando 83% da pauta dos prill}e:iros e ~8% 
no Sub-Saara Africano em 1980. Já para o Leste da Asia 
a participação é menor que 40%. 

Com a deterioração dos termos de troca desseS prOdutO-S,
em 1980, a situação desequilibra-se em relação à América 
Latina e ao Sub-Saara Africano. A taxa de crescimento dos 
Produtos primários acentua a tendência de defasagem co_m_ 
relação aos manufaturados. As exportações est~g_D!lra_m _na7 
quele ano. em contraste, os termos comerciais das NIE (Novas 
Economias Industriais do Leste Asiático) permaneceram está
veis, com acentuada tendência de expansão- dos m·ercad~s 
exportadores rnanufatureiros. 

Finalmente. e mais ímpoftante; as diferenças de respostas 
às condições externas por parte dos países em dificuldades 
e da própria comunidade internacional foram e corifiitUám 
sendo, em 1992, decisivas. 

O empObrecimento e a recessão gerados pela deterio
ração dos termos de _troca e pela crise da dívida criaram um 
círculo vicioso: não há investimentos pOr causa da recessão 
e não se sai da recessão porque f~ItaJ!l_ inVestimen·tc;>s. 

Dessa forma, fica patenteado ci~e os países que tiveram 
êxito foram aqueles que mais se beneficiaram dos investi
mentos estrangeiros diretos. 

QUADRO IX 

Crescimento do PIB real per capita nos pafses 
industrializados e em desenvolvimento (1965 -1989) 

(Percentual por ano) 
Grupo de Pafses 

Pafses Industriais 
Pafses em Desenvolvimento 
Sub-Saara Africano 
Leste da Ásia 
Sul da Ásia 

1965-73 1973-80 198Q-S9 . 

2,3 2,3 . 
2,5 1,6. 
0,4 -1,2 
4,9 6,2 

Europa, Meio-Leste e N_ da África 
América I .atina 

3,7 
3,9 
2,1 
5,3 
1,2 
5,8 
3,8 

1,7 3,0 
1,9 0,4 
2,5 -0,4 

Pafses em Desenv_ (critêrio 
população) 

Fonte: Banco Mundial 

O desempenho visualizado P';) quadro anterior é explicado 
em parte pelo fato de o comércio mundial de produtos primá
rios ser menor e crescer num ritmo mais lento que o de manufa
turas. Somente para alimentos e bebidas as taxas de cresci
mento são equivalentes. 

3,0 2,4 2,9 

_Na América Latina e o Sub-Saara Africano, esses produ
tos (primários) repi'esentam mais que 50% da pauta de expor
tação em 29 dos 47 países, usualmente as exportações se fazem 
para as economias industriais. 
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QUADRO X 

Particlpaçlio dos produtos primários 
oo com6rcio internacional 

(Em%) 

Categorias 

Com6rclo 
Manufaturas 
Produtos Primários 
Óleos (c) 
Outros rriateriais in natura 
Alimentos e bebidas 
Serviços 
Total 

Fatia 

1989a 
82 
60 
22 
9 
5 
8 

18 
100 

(a) Baseado em US$ a preços correntes 

Crescimento anual 
m6d!o 

1980 -89b 

4,3 
4,9 
1,7 
0,0 
2,1 
4,7 
4,5 
4,3 

(b) Baseado em US$ a preços constantes - 1980 
(c) Inclui: óleo cru, gás natural, coque, gás natural lfquido 
e oao/gases 
Fonte: GATI 

Pela ótica dos mercadQs importadores, é interessante res
saltar a especificidade da posição do leste asiáticO que, ao 
contrário do resto do mundo que vem restringindo considera
velmente suas importações _de produtos primários, reduzin
do-as em quase US$6 bilhões no periodo compreendido entre 
1969-88, aUmentou-as em cerca de US$11 bilhões, no mesmo 
período, notadamente em importações de produtos agrícolas, 

especialmente grãos e alimentos básicos, beneficiando os Esta
dos Unidos, Canadá e Austrália, maiOres exportadores mun
diais dessa cesta. 

Tal comportamento abre uma possibilidade real de rever
são de expectativa para a economia brasileira, cuja retomada 
do crescimento, passando pelo aquecimento da agricultura 
deve ser encarada com seriedade, dadas as imensas vantagens 
comparativas do Brasil ness~ campo. 

E importante que os pensadores económicos da América 
Latina e do Sub-S_aara Africano, particularmente, os brasi
leiros, estejam atentos para as tendências que têm marcado 
as trocas de produtos primários. 

A importância dos produtos não-processados decresceu 
nos últimos 25 anos. Excluindo o petróleo, a fatia de produtos 
primários não-processados no total da exportação dos países 
em desenvolvimento caiu de 71 para 52% entre 1965-87. 

A demanda das economias industriais por esses produtos 
teve queda acentuada. 

Uma das razões é o de.clíni.o da çompetitividade dos pro
dutos primários nos mercados internacionais em função do 
avançO tecnológico com os sticedârteos- sintéticos alt~mente 
competitivos. 

Por outro lado, os subsídios à ~gricultura nos países indus
trializados conseguiram deslocar o eixo preferencial dos mer
cados tradicionais representados pelos países em des~nvol
vimento para aquelas económias. Igualmente, o aumento do 
comércio intra-regional da CEE teve efeito sixp.ilar. 

Pelo prisma dos países subdesenvolvidos, o rápido cresci
mento nas exportações de produtos processados contribuiu 
ainda mais significativamente para ·a perda de importância 
dos-· produtos não-processados. 

QUADRO XI 

Participação ·dos produtos oao processados na pauta de exportação dos pafses subdesenvolvidos e participação do 
total de exportações desses pafses nas economia.~ industriais - 1965 - 1987 

(em%) 

Produtos Fatia na pauuide exportações Faiià dos PciiieS sUbctCSe'nVOtvi.dos no 
dos Países subdesenvolvidos total de importaçoes das Ecoo. Jnd. 

1965 

Alimentos 78,2 
Produtos Agrfcolas 73,1 
Pedras, minerais, metais 53,7 
Petróleo 81,7 

Total de mercadorias (exceto petróleo) 71,0 

Fonte: yeats 1991 

A atividade económica nos países desenvolvidos é o prin
cipal determinante desse mercado. 

Estudos mostram que um incremento de um ponto per
centual ao ano na produção dos países industrializados corres
ponde a uma elevação de 2% em termos reais dos preços 
das commodities (ceteris paribus). Oscilações nas economias 

i987 1965" - 1987 

7513 49,1 45,2 
25,2 43,6 36,2 
38,1 52,0 47,9 
78,7 79,8 67,6 

51,7 48,1 43,8 

industriais têm reflexos imediatos nesse mercado, principal
mente na exportação de metais e produtos agrícolas. Como 
a instabilidade externa cresceu nos últimos anos, é justificada 
a perda de graus de liberdade das políticas doméstícas dos 
países exportadores. 
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~,..a;ia\-'40 dO$ preçru in!emaci.1oais ~ 'lU'R produtos agrfcolas selecionados, 1950- 89. 

(em%) 
-· 
Produtoc 1950 - 59 1960 -

banana 2,2 3,0 
caca o 8,7 7,5 
coco 5,2 3,8 
c:af6 6,3 3,0 
cobre 6,4 4,0 
algodl!o 4,0 1,5 
amendoim 3,9 3,1 
lDibo 2,0 3,3 
azeite de dende 4,3 4,6 
arroz 11,4 3,4 
borracha 9,1 4,3 
açO<ar 7,8 21,7 
chá 6,2 
lrlgo 1,7 

Fonte: Banco Muncüal 

Acordos internacionaiS com viStas a estabilização não têm 
sido proveitosos. Quotas de produção, de consumo, de expor
tação e de importação revelam esquemas frágeis que têtii sofri~ 
do pelo menos dois tipos de fracassos: a dificuldade de se 
apropriar preços no longo prazo e a impossibilidade real de 
se conciliar interesses diferenciados. 

No plano interno, o êxito da formação de estoques regula
dores, do estabelecimento de alíquotas regressivas, da fixação 
de subsídios e quotas está intrinsecamente cõDdicionado pela 
capacidade de acertar projeções de longo prazo. 

Neste conjunto, regido por variáveis quase sempre impre
visíveis, uma certeza se impõe: mesmo em mercados onde 
a diferença de preços entre produtos processados e não-pro
cessados não é grande, a curva de preços do segundo grupo 
é menos estável. 

A estrutura de tarifas e a cobertura representada pelas 
barreiras protecionistas de natureza não-tarifária refletem unia 
clara manifestação das economias industriais contra o meca
nismo de defesa expresso pelo processamento das commo
dities, por razões óbvias facilmente constatáveis nos balanços 
de pagamento sob a rubrica receitas de draw-back. 

2,2 
1,6 

69 1970 - 79 1980 - 89 

3,3 3,4 
9,7 7;2 

13,3 15,9 
11,7 7,4 
14,4 14,3 
6,7 5,9 
7,8 10,3 
1,5 7,1 
8,4 10,5 

14,9 7;2 
6,3 4,3 

25,4 20,4 
6,9 10,7 

12,0 4,4 

Por todas estas razões a situação dos países em desenvol
vimento é francamente desconfortável. 

Individualmente, o pior desenipénho é atribuído ao Bra
sil, seguido pelo Leste Europeu e Africa. 

No Brasil, o programa de estabilização económica do 
Governo Çollor de Mello esbarrou em :iérios equívocos concei
tuais e operacionais, além de coincidir com violenta queda 
nos termos do comércio internacional. Como conseqüência, 
a taxa de crescimento do PIB despencou de 3,6% em 1989 
para -4,3% em 1990, o que representa uma dramática perda 
de quase ·oito pontos percentuais, com ieflexbs-insilpõrtáveis 
na qualidade de vida de amplas camadas da população. 

Enqua!JtO ~ss~, os empréstimos líquidos de longo-prazo 
de fontes oficiais e privadas para o conjunto dos países subde
senvolvidos saltaria de US$0,6 bilhões em 1989 para US$7 ,9 
bilhões em 1990, preferencialmente na forma de Investimentos 
Estrangeiros Diretos. Neste contexto, o Brasil praticamente 
não viit dinheiro novo, posto Que o Programa de Privatização 
encetado pelo Governo Collor tenha formalizado a aceitação 
de ""moedas podres" para a participação de transnacionais 
e outras empresas estrangeiras_ no capital social das estatais 
privatizadas. 

QUADROXID 

Crescimenm nos Países em Oesenvotvimemo 1989 - 92 

(VariaçOc$ ~dias anuais em%) 

Pm 
REGIOES 

1989 1990 1991 

Todos os Pa(<>es do Grupo 2,9 2,3 
Sub-Saara Africano 2,9 1,5 
Leste Asiãtlcc s,s 6,7 
Sut Asiático 4,5 4,2 
Europa, Meio-Le$te e Norte da África 1,5 -0,8 
~rica Latina 1,3 -0,7 

Nota: Estirnahva1 e proJeçOes para 1990-92, exc\wuve Irã e Iraque. 
Fonte: Banco Mundial 

3,l 
2,J 
S.l 
411 

"' 1,1 

PIB per capita 

1992 1989 1990 1991 1992 

4,3 0,8 0,3 1,1 2,3 
3,0 -0,3 -1,7 -0,9 -0,1 
6,2 3,6 s.o 4,2 4,7 
4,5 2,2 2,0 1,8 2,4 
3,S 0,0 -2,6 -0,2 1,6 
2,8 -0,7 -2,6 -0,8 0,9 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

REDAÇÁO FINAL .. 
PROJETO DE LEI DA CÂMÁRA 

N' 67, DE 1989 

DisCUssão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 257, de 1992) do 
Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1989 (n' 1.148/88, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presiáente da República, 

que dispõe sobre as ações de prevenção e controle das zoone
ses urbanas, e dá outras providências._ 

-2-
PROPOSTADE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N' 7, DE 1992 

Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n'~' 7. de 1992 (n"' 83/91, na Câniara dos Deputa
dos), que altera o artigo 29 da Constituição Federal. (1• sessão 
de discussão.) 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N' 4, DE 1992 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n"' 4, de 1992, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães e outros Senadores, que dá nova redação ao artigo 

· 47 da Constituição. (3' sessão de discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h2min.) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVII- N•136 ·SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 1992 BRASÍLIA- DF . 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço-saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 

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

RESOLUÇÃO N• 2, DE 1992-CN 

Dispõe sobre a representação do Congresso Nacional na Comissão Parlamentar Con
junta do Mercosul. 

O Congresso Nacional resolve: .. 
Art. 1• Nos termos do Regulamento da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, constante 

do Anexo desta Resolução, é fixado em dezesseis ,titulares e dezesseis suplentes o número de representantes 
do Congresso Nacional na Comissão; sendo oito Deputados titulares, oito Deputados suplentes, oito Sena
dores titulares e oito Senadores suplentes, designados na forma prevista nos Regimentos de cada Casa, 
ao início da primeira e da terceira Sessões Legislativas Ordinárias -de-cada Legislatura. 

Parágrafo único~ É de doiS anos o mandato dos representantes brasileiros nà Comissão. 
Art. 29 A estrntura administrativa da Comissão será definida em Resolução própria. 
Art. 39 O mandato da primeira representação do Congresso Nacional junto à Comissão findar-se-á 

com a presente Legislatura. · 
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 20 de agosto de 1992. -Senador Mimro Benevides, Presidente. 

ANEXO À RESOLUÇÃO N' 2, DE-1992-

REGULAMENTO DA COMISSÃO PARLAMENTAR 
CONJUNTA DO MERCOSUL 

Em Montevidéu, capital da República Oriental do Uru
guai, no dia 6 de dezembro de 1991, na Sala das Sessões 
da Assembléia Geral as delegações de parlamentares da Repú
blica da Argentina, da República Federativa do Bfasil, da 
República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, 
integrantes dos Estados Partes signatários do Tratado de As

. sunção, declaram formalmente aprovado o ~-egulamento .da 

ComiSSão Parlamentar Conjunta do r..ffi.RCOSÜL_ e proclfl,-, 
roam a sua vontade inequívoca de dar ao processo de integra-.. 
ção, iniciado por seus respectivos países, o apoio que surge 
da representação emanada da soberania popular. 

REGULAMENTO 

Os representantes dos Parlamentos dos Estados slgnatá- · 
rios do Tratado de Assunção que cria o Mercado Comum 
do Sul, com o propósito de: 

estabelecer a união cada vez mais estreita entre os povos_ 
do sul da Améric~;·a _partir da nossa regj._ão; · 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILElA DE MAGALHÃES 
Diretor-Oeral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impre~ao aob responsabilidade da Mesa do Senado Fedenl 

ASSINATURAS CJ\RLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adm.iaiatrativo 
LUIZCJ\RLOS BASTOS 
Diretor Indutrial 

Semestral ······-····~·~-~----·-·--·---··---·----.,. CtS 70~ •. ocr-

FLORIAN AUGUSTO COUUNHO MADRUGA_ 
Dirctor Adjunto 

garantir mediante uma ação comum o progresso econó
mico e social, eliminando as barreiras que dividem nossos 
países e nossos povos; 

favorecer as condições de vida e emprego, criando condi
ções para um desenvolvimento auto-sustentável q_ue preserve 
nosso entorno e que se construa em harmonia com a natureZa; 

salvaguardar a paz, a liberdade, a democracia e _a vigência 
dos direitos humanos; -

fortalecer o espaço parlamentar no processo de integraM 
ção, com vistas a futura instalação do Parlamento do Mercosul; 

apoiar a adesão dos demais países latinoMamericinOS ao 
processo de integração e suas instituições. .. ·-

Resolvem aprovar o seguinte Regulamento. 

ARTIGO I 

Fica estabelecida a Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul, conforme determina o artigo 24 do Tnltado de 
Assunção, assinado em 26 de março de 1991, entre--os GoverM 
nos d~ República Argentina, República Federativa do Brasil, 
República do Paraguai e República Orierital do Uruguai. que 
se regerá por este Regulamento. 

Dos Membros e sua Composição 

ARTIGO !I 
A Comissão será integrada por até 64 (sessenta e quatro) 

parlamentares de ambas as Cârrtax~~; até 16 (dezesseis) de 
cada Estado Parte, e igual número-de suplentes, que serão 
designados pelos respectivos Parlamentos nacionais, de aCordo 
com seus procedimentos internos. 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCO
SUL 

A duração do mandato de seus integrantes será determi
nada pelos respectivos Parlamentos, desde que este não seja 
inferior a dois anos, com o intuito de favorecer a necess-ária 
continuidade. 

A Comissão só poderá ser integrada por parlamentares 
no exerdcio Jo seu mandato. 

Funções e Atribuições 

ARTIGOill 
A Comissão terá caráter consultivo, deliberativo e de 

-·formulação de propostas. -

Tiragem 1.200 exemplares 

SIJas atnõuições serão: 
_ a) acompanhar a marchido processo de ínti::grllÇão regiaM 

nal expresso na -formação do Mercado Comum do Su,l -:-:- __ 
Mercosul- e informar os congressos nacionais a ess_e respeito; 

- b) desenvolver as ações necessárias para facilitar a futura 
instalaçãO do Parlamento do Mercosul; 

c) solicitar aos órgãos institucionais do MercosUl, infor
maç-ões a· respeito da evolução do processo de írite-graÇãõ, 
especialmente no que se refere aos planos e programas de 
ordem política, econômica, social e cultural; 

d) constituir Subcomissões para a análise dos temas rela
- clonados_ com o atual processo de integração; 

e)-_ emitir recomendaçõ-es sobre a condução do processo 
de integração e da formação do Mercado Comum, as quais 
poderão ser encaminhadas aos órgãos institucionais do MerM 
CoSul; 

f) realizar os estudos necessários à harmonização das le
gislações dos Estados Partes, propor normas de direito comu
nitário referentes ao processo de integração e ley~r a~ conclu
sões aos Parlamentos nacionais; 

g) estabelecer relações com en.t.ida~es privadas nacionais 
e locais, com entidades e organismos internadonafs e solicitar 
informação e o assessoramento que julgue rieceSsá_rio sobre-
assuntos do seu interesse; --

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCO-
·suL 

h) estabelecer relações de cooperação com os Parlamen
tos_ de terceiros países e com outras entidades constituídas 
1:.o âmbito dos demais esquemas de integração regional; 

_ i) subscrever acordos sobre cooperação. e assistência téc
nica com organismos públicos e privados, de caráter nacional, 
regiOnal, supranacional e internacional; · 

j) aprovar o orçamento da Comissão e .gestionar ante. 
os ESt3dos Partes o seu funcionamento; 

k) sem prejuízo dos itens anteriores, a Comissão poderá 
estabelecer outras atribuições dentro do marco do Tratado 
de Assunção. · 

Das Subcomiss.ões 

ARTIGO IV 

Criam-se as seguintes Subcomissões: 
1. de Assuntos Comerciais; 
2. de Assuntos Aduaneiros e Normas TécniCas; 
3. de Políticas Fiscais e Monetárias; 
4. de Transporte; 
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5. de PolítiCa Industrial e Tecnológica; 
6. de Política Agrícola; 
7. de Política Energética; 
8. de Coordenação de Políticas Macroeconóm.icas; 
9. de Políticas Trabalhistas; 

10. do Meio Ambiente; 
11. de Relações Institucionais e Direito-·da lntegiaçao·; 
12. de Assuntos Culturais. " 
Outras Subcomissões poderão ser criadaS~- ãssim como 

suprimidas algumas existentes. 
A Mesa Diretqra fixará as competências das Subcomis

sões, mediante, propostas das mesmas. 
As Subcomissões se reunirão sempre ·que necessáriO para 

a preparação dos trabalhos. A participação dos parlamentares 
de cada Estado Parte nas Subcomissões terá o mesmo caráter 
oficial que a desempenhada na ComissãO Parlamentar. 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCO-
. SUL 

ARTIGO V 

Cada Subcomissão será integrada por 2 (dois) parlamen
tares de cada Estado Parte e seus suplentes. As Subcomissões 
elegerão suas próprias autoridades, seguindo os critériOs esta
belecidos no artigo XVI. 

Das Reuniões 

ARTIGO VI 

As reuniões da Comissão serão realizadas, em cada um 
dos Estados Partes, de forma sucessiva e alternada. 

Ao Estado Parte onde se realize cada sessão ou reunião 
corresponderá a Presidência. 

ARTIGO VII 

A Comissão se reunirá: 
a) ordinariamente, pelo menos duas vezes ao ano, em 

data a ser determinada; e 
b) extraordinariamente, mediante convocação espedal 

assinada pelos 4 (quatro) Presidentes. 
As convocações indicarão dia, mês, hora e local para 

a realização das reuniões, assim como a pauta a ser Cllsciitidá, 
devendo a citação ser nominal, enViada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, mediante correspondência com 
registro postal, ou outro meio seguro. 

Em caso de força maior, se uma reunião programada 
não puder ser realizada no país previsto, a Mesa Diretora 
da Comissão estabelecerá a sede alternativa. 

ARTIGO VIII 

Terão validade as sessões da Comissão com a presença 
das delegações Parlamentares de todos os Estados Partes. 

COMISSÃO l' ARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCO- · 
SUL 

ConVOcada Uma sessãO; se Um dos Estados Partes não 
puder C'Jmparecer por razões de força maior, os restantes 
poderá~- re-unir~se-, desde que para deliberar e deddir seja 
obedeCido o disposto no artigo XIII. 

ARTIGO IX 

As sessões da Comissão serão públicas, exceto qu-ando 
expressamente se decida pela sua realização em forma reser~ 
vada. 

ARTIGO X 

As sessões serão abertas pelo Presidente da Comissão 
e o Secretário-Geral ou quem o substitua, conforme este Regu
lamento. 

ARTIGO XI 

As sessões da Comissão serão iniciadas, salvo decisão 
em contrário, com a leitura e discussão da ata da reunião 
anterior que, uma vez aprovada, será assinada pelo Presidente 
e pelo Secretário-Geral. 

ARTIGO XII 

Nas atas das sessões devem constar as recomendações 
aprovadas pela Comissão. 

ARTIGO XIII 

As decisões da Comissão serão tomadas por consenso 
das delegações de todos os Estados Partes, expressas pelo 
voto da maioria de seus integrantes acreditados pelos respec
tivos Parlamentares. 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCO
SUL 

ARTIGO XIV 

Os temas submetidos à consideração da Comiss!.:l.o serão 
distribuídos simultaneamente a quatro relatores, um por cada 
Estado Parte, os quais os estudarão a fim de emitir opinião 
a respeito. Os relatores disporão de um prazo comum de 
30 (trinta) dias para emitir seus relãtói:ioS pai" eSi:i'ito, que 
serão distribuídos às demais delegações da Comissão pelo 
menos 15 (quinze) dias antes da data de realização da sessão. 

ARTIGO XV 

Sobre a matéria apreciada, a COmissão poderá emitir 
recomendações, cuja forma final será objeto de deliberação 
de seus membros. 

Da Mesa Diretora 

ARTIGO XVI 

A Mesa Diretora:-será composta de 4 (quatro) Presiden
tes, pertencentes um a cada Estado Parte, que se alternarão 
a cada 6 (seis) meses, assim como de 1 (um) Secretário-Geral 
e 3 (três) Secretários alternos, também pertencentes um· a 
cãda Estado Parte que se alternarão da niesma forma. A 
Mesa Diretora será eleita em sessão ordinária para mandato 
de 2 (dois) anos. 

Ao Presidente e a cada um dos 3 (três) Presidentes alter
nos corresponde 1 (um) Vice-Presidente, que pertencerá ao 
mesmo Estado Parte. 

O Presidente e o Secretàrio-Geial devem pertencer ao 
mesmo Parlamento nacional. 

A Presidência da Comissão poderá instituir um Grupo 
de Apoio Técnico, ·como õfgão c-onsultivo especial. 

As autoridades serão eleitas pelos respectivos Parlamen-
tos. 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCO-
SUL . 

ARTIGO XVII 

No caso de vacância definitiva em qualquer das listas 
dos cargos da Mesa Diretora, a ocupação destes de efe_tuará 
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por eleição na sessão seguinte àquela em que se deu vaga, 
salvo se faltarem menos de 60 (sessenta) dias para o término 
dos respectivos mandatos. 

ARTIGO XVIII 
Em caso de vacância definitiva de um membro da Comís

são, o grupo nacional tomará as devidas providências para 
a sua substituição por outro parlamentar, o qual cumprirá 
o mandato pelo período que restar. 

ARTIGO XIX: 
Ao Presidente da Comissão compete: 

a) dirigir e ordenar os trabalhos da Comissão; 
b) representar a Comissão; 
c) dar conhecimento à Comissão_ de toda a matéria rece.;-

bida; _ 
d) designar relatores mediante_ proposta das delegações 

parlamentares, para as matérias a serem discutidas; _ 
e) instituir gi'Upos de estudo para o exame de temas aponM 

tactos pela Comissão; -
f) resolver as questões de ordem; 
g) convocar -as reurtiões da Mesa Diretora e da Comissão 

e presidi-las; 
h) assinar as atas, reCOmendações e demais documentos 

da Comissão; 
i) gestionar doações, contratos de assistê.ncia_téç_nica e_ 

outros sistemas de cooperação, gratuitamente, ante Organis
mos públicos ou privados, nacionais e internacionais; e 

j) praticar todos os atos necessários_ a,o Porn d~se_mpe!lhC? . 
das atividades_da Comissão. 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCO' 
SUL . 

ARTIGO XX 
Nos casos de ausência ou impedimento, o PreSidente será 

substituído peb respectivo Vice-Presidt;:nte. 

ARTIGO XX! 
Ao Secretário-Geral da CoPlissão compete: · __ 
a) assistir a P-resídência na condução dos ti-3.b~llhos da 

Comissão; 
b) atuar como secretário nas reuniõt;::~- c:i~ Comis_são_ e 

elaborar as respectivas atas; -
c) preparar a redação final das rec_o_mend~ções da Comis

são e sua tramitação; 
d) custodiar e arquivar a documentação da Comissão;_ 
e) coordenar o fv.ncionamento dos grupQ_s de est~do insti

tuídos. 

ARTIGO XXII 
Os Secretários AdjUntos· asSistirão o Secretário-Geral ou 

Alternos quando estes o sOTicitarem·e os SUbstituírem~ assim 
como, nos casos de ausência, impedimento ou vacância. 

A Comissão poderá criar uma Secretaria Permanente. 

ARTIGO XXIII 

A Mesa Diretora terá poder executivo para instrUmentar 
o·estudo das políticas deliberadas pela Comissão. Terá, ainda, 
a seu cargo o relacionamento diret<J com os órgãos institu
cionais do Mercosul e transmitirá ao plenário da Comissão 
toda informação qu-e "ieceba destes. - _- "" · 

COMISSÁO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCO-
SUL 

Das Disposições Gerais 

ARTIGO XXIV 

--são idiomas oficiais da Comissão o eSQ!lnhol e o portu
guês. 

ARTI00XXV 
Este Regulamento entrará em vigor a partir da data de 

sua aprovação, ad referendum da ratificaçãO dos Parlamentos 
dos Estados Partes cujas normas constitucionais as.sim o exi
jam. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

3- ATA DA 157• SESSÃO, EM 21 DE AGOSTO DE 
1992 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Comunicação . 
-Do Senador José Samey, que se ausentará do País. 

1.2 .. 2- Requerimentos 
- N» 635/92, do Senador Marco Maciel, solicitando 

licença para ausentar-se dos trabalhos da_ Casa, no dia 21 
de agosto do corrente. Votação adiada por falta de quorum. 

- N' 636192, do Senador Albano Franco, solicitando 
que sejam considerados como liçença autori?~da os dias 
17, 18 e 19 próximrn; passados. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- N9 637/92, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo 

do Sr. Ministro da Saúde, intitUlado O tributarista, o juiz 
e o ministro, publicado no O EstadO de S.- Paulo de 15 
de agosto de 1992. . . 

1.2.3- Comunicações da Presidência 
-Aprovação pela Comissão Diretora, em reunião do 

dia 19 do corrente dos Requeriment9s n<P 529,.530, 534, 
538, 544,571, 590,594, 595, 600 a 604 e 617, de 1992. 

-Recebimento do Ofício n' 1.496192, do Presidente 
do Banco Central encaminhando dados referentes à dívida 
dos governos estaduais e das capi~ais, tendo por base o 
mês de julho do corrente ano. 

1.2.4- Discursos do Expediente 
SENADOR PEDRO SIMON .-c A crise do regime . 

presidencialista. A crise política brasileira por ocasião do 
suicídio do Presidente Getúlio_ V Çl._rgas e a importância do 
respeito à democracia na crise atual. A expectativa da divul
gação aos-re"Sti.ltádos das apurações da CP! do PC. 
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SENADOR MAGNO BACELAR- AçãoâaJustiça 
no Maranhão, impugnando candidaturas de ex-prefeitos, 
com contas irregulares, às próximas eleições municipais. 

1.2.5- Comunicação da Presidêõ.cia 
-Recebimento da Câmara Legislativa do Distrito Fe

deral, da Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais 
e do Movimento pela Ética na Política, de manifestações 
de apoio à CPI criada pãfa investigar denúncias sobre as 
atividades do Sr. Paulo César Farias. 

1.2.6- Requerimentos 
- N' 638/92, de autoria do Senador José Eduardo, 

soliCitando a transcrição, nos Anais do Senado, do docu
mento A crise política e a Nação, do Presidente da Força 
Sindical, Luiz Antôriio--de Medeiros, que expõe a posição 
da Central Sindical sobre a CPI que investiga õS-ne-gõc1oS 
do empresário Paulo César Farias com se tores do Governo 
e sobre a crise política. 

- N~ 639/92, de autoria do Senador Nelson Carneiro. 
solidtando do Sr. Ministro de Estado das Relações Exterio
res. informações que menciona. 

1.3-0RDEM DO DIA 
Redação Final das Emendas do Senado ao Projeto 

de Lei da Câmara n' 67/89 (n' 1.148/88, na Casa de origem), 
que dispõe sobre as ações de prevenção e ·controle das 
zoonoses urbanas, e dá outras providências. Aprovada. 
À Câmara dos Deputados. 

Proposta de Emenda à Constituição n' 7/'JT(n' 83/91, 
na Câmara dos Deputados), que alte_ra o art. 29 da Consti
tuição Federal. Discussão encerrada em 2" turno. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 4/92, que dá 
nova redação ao art. 47 da Constituição. Em fase de discus
são (3• sessão). . . 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR NEY MARANHÃO- O problema do 

abastecimento alimentar no País. 
SENADOR V ALMIR CAMPELO ...:...J3:J0âníversá

rio da cidade de Planaltina- DF. 
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Preocupa

ções de S. Ex~ com o sofrimento do povo brasileiro, a 
propósito de relatórios da ONU sobre resultados de pesqui
sas referentes às condições de vida dos diversos povos do 
planeta. 

1.3.2 - Comunicação da Presidência 
-Término do prazo para apresentação de emendas 

_ao Projeto de Lei da Câmara no 83/91 (n' 2.605189, ná 
Cãsa de origerri), sendo que ao mesmo foi oferecida 1 
(uma) emenda._ 

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

1.4- ENCERRAMENTO 
2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÁ,) ANTE

RIOR 
-Do Senador Humberto Lucena, proferido na sessão 

de 15-7-92. (Republicação.) 

3- ATA DE COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDO 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA
NENTES 

Ata da 157a Sessão, em 21 de agosto de 1992 
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presid8ncia dos Srs, Mauro Benevídes, Magno Bacelar e Bpitácio Cafeteira 

ÀS 9 HORAS, ACHAM..SR PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: . . 

Antonio Mariz - Carlos Patrocínio - Cl!sar Dias - Epi
tácio Cafeteira - Hydekel Freitas - Magno Bacelar - Mau
ro Benevides - Pedro Simon - RaimundO Lira - Roõaldo 
Aragão. 

O SR. PRESIDENTE _(Mauro Bencvides) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Ha-
vendo número regimen~l, declaro aberta a sessão. _ 

Sob a proteção de Deus, iriiCíamos nossos trahú.lhos. 
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1" Secre

tário. 

É lida a seguinte: 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência. para os devidos __ fins, que 

estarei ausente do país de 20 a 24 do corrente. 
Em 18-8-92 - José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedien
te lido vai à publicação._ 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser-lidos pelo Sr. 
1" Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 635, DE 1992 

Nos termos do art. 43, inciso II do Regimento Interno, 
requeiro licença para me ausentar dos trabalhos da Casa, 
no dia 21 de agostq corrente, para breve_ viagem a São Paulo, 
a fim de participar, e·m-·e:ncoritro promoVido pelo Instituto 
Tancredo Neves, de debates sobre Projetas de Lei sobre finan-
ciamento de gastos eleitorais. - --

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1992. - Marco Maciel. 

REQUERIMENTO N' 636, DE 1992 

Senhàr Presidente, 
Solicito, nos termos da Constituição Federal (artigo 55, 

item III) e do Regimento Interno do Senado Federal (artigo 
43, inciso II), que sejam considerados como licença autorizada 
os dias 17, 18 e 19 próximos passado, quando estive ausente 
dos. trabalhos da Casa para participar em São Paulo, no dia 
17, do SemináriO -sobre: "O Processo de Modernização da 
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Economia Brasileira'' e nos dias 18 e 19 no Rio de Janeiro, 
para manter vários encontros políticos e empresariais. 

Sala das Sessões, 20 de agosto de 1992. -Senador Albano 
Franco. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA lNDÚSTRlA 

Dia: I 7-8-92 
Seminário: O Processo de modernização da economia 

brasileira 
Painel 1 - 09:00/10:15h - Tendências e Perspectivas 

da política econômica 
-Dr. Marcílio Marques Moreira, Ministro -da Economia, 

Fazenda e Planejamento 
-Dr. Francisco Gross, Presidente do Banco Central 
-Dr. Albano Franco, Presidente da ÇNI 
-Dr. Mario Amato, Presidente da FIESP 
Painel 2 - 10:15/12:45h -Reforma Fiscal 
-Dr. Ary OSWaldo Mattos Filho, Presidente da Comis

são de Reforma Fiscal 
-·Dr. Luis Roberto Ponte, Deputado Federal 

Dr. Ney Bittencourt Araújo, ComissãO Empresarial 
de C . ..IAllpetitividade (a COnfirmar) 

-Dr. Luis Antonio Medeiros, Presidente da Força Sin-
dical 

-Dr. Feres Abujamra, Diretor da FIESP 
Painel3 -14:00/15:15h- Relações Capital- Trabalho 
-Dr. João Me lião, Ministro do Trabalho 
- D~ Dorothéa Wemeck~ Secretaria Nacional de Eco-

nomia 
-Max Scharappe, Diretor da FIESP 
-Dr. Willy Fisher, Força Sindical 
Painel 4 - 15:15/16:30h - O ·congressb e a Moder-

nização da Economia - -
- Dep. lbsen Pinheiro, Presidente da Câmara Federal 

(a confírinar) 
-Dr. Roberto Macedo, Secretário c;le Poljtjça Eçonô

mica 
-Dr. Luiz Carlos Mande IIi, Presidente da F!ERGS, Vi-

ce-Presidente da CNI · · ··· · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri
mentos que acabam de ser lidos, ficam com a votação adiada 
por falta de quorum. 

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

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 637 DE 1992 
Nos termos do artigo 210 do Regimento Interno, requeiro 

a transcrição nos anais do Senado do artigo P,o Sr.- MiriiStro 
da Saúde, Dr. ADIB JATENE·, intituhido "O tributarista, 
o Juiz e o ministro" publicado no Estado de _São Paulo de 
15 de agosto de 1992. . . . . . . ... 

Sala das Sessões~ 21 de agosto de 1992. -Senador_Çarlos 
Patrocínio. 

(A Comisslio Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - De acordo 
com o art. 210, §lo, do Regimento Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão Diretora .... _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A Presi
dência comunica ao Plenário que á Coinissão Dire'tora apro
vou, em sua reunião do dia 19-do corrente, ós RequerinleritõS 
de Informações n'' 529, 530, 534, 538, 544, 571, 590, 594, 

595, 600 a 604 e 617, de 1992, dos Scnador::es Pedro Simon, 
Nelson Wedekin, Antonio Mariz, João Rocha, Mário COvas, 
Coutinho Jorge e Jutahy Magalhães, aos Ministros que men
cionam. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recebeu do Banco Central 6 Ofício n" 1.496/92, encami
nhando dados referentes à dívida_ dos governos estaduais e 
das capitais, tendo por base o mês de julho do corrente ano. 

O expediente Sf:rá encaminh~do à Comissão de Assuntos 
Económicos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmlr Çampelo. 
(Pausa.) 

S. Ex~ .. não se ;;tcha,_ n~ste:_mOffiento, nci· ptenãrio. -
Concedo a palavra ao nobre _Senador Pedro Siinon. 

O SR; PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, na próxi
ma segunda-feira, 24 de agosto, decorrem exatamente 38 anos 
do suicídio do Presidente--Getúlio"Vargas, um dos fatos mais 
importantes, mais significativos e mais polêmicos da História 
deste País. 

A figura de Getúlio Vargas, se impõe -à análise, à admi
ração e ao estudo da Históriã. deste País. Talvez Getúlio Var
gas tenha s!do o político que mais influência exerceu ao longo 
da nossa História: chefiou uma Revolução - a Revolução 

- -de 1920-- que se rebelou contra a chamada política dos 
Governadores, a do café com leite, em que os Presidentes 
da República se sucediam: uma hora era_ M-inas e outra hora 
era São Paulo. _O Rio Qrande d9 Sul se rebelOU, pois o sucessor 
de Washing-ton Luiz deveria ser, pela tradiçãO; o GovernadOr 
de Minas Gerais, António Carlos. Como Washington Luiz 
não cumpriu a determinação histórica e queria colocar como 
seu sucessor .Júlio Prestes, ;_Jovernador de São Paulo, Minas 
deu apoio ao Rio Grande do Sul e à Paraíba, iniciando-se 
.a Revolução de 1930. Ganhando Vargas, consolidou-se no 
Poder. Em 1934, com uma reforma constitucional, foi recon
duzido, reeleito pelo voto indireto do Congresso Nacional. 
Em 1937, quando deveriam haver, também indiretamente, 
as outras eleições, deu-se o Movimento de 1937, em meio 
a uma crise que o mundo inteiro atravessaVa: comunismo, 
nazismo, fascismo, véspera da Grande Gu_e:r::rªMundial. Ãqui, 
aproveitando-se das intentonas comunista e integralista, Var
gas decretou o Estado Novo_ 

Em 1945, no esteio da vitória da democracia no ·mundo, 
Vargas foi apeado do Poder; em 1950, voltava pelo voto popu
lar. Já em 1945, pouco depois de ser derrubado, ele se elegia 
Senador por dois Estados e Deputado Fed_eral por sete. O 
homem a quem apoiou para Presidente, Marechal Eurico Gas
par Dutra, terminou ganhando daquele que representava a 
maioria das Forças--Armadas e o sentimento dos chamados 
demOcràtaS, O Hrigadeiro Eduardo Goriles, surpreendente
mente derrotado. Quando Vargas foi aç Senado fazer os seus 
prununciamentos, a UDN entendeu que tinha cometido um-
equívoco, e o ex-ditador que ela queria esmagar, derrotar, 
desmoralizar, vinha como o gfande herói, o grande cabo elei
toral, o grande _responsável pela vitória do General Dutra, 
e lá estava, como grande vitOrioso -Senador por dois Estados 
e Deputado Federal por sete. 
---··--Agredido nas palavras, pela UDN, cada vez que subia 
à tribuna do Senado, retirou-se para I tu, e ficou em São Borja, 
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só voltando na campanha para Presidente da República, sendo 
então eleito. 

A UDN não queria que Getúlio Vargas assumisse a Presi
dência da República e lançou a campanha da maioria absoluta, 
dizendo que Vargas havia sido eleito, mas --não conseguira 
a maioria absoluta dos votos~ Conseqüentemente, a sua elei
ção não estava -assegurada. Foi derrotada a tese, porque não 
existia na Constituição Federal nenhum artigo,_ nenhuma aná
lise que dizia ser necessária a maioria absoluta. Getúlio Vargas 
então assumiu o Go\l'erno Federal. 

Presidente da República, adotou orna série de providên
cias consideradas polémicas, como a criação da Petrobrás, 
que, junto com a debate da Lei de Remessa de Lucros e 
outras questões, foi um agravante para o Presidente Getúlio 
Vargas. - - - -

Estourou a crise, que redundou inclusive na criação de 
uma CPI e no suicídio do Presidente Vargas. 

Interessante salientar que, fatos graves à época, eram 
apontados contra o Presidente Getúlio Vargas. Um deles o 
"'estranho" empréstimo do Banco do Brasil, para publicação 
da Última Hora, criada pelo Sr. Samuel \Vainer, jorhal grafica,::
mente diferente e que não pertencia a nenhuma família, 
a nenhum grupo tradidõnãl. Samuel Wainer, homem simples, 
grande jornalista, sem vocação de ser proprietário de jornal, 
vinha, portanto, quebrar a tradição e criava um jornal para 
apoiar o Presídente Getúlio Vargas. 

D_ebate para lá e para cá. discussões, _havia um homem 
fantástico, o Sr. Carlos Lacerda, tribuno extraordinário, mas 
um homem que, na verdade, tinha na atuação anti-Getúlio 
Vargas praticamente a razão de sua existêncía. A célebre 
banda de música da UDN, os chamados Clubes da Lanterna 
do Sr. Carlos Lacerda, desde o início da eleição do Presidente 
Getúlio Vargas, mostravam-se inconformados com ·a-sua pre
sença no poder. 

Os acontecimentos evoluíram e houve o célebre atentado 
da Toneleiros: um tiro dado por um membro da Guarda do 
Presidente Getúlio Vargas que atingiu o pé de Lacerda e 
assassinou o Major Rubens Vaz. --

Após várias discussões, chegou-se à figura do S:r. Gregó
rio, o Chefe da Guarda Presidencial. Nesse esquema, ~onsti
tuiu-se a República do Galeão- formada por pessoas ligadas 
à Aeronáutica-e procedeu-se ao inquérito, que visava atingir 
a pessoa do Presidente Getúlio Vargas. 

Na análise dessa realidade, necessário se torna esclarecer, 
e os fatos nos chamam a atenção que, embora as manchetes 
da época falassem no "mar de lama do Palácio do Catete", 
a figura do Presidente Getúlio Varg(;lS se impôs pf:la dignidade 
e seriedade. Não há dúvida alguma, Sr. Presidente, que havia 
um esquema para depor o Presidente Vargas, desde a sua 
eleição pelo voto popular, em 1950, tramado por grande parte 
dos militares e pela imprensa. 

Aproveitaram-se do incidente ocorrido com o ass~sina~o 
do Major Rubens Vaz para a investigação contra o Presidente, 
que culminou com o seu suicídio. As manchetes da época 
- répito -falavam numa expressão que ficou célebre: "0 
mar de lama do Palácio do Catete". 

Permito-ine ler trecho de pronunciam_entC) do então Vice
Presidente, Café Filho, Que foí Presid~nt_~_d!J. República, parti-:_' 
cipante, juntO com os- Ininistros niilitares, do golpe contra 
GetúJio Vargas, sobre acusações de improbidade à9.uel:_ go-
·vemo: 

"Mais de uma vez vi nas mãos de Lourival Fontes 
bilhetes de Getúlio, externando violenta reação quanto 

a qualquer tipo de desonestidade de que porventura 
se incriminasse o seu governo. Foram as únicas vezes 
em que notei manifestações de tanta indignação,_ em 
linguagem daquela natureza, por parte de Vargas, ge
ralmente um homem sereno e cordial, que sabia conter
se. Muito dado a conceder indultos em processos de 
homicídio e violências físicas, ele quase sistematica
mente negava esse indulto em casos de roubo ou furto. 
Irritava-se com as acusaçõeS e, convencida a improce
dência, determinava quase sempre a Lourival Fontes 
que esclarecesse o assunto para uma resposta que deve
ria ser mais enérgica." 

Essa análise, feita por um seu adversário integrante do 
esquema da derrubada, ao contrário do que ocorre com o 
atu-al Vice-Presidente da República, o ex-Senador Itamar 
Franco, cuja posição e discrição são elogiadas até por Ministi"os 
do Presidente Collor, mostra o estilo e a personalidade do 
Presidente Vargas. 

Nunca me esqueço quando, após a morte de Getúlio 
Vargas, ao abrir-se o seu inventário, soube-se que, após ~O 
anos como Presidente da República, Governador do R10 
Grande do Sul, Deputado Federal e Ministro da Fazenda, 
depois de ocupar todos esses cargos, havia deixado aos seus 
filhos menos do que recebera de herança do seu pai. 

Essa era a figura âe Getúlio Vargas. O "mar de lama", 
na verdade, era um esquema da imprensa da época para buscar 
a derrubada do Presidente. O atentado foi uma loucura! Uma 
irresponsabilidade! Como Lacerda vivia ataCando Vargas pelo 
rádio, demolindo a imagem do Presidente, aqueles probres 
coitados pensaram que a melhor forma de defesa seria dar 
um tiro na figura do acusador. À época, inclusive, Getúlio 
Vargas disse: ••Quem deu o tiro no Coronel, atingiu a mim, 
ao meu governo e a minha honra". 

Imaginar que o Presidente -da República fosse recorrer 
a uma forma grotesca, vulgar, ridícula de terminar com os 
debates, autorizando um membro da sua Guãrda a atirar em 
Carlos Lacerda, é um _absurdo! Todos sabiam que não era 
verdade. 

O "mar de lama" consistia niSso~ 
O grande escândalo era o empréstimo do Banco do Brasil 

e um cidadão sem tradição - a não ser d~ repórte - como 
proprietáriO de jornal, para lançar o jornal Ultima Hora. Erra
do? Pode ser que sim. Empréstimo equivocado, com vantagem 
maiores? Pode ser que sim. Havia, isto sim, um esquema 
deliberado para derrubar o Presidente Getúlio V argas. 

Em 195311954, a UDN pediu o impeachment do Presi
dente, que, em votação no Congresso Nacional, foi derrubado 
por 143 a 43 votos, ·se não me engano. Veio, então, _a "R~Rú~ 
blica do Galeão". Iniciou-se o inquérito inilitar para apurar 
a morte do Major Rubens Vaz, que concluiu pelo pedido 
de licença de Getúlio Vargas. Assim defendeu a imprensa, 
e o Presidente até pensou em se licenciar. 

Ficou célebre a história do dia 24 de agosto, quando 
ele reuniu o seu Ministério. O Dr. Gettílio Vargas, naquela 
madrugada, concordou em se afastar até que_ se fizessem as 
amplas apurações, mas o Ministro da Guerra General Zenóbio 
teria comunicado que os militares não aceitariam mais a licen
ça e exigiam o afastamento definitivo. 

Conta a História que o Ministro da Justiça, Dr. Tancredo 
Neves, teria garantido ao Presidente que, nomeado Min~stro 
da Gerra, terminaria com o movimento. O Presidente Vargas 
respondeu-lhe que não, afastou-se e, depois, soube-se do seu 
suicídio. O inquérito militar, a ·chamada "República do Ga-
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leão", determinou o afastamento do Pre~ídente, exigiu seu 
afastamento e ele terminou praticando suicídio. 

Quando vejo o atual Ministro da Aeronáutica preocupado 
em que não haja exagero por parte do Congresso, acho que 
S. Ex~ tem toda razão. É muito importante meditar e analisar 
o que diz o Ministro Sócrates Monteiro. S. Ex~ critica a radicali
zação e pede que tenhamos muito cuidado para que não haja 
um "linchamento" do Presidente da República. O Ministro 
Sócrates devia ser tenente da Aeronáutica, trinta e oito anos 
atrás, à época dos acontecimentos envolvendo o Presidente 
Getúlio Vargas. 

Naquela época o Congresso_negou o impeachment; a Ae
ronáutica, na República do Galeão, condenou o Presidente, 
exigiu seu afastamento. 

Que fantástica coincidência é essa? Na próxima segunda
feira, 24 de ago·sto, o Relator lerá o relatório da CPI envot .. 
vendo os atuais acontecimentos. -- .. 

A coincidência. determinou qu. e, exatamente, n.19. ~-14 
de agosto, 38 anos depois, uma CP! analisará os .ácsnteci
mentos atuais. A ligação parece-me importante p~tentar
mos, em primeiro lugar, como é significativo ess~ momento; 
38 anos depois, vivendo, apesar de toda a crise, um momento 
de grandeza das instituições deste País. Agora, talvez, pela 
primeira vez na história deste País, a crise está sé-ndo equacio
nada pelas instituiçõeS. porque em nossa História as crises 
desmoralizam as instituições e resolvem-se à margem das insti
tuições. Foi assim em 1954, foi assim ein 1964. A história 
da República, neste País, é uma história de crises_ sucedidas 
à margem das instituições. .. _ 

Hoje, estamos vivendo um fato fantástico. Parec_e que 
este é um país desenvolvido, país democrata; uma CPI, demo
craticamente constituída, está analisandc com as m_ais_amplas 
oportunidades de defesa, mas isso está ocóirendo no Con
gresso Nacional. Para qualquer dúvida, qualquer interrogação 
sobre os direitos das pessoas que estão sendo .}cusadas, dos 
PCs__ da vida, está ali o Poder_ Jud.iciário. 

Vemos a todo momento- está aqui o ilustre LfCJer-Ney 
Maranhão - os representantes do Governo defend~ndo-o, 
e é justo que o façam. Pode o Sr. PC, os parentes do Sr. 
PC, a eQuipe do Sr. PC ou o próprio Presidente da República 
dizer que seus direitos não podem ser tocados_..__ 

Temos uma CPI mista do Congresso Nacional, aberta 
e pública, onde estão os Parlamentares do_ Goverrlo, com 
grande capacidade e com grande competência, fazendci sua 
defesa e, inclusive, dentro daquilo que acham lógico, a defesa 
dos outros envolvidos. Mas isso está sendo feito dentro do 
Congresso Nacional. As pessoas estão sendo convocada< al
gumas vêm, outras não vêm. Umas que vêm tr_atam-nos com 
ironia e com deboche, como o Sr. PC, Como o Sr. Cláudio 
Vieira, Secretário do Presidente, no entanto é o direito deles. 

Hoje, na atual crise, estamos mostrando como é impor
tante a convivência com a democracia, como é importante 
o regime democrático. 

É mais demorado? Pode ser que sim. Em 1954, pode 
ser que tenha sido mais rápido porque os militares exigiram 
a renúncia. Houve o suicídio. Em 1964, quando deg\lbaram 
o Presidente João Goulart, também pode ter sido mais rápido. 

Pode ter sido mais rápido, todavia não me parece que 
tenha sido a melhor solução. Volto a dizer: estamos vivendo, 
em meio de toda essa crise, talvez o momento-mais alto das 
nossas instituições ao longo da História do regime republicano 
neste País. E, por mais grave que' seja, é a primeira: Vez que 
as instituições estão atuando, democrática e livremente. 

Faço justiça com relação a isto ao Presidente e ao Poder: 
estamos buscando a verdade, a CPI está agindo com a tranqüj
lidade necessária. Não há militar nem polícia. não há ninguém 
que impeça esse trabalho. Pode haver dificuldade, aqui, acolá, 
natural nessas questões. Não há aquele clima que houve em 
1954 e em 1964: um esquema de derrubada, um esquema 
de golpe. 

Tenho dito mil vezes: não foi nenhum senador, nenhum 
deputado, não foi nenhum jornal, não foi a CUT, não foi 
o PT, não foi ninguém que levantou essa bandeira. esse deba
te, essa discussão. 

Até ontem, o Dr. Leonel Brizola, que tem condições 
de empolgar, um líder populista natural, vinha tranqüila e 
serenamente defendendo a pessoa do Presidente da. Repú
blica; ao contrário do Lacerda de 54 e do Lacerda de 64_. 

Hoje não temos UDN. A UDN em 54 e em 64 estava 
no ·esquema do golpe. Olhando para qualquer ladO, miO vejo 
isso. Vejo os militares- justiça seja fE:dt<i, nota 10 aos militares 
--com dignidade, com seriedade, com credibilidade, garan
tindo as instituições. Quando falo, respeitando, da posição 
do Ministro Sócrates Mont~h:o, é para dizer que S. Ex• respeita 
a posição da CPI. a posição do Congresso Nacional. 

S. Ex~ tem razão quando nos adverte que precisamos 
evitar radicalismos, como o do Presidente Fernando Collor 
ao. conclamar o povo a ir às ruas de verde e amarelo, numa 
afirmativa íngênua, para não dizer infantil, para não dizer 
pueril. Se eu- perguntasse a quãlquer cidadão, se perguntasse 
ao meu filho se ele acha que o Presidente deve convocar 
O -povo -p~a-ra ir à rua de verde e amare_lo, este dirfa: "Pai, 
acho que não, porque não me parece ci_ue ele está numa alta. 
O que vejo, em todo lugar, é o povo irritado, é o povo revolta
do." Mas_o ambiente é exatamente este: estam<;>s vivendo, 
ao hível de Forças Armadas, um clima do mais absoluto respei
to e da mais absoluta seriedade. · · 

O_ Sr. Ronaldo Aragão - Permite-me V. E~ um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não, nobre Senador Ro· 
naldo Aragão. - - -

O Sr. Ronaldo Aragão- Ouvi atentamente desde o início 
do pronunciamento de V. EX~', quando faz um retrospecto 
da crise de 1954. Nessa época, eu tinha 9 anos. 

O SR.~ PEDRO SIMON- Mais velho do que o presidente, 
que tínhã s. ---

o Sr. Ronaldo Aragão -Mas li a respeito do desenrolar 
da conversa no palácio. no Rio de Janiero. E li também a 
n:speito do atentado da Toneleiros. As radiografias feitas nO 
pé de Lacerda provam que na realidade o tiro não atingiu 
o pé do Lacerda, porque o tiro de um revólver calibre 45 
que atingisse o pé de -"urna pessoa o esmagaria. Um estudo 
feito logo após todos esses atentados revelou isso. Eram esses 
os esclarecimentos sobre o atentado sofrido por Carlos Lacer
da. V. Ex• faz uma análise e diz que toda essa crise se transfere 
para os dias atuais. Naquela época havia a banda da UDN, 
e quase como uma obsessão Carlos Lac:erda_ queria _d_errubar 
o Governo de Vargas. Hoje nada disso ocorre;_tudo é apurado 
na maior tranqüilidade, sob o regime democrático, das hberda
des; há o direito de defesa. V. Ex• se refeie tamPém_ aO -clia 
fa~ídico, 24 de agosto, que se aproxima. Será, Senador Pedro 
Simon, que esses fatos irão se repetir na História do Brasil? 
Não creio. Parece-me que, e aí reporto-me a Sílvio Romero, 
que o presidencialismo é um regime de balcãO. E éStamos 
a cada dia provando isso, porque se.Jsso tivesse ocorrido no 



Agosto de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 22 6857 

regime Parlamentarista, essa crise já teria Sido resolvida, o 
gabinete já teria caído, já se estaria apurando os fatos e o 
Brasil continuaria em seu ritmo normal de desenvolvimento. 
O que está ocorrendo hoje é que o Brasil parou, está parado. 
O povo vai às ruas pedindo uma posição, o fiin a coriclusão 
e não sei - quero me reportar -se o dia 24 d~ ' 
agosto vai ser o dia fatídico dessa decisão. E V. Ex\ qom 
antecedência, refere-se à crise vivida por Getúlio Vargas, pelo 
seu governo, quando estamos nos aproximando do dia 24 
de agosto, o dia em que o relatório da Comissão Parlam"entar· 
de Inquérito será lido. Faço a indagação: Será que o dia 24 
está marcado em nossa história como dia fatídico, o dia das 
decisões? Essa é a interrogação que faço. V. Ex~ com muita 
antecedência - hoje - já lança no seu pronu~ciamento a 
indagação sobre este 24 de agosto, fazendo um retrospecto 
desde a época de Vargas. Faço-lhe a inâagação: E essa a 
cc:motaçã~ trazida por V. Ex~, com muita propriedade, no 
d1a de hoJe, quando se reporta a 24 de agosto, o dia fatídico 
para o Governo Vargas? Será que esse dia também o será 
para est~ <:Toverno, será o iníciQ das decisões, da apuraçãO 
da Cormssao Parlamentar de Inquérito? Não sei se V. Ex~ 
está sendo profeta, mas há muita propriedade em seu discurso. 
Quero parabenizar V. Ex~ por fazer esse retrospecto e chegar 
a 24 de agosto de 1992, à crise atual. Parabenizo V. Ex~. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço o importante aparte 
de v. Ex· e antecipo o que ia deixar para mais adiante. com: 
toda sinceridade, não creio que este 24 de agosto será fatídico. 
As minhas previsões e a análise que faço são tranqüilas com 
relaçã? ~ diferença entre os dois. No 24 de agosto anterior, 
sem drre1to de defesa, sem o Congresso Nacional e o Supremo 
Tribu_nal decidirem, sem nenhuma análise, a Repúblíca do 
Galeao resolveu que o Presidente tinha que cair. E sairia 
desmoralizado do mar de lama do Catete, sem chances de 
se defender. Exigiram a queda do Presidente, e ele cometeu 
o suicídio. - -- -- - --

Neste 24 de agosto, temos uma CPI que debaterá, discu
tirá '? relatório e dois dias depois concluirá. Os jornais estâo 
publicando como votará A, como votará B. Com relação ao 
impeachment, sempre digo que ainda não tenho decisão ainda 
não votei. Se sou membro da CPI, tenho-que ouvir o debate, 
participar da discussão. -Tenho- que dar direito, até a última 
hora, ao Presidente e à sua equipe de assessoreS- aos seus 
auxiliares, aos seus Parlamentares, para que façam ~uas defe
sas e apresentem suas argumentações. 

Mas se for o que está aconstecendo hoje, depois da céle
bre Operação Uruguai, quando o Sr. Cláudio Vieira trouxe_ 
uma argumentação fantasmagóri.ca ... Aliás, se nãO fosse o 
Sr. _Cláudio Vieira que levasse a cópia daquela nota promis
s?na e daquele contrato, que conta.sse aquela história de que 
tmha pego trés milhões e setecentos mil dólares e trazido 
esse dinheiro do Uruguai, de uma empresa cujo propriefário, 
que assi~ou a entrega do dinheiro, está sendo processado, 
esteve otto meses preso por organização de quadrilha, tendo 
sido responsabilizado pelo assassinato de um fiscal da alfân
dega de lá, e com esse dinheiro teria comprado 318 quilos 
de ouro e entregue para outro cidadão -que também está 
foragido - que age no mercado paralelo, dizendo-lhe para 
guardar o o?ro, e esse cidadão teria sido fiel depositário do 
Senhor Pres1dente da República, que dizia: "Olha, tenho que 
pagar tantas contas, derrube duas barras de ouro, pegue o 
din,heiro e deposite nas contas de a ou de b" ... 

Fosse o Senador Eduardo Suplicy quem tivesse trazido 
esse história, o Governo teria feito o maíor escândalo, dizendo 

que o nobre Senador estaria cometendo urna calúnia, que 
se tratava de uma mentira, que era imoralidade, pois queriam 
comprometer o Presidente da República, porém, quem a con-
tou foi o Secretário do Presidente. . -

Depois desse ridículo, não tenho visto mais -a d~fesa do 
Governo. A única coisa que estou vendo é a operação para 
se cOi·~seguir 1/3 da Câmara dos Deputados, ou os recursos 
que vão à Suprema Corte. 

Se dissesse que não ouvi nenhuma defesa, não estaria 
sendo verdadeiro. Anteontem saiu alguém do Palácio do Pla
nalto contestando os US$9 milhões colocados na conta da 
secretária do Presidente_. Não_ são 9 milhões,. e sim 3 milhões. 
C:omo se 3 milhões não houvesse problema; o problema existi
na se fossem 9 milhões de dólares. 

A meu ver, a cada dia que passa a situação está ficando 
m~is_ difícil.. T~nho procurado explicar a situação à opinião 
pubhca b~astlerra. Ela pensa, nobre Senador Ney Maranhão, 
que no dia 26 de agosto a CPI decidirá pelo impeacbment 
-ou não. Se decidir pelo impeachment, a Câmara dos Depu
tados, uma semana depois, vota "sim" ou "não". Sabemos 
que não é isso. Todos sabemos -o Senador Ney Maranhão 
está todos os dias na CPI cobrando isso - que a CP! não 
foi feita contra o Presidente Fernando Collor de Mello e nem 
poderia ser. A CPI apura as denúncias do Sr. Pedro Collor 
contra o Sr. PC Farias. 

_Como chegou ao Presidente da República? Chegou ao 
Prestdente porque quando se investiga os _atos do Sr. PC terlrii
na-se chegando ao Presidente; Quando se analisa o que ele 
fazia e o que não fazia, termina-se chegando ao_ Presidente; 
porque lã pelas tantas seu irmão, o Sr. Pedro Collor te"rmina 
ati~gindo-o; por9ue lá pelas tantas, para falar sobre Vasp 
e diZer que o Presidente da Petrobrás estava send_o pressionado 
- o ex-Presidente da Petrobrás, que_ está .na Inglaterra, e 
fora nomeado pelo Presidente Collor - para que desse 50 
m-ilhões de dólares em _empréstimo ao Sr. Canhedo, chegaram 
ao Presidente da República, porque as solicitações partiam 
do Palácio e o Sr. PC teria falado em nome do Presidente. 

Aí aparece um motorista e conta uma história na IstoÉ 
que nos deixa meio boquiabertos. O que é isso? Será que 
é verdade? Ou não é? 

O P!esidente da República vai para .a.televisão e ~firma: 
"Quero dizer que as minhas contas são pagas pela minha 
secretári"a, na conta n" tal, no banco ta_l, __ e quem deposita 
o dinheiro_ é o meu secretário ,fulano de tal". O motorista 
veio depor - e, dolorosamente, todas as afirmações dele 
parece-me que correspondem à verdade. Então se chegou 
ao Presidente. Chegou-se ao Presidente e apareceram os che
ques fantasmas. Uma coisa fantásticã.! Apareceram as refor
mas na Casa da Dinda, outra coisa fantástica! A CPI, repito, 
tem fato5: muito graves que envolvem o Presidente, porém 
ela não vai decidir se haverá impeachment ou não! O que 
a CPI pode fazer é dizer: nesse inquérito, sobre as acusações 
do Sr. Pedro Collor contra o Sr. PC; encontramos fatos muito 
graves que envolvem o Senhor Presidente da República. Re
meta-se à Câmara dos Deputados. Para iniciar o impeachment 
precisa ser requerido por uma entidade ou -cidadã - pare
ce-me que a OAB; pela unanimidade dos_ seus Predidentes 
estaduais e do seu Conselho Nacional está disposta a entrar. 
ind~pendentemente da CPI, com o pedido de impeachment. 
Entrando, começa a tramitar na Câmara do.s Deputados e 
depois no Senado, se a Câmara dos Deputados, por dois ter
ços, aprçsentar uma denúncia a esta Casa. Tendo à Mesa 
o Presidente do Supremo. nós nos trànsformamos em desem-
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baradores, ministros ou: juízes, e votaremos. Quailto tenipo 
levará, não ·sei. Se acoflteC:etá, também il.ão ·sei. 

A verdade é que na História do Brasil não temos ·conheCi~' 
menta de impeachment. Conhecemos golpe, suicídio, renún
cia, no entanto impeachment não conhecemos. E, na HiStória 
do mundo, também, não é muito tradicional o impeaChinetl. 
É uma figura complexa, e o Senador Rohaldo Ar3gão levantou 
muito bem, no Parlamentarismo rião haveria -mi.dã disso. 
No Parlamentarismo, se ó Presidente Collor fosse o Prímeiro
Ministro, a publicação da Veja; com a entrevista do Sellliín'ão, 
seria o bastante para Sua ExCelência calr. Não pi'edsa'saber 
se é verdade, se é mentira, não interessa. É verdade O qtie 
se diz, aquelas coisas qUe n6S- Sãbemos? Não interessa se eni 
verdade ou mentira. O homem perdeu a Creôibilidade~ perdeu 
a confiança. No Parlamentarismo não há CP! para investigar 
corrupção contra o Pririleiro~MiniStró, ne-m contra os. seus 
auxiliares, não se investiga o irmão; á ·cunh3.da·,- a· mãe, a 
mulher, a ex~mulher, não existe isso: No Parlamentarismo 
se se tem confiança fica, se não se tem cãL E caí no dia 
seguinte. 

Então, a acusaÇão· de que por causa da C"rise' a l3cHsa 
está caindo, o dólar está Subindo, a·-eéQnomia nã:o aguenta 
mais~ lSso não-pode cõntinuar ... Como se fé?ss~mos os culpá.~ 
dos, nós e a CPI fôsssemos responsáveís pelo cj_ue está COt:ne:
cendo. O problema que nós estamos viveri"do, a crise do Presi~· 
dente Cqllor é uma; a crise do presidencialismo, que maiS 
uma vez se manifesta, é outra. Foi assim em 54 •. foi assim 
em 64, é assim agora e será assim daqui a dez, doze ou <l-aqui 
a cinco anos se continuar o sistema presidencialista, porque 
é dé:!- sua essêgci_a... . ·-· · . _ .. 

Penso que, hoje, o àé:stiriO do-Presidente C.Qllor é infinita~ 
mente dife.rent~. dq deStino d_9 ~residente . G.etlÍlio: Yai"gás~ 
Ao Presidente Getúlio Vafgas, noS seus-72 anos. çle jdade; 
não lhe deram nenhunlà. chance. sinlplesffierite disser~in: "O 
Senhor está deposto, sai agOra e nãq volta. Seu vice-Pre~ 
sidente, que está rio esqUema do golpe. assuniii'á-õ9~se~ l~gar';. 
Dizém que se Oetú.lip,Vargas não tivesse se suicidaçiÇ>, ªqueles: 
militares o teriam Colocado sentado na ''República do Galeão" 
paTa Iesponder no inquérito, para sua humilhação e desm.or~-· 
lização. 

O .Preside~ te :cC?llor. nns seus 43 aq.os, está no_ e:splendor. 
da sua mocidade, Y~jo a integridade, a.tranqüilidade, a se·reni
dade, com que a CPI está se ·deseDvolvendo, sem. nenhum 
ataqUe,_ nenhuma ofensa ao Presiden~é da República, ao seu 
nc;>me, a sua dignidade, nós estamc;>s investigando os fatos. 
Não há nest~ .S,enftdo, ne_Il_l na_ (:ârriara dos Deputados, nos 
jornais nada que não signifique-à busca da verdade. 

No dia ~6 se jUlga. Se for decidido que há responsa
bilidade do Presidente, e -as entidades entrarem com o pedido 
de iOipeachment, O processo terá um~ 'longa tramitação. 

Quero dizer ao ilustre Ministro da Aeronáutica, como 
é diferente quando prevalecem as: instituições. Não há nin
guém pensando em atü~gir ou fazer o iinchamento do Presi
dente, usando a expressão utilizada por S. Ex~ Pelo cOntrário. 
Há a garantia" total e absoluta ao Presidente. 

O Sr. Ney Maranhão -V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON- Cow.prazer, ouço V. Ex:, 
nobre Sena<;Ior N_ey Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador .Pedro ·simOn.", · 
V. Ex~ sabe· da estima, do respeito e da admiração que tenho 

por V. Ex~ V. Ex~ representa o altivo povo do RíO ·Gra:nde 
··-do Sul e eu, como político há 40 anos-, milito e represento 

o povo pernambucano. Comecei a minha vida pública ouvindo 
aquele que considero o maior líder político deste século: Getú
lio Vargas. Tenho· na memória a sua Carta Testamento. Foi 
Sua Excelência quem me iniciou na vida pública. Tenho, em 
meu gabinete, Senador Pedro Simori, o retrato do General 
Flores da Cunha, dando-me um presente, no meio de vários 
Deputados, no Palácio Tiradentes. No episódio de 1955, tam
bém tentaram que não tomasse posse o grande Presidente 
Juscelino. V. Ex•, assim com'o eu~ sabe ~ui to bem dos episó
dios. Senador Pedro Sirrion, estou oUvindo atentamente· o 
pronunciamento de V. EX~, apesar·de ter chegado um pouco 
atrasado, mas gostaria·de tê-lo ouvido desde o início-.-Aminha 

·preocupação -,corno tenho certeza seja que também é a 
de V. Ex~, opostir que é do Governq, opositor construtivo, 
pois a palavra de V. Ex~ merece respeito e acatamento juntos 
aos altos escalões do Governo - quando V. Ex~ discorda 
da voz do Minstro Sócrates... · ' 

·o SR. PEDRO.SIMON-Não~ Não discordo! Pelo con
trário! Creio que a advertêncíà de S. Ex~ é absolutamente 

. correta. É um alerta. É bom, pl'incip"almente, quando estão 
falaridO em manifestações 9e rua .. .' 

O Sr. Ney Maranhão- Então, eu estava equivocado. 

O SR. PEDRO SIMON -Só estou lembrando a diferença 
de agora e d_a época em que S. Ex~ er~ ul!l jovem tene-nte. 

O Sr. Ney Maraobão -Esse período a que V. Ex• acaba 
de se referir .• lembrando o epísódio do G_aleão, do Dr.. Getúli.Q, 
faz~me lêrÚbral- ·que, naquela época, - tinha eu 22 anos de 
idade- eu er<:!- P~efeHo da minha terra e int~grav~ os quadros 
do Partido Tr~balllis\a Brasileiro. Em 1954, elegi-me Depu
tado Federal. Acompanhei isso de perto. E qUero fazer· uma 
coinpanlção, Governador e Senador Pedro Simon, daquilo
que, no meu entender, é muito parecido. Naquela époCa do 
Dr. Getúlio Va.Jgas, ~ão. havia os cartéis, os oligopólios. Exis~ 
tia~ as multinacionais .. E V. Ex• se lembra que uma multina
.ci~nal não se. contentava em g;1n~'!-r 500.000%, ne.ste Pafs. 
V. Ex~ se lembra do Relatório Link, que dizia que no Brasil 
não existia petróléO." E o .Presidente· Getúlio Vãrgas -ciiou 
ô CSN, o início do desenvolvimento da independência econó
mica do nosso País, em Volta Redonda, e a Petrobrás. E 
por "detráS do povo, daqueles que queriam derrubar o Presi
de_nte GetúlioVargas -porque ele começou a iii.depéhâência 
econômica do nosso País, com· a criação· dessas duas grandes 
empresas que iriam cómeçar a independência econôriúca do 
Bhisíl"- juntou-se a imprensa. Naquele tempo, V. Ex~ se 
lembra, a imprensa, os Diários Associados comandavam uma 
grande rede nacional, o Correio da Manhã, o Diário de Notí
cias, A Tribuna da Imprensa e, como V. Ex~ acaba de citar, 
a famosa Banda de Música da UDN que quanóp o PSD e 
o PTB ganhavam uma eleição iam p·ani a porta dos q,uarteís 
dizer que o PTB e o PSD eram -comunistas e corruptos. E 
fizeram cerco a Getúlio Va:r:gas. Getúlio procuroU ter uma 
voz para se defender perante os descamisados, perante o povo 

·brasileiro criando a Última· Hora, apoiando a Últinla Hora 
de Samuel Wainer, mas essa voz não pôde ser ouvida em 
todos os quadrantes do País. E O que houve, Senador Pedro 
Simon, Getúlio não tinha televisão para falar diretamente 
ao povo brasileiro no momento exato e ficou: encurralado 
no Cate te, criaram aquele ambiente do mar de lama nos porões 
do Catete. V. Ex~ sabe muito bem disso e no final;-quando _ 
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o grande gaúcho, o grande brasileiro, Dr. Getúlio, para não 
derramar o sangue do povo brasileiro porque se ele tivesse 
reagido teria ido em frente aquele que recebeu a caneta de_ 
presente, o grande Tancredo Neves, iria reagir juntam_ente 
com outros nacionalistas, mas ele não quis derramar o sangue 
dos brasileiros. Quando recebeu aquela carta dizendo para 
se licenciar e era uma licença da qual ele não voltaria mais 
e houve aquele episódio, diferente do de agora, diferente 
da posição de comunicação que hoje te.m o Pre~dente_. Sena
dor Pedro Simon, o Presidente da República, este Presidente 
que foi eleito com 35 milh6es de votos do povo brasileiro, 
foi eleito contra, V. EX' há de reconhecer, a maioria da classe 
política. O Partido de V._E~. por exemplo, com um homem 
como o Sr~ Ulysses Guimarães porque eu considero S. E:lé' 
o Churchill brasileiro, pois foi quem disse: "Vamos votar!" 

OSR. PEDRO SIMON- Nobre Senador, eu lhe concedi 
o aparte e V. Ex• continuará com o mesmo, para honra minha 
mas me permita fazer um pequeno esclarecimento: coficõtdo 
que a campanha do Doutor Collor, no primeiro turno, foi, 
nitidamente, uma campanha de ridicularização da classe polí
tica e de. empresários e tudo o mais -todos contra. Agora, 
no segundo turno, a grande maioria da classe política estava 
com o Presidente Collor. Lembro-me que fui dos poucos e, 
talvez, tenha sido o único Governador que subiu no palanque 
do Lula no segundo turno e todas as informações que eu 
tinha era de que ou os Governadores estavam calados ou, 
então, o pessoal do PFLapoiou o Collor, o PDS do Sr. Maluf 
apoiou o Collor, o PTB do Sr. Affonso Camargo apoiou o 
Colloi'.- Meu Deus! Pegam os candidatos à Presidência da 
República -e-, praticamente,_ sobi-ou a· Sr. Leonel Brizoia qUe 
apoiou o Lula, é Verdade, e o Sr. Mário Covas,- depOis- de 
muito ·esforço - Ó PSDB discutiu, debateu, analisou e, ao 
firial, con-coidaram em apoiá-lo. Os outros apoiaram Coflor. 
Então, quando o amigo fala em 35 milhões d_e_ votos do Sr. 
Collor, não é bem assim. Foi no segundo em que tínhamos 
duas opções: ou era Lula ou era CoHOr. Lembro-me que Go
vernadores de Estado, empresáriOS e polítícos me diziam: 
"Tu és lOUco. Tu vais subir no p-alanque do Lula. Não seja 
maluco. Não pode ser ... " A maioria fo! aO -palanqu~ do Collor. 

O Sr. Ney Maranhão - Nol;>re Senador, o que· houve, 
exclusivamente, no segundo turrJ.Q, é que a "locomotiva" foi 
Collor com os "vagões., -:--: como essa parte que apoiou o 
Presidente Collor não tinha outra opção, Collor ganhou a 
eleição, Senador, sozinho. Foi a bandeira dele, ele previu 
as mudanças no mundo, Senador. O Presidente do Partido 
de V. Ex~, o grande Presidente Ulysses Guimarães, por quem 
tenho respeito, sempre votei nele, e V. Ex• sabe a ligação 
que tenho com algumas pessoas do seu Partido ... 

O SR. PEDRO SIMON --E quando não votou veja a 
confusão que deu... _ _ 

O Sr. Ney Maranhão - Senado~, e o que foi que aconte- -
ceu? O Dr. Ulysses teve 6,7% da votação; o PFL teve tanto 
voto quanto aquele que tinha apenas 30 segundos na -televisão, 
não me lembro nem do seu nome.-

O SR. PEDRO SIMON- Enéas. 
O Sr. Ney Maranhão - O PFL teve votação quase igual 

à do Sr. Enéas. Então, Senador, sou homem que defende 
o Presidente Collor, acredito em Sua Excelência, não concor
do e não poderia defender uma formiga de roça corno PÇ 
Farias. Não! Claro, assim cOmo outras formigas de roçã que 
estão por aí afora, mas acredito no Presidente Fernando Co-

llor, esse homem, Senador, que conseguiü reunir no Rio de 
Janeiro, agora, praticamente todos os chefes de Estado deste 
Planeta. O Rio de Jan.eiro deu a volta por cima, porque era 
tratado por uma área da imprensa como a cidade de marginais, 
e o PreSidente realizou a Eco-92, da qual o Partido de V. 
Ex~, na pe_ssoa do Senador Coutinho Jorge, foi um dos grandes 
incentivaâores aqui dentro do Congresso. E o Presidente Co
llor, essa figura deste século, reúne no Rio de Janeiro todos 
esses chefes de Estado, mostrando um Brasil novo. E, hoje, 
Senador, existe uma maquinação- não tenha dúvida, não 
digo do Partido de V. Ex•, porque o Partido de V. Ex~ tem 
condições e opções de, amanhã, assumir o poder no Presiden
cialismo, no_ meu entender, porque não acredito que o Parla
mentariS!lJ.O vença; _mas no presidencialismo, o Partido de 
Ex~ tem condições. Mas o que existe, Senador, é uma orques
tração- o Ministro Sócrates está alertando para isso: querem 
prejulgar o Presidente antes das coisas serem realmente enca
minhadas dentro da democracia, dentro da ConstitUição. O 
PT não tolera o Presidente Fernando Collor, desde o início, 
Senador Pedro Simon, através do Deputado Hélio Bicudo, 
através do Luiz lgnácio, pede o impeachment do Presidente, 
porque não aceita, Senador Pedro Simon, a derrubada do 
muro de Berlim, no Leste Europeu, onde eles defende~ o 
capital sem risco, mas o mundõ mudou. E o Presidente Fernan
do Collor. 

O SR. PEDRO SIMON - Inclusive não existe mais o 
Leste Europeu. 

O Sr. Ney Marãnhão - ._ .. ~ãs defendem isso, ainda, 
\i'._Ex~ sabe disso, todos sabemos. Sabe V. Ex~ que não_3cei_to, 
por exemplo, dentro da CPI, estamos fazendo um g_rande 
trabalho, não tenho dúvida nenhunta, mas sou um homem 
qué digo o_ que sinto e o PT a quem _chãmo e continuo a 
chamar, _mantendo a minha posição, é o ~'Partido do golpe": 
PT; comandado, aqui 1 nesta Casa, pelo Senador Eduardo 
Suplicy, que fez tudo que foi possível, corri os seus correligio
nários~ para subir nas pesquisas em São Paulo e vai ser derro
tado por aquele que era a marca registrada de corrupto, de 
irresponsável, e o pO':'O brasileirq,_ graças a Deus, __ abriu os 
olhos e v aí ser eleito Prefeito de SãO Paulo o Dr. Paulo Maluf. 
Então mostro a V. Era preocupação que tenho, Senador 
Pedro Simon, com relação _a esse _problema; porque querem 
rifar, querem julgar o Presidente Fernando_ Collor de Mello 
antes que a Constituição, antes que nós tenhamos que fazer 
as coisas dentro da lei _e dentro da ordem. Está aqui, SenadOr 
Pedro Simon, um relatÇlrio que me foientrégue ontem,, com 
respeito ao Ministro Alceni Guerra. EStá. aqui o relatório
criado pelo Ministro Adib Jatene, uma pessoa que eu, V. 
Ex~ e todos nós não temos nada contra a siJa credibilidade, 
pelo cOntrário, um homem internacionalmente conhecido e 
que tem um grande respeito à Nação, e V. Er concorda 
Cóm íssn. __ Vou ler e passar para V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Mesa 
pede ao nobre orador que aguarde, porque V. Ex• está inclu
sive insoito. Existem cinco oradores que já vieram à mesa 
-vãriã--vezes para, após o- Senador Pedro Simon, fazerem o 
seu pronunciamento e V. Ex~ é um dos oradores inscritos. 
A Mesa pede a ajuda dos Srs. Senadores, porque os nossos 
colegas estão pedindo para falar. 

O Sr. Ney Maranhão- Peço desculpas, Sr. Presidente, 
pela pacíência de Jó que V. EX' está tendo comigo. Mas vou 
ler três trechinhos aqui e vou entregar ao nósso Governador 
e Senador Pedro Simon. "Houve também, em nosso entendi-: --
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menta, um excessivo achincalhe em relaçã.O ao Dr. Alceni 
Guen:a, inclusive_ buscando atingi-lo em fotos apresentadas 
nos jornais, em que o mesmo passe-ava de bicicleta (fls. 241 
e 242, verso), com o que ·esta CI n_ão concorda, visto não 
ser um procedimento pautado nos princípios éticos e legais. 
"E, finalmente, Senador_ Pedro Simon: "C_om relação ao Mi
nistro Alceni Guerra, esta comissão louvou-se de seu depoi
mento às folhas 394 e 404, o qual foi assistido pelo Presidente 
desta comissão a convite_ da autoridade policial. E, no que 
tange ao processo de aquisição de bicicletas, não encontramos 
nenhum ato do referido ex-MinistrO que possa incriminá-lo, 
bastando para tanto colher os subsídios às folhas 300 e 305, 
onde a referida autoridade ministerial adotou, por intermédio 
de aviso, as providências legais e cabíveis. 

O SR, PEDRO SIMON- Agradeço-lhe, Senador. 

O Sr. Ney Maranhão - Chamo- a atençãp da Casa_ e_ 
da opinião pública no" sentido de que não podemos, de maneira 
alguma prejulgar - e V. Ex\ da tribuna, concorda com a 
voz da _sensatez, d.e.sse ªrtigo do fundo do Jornal do Brasil, 
em que o Ministro Sóçr:a,te::> __ Monteiro avlsª' a NaÇão brasjfeira. 
V. Ex~ desculpeRme pelo meu extenso aparte, quase um discur
so paralelo. Mais uma vez, com respeito e a admiração que 
tenho por V. Ex\ descUlpeRme por este_aparte tão longo ao 
disc_urso de V. Ex_~ . 

O SR, PEDRO SIMON- Agradeço muito a interferência 
do ilustre Senador;a quem faço justíçã.:_ Nesta Cas.a. na CPI, 
mantém a carência dâ Sua posição, enfrentaódo toda a ímpopu
laridade que ela pode apresentar. S. Ex~ é um homem _de 
ação;- defende ... Te-nho muito respeitO pelas pessoas que não 
agem de acordo com as circunsiãridaS,' Ina~s preservam sua 
identidade em qualquer circunstâilcia·. 'Respóndó ·-a V. Ex', 
primeiro:· mérito ab"Se"nhor Presidente da República, aó Bra
sil, pela EcoR92; tUdO bem! Mas o Senador Ney_ Maranhã9 
exagerou um pouquinho. Não {oi O_ Jl'residente que· ie~miu· 
os presidentes do mundo iriteiro na Eco-92. Foi uma realização_ 
da ONU, coordenada pelo governo anterior, o dO Presidente 
José Sarney, que conseguiu trazer para o Brasil a Eco-92. 
Esta reunião '"foi n].Uitõ ·im[jort3nle, fóí urrr grande. evento. 
Aliás, gostei muitO da ação do Presidente da Rep_úbiiCa na 
Ecb-92; Presidiu bem na hora de dar a palavra, ila" hora de 
discursar, está com a palavra o fulano -cre-tal etC. Ali foi Otiino,
para aquilo ele serve bem. Muito be_m, contudo não foi ele 
quem convocou. Foi um acontecimento marcado pela ONU. 

Sobre o PT, digo com todo respeito~ acabou esse neg·ócio 
de falar em Leste_ Europeu. Não existe mais Leste; nem co~u
nismo, nem coisa_ alguma. Vejo o PT avariÇáfido,--inclusive 
se modernizando. Na CP! o Senador Eduardo Suplicy e os 
outros membros do PT estão ten,do um conipoi:"tãiilerito elogiáR
vel e respeitável, dentro do esquema da Coinissão. 

Com relação a Maluf, sua posição em São Paulo é muito 
boa. Perguntaram-lhe, numa mesaRredonda, em São Paulo, 
quando reunidos os candidatos a _Pt~f~ito desta capital -
contou-me o S_enador _Edu~rdo Su_plicy -e foi confirmado pelo 
Senador por Santa Catarina -; "Alérit de o senhor ser_ o 
candidato a Prefei~o, o !;ienhor, também, é Presidente do PDS_.
Qual a posição do PDS na CPI?" 

Maluf respondeu: "O senhor não sabe? A posição do 
PDS, na CPI, foi defip.ida quando o nosso Líde"r, o Senador 
Esperidião Amín, ·escolheu para sex; n~pres_e_ntante do PDS, 
na CP!, o Senador, Desembargador, homem- iinparcial, que 
é o Senador José Paulo Biso!. "No debate da Globo, em 
9ue se saiu muito be_rp.~ no último dOmiD~o, foi ele_ quem--

indagou: "Mas não me flzeram a pergunta: E com relação 
a essa CPI? Com relação ao que- está acontecendo quero for
mular meu protesto e a minha revolta! "Quer dizer, o mais 
radical adversário dos escândalos que estão acontecendo com 
relação ao esquema do Sr. PC é o Sr. Paulo Maluf. 

Então, não dá para dizer que em São Paulo o Senador 
Eduardo Suplicy é o homem da CP! e o Sr. Paulo Maluf 
é contra a CPI e_tem 50%~ 

O Sr. Ney Maranhão -Pelo contrário, Senador Pedro 
Simon. 

O SR. PEDRO SIMON -Lá em São Paulo o Sr. l'aulo 
Maluf está definind_o_ a sua posiç~o pelã m-oralização, pela 
dignidade, para apurar e para mandar os ladrões para a cadeia. 
Está é a linguagem que· o Sr. Maluf está usando em São 
Paulo. (O Sr, Presidente faz soar a campainha.) 

Sr. Presidente, eu pediria que fizesse parte do roeu_ pro
nunciamento o artigo "Os últimos dias de Vargas'', de Carlos 
Heitor Cony; e a parte final de Vargas, que !=Onsta do original. 

Estamos vivendo horas realmente importantes~ Não creio 
-como poderia ter sido leva~;ttado aqui - que esse 24 de 
agqsto tenha um destino em nada que se identifique com 
24 de agostro de 1954; 38 anos depois. Àquela época o Presi
dente Fernando Collor de Mello tinha exatamente cinco anos 
de idade; hoje-e~"tá-a:í; Presidente eleito cOm-)5-mUhões de 
votos. 

Às Vçzes fiÇO a analisar: com '39 .. anos, ~reside!Üeda Repú
blica, com sessenta anos poderia estar exercerido o terceiro 
mandato de Presidente da República. Não estamos critiCando 
o Presidente da República_ ne~ pelos atos do seu governo. 
Para alguns, até, eu tenho uma análise e urria posição muito 
simpática. A modernidade a .que se refere, tudo bem. Acho 
que a privatização como foi feita,-dei:l'a muito a desejar. Priva
tiz~r, tudo ~-elll:, mas não leiloar. Alguns_ setores importantes, 
coinO fnâUstriãs siderúrgkàs, estãó se:ndo dadas.çie_ graça, de 
pre_Sente, pOrém não é esse o tema, em- CHScti$são: 

O que importa, nobre Senador, é que nihguém está atín
gindo o Presid~nte da Re-pública por ·causa da modernidade. 
Pelo .cootr~r:_iQ._ R~pare V. Ex~ que os jornais O ~tado de 
S. Paulo, O Globo, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil são 
órgãos de imprensa conservadores, voltados para a tal da 
modernidade e que a têm aplaudido. Todas as decisões do 
Pi-C:sjdep.ie Collor pela modernidade têm o apoio e os editoriais 
desses jornais. Lá no Rio Grande do Sul, o jornal Zero Hora 
tem tido importante papel na análise e nas ·exposições com 
relação a fatos da CPI, e também o Correio do Povo. Esses 
jornais aplaudem o Presidente Collor nas medidas chamadaS 
renovadoras do seu Governo. Há um aplauso geral para as 
privatizações. 

___ Está_acontecen_do un;1a coisa fªntá.$tica no Corigr_esso, que 
tem que ser analisâ.da: a Assembléia Naciqnal Ç6rlstitUinte 
pensava de uma forma; nós, agora, nesse Congresso Nacional, 
pensamos de outra. Há uma diferença de -180-graus. -

A Assembléia Nacional Constituinte tinha com relação 
a funcionários, ao monopólio estatal, âs empresaS nacionais
uma posição nitidamente nacionalista. Hoje, no Senado Fede
ral e na Câmara dos Deputados, a posição é totalmente dife
rente. É verdade que o mundo mudou. Nesses quatro anos 
caiu o Muro de Berlim, desapareceu o Leste Europeu, implo
diu a União Sociétiva. Não se sabe 9. que vai acontecer com 
o comunismo. 

. No que se refere â modernidade - meta do Presidente 
Fernando Collor de Mello - Sua Excelência tem o apoio 
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do Congresso Nacional, maioria no PMDB, no SenadQ Fede
ral, na Câmara dos Deputados e na imprensa. 

Não dá para comparar, meU nobre e querido SenadOr-
Ney Maranhão, com 1954, quando a imprensa não admitia 
a Petrobrás e houve uma guerra contra o Dr. Getúlio Vargas 
ou com 1964 quando houve uma guerra contra o Presidente 
João Goulart por causa das reformas de base. da Reforma 
Agrária, dos a tos da Central do Brasil, por ter assinado aqueles 
projetas das reformas de base. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Ney Mafanb-ãO- V. Ex~ é contra a privatiZaç_ão. 
Os operários da CSN - Companhia Siderúrgica Nacional 
-pedem hoje a privatização. 

O SR. PEDRO SIMON - Aí é que está. Os operários 
da Companhia Siderúrgica Nacional pedem a privatização. 

O _Sr. Ney Maranhão- A mentalidade mudou. 

Q SR .. PEDRO SIMÓN - Perdão, pelo visto não sei 
expressar-me. Vem agora o Senador Ney Maranhão e diz 
que até os .operários da CSN querem a privatização. Logo, 
a tese da modernidade do Governo do Presidente Fernando 
Collor de Mello tem os ·operáriOs, O Con.gresso Nacional, 
a Câmara dos Deputados, a imprensa, os empresários·. Todos 
estão favoráveis ao Presidente Fernando Collor de Mello na 
tese da modernidade. Portanto, Senador Ney Maranhão, a 
crise em relação.ao Presidente Collor não é pela tese da moder
nidade ou quanto às mudanças que Sua Excelência está fazen
do, não é o quanto ao governo que Sua Excelência está fazen
do ... 

O Sr; Ney Maranhão - São aqueles- que foram contra
riados nos seuS grandes interesses, Senador. 

O SR. PEDRO SIMON- .•• ma$ quanto ã corrupÇão, 
à imoralidade, à indecência que começoU a aparecer e a·cres-
cer. E, lamentavelmente, ao longo do tempo ... 

O SR. PRESIDENTE (EpitáCio Cafeteira .. Fazendo soar 
a campainha.)- A Mesa pede ao nobre orador que conclua, 
não mais concedendo apartes, para que possãftfOS conceder 
a palavra aos outros Senadoras. · 

O SR. PEDRO: SIMON ....: Perdoe-me. Sr. Presidente,. 
mas é impOrtante-repetir, porque esse aspecto é fUndamentai. 

O Sr. Ney Maranhão - Num debate dessa natureza, 
Sr. Presidente, V. Ex~ deveria ter" paciência de Jó. Como 
Líder do Governo, éstou defendtmdo posições importantes; 
ReSpeito ·muito a tese dO Senador Pedro Simon, mãs ·como 
Líder do Governo, não concordo com elas e tenho que defen
der as posições do Góverno. Mas acato a decisão de V. Ex• 
porque o respeito. O Senador Pedro Simon po~e termi~ar 
o seu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- NobreSena· 
dor Ney Maranhão, eu gostaria de dizer que, sentado a esta 
mesa, tenho a obrigação de defender o Regimento. Estamos 
há mais de uma hora ouvindo o pronunciamento do Senador· 
Pedro Simon e, se continuarmos com os apartes, os outros 
oradores, inclusive V. Ex~. que também está inscrito para 
falar hoje, não terão oportunidade de fazê-lo porque o tempo 
da sessão se vai esgotar.· 

Por isso, peço aos Srs. Senadores que não aparteiam 
e ao nobre orad_or que não conceda mais apartes e conclua. 

O SR. I'EDRO SIMON - Sr. Presidente. perdoe-me, 
más é ífupórtante que eu repita: quanto às teses de moder
nidade do Presidente da República, as privatizações, as mu
danças, a~ realizações, _quanto a isso., ele tem maioria os que 
são contrários pensam como eu, qUe diVirjo em alguns aspec
tos. A imprensa não está contra o Presidente por causa da 
modernidade.- disse bem o Senador Ney Maranhão. Os 
operários da empresa são favoráveis à privatização. Nada exis
te contra o governq do Presidente Collor; o que há são os 
fatos_ que, a essa altura, envolvem o_ Presidente, avançam 
e atingem um ponto que não sabemos onde chegará. 

Sr. Presidente, .não pertenço à UDN, não sou daquele 
grupo da chamada eterna vigilância, preocupado sempre em 
descobrir onde está a corrupção. Tenho até medo de pessoas
que falam muito em moralização. Dignidade e seriedade são 
atribuições do homem público. Já fui Ministro de "EStado, 
Governador e nunca saí por aí dizendo que sou honesto, de
cente, isso. ou aquilo. Somos o que somos e, para mim não 
há mérito. É o mfnimo que devemos ser. 

V. Elé', Sr. Presidente, foi Governador. Eu fu(.GoVer
nador, e ser honesto é o mínimo que podemos ser. Nos meus 
debates, nas minhas campanhas eleitorais, jaffiais cobraria 
do meu adversário se ele foi isso, fOi aquilo; nunca me prêOcu-· 
pei. Mas fico com medo. às vezes. quando assumo ã tribuna 
e começo a falar nessas teses·.-e mi pergu-nto: Será que estou 
virando UDN? Será que estou, de repente, em um esquema 
e saiDdo Por um caminho que não é o meu? Não. 

V. Ex~ me farão justiça. No anc;> paSsado, criei uma subco
missão da. Comissão de Constituição, Justiça e Cidãdafiia, 
da qual sou Presidente, para discutir as causas da impunidade. 
Vim a esta tribuna e falei com os nobres Parlamentares porque 
jsso não podia continuar assim. Não .se. falaYa ainda no que 
es~á acontecendo agora, nada tinha a ver com o que está 
acqnt.ec_e.ndo agora. O Pais não pode continuar como está. 
Não pode apenas o ladrão de galinha ir para a cadeia. 

Falava eu no caso DELFIN, e a solução do problema 
foi o que_ me motivou,. para após todo aqu~le escândalo que 
aconteceu por irresponSabilidaâe terniinou, Sr. Presidente. 
com pessoas ganhando uma montanha, de dinheiro, saindo 
mais ricas do episódio do que se a DELFIN estivesse funcio
nando o tempo todo, porque vão receber os juros e mais 
correção, uma montanha de dinheiro. 

Houve reuniões importantes no gabinete do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Presidente da Câmara, Presi
dente do S~!lado~ Ministro da Justiça, Prpcurador da Repú
blica, Presidente _do Tribunal de Conta~. Este modesto repre~ 
sentante do querido Presídente e chefe senador Nelson Car
neiro foi por ele indicado como Presidente dessa subcomissão .. 
Lá debatíamos exatamente isto: as causas da impunidade. 
. O _que podc::!fl?S __ f3;:z;t:.r? De ~epente, acontecem fatos. " -

É Importante salientar- perdoe-me, Sr. Presidente, sej 
qu~ estoU sendo indeH<;ido, mas é importante destacar que 
não fomos nós, não foi V. Ex~ dessa tribuna, mas o Senador 
Humb.erto. Lucena, o nosso Líder Lucena, um dos poucos 
que falou nesse assunto~ E isso foi num crescendo e envolveu 
fatos denu~ciados e repetidos. Lembro-me .das primeiras rio_tí
. cia~ que saíram e est~vam numa crónica social do jornal Cor~ 
reio Braziliense: "E~tão dizendo que o Sr. Paulo César está 
comprando moeda_ podre para as privatizações". As notícias 
foi"âin sUrgindo sobre o Sr. Paulo ~ar. Isso. foi ouvido. 

No aDo passado, o Deputado Luiz Roberto Ponte fez 
aquela armação, dizendo que as empreiteiras denunciavam 
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a existência de escândalos~ que as porcentagens estavam à:tin
gindo valor inconcebível. Vim a ·esta tribuna quando _o porta
voz do Presidente disse que o Governo iria processar; incriri:ii: 
nar, interperlar judicialmente o Deputado Luiz Ponte. 

Fui Governador e quando me diziam alguma: coiSa co:ffi 
relação ao meu Governo, eu chamava a pessoa para conversar 
coro ela. Queria saber o que eia, o qtie não era;o~qilê eXIstia 
e o que não existia. Imaginem oS senhores uma pessoa de 
bem, de paz, como o- Deputado Luiz Roberto Ponte ness~_ 
situação. EssaS coisas: vieram, foram acontecendo, e os fatos 
se repetindo. . · _ _ - -

Em meio a isso, veio a entrevista do irmão dO Piesidente, 
apontando fatos graves, sérios. A primeira vez que o Sr :·Pedi-o 
Cbllor falou que não tinha nada a ver com isso, foi quando 
denunciou, lá de Alagoas, que tinha um dossiê- 5:0bre o PC~ 
vim a esta tribuna dizer que não estava entendendo mais 

~nada, pois o irmão do Presidente da República díssera que 
o Sr. Paulo César Farias teria um esquema, com dinheiro 
emprestado - não sei de qUem -, par~n:D.ontar um jornal, 
a fim de demolir o jornal da famt1ia do CoUQr, onde o Presi
dente é sócio e a mãe dele, D. Leda, tem maiS ou menos 
70% das ações. 

DíSse desta tribuna que alguma coiSáestava âêofltecendo, 
porque é irracioiri.a.I, é ilógico o que- está- acont~c!!ndo. Com9 
pode o Senhor Presidente da República, que tem 5% do jor
nal, que é da sua mãe, amplamente niajóritário, fazér um
esquema permitindo que o Sr. Paulo César Farias vá lá, monte 
um jornal moderno para destruir o jornal que o irmão de 
Sua Excelência dirige e que pertence a sua mãe? 

Alguma coisa está acontecendo e para denunciá-la vim 
a esta tribuna. Os fatos foram sucedendo. 

O Sr. António Erm.írt_O de }VÍora:es veió- depOr' na CPI 
e todos sabem que ele é_ u-m- homem de respeito. Na CPI 
perguntou-se a ele: O Sellhor deu US$270 mil como parcela 
inicial o Sr. Paulo César Farias? ·· 

Sim, eu dei. 
"Mas por que motivo? Que tr~balho ele executou?" 
"Ele fOí pi"éstar-serviço. Paguei porque ele era o homem 

de confiança do Presidente da República." 
Dez empresários foram depor na Polícia Federal e disse

ram exatamente isso. Ou será que o talPCê o tnaiór eco~9_-_ 
mista deste País? É o maior assessor? Um empresário -fOi 
à CPI e interrogado se dera 200 e tantos mil dólares ao Sr. 
PC, ele disse que sim. E perguntado se o Sr. PC fizera algUm 
estudo1 alguma análise, respondeu: 

HNão. Não fiz n·ada." 
Mas como foi? 
Respondeu o empresário: "Foi de boca". 
"Como de boca?" 
"Nós conversamos com ele". 
"Mas por que com ele?" 
"Porque ele era o homem que representava o Presidente. 

Porque ele era o homem que estava na Casa da Dinda. Porque 
é o homem que projetou o "Brasil Novo". Conversamos -com
ele e falando com ele, ganhamos três licitações. E saiu barato 
para nós". 

O Sr. Ney Maranhão- V. Er veja o caso do Antônio 
Ermírio de' Moraes. Na Comissão esse senhor disse que deu 
200 e tantos mil dólares a uma empresa do PC para fazer 
um trabalho para sua empresa. V. Ex~ sabe, como eu e todos 
os demais- é pena que eu não estive aqui, naquela sexta
fe~ra, pois havia feito uma operação e passei a no_!!e toda 

sem dormir -, que eu perguntaria ao Sr. Antônio Ermírio 
de Moraes, como maioi ein_presáno-do País, que tem hoje 
a melhor assessoria deste País, inclusive é o chefe desses car
téis, pot que pedira ajuda a uma empresa dessa natureza. 
se-ele pediu é porque, ao dar os US$ 215 mil, tinha interesse 
em ganhar dez vezes mais os 215 mil em benefícios que o 
Sr. PC poderia trazer para a sua empresa devído a essa situa-
ção. 

O SR. PEDRO SIMON- Nem vou defender o Dr. Antô-
nio Ennírio, pois não é o caso. _ _ . .. __ 

Mas veja o que disse, Senador: ele deu US$230 riül porque 
tinha interesse em ganhar milhões. Será_ que o Grupo Voto
rantim imaginou que o S:r. PC poderia conceder alguma vanta
gem, ou o Sr. PC Farias falava em nome do Senhor Presidente 
da República? 

O Sr. Ney Maranhão - Quem tem que ser colocado 
na cadeia é o Sr. PC. V. Er', que foi Governador de Estado, 
sabe muito bem que um "amigo-da-onça" pode Usar o seu 
nome, a sua amizade em benefíciO pfõprió. Estou com -v. 
Ex~ e com a Nação brasileira: é preciso exigir que a lei seja 
cumprida e os bens do Sr. PC Farias confiscados. Não entendo 
por que um homem como o Sr. Antônio Ermírio de Moraes, 
que tem uma boa equipe, veio a pedir assessoria ao Sr. PC. 
V. Er- pode me explicar'? · 

O SR. PEDRO SIMON - Pelo mesmo motivo que o 
Grupo Odebrecht, da Bahia1 deu para o Sr. PC US$4 milhões; 
pelo mesmo motivo alegado pelos empresários que depuseram 
na Polícia Federal, quando foram encontradas as notas frias, 
de que o Sr. PC os havia procurado em nome do Senhor 
Presidente da República. Ou será que alguém imagina que 
os maiores empresários deste País vão dar milhões de dólares 
para o Sr. PC pela cara dele? 

De r_epente estão dizendo que o Sr. PC é um gênio em 
finanças, é um gênio bancário. Com:o pode um empresário, 
que tem apenas seis funcionários -nenhum técnico:-, pres
tar, assessoria às maiores empresas? 

O Sr. Ney Maranhão - V. Ex~, que foi Governador 
de Estado, sabe que qualquer um pode usar o seu nome em, 
benefício próprio. Foi o que houve. 

O SR. PEDRO SIMON- E o Presidente não sabia? 

O Sr. Ney Maranhão- Acredito que não. 

O SR. PEDRO SIMON- Com esse dinheiro, o Sr. PC 
depositava na casa da Dinda, comprava carro novo para o 
Presidente e Sua Excelência não sabia? 

O Sr. Ney Maranhão- Acredito que não. 

-O SR. PEDRO SIMON - Perdoe-me, então, a sinceri
dade, mas? se esse homem não sabe administrar a casa da 
Dinda, não sabe quem depositã. na sua conta, não pode presidir 
o País. 

O Sr. Ney Maranhão - O dono da ca~a às vezes é o 
último a saber. 

O SR. PEDRO SIMON - Isso é da maior gravidade, 
porque, se todos esses fatos aconteceram do lado do Presi
dente e ele não sabia, esse cidadão não serve para acompanhar 
as questões económicas, não pode discutir uma dívida externa 
de US$140 bilhões. 

O Sr. Ney Maraobão -Há muitos anos a reserva cambial 
- des!c:_P~í~ n~~ atinge_ os ~$~0_Q:11h&es CQillO ~vê atualmente. 

; 
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O SR. PEDRO SIMON- Veja, Sr. Presidente, é o nobre 
Líder quem afirma que o Presidente não sabia. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Ctífeteira) - Ao Mesa, 
constrangida, volta a interferir nos debates e pede ao nobre 
Senador Pedro Simon que conclua o seu pronunciamento. 

Logo depois do Senador Magno Bacelar, falará o Senador 
Ney Maranhão e V. EX'" poderá aparteá~lo, dando continui
dade, assim, e esse debate. 

O SR. PEDRO SIMON- Vou encerrar, Sr. Presidente. 
Não há nada contra o Presidente da República nos atos 

do seu governo. O mesmo, entretanto, não se pode dizer 
de Getúlio Vargas, que, desde que assumiU à Presidência, 
teve a UDN e os militares como opositOres, sempre tramando 
um golpe. Quando Jànio Quadros renunciou, Os militares não 
deixaram João Goulart voltar para o Brasil e ocupar o cargo. 
Ele veio quando se tentou implantar o Parlamentarismo, 
daquela maneira difícil, mas era a última chance. Quando 
ele começou a falar em reformas de base,_ derrubaram-no. 

O Dr. João Goulart só voltou para este Pafs morto. Foi 
o único Presidente deste País que morreu no exílio. In_ven
tou-se tudo contra o Dr. Goulart, inclusive que ele era o 
maior fazendeiro da história do Páis. 

O Sr. Ney Maranhão- Sou testemunha disto. 

O SR. PEDRO SIMON - O irmão dele e eu fomos a 
Montevidéu, chamados por ele, para trazer uma procuração 
a ser entregue ao Diretor~PresideQ._te çla revi~ta Time-Life, 
que havia feito uma reportagem sobre as. fazendas que o Dr. 
João Goulart havia comprado no exercício da Presi4ência 
da República. S. EX" se comprometia a vendei, por US$1 
cada fazenda cuja_compra aquele diretürcomprovasse durante 
aquele período. ~ 

Falei da tribuna da Assembléia Legislativa. Nenhum jor
nal brasileiro, entretanto, quis publicar a carta do Presid_ente, 
embora tivessem divulgado em páginas inteiras as acusações 
contra o Sr. João Goula~~ Esse h_omem morreu no exflio. 
Lá no Rio Grande do Sul, foi uma luta enorme conseguir 
enterrá-lo com honras, porque a -determinação era -de que 
ele teria que vir e ser enterrado imediatamente. No meio 
das Forças Armadas e do povo, fomos em direção ao cemité
rio, onde o Dr. Tancredo Neves e eu falamos, da beira do 
túmulo, que o Brasil, um dia, faria justiça_ à imagem daquele 
homem que tinha pelo menos o direito a que se fizesse justiça 
com relação ao seu nome. 

Nada disso queremos para o Presidente Collor, que está 
tendo todos_os_direitos de defesa, seja nã CPI~ onde tem 
defensores, seja em cadeia nacional de_rádio e TV, quando 
o Brasil pode assisti-lo. 

Sua Excelência -tem feito sua ain_.)Ja defesa. Esta é uma 
mera CPI, não é a República do Galeão, que determinou 
o afastamento de Gatúlio. 

Hoje, no entanto, ao se iniciar o processo de impe&cbment 
na Câmara dos Deputados, o Pres!dente terá todos os direitos. 

Na história da República deste País- e o Senador Nelson 
Carneiro pode confirmar isso -, é a primeira vez que a crise 
está sendo administrada pelas instituições e __ não na caseqJ.a. 
Hoje, Executivo~ Congresso e Judiciário, estamos cUmprindo 
rigorosamente o ritual de um país democrático. Justiça seja 
feita aos milítares, que estão comportando-se com alta digni
dade e seriedade. 

Respeito, também, todas as outras forças, pois não vejo 
n~m na CUT, nem na Igrej_a, nem em lugar nenhum incita-

mente, pelo contrário·. Até vou ser muito sincero: nã_o foi 
um ato de provocaçâo, foi um ato infeliz e ingénuo do Presi
dente da República, que, levado pelo improviso, resolveu 
fazer a convocação para que as pessoas usassem verde e ama
relo. 

Outro dia, na casa do jornalista Moreno, contaram-me 
que, na véspera de domingo, no aniversário de outra jorna
lista, falou-se sobre tudo menos sobre isso, porque ninguém 
havia ouvido falar de mobilização alguma para o dia seguinte. 

Em nome do meu Partido, Sr. Presidente, fui Presidente 
.dO--Comitê do MDB na campanha das "Diretas ján. Na oca
sião, o Dr. Ulysses Guimarães encarregou-me de_ coordenar 
o_ movimento. Reunimos todos os Presidentes estaduais no 
Rio Grande do Sul, na esquina democrática. Estavam presen
tes o Dr. Tancredo Neves e o Dr. Ulysses Guimarães. Reuni
mos os que passavam por ali e foi crescendo o movimento. 

Mas o que está acontecendo agora de espontâneo, é um 
movimento de alma, no sentido de que alguma coisa tem 
que mudar. Isso é o mais importante, meu nobre Senador 
Ney Maranhão. Não estou aí a cobrar, pelo amor de Deus, 
o sangue de quem quer que seja, mas algo deve ocorrer para 
se dar uma resposta à opinião pública; alguma coisa tem que 
acontecer com relação a tudo que se noticia. Como disse 
aquela secretária que depós na nossa CPI, isso não pOde resul
tar ~m_pizza. Alguma coisa tem que acontecer; o povo olha 
para nós. Não deixa de ser doloroso e trágico que, de repente, 
os índices de prestígio do Congresso estejam os mais altos 
dos últimos tempos. Ê uma pena que seja assim, é uma pena 
que a opinião pública olhe para cá apenas na hora de crise._ 

Na ve:r:dade~ é!: opinião pública olha para cá, porque está 
vendo que alguma coisa está sendo feita no sentido de mudar 
o que está aí. O Presidente Fernando Co!lor de Mello, meu 
:rl_ohre Líder, bem ou mal cometeu um equívoco. _Porque o 
que V. Ex• disse agora __ c:om relação ao PC, Sua Excelência, 
o Presidente, não disse. Até hoje não se conseguiu arrancar 
uma vírgula do Sr. Fernando Collor de Mello com relação 
ao Sr. PC.~ 

Então, é o que a opinião pública diz: se Sua Excelência 
riãó fala é porque não pode falar. Vemos o irmão do Sr. 
PC~ o Deputado e outros dizerem que __ se algu~.m falar, o 
Sr. PC não fica só, porque vai muita ·gente- importarite- Com 
ele. Quando o irmão Deputado falou em Parlamentar, nós 
da CPI, o Presidente Mauro Benevídes, o Presidente Ibsen 
Pinheiro, exiginiós qúe desse os nomes, e ele voltou atrás. 
Agora quando ele diz que tem um dossiê que envolve pessoas 
importantes, o· Presidente não diz uma palavra. Mantém-~e 
quieto, silencioso. -

P Sr. Ney Maranhão - Falará por último, Senador, no 
momento preciso. 

O SR. PEDRO SIMON -Pode ser que Sua Excelência 
fale. 

O~ Sr. Ney Maranhão - O Governo até hoje não fez 
nenbuma interferência- V. Er há de fazer justiç_a -com 
respeito à CPI. Pela piimeira vez na história temos bandido 
de colarinho branco na cadeia; agora, no Governo do Presi
dente Fernando Collor de Me!lo, porque no INSS se furtava 
desde Getúlio Vargas. 

O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, o povo observa 
o Congresso. Tenho. medo disso e_ volto a r'epetir: cada vez 
que o rádio, o jornal e a televisão me procuram, tenho insistido 

· em dizer que, pelo amor de Deus, não existe CPI do impeach-
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ment. Não pode ser cobrado de nós que determinemos o 
impeachment do Presidente, porque a nossa CPI não foi feita 
para isso. 

Podemos dizer que existem fatos graves envolvendo o 
Presidente, mas não podemos terminar declarando: Peça-se 
o impeachment do Presidente. Essa não é a nossa missão. 

Vai haver um longo percurso nesse processo, que passa 
pela Câmara dos Deputados e pelO Senado Federal. 

O pessoal do_ Governo, Sr. Presidente, poderá dizer o 
seguinte: terça-feifa, a CPI se reúne, diz que há fatos graves 
envolvendo a responsabilidade do Presidente. Depois disso, 
a opinião pública ficará revoltada, protestará, ficará profunda
mente magoada. 

E é verdade. Tenho medo de que a opinião pública fique 
magoada com o Congresso Nacional, com a CPI, quando 
se disser que tudo isso não vai dar em nada. 

Só não imagine o Presidente Fernando Çollore os homens 
do Governo que essa mágoa somará para eles. O povo espera 
uma decisão; o povo espera e tem o direito de esperar algumas 
coisas. 

Por_ amor de Deus, os senhores andam pOr aí." O que 
os seus amigos, os seus viz_inl'tos, oS _seus parentes perguntam? 
Será qtie desta vez vai acontecer alguma coisa? Pelo menos, 
por onde ando, é só o que perguntam. 

Por isso, Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V. Ex• 
e peço desculpas, mas parece-me importante essã análise que 
faço. Há 38 anos, quando o Presidente Fernando Cqllor tirrha 
5 anos, aconteceu o 24 de agosto do Presidente GetúliQ Yar
gas; 38 anos depois, quando o 3r. Fernando Collor de Mello 
é o Presidente da República, acontece o seu 24 4e agosto, 
graças a Deus, bem diferente, num ambiente de paz, de demo
cracia, de liberdad!!, quando as instituíções estão fUnéiorllmdo 
e Sua Excelência tem o mais absoluto_ direito _de defesa._~e 
a CPI foi adiante, o COngreSsO Nacional dará ao Senh_or ]?r_esi
dente o mais amplo direito de defesa, o que mostra que as 
instiillíções valem a pena. 

Sr. Presidente, tiro duas conclus_ões. A primeira: que 
bom será se, depois de toda essa desgraça, entendamos que, 
no dia 21 de abril, devamos votar o Parlamentarismo. Que 
seja esta desgraça a última da história do País, Sr. Presiçl_~nte. __ 

Não tenho nenhuma dúvida que, Se não vC;tannos o Parla
mentarismo, daqui a 10, 12 anos, o Sen_adpr_m_aj~ jO~eifl que 
está aqui deverá voltar a esta tribuna. para dizer: em 1954 
tivemos Getúlio Vargas; em 1964 tivemos João _Goulart; em 
1990 o Senhor Fernando Collor; e agora temos sei eu lá quem. 
Imaginar que o próximo presidente eleito será Õ: salvador 
da pátria é ingenuidade. 

O regime presidencialista, dolorosamente, é isso que está 
aí. Elege-se um Presidente da República com 35 milhões de 
votos, salvador, deus. e depois é isso, Sr. Presidente. Não 
resolve o problema da inflação porque não pode resolver; 
não resolve o problema da dignidade total porque não pode 
resolver; não resolve os problemas sociais porque- ilão" pOde 
resolver. Mas o povo, quando vota, Sr. Presidente, vota num 
pai e acredita que aquele pai resolverá todos os problemas. 
O Presidente da República começa a desgasfat-::::e--antes de 
assumir, ao compor seu MinistériO, e-Vat-Se desgastando sem~ 
pre. 

No regime Pa.riamentarista, o Pr~sidente da República 
co-ordena as forças militares. Numa crise enOrme, como esta 
de agora, se Fernando Collor fosse o Primeiro-Ministro e 
houvesse uma crise entre o Congresso e O Primeiro-Ministro, 

_o Congresso dissolveria o gabinete, o Presidente da República 
fecharia o Congresso Nacional e seria resolvida a crise. 

_ O Presidente, numa crise como essa, seria o herói; em 
vez-de ser a vítima, o réu. De um lado o Gabinete, dieiaci-e
ditado, desMoralizado; do -outro ladO a Cârriara, o Congre-sso, 
que está brigando com o Gabinete, não terri grandeza. ·o 
Presidente demitiria o Gabinete, desmancharia _ _a Câmara _e 
convocaria eleições gerais. Eleições gerais: ·nova expectativa, 
nova esperança, novo Congresso, novo Gabinete, novo Pri
meiro-Ministro, nova· realidade. O Brasil tem que esperar 
cinco anos para ter um novo presidente, para ter uma nova 
realidade que, dois meses depois, cai em desgraça. Que essa 
experiência seja real! 

E a Segunda conclusão, Sr. Presidente, é que entendamos 
que as instituições são válidas, são legítimas e que o caminho 
das instituições é um grande caminho. Não venham apontar 
o problema da queda da BôfSa, -porque pagamos caro quaiido 
há golpe e não se garantem as instituições. 

Estamos usando um gfande exemplo, Sr. Presidente: pela 
primeira vez na História da República brasileira, a crise passa 
pelas instituições. E as inStituições estão mostrando que têm 
competência para abortar a cfise. Que õS militares cumpram 
a sua missão; que cumpramos a nossa missão e que o povo 
espera que. se Deus quiser. saiamos dessa; e vamos sair! 

Peço-lhe desculpas, Sr. Presidente, por haver excedido 
o tempo- regimental. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO: 

Manchete 1 •-9-79 
Presidentes-Brl;lSil 

OS ÚLTIMOS DIAS DE V ARGAS 

O _ate,ntado a Carlos Lacerda 
A República do Galeão 
Drimática reUnião do Qlinistério 
A carta-testamento 
O. tiro que abalou o Brasil 

Por Carlos Heitor Cony 
Às priffieiras horas do dia 5 de agosto de 1954, o ministro 

da Justiça, Tancredo Neves, voltava de um jantar e prepara
va-se para dormir. O telefone toca. O ministro aknde. Reco
nhece a voz do Coronel Mílton Gonçalves do gabinete do 
General Armando de Morais Âncora, chefe de polícia do 
Distrito Federal. A comunicação é rápida e incompleta: 

-Deram um tiro no Carlos Lacerda e o feriram ligeira
mente no pé ... 

-Só isso? Podia ser pior! 
Houve uma pausa. O coronel tomou fôlego para anunciar 

"o píor": 
-Mataram um oficial da Aeronáutica que acompanhava 

o jornalista: É um tal de Vaz ou outro nome parecido ... 
O mês de agosto se inicíava, havia um pleito eleitoral 

marcado para outubro e a agitação dos meios políticos era 
quase normal, para a época e para os métodos de então. 
No domingo, dia 2, corre na Gávea o 229 Grande Prêmio 
Brasil, vitória de El Aragonês, conduzido por Luiz Rigoni. 
No mesmo dia, Flamengo e Fluminense jogam pelo campeo
nato carioca de futebol 5 a 2 Flamengo. 

Jean Lurçat, em visita ao Br"a.sil, inaugura a sua expoSlçclo 
de tapeçaria no Museu de Arte Moderna. Um filme de John 
Huston faz furoi' nos setores especializados: Beat the Dévil, 
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elenco da pesada, com Humphrev Bogart, Peter Lorre, Gina 
Lollobrigida, Jennifer Jones e Robert Morley. Manchete de 
um jornal da Oposição; "Somos um povo honrado governado 
por ladrões.'' A Tribuna da Imprensa, jornal de Carlos Lacer
da, faz carga contra Lutero Vargas, filho do presidente, acusa
do de ser o sustentácUlo político da administração da Prefeitura 
do Distrito Federal. Para variar, o dono do jornal assina artigo 
em que chama o Sr. João_ Cleofas, udenísta pernambucano 
de Calabar. Na Câmara dos Deputados discute-se um projeto 
de emenda ao Código Civil: a obstinação Ue Nelson Carneiro 
dará um dia o divórcio à legislação brasileira. No Senado, 
onde as paixões estão amortecidas pela idade ou pela conve
niência, os pais da pátria discutem a reforma ortográfica. Os 
jornais--informam o dia de Getúlio: "O presidente trabalhou 
até tarde. Depois das _seis horas o seu gabinete ainda tinha 
luz. Assinou decreto que proíbe a acumulação de cargos públi
cos". 

Um pequeno anúncio fica peidído na confusa paginação
daqueles tempos - os jornais não tinham diagramação, era 
na base do "desce à oficina que cabe". O anúncio é simPieS: 

CONFERÊNCIA 

Carlos Lacerda fará hoje~ às 20h30min, no auditório do 
Externato São José (Rua Barão de Mesquista, 164), uma con
ferência sobre problemas da atualidade, promovida pelo De
partamento Cultural da Associaç-ão dos Antigos Alunos do 
Externato São José. -

Os interesses culturais daquela aSsociação são bastante 
específicos: Trata-se de saber se o Sr. Lutero Vargas é mais 
ladrão do que o Sr. Samuel Wainer, se o Sr. Lourival Fontes 
ia para o inferno oU para o purgatório, quem é o mais bonito 
entre os Srs. Juarez Távora e Eduardo Gomes.--- uma proble
mátíca eXtensa que engodava a classe média e abria graves 
divergências entre is Forças Atmadas. Não havia ninguém 
mais adequado para responder a tão importantes questões 
do que o jornalista Carlos Lacerda. 

Numa cidade do antigo Estado do Rio, o anúncio foi 
recortado da Tribuna da Imprensa e colocado na mão de 
um homem alto, magro, daquela cor q!Je antigamente os jor~ 
nais e os cartórios chamavam de "parda". Era Alcino. Um 
criminoso que, dias depois, a imprensa classificaria pistoleiro 
profissional, categoria trabalhista não prevista na CL T ·mas 
existente na prática, em Caxias e em outras urbes espraiadas 
ao longo das margens do MeritL Semanas antes, Alcino fora 
enviado a Barra Mansa atrás de seu homem - mas não deU 
pé: Carlos Lacerda fic3ia- baStante, cercado por muitas pes-= 
soas, o pistoleiro tinha um nome a zelar, não podia cometer 
erros, deixou a tarefa para melhor oportunidade. 

Agora, recebia o recorte com as últimas e sumárias instru
ções: 

-Ê hoje! 
A conferência em que os citados problemas da atualidade 

foram analisados por Carlos Lacerda terminou aí por -volta 
da meia-noite. Em frente -ao portãO- dO EXtem:ito São José, 
Alcino esperou a sua hora. Mas não teve hora nem-vez. De 
repente, começou a sair muita gente ao mesmo tempo, o 
pistoleiro ficou sem saber o que fazer. Procurou um dos ho
mens que o contrataram, de nome Climério, rosto cheio de 
bexigas; compradre do Tenente Gregório, chefe da guarda 
pessoal do presidente da República - apelido_ antigo dos 
atuais "seguranças" que mantêm o fogo sagrado da profissão, 
embora com outro layout. 

-Não adianta- admitiu Climérío. -Poder dar rolo. 
Vamos para Copacabana! 

Tanto para cometer um crime como ir às compras ou 
ao cinema, seria mais fácil tornar o primeiro táxi que passasse 
pela Rua Barão de Mesquita. Mas Climério e Alcino telefo
naram para um estabelecimento comercial junto ao Palácio 
do Catete, a fim de convocar os bons serviços de um motorista 
que ali fazia ponto, um tal de Raimundo. Ele custou a chegar 
à Tijuca, ainda havia gente no portão do colégio,_ onde o 
jornalista Carlos Lacerda suplementava suas idéias a respeito 
dos problemas da atualidade que, meia hora depois, se toma
riam mais problemas e mais atuais: o táxi de Raimunclo. trans
portando Alcino e Climério, entrava nuffia- rua de COpaca
bana, quase parou em lugar errado, estacionou na Rua Paula 
Freitas, três metros além da esquina com a Rua Toneleros 
(onde Carlos Lacerda morava), com a frente do carro voltada 
para a Rua Barata Ribeiro. 

Alcino examinou mais uma vez o-revólver -um baita 
45, arma militar. Guardou-o na cintura, dentro do velho coldre 
de couro, fechou o paletó e saiu do táxi. 

Passou cinco vezes pelo trecho onde, na certa, o jornalista 
saltaria: o edifício tem um canteiro no meio da calçada~ isolan
do as escadas do passeio, formando uma espécie de pista 
de acesso ao portão principal do prédio. Alcino s~ntiu quç 
- afinal - tinha o seu homem. Um carro parou em frente 
ao prédio marcado. Dele saíram três pessoas: dois homens 
e um rapaz. Ficaram conyersando na calçada, uma despedida 
à brasileira, volta e meia ameaçavam ir embora, mas a con
versa continuava mais um pouco e demorava, até que parecia 
que iam novamente em]?ora e a despedida n_ãc;> acahay---ª. 

_ Alcino sentiu a ari:na pesar. As mãos- ficaram irritadas 
e os olhos brilharam, na decisão final. Atravessou a rua etn 
passos lentos, quase em diagonal. Ao atingir a calçada onde 
estavam os três recém-chegados, abriu o -·paletó, ainda sem 
pressa. Notou que houve um movimento de surpresa da parte 
das três pessoas que- enfim -perceberam que ele chegava 
e por que chegava. A mão foi rápida: a arma brilhou na 
escuridão (segundo declarou textualmente o jornalista, no 
dia seguinte) e fez fogo. ConsegUiu descarregar o revólver 
em poucos segundos. O último tiro foi dado num vigilante 
municipal Cj_ue surgiu íriesperadamente e sacou da _-anna: Alci
no inutilizou-o com um tiro perfeitO- no pé. Tom-ou o táxi, 
que __ estava com. o motor ligado. O guarda, caído e ferido, 

. atingiu Com dois disparos a mala do táxi. 
Na calçada da Rua Toneleros havia um outro homem 

tombado. Muitas janelas se acenderam durante a fuzilaria. 
Três-jOrnalistas que por ali passavam, vindos do Diário Cario
ca, foram ver o que havia. O que havia abalaria a nação 
e custaria a vida de Getúlio Vargas. 

Na edi_ção do dia 6 de agosto, a_ Tribuna da Imprensa 
·publica versão do incidente, dada pela ''vítima sobrevivente'', 
denominação que o próprio Lacerda fez questão de invocar 
para si. Diz Carlos Lacerda: 

-"Estávamos os três na calçada (Major Vaz, meu filho 
e eu) quando notei um homem pardo que se aproximava 
e, na distância de cinco metros, abriu o paletó e disparou 
seu revólver em cima de nós. Imediatamente, outros tiros 
foram disparados de outra direção, numa fuzilaria infernal." 

No meio do fogo, _diz Lacerda que revidou aos tiros e 
empurrou seu filho pa_ra dentro da garagem do prédio onde 
morava. Em seguida, também entrou no prédio, deu a volta 
pela gar.agem e saiu pelo portão principal, "a fim de tent~r 
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uma perseguição ao crimfuoso". O tempo que demorou em 
dar essa volta foi pouco. Mesmo assim, ao voltar à calçada, 
ele descobriu duas coisas: que estava ferido no pé, o sangue 
saindo pelo cadarço do sapato: e que havia um corpo estendido 
na calçada. 

O menor Sérgio Lacerda também declarou ao mesmo 
jornal que "os tiros vinham de várias direções". E os diversos 
jornais que fiZeram gráficos do tiroteio, baseandoRse em decla
rações das já inúmeras testemunhas oculares, estabeleceram 
três diferentes pontos de ataque ao jomalista. 

Treze an-os depois do incidente, a vítima sobrevivente 
narra, em suas memórias~ uma versão que difere sub~tan
cialmente da anterior, dada logo após o incidente._ Pelo relato 
publicado em Manchete, em 17 de agosto de 1967, Lacerda 
afirma-que somente Alcino teria atirado: 

"O vulto descarregou o revólver." 
Diz tabém que sacou da arma, calibre 38, e começou 

a atirar. Assim, a fuzilaria de todas as direções ficou reduzida, 
pelo tempo ou pela conveniência, a uma troca de tiros .que 
será apenas lamentável se não tivesse sido trágica - como 
o foi- por ter deixado na calçada um cadáver. 

O detalhe é importante, pois nele é que se situa, justa
mente, um dos pontos da versão oficiOSa que pouco a pouco 
vai sendo analisada por peritos e curiosos· que se dedicam 
ao assunto. Se Lacerda e seu filho não mentiram na madrugada 
do dia 5, ele teria sldo vítima de uma tocaia, e não do ataque 
frontal de um pistoleiro. Assim, diversos pistoleiros estariam 
entocados nas proximidades de seu _edifício. _Mais precisa
mente - e ainda segundo os relatos e gráficos publicados 
na ocasião: havia um pistoleiro na esquina da Rua Hilário 
de Gouveia: e outro bem em frente ao prédio n9 180 local 
do incidente; e mais outro (Alcino), que veio da Rua Paula 
Freitas e se aproximou· parã. o tiro à Queinüt.-roüpa. A tocaia 
tinha pelo menos, três focos de ataque -e foi isso que Lacerda 
e seu filho disseram aos jornais~ logo depois do atentado: 
"Os tiros vieram de várias direções. '' 

Além dos três pistoleiros procurados, a polícia e mais 
tarde a Aeronáutica -tratavam de prender o maior número 
de suspeitos que, por acaso ou por propósito, àquele dia e 
àquela hora, tivessem transitado pela Rua Toneleros ou pelas 
proximidades. A mulher do Deputado Danton- Coelho foi 
vista naquela rua e, naquela rua, muitos outros personagens 
da vida pública começaram a ser acusados de terem por alí 
passado na hora do incidente. 

Com a prisão de Climério, denunciado pelo motorista, 
o crime sofreu uma modificação substancial: através de Oimé
rio chegava-se diretamente a Gregório, ae,> Catete, a Getúlio. 
O elo que a oposição tanto pretendia estava consumado, per
feito, indestrutível. Caçado por helicópteros e por cães. Climé
rio trazia o selo oficial do atentado: era ex-membro da guarda 
pessoal de Vargas, compadre de GregóriO-. O governo -sentiU 
o golpe e - de uma forma geral - todos sentiram que, 
a partir daquele instante, a própria figura de Getúlio Vargas 
fica vá em jogo. 

Obtida essa vantagem, o inquérito, que pasSara aas- ínãos-. 
da polícia para as da Aeronáutica, tomou uma-diretiVá básica: 
forçar apenas uma porta, obter apenas um sentido~ determinar 
um único movimento. Não se falou mais em tirotei,_O-de Várias . 
direções. Nem mesmo em crime. Do dia 18 de agosto em 
diante. Lacerda não mais falará em crise de To"neleros~ mas 
em crise de Toneleros. É nesse dia que ele escreveu o seu 
lJ!elhor artigo. A dor~ causada pelo tiro no pé, já estava esque-

cida. Os suSto passara. Contados os mortos e feridos, sobrara 
uma coisa importante qUe neste· país sempre tem ·servidó para 
derrubar, os governos: um cadáver. Não adiantava mais des
carregar a culpa pelos culpados, já presos quase todos, e con
fessas. TaiífpbUCCfse espremeria maior caldo daquele submun
do que gravitava em tomo do Catete. Foi assim que Lacerda 
chegou, ou por conta própria ou por advertências oportuna
mente sopradas a seu ouvido, à constatação com que inicia 
o seu artigo do dia 18: ''"a crise -é ·essencialmente política" 
e "o remédio adequado e eficaz só pode ser de natureza políti
ca". 

A questão é colocada, afinal, sob a ótica certa. Como 
episódio policial, o atentado da Toneleros estava praticamente 
encerrado. 

·Quem primeirO abriu ·os olhos de Gregório e insinuou 
que se devia "tomar uma atitude contra Lacerda" foi um 
marginal que, na época, tinha cantatas com a polícia e com 
a política. A influência desse homem junto a Gregório, era 
pequena, mas assim mesmo seu raciocínio fOi válido. Com 
Getúlio acontecerá o mesmo que acontecia a Pinheiro Macha
do. Um louco qualquer, impressionado pela campanha de 
Lacerda, concentraria no presidente todo seu ódio. Elimi
nando Getúlio, esse louco julgará estar prestando um grande 
serviço ao país e ao mundo. 

Gregório não tinha nada contra o "Dr. Lacerda". Não 
lia jornais,_ sabia vagamente que o tal "Dr. Lacerda" espina
frava violentamente o presidente e os seus parentes. Não che
gava ser motivo para um atentado. Mas havia em Gregório 
um solo sagrado, um território imune a qualquer raciocfuio: 
o da segurança pessoal do presidente. A possibilid-ade de um 
atentado gratuito, estúpido, como o que vitimou Pinheiro 
Machado, podia tornar-se viáveL 

Foi por intermédio dessa hipótese que começou a se for
mar na cabeça de Gregório Uma espécie de plano, muíto rudi
ment~ ainda, e que não incluía, de imediato, a liquidação 
física do jornalista. 

· Uma vez preso GregóriO" prometeu ajustar contas com 
dois homens: um deles, por tê-lo roubado nos_negócios em 
que ambos eram sócios, e que os trancas da vida mais tarde 
chegaram a tomar íntimo e_ correligionário do antigo jorna
lista. O outro, por ter sido o homem que lhe metera_ na cabeça 
aquela idéia que, antes mesmo de tornar corpo, foi executada 
por outros escalões. 

..Dia antes de çieixar a. prisão, Gregório tombava assassi
nado. Não teve tempo-nem oportunidade de se vingar. Mas. 
sobretudo, não teve tempo nem oportunidade de dizer tudo 
o·que·rea.Jmente sabia. 

24 de agosto de 1954- Zero hora- Sozinho, no quarto 
do terceiro andar do Palácio do Catete, Getúlio Vargas olha 
o relógio em cima de um velho móvel. Os- dois ponteiros 
unidos, marcando o -último_ minuto de um dia duro e confli
tuoso. E o primeiro instante de um novo dia que se abre 
à frente, pressago e áspero como os demajs daquele mês. 
Nas·próximas horas terá de tomar a decisão mais importante 
de--sua vida. · -

Para a Crise enl que seu governo ·se debate, há mais de 
15 dias, as soluções já quase não contam. Tem mais de setenta 
a~os, um passado repleto de vitórias e amarguras. No plano 
pessoal, não se sente atingido, embora saiba q!J,e,_dessa vez, . 
não poderá separar o homem do estadista, a sua carne de . 
sua imagem. É um homem sozinho, apesar de tudo. A solição 
sempre lhe~ fez bem, sempre lhe ensiilou fortaleza, genero-
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sidade e resignação. Por isso, ele não sofre. Apenas aguarda 
sua hora. 

Sua filha Alzira entrou no quarto: 
-Meia-noite papai. A coisa Vai ficar feia daqui por dian

te. Estou informada de que o dia D será amanhã, 25. Dia 
do Soldado. Vou agora dar um pulo em Niteróf, cOlocar em 
ordem as minhas coisas. Há três dias não vou em casa. Voltarei 
logo que puder. 

Ele encarou sua filha: 
-Sim. Vá dormir. Tu andas muito cansada. 
Ficou novamente sozinho. O relógio marcava, agora, os 

primeiros cinco minutos dO dia 24. Acabara de saber, por 
Alzira, que o dia D seria amanhã. Sim, a crise pülítica cobra
va-lhe uma definição e ele, pela primeira vez sentia que che
gara afinal, a hora de separar indissoluvelmente o homem 
do político. A crise política terá uma solução política - e 
para isso-;-dentro em pouco reuniria seus auxiliares, ouviria 
a opinião de todos e de cada um sobre os últimos aconteci
mentos: tomaria depois a decisão, não em caráter pessoal, 
mas em caráter público. O governo, como unr todo, respon
deria às críticas e às acusações, optando por uma soluÇão 
que deveria equivaler, ao mesmo tempo, a uma resposta: e 
a um sacrifício. -

No plano pessoal, contudo, sabia que tanto o sacríficio 
como a resposta teriam de ser outros. Derrotado como político 
teria de vencer como homem. Poderia, desde o primeiro dia 
da crise ter partido para a articulaçã~ política - ele era hábil 
o bastante para manobrar em qualquer sentido. Mas se omi
tira. De que adiantaria mais uma manobra mais uma batalha 
que não adiantava ganhar uma peleja a mais na política que 
já dera tanta vitórias, e contra a qual nutria agora um desamor 
que só era menor diante de sua fadiga? 

Foi ao cofre, num dos cantos do-quarto, e de lá retirou 
alguns papéis, uma espécie de carta. Sabiã de cor aquele docu
mento. Como tudo -o- qu-e -escrevia, aquela carta tivera uma 
redação gradativa e demorada mas afinal conseguira o·texto 
exato para exprimir o que sentia e pretendia. 

A Versão ofical do crime será um dia desmentida por 
revelações que ainda estão em segredo 

Numa entrevista três anOs antes, Vargas previu· 
que seria morto no governo 

Tudo começara nos dias seguintes ao atentado da Rua 
Toneleros, quando percebeu que, por t'rás da histeria da oposi
ção e._do assanhamento de seus adversários, havia todo um 
dispositivo económico e financeíro a suOveD.ciOnái' e a incen
tivar os descontentes daqui de dentró. Afirmara, antes de 
tomar posse, em 1951, que talvez morresse no exerclcio da 
presidência. E, mesmo que não morresse assassinado, não 
saberia nem poderia prever até que ponto seus nervos agUeri
tariam as pressões que ele, durante o governo, teria cfe desen
cadear. Pois as pressões ali estavam e seus nervos, aparente
mente controlados, conseguiam afinal o cansaço definitivo 
e inexorável. O cansaço também exato. 

Redigira, dias antes, durante um despacho, o pequeno 
bilhete que serviria de introdução ou de encerramento a um 
documento posterior. "À sanha dos meus inimigos deixo o 
legado de minha morte". Seu ajudante-de-ordens, o Major_ 
Fitipaldi, encontrou o papel entre outros documentos de rotina 

.e: levou o bilhete ao conhecimento de sua fllha Alzira. 

Apanhou o bilhete e o rasgou. A frase ali e~crita, embora 
pequena, tinha para ele um grande significado. Tão grande 
que não podia ser resumido naquele simples desabafo pessoal. 
Por isso, mesmo, e pensando melhor sobre o assurito, já rabis
cara o esboço de um outro documento o qual deveria ser 
mais completo, tanto na forma, como em conteúdo. Chamara 
um amigo de confiança, José Maciel Filho, para desdobrar 
as poucas linhas que anotara. Além das frases de próprio 
punho, deixara indicações: "Aqui entram detalhes técnicos, 
não estou a par das últimas cifras". 

De início pensara num discurso, num ·pronunciamento 
oficial à nação, traumatizada pela crise e pelas denúncias que 
o cercavam. Mas considerou que não lhe cabia falar fora de 
tempO, antes que as autoridades encarregadas do inquérito 
policial-militar se manifestassem oficialmente, apresentando 
aS córidusões. O que havia, até então, eram verdades e inver
dades transpiradas de um tumultuado processo muito mais 
político que policial. Não competia a ele, como chefe da nação, 
intromc:;ter-se na mecânica processual. 

Ao receb~r os primeiros esboços, Maciel Filho pensou 
traülr-se de Uin diScurso, ou de uma declaração do governo, 
presSionado então pelos acontecimentos. Contudo, pelo teor 
de algumas emendas posteriores, começou a suspeitar de que 
alguma coisa se escondia naquela mensagem. A crise chegava 
a seu clímax e a possibilidade de um movimento armado era, 
dia a dia, um pouco mais que uma hipótese e um pouco 
menos que uma imposição. Sim, talvez fosse isso: em casó 
de luta armada, ou de uma resistência pessoal e suicida em 
defesa de seu mandato e de sua honra, o presidente neces
sitaria de lançar um manifesto, ou,_ quando menos, deixar 
um testamento. Examinada posteriormente, e a sangue-frio, 
a carta pareceria, em sua redação fin'al, com um bilhete de 
suicida. Mas a verdade é que a resistência IDesmo ã simples 
resistência política, naquela crise e naquela altura da Crise, 
equivalia a um suicfdio. 

Ele guardou os papéis no bolso e desceu à sala dos despa
chos. O Palácio do Catete estava iluminado desde o fím do 
expediente do dia anterior. Um dia que ele fizera questão 
de cumprir rotineiramente, recebendo pessoas, despachando 
o expediente. Uma comissão de donas-de-casa fora visitá-lo, 
levaram-lhe um memorial sobre a carestia da vida, ele ouviu 
as queixas e encaminhou as solicitantes aos departamentos 
competentes. O poeta Augusto Frederico Schimidt pedira-lhe 
audiência: viera conversar sobre areias monazíticas. 

Encerradp o expediente, a situação política, agravada 
pelos últimos acontecimentos (manifestoS -de brigadeiros, alM 
mirantes e generais), tornou a crise militar oficialmente aberta. 
Quase ninguém se retirara do palácio. Ele subira para jantar 
e depois se recolhera a seus aposentos, no terceiro andar, 
mas agora, _que descia em direçãó à sala dos desl?ach_os, perce
bi3::_ que o Cã:tete vivia uma agitação de festa ou de crise. 
Os jardins estavam tomados por soldados, ali concentrados 
por ordem do chefe de sua Casa Milítar. 

, A sala dos despachos cheia. Além dos ministros, diversas 
pessoas ali estavam: p~rentes, membros do governo, até mes
mo alguns jornalistas. O iespeito que a sua presença impunha 
fez com que os estranhos ao ministério pouco a pouco se 
retirassem. De olhos baixos, ele caminhou lentamente para 
a cabeceira da me_sa de reuniões; não cumprimentou ningUém, 
não_estava sombrio, nem agastado. Quem o Conhecesse bem 
e o observasse naquela noíte, saberia que ele estava tranqüilo . 
Seu rosto, impenetrável- como sempre, de esfinge-, tinha 
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Ela foi interpelar o pai e rec~~eu a resposta: _ 
-Deixa de bobagem. Não é isso que tu estás pensando. 

alguns tiques que revelavam aos mais ínt~rnos aiguns poucos 
indícios do que lhe ia dentro. O beiço pendido, comp um 
muxoxo incompleto, era sinal de aborrecimento ou de conflito 
interior. Um olhar distante, periférico, revelava nele um tipo 
de cansaço que ia ao desprezo. 

Nessa noite, mesmo os mais íntimos nada puderam ler 
em seu semblante: era, já uma espécie de máscara final e 
lúcida, serena. Mais tarde, na manhã seguinte,_ todos cO_I).COt

dariam em que a sua fisionomia mantinha o· to& exato para 
o momento. A exatidão seria assim a marca de _sua última 
aparição pública. Um rosto exato para si mesmo e para a 
História. - -

Ninguém levou a sério quando ele disse 
que só morto sairia do Catete 

Em matéria de fisionomias, havia naquela sala um extra
vagante mostruário de rostos lívidos e devast~dos pelas emo
ções do momento. Osvaldo Aranha, uma _Cabeleira branca 
e rebelde, era ainda o mesmo homem de vinte e cinco anos_ 
atrás - mas em sua voz havia, agora um Som áspero que 
não era raiva mas já naõ era calma. Tancredo Neves, U:ID 
amigo recente e já antigo, dos mais jovens do ministério,_ 
trazia na palidez do rosto o. Cansaço daqueles últimos dias, 
daquehis últimas-noites. José Aní'ê~ço de Almeida, outro ho
mem de :3,0, os óCUlos de míope fazendo refletir aquelas espirais 
com que os caril::aturis_tas o marcavam, estava distante- não 
apenas da mesa, mas dos últimOs acontecimentos. Dera entre
vistas aos jornais da oposição e um intrigarite palaciano leVou 
o recorte a Getúlio: um de seus ministros, justa~ente -um 
homem de 30, fazia coro com a oposição e falava em renúncia. 

O Presidente pronunciou poucas palavras. Em voz baixa, 
calma, firme, comunicou os motivos- que todos já sabiam 
-daquela reunião. 

Uma velha praxe de reuniões ministeriais âá--0 primeiro 
lugar à pasta da Justiça. É o setor polftico do governo e, 
por issO, o mais bem informado sobre os acontecimentos políti
cos. Contudo, a crise daquela noite já naõ era mais política, 
mas estritamente militar. Como sempre, as velhas raposas 
da política atiçavam os brios das Forças Armadas, futricavam, 
conspiravam, faziam esquemas e suposições é:, Uma:-Vez defla~ 
grada a crise militar, retiravam-se a casas de amigos, para 
aguardar os acontecimentos, os Q!fais se limitavam a uma 
alternativa: ou tom-avam o poder ou embarcavam para o exx1io. 

Assim, o primeiro a falar naquela nOite foi Zenóbio: 

-Dos oitenta generais que serVem no Riõ_,_ com ef~iivo
comando de tropas, trinta e sete já assinaram Um inãnífésto 
de solidariedade aos brigadeiros que estão contra o governo. 
Acredito que a maior parte da tropa não está disposta a com
bater a Aeronáutica e a Marinha. De minha par~e, esto_u 
disposto a resistir. Vim da Vila, onde tomava as últimas provi
dências para a resistência. Agora, para ressalvar futuras res
ponsabilidades, comunico a todos os presentes que, desta vez, 
a resistência v3i provocar derramamento de sangue. 

As palavras de Zenóbio não constituí~m novidade. TOdos 
ali sabiam da situação, a única dúvida existente limitava~se 
ao exato número de signatários do memorial de ãpoio aos 
brigadeiros revoltados. Alguns diziam que apenas 17 generais 
haviam assinado, outros não estavam a par de nada, vinha 
Zenóbio e declarava que eram trinta e sete, ~s- cifras eiam 

importantes os golpes de força se resolviam e sempre se resol
veram na b;se de cálculos análogos, tantos canhões, tantos 
tanques, tantos generais - e um_ presidente ~ ?epos_t? ou 
mantido. 

Tancredo Neves falou em seg_uida. Manifestava-se pela 
resistência, o_ governo fizera e continuava fazendo tudo o que 
se tornava necessário ao esclarecimento do crime. O processo 
continuava, os inquisidores do Galeão não sofriam nenhuma 
pressão, os criminosos envolvidos já estavam presos, a ordem 
legal do país não sofrera em continuídade. A crise militar, 
decorrente da agitação política dos últímos dias, era, assim, 
impertinente_. O governo nada tinha do que se envergonhar. 
Se aparecessem soldados para depor o presidente, a solução 
era resistir. Ele estasva disposto a isso. Nem todo homem 
merece a oportunidade de morrer em defesa de uma causa 
justa. Como amigo de Getúlio e como ministro de um governo 
ameaçado de deposição, ele optava pela resistência pessoal. 

O Almirante Guilhobel, mais ambíguo que medroso, dis
se a sua verdade: 

-A Marinha não pensa em levantar-se, nem em depor 
o presidente. Mas já se manifestou em favor da Aeronáutica. 
Lamento verificar, presidente, que o senhor seja sempre traído 
por seu ministro da Guerra. 

O Brigadeiro Epaminondas doS- Sa-OiOS-;--nomeado para 
a pasta da Aeronáutica em plena <;ris~ _e_ sem ter conseguido 
tomar posse efetiva do cargo, 1imiio-u~Se a inforniar o <?l?vio: · 

- Não oculto as dificuldades em que me encontro em 
face da unanimidade da Aeronáutica em oposição ao goy~-~-!1:0. _ 

Os demais ministrOS deVeriain ser co~sultadoS por -mei-a= 
formalidade. Serfa natural_que acompanhassem o pron'!nci~~ 
menta de Tancredo, ministro também civil e que corajosa
mente mostrava-se leal não apenas a um chefe •. m_?ª a -~-11\. 
princípio: só os ratos abandonam o navio ria hora do naufrágio. 
Mas José Américo de Almeida abriu as cancelas da deban~ 
dada: exortou que o presidente "afugentasse os espectas som
brio e ameaçadores com um grande gesto,.. O antigo homem 
de 30, o candidato de 37, o presidente do partido da oposição 
em 45, trazia agora, para o seio do governo, a mesma sugestão 
dos adversários de Vargas: a renúncia. José Américo não 
chegou a falar em renúncia- palavra que andava no cabeçalho 
dos jornais adversários _ao Catete. Falou no grande gesto e 
longe estava de supor que Getúlio responderia a todos, mesmo 
a José Américo, com um grande gesto. _ 

Os outros ministros sentiram-se aliviados. Dividiram-se 
amorfamente entre a renúncia ou a resistêiiCia. · 

_ Silencjo~o, astuto nO" olhar, sutil no ouvido, Getúlio exa~ 
minava não apenas o sentido de cada fala de _seus ministros, 
niás Os seus gestos, o tom de suas vozes, o movimenfO de 
suas mãos. Ele sabia o que cada miniStrO realmente pensava 
e desejava. 

- Súbito, a port.a se abriu e entraram diversas pessoas que 
se mantinham do lado de fora. Alzira Vargas, uma das primei
ras -a entrar interpelou o ministro da .Guerra: 

-General Zenóbio, isto aqui não é uma siriipies manobra 
política. S~o vidas que estão em jogo, inclusive a rilinha, e 
por isso dou-me o_ dir~ito de falar. O senhor sabe tão bem 
quanto eu que na Vila Militar nada foi alterado. E sem a 
Vila, pode alguém pretender dar golpes n~ste país? 

- A intromissão da fflhã do presidente na reunião minis
terial desencadeou o bate-boca, queQrou o gelo protocolar 
daquela última sessão de um governo em morté. -· - ··· -
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Os ministros discutiam agora entre si. ZeD.6l)iõ-elevaVa 
a voz, batia no peito -onde as cartUcheiras demonstravam que 
ele estava disposto à luta: 

-Vou botar a Vila na rual" 
O Brigadeiro Epaminondas também desabafou a seu mo-

do: 

- A .#Iução é mandar prender o Juarez e o Eduardo 
Gomes. ACabamos logo com a crise t 

Zenóbio provoca: 

-E por que você não os prende? 
- Não tenho mais tropa! Forneça você os homens e 

o local da prisão que eu vou lá e prendo os dois! 
Os miniStros-se-tlíSpensavam o tratamento de excelência 

e se tratavam de você. Era um sintoma. Osvaldo Aranha 
resumiu os fatos e opiniOeS: - -·---- · 

-Vejo três soluções: a primeira seria a resistência pes
soal, ao preço da própria vida e à qual me declaro solidário 
desde logo. A segunda seria um balanço das forças fiéis ao 
governo para rechaçar milita_rmente qualq_uer t~ntativa contra 
a Constituição; e, finalmente, resta a solução da renúncia, 
mas esta seria uma decisão de foro íntimo e em eu ja apreciação 
não nos cabe entrar. 

Os dois homens de 30, os mais antígos ·ali na.quel3 salã.,-
os que mais conheciam Getúlio, haviam ferido a corda no 
mesmo ponto sensível. José Américo falara em grand_e ges~o. 
Aranha falava em foro íntimo. 

Amaral Peixoto, com a responsabilidade de parente e 
político, trouxe a habilidade pessedista ao debate: a f6finula 
contemporizadora. Nem resistência armada, ne renúncia. 
Nem o desespero, nem a humilhação. Antes, o meio-termo, 
digno para ambas as partes em jogo: a licença. A palavra, 
lançada no ar com segurança e cálculo, pegou. Era uma saída, 
não apenas para o governo, mas para aqueles homens que 
não sabiam, até então, se estavam sendo temerários ou covar
des para consigo mesmos e para com a História. Getúlio resol
veu encerrar a reunião, ao memos no qúe lhe dizia respeito. 

A voz pausada, serena, anunciou: __ __ 
-Já que os senhoreS não decidem, eu vou decidir. Minha 

determinação aos ministros miiitares é no sentido de que man
tenham a ordem e o respeito à Constituiçâo. Nestas cóntlições, 
eStarei disposto a solicitar uma licença, até_ que se apt-rem 
as responsabilidades. Caso contrário, se -·quisereni ímpbr a 
violência e chegar até o Catete, daqui levarão apenas o meu 
cadáver. 

A palavra cadáver foi soprada como as demais, sem qual
quer emoção, sem qualquer vestígio de ameaça, mas também 
sem qualquer vacila-ção. 

Ele deu um boa-noite geral e subiu para O _quarto, no
terceiro andar. Os ministros sozinhos agora, tinham no que 
pensar. Necessitavam redigir um comunícado _ofldã.I da reu
nião, dando conhecimento à nação -de que o presidente r~sol
vera solicitar licença do cargo. Tancredo redigiu a nota. 

Foi uma estranha sensação aquela: voltar novamente ao 
quarto, ficar ·mais uma vez sozinho. Sua solidão, agora, era 
mais densa e calma. De há muito fatigiti-3.-se dõ -poder -
e, o que era pior', fatigara-se da vida_:_ Çonh~cia os homens 
-o suficiente para mais nada espirãr deles. Mas conheda-se 
bastante bem - e por isso sabia que se apegaria não mais 
à vida ou a carne, mas aos conceitOs que haviam formado 
e firmado a sua personalidade, o seu gosto é o seu peso de 
).9mem. 

Lourival Font~ 
Glauco Carneiro 

A FACE FINAL DE VARGAS 
(Os Bilhetes de Getúlio) 

Atitudes c~ntra corrupção 

A HONESTIDADE PESSOAL -

"Erram indignamente os que ainda duvidam da honesti
dade e pureza pessoal do Sr. Getúlio Vargas- decl~ra Leu
rival Fontes- Nunca lhe percebi a fascinação pelo dinheiro, 
glória ou sexo. Mas êle não pôde evitar que gozassem de 
sua sombra os aproveitadores, os oportunistas e_ os corruptos. 
Até horriens pobres e malnascidos, que o acompanharam no 
exílio, não resistiram à atração déis graças. Tentei ajudá-lo 
a resistir a muitas dessas aventuras, -mãs hoje não deixo de 
_confessar a inutilidade daquela esperança." 

Métodos e não o Homem 

O ex-Chefe da Casa Cívil de yarga~ é enf~tico _neste 
ponto: pode-se criticar alguns métodos -do homem a quem 
serviu; pode-se fazer objeções a seus métodos políticos; pode
se apontar escolhas de maus auxiliares, mas jamais se poderá, 
sob pena de atentado à verdade histórica. querer incriminá-lo 
em qualquer ato de corrupção ou de desonestidade. Nessa 
questão de escolha dos auxiliares, inclusive, foi Vargas obri
gado a servir-se e utilizar-se do material disponível à época. 
E frisa: 

"Nenhum governo se pode livrar da imoralidade e das 
irregularidades. Neste soçobro coletivo, escapam, algumas ve
zes, o pudor, a correção e·a decência de um homem. Mas 
o naufrágio é _geral para a Nação. O velho Nabuco de Araújo 
aplicava ao caso a teoria dos vasos comunicantes. Exp1icava 
que na corrupção geral não há classe ou categoria que se 
considere imaculada. A ilusão de muita gente em crer ora 
na Magistratura, ora na Igreja, ora no ExércitO, tem aí a 
justificação das suas amarguras e decepções." 

Prossegue Lourival Fontes na análíse, repetindo o que 
já dis~era a Medeiros Lima: "Antes ou depois de 1930, os 
ho~ens não mudaram de padrão. A política era feita com 
a tradição de influências locais ou liberalismo do bacharelado. 
Mas precisamos considerar que, depois de 1930, houve um 
levantamento vertig_ÍJ)9SO do País. Política e negócios passaram 
a Sér sinônirilos. O própriO custo das eleições abriu a oportu
nidade aos milionários e aos demagogos. E um ciclo de escân
dalos a que nenhum país escapou, começando pelos desregra
mentos dos Estados Unidos até os esbanjamentos da China 
Nacionalista. A própria penetração estrangeira criã nos diri
ge-ntes responsáveis um segundo espírito, que é nada nacional. 
Os nossos homens públicos não se afeiçoaram as escolas ou 
tradições morais. A pureza é alguma coisa contra a corrente. 
Quando alguém passa pelo governo ou pela polftica sem se 
poluir, não recebe_ a consagração do conceito público, sendo, 
.ao contrário, até crismado de atrasado ou de ínepto ... ". _ 

O Sr. Getúlio Vargas, assim, sofreu o ôn~s de governar 
um país com decência. Não pode ser responsabilizado pelo 
que fizera,m às sua_s costas, pois não tinha mil olhos para 
vigiar. Poucos corresponderam à sua confiança pessoal e entre 
esses me incluo imodestamente. Lembro-me de que, certa 
.vez,. perguntou-me por um adversário. Eu respondi que não 
o tinha visto nem procurado, e acrescentei que havia uma 
tal guerrinJta de intrigas ~entra mim que eu já me sentia inibi
do. Respondeu-me sorrin_do: "Eu ri~ dessas intrigas que me 
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fazem de você. Não se preocupe; você é da minha confiança O Presidente, muito sério. só fez dizer: '"Vou mandar que 
e faz o que eu mando. Os outros, você mande à ... ". E usou eles devolvam o dinheiro ao Banco do Brasil". Nada mais 
uma expressão adequada mas não muito publicável". soube LOurival Fontes, até o dia em que, depois do inquérito 
O Carro de Landi do Galeão, foi divulgado que o di_nheirp voltara aos cofres 

ESte é um cápftulo rico de bilhetes e coíllunicações e públicos. 
que muito honra e redime a figura de Getúlio Vargas. Vamos Outro caso relacionou-se com a venda dum sítio do Minis-
abordar alguns deles, sempre que possível com as suas estórias. tro Apolónio Sales a um Instituto de previdência. Vargas 

Um dia, o Sr. Getúlio Vargas foi _assistir às provas duma mandou que Lourival Fontes apurasse o caso, que se transfor-
corrida internacional de automóveis de que muito gostava. tnou, no final da investigãção, apenas numa mentira infantil, 
O corredor brasileiro FranQisco L_andi, mesmo sem carro apro- numa acusação forjada para causar Sensação na imprensa. 
priado, tirou o segundo lugar. O povo aclamou o Presidente Noutra ocasião, o Ministro Horácio Láfer foi acusado de pa-
e, aos gritos, reclamou um veículo para o corredor favorito. trocinar interesses. O Presidente também mandou apurar a 
Dias depois, no jardim do Catete, estava um carro aparelhado, denúncia. E foi concluído que se tratava apenas da apresen-
solicitando-se ao Presidente que fizesse a doação.-Ele praticou, tação feita pelo ministro de um deputado, a uma terceira 
como diz Lourival Fontes, uapenas um ãto simbólico''. Um pessoa, sem que o fato implicasse nenhum volume de negócios. 
deputado o acusou, semanas depois, de haver ofertado o auto- Certa vez, Getúlio despachou contra o pai da Deputada 
móvel com verba do Banco do Brasil. Não procedia a acusação Ivete Vargas, sua sobrinha-neta, num processo da Lohner, 
e, com a lista dos ofertantes, foi ela destruída. -Mas algum 5e0i que- o parentesc-o de nada_ influísse. E quando_ D. Darcy, 
tempo depois, respondendo a inquérito, o Sr. OVídio de Abreu sua esposa, foi à Europa, para o Festival de Corbeville, Getú-
reconstituiu a acusação. O Presidente irritou--se e ·mandou lio recomendou ao Chefe da Casa Civil: ''Ela vai viajar como 
imediatamente verificar a denúnciapara desmentir. Informou R minhá mulher e não como esposa'do Presidente da-República. 
lhe Lourival Fontes, para surpresa sua, que o fato era verdaR Oriente o Governo P8:ra não dar qualquer publicidade, inclu-
deiro, a verba saíra do Banco do Brasil~ a conta esta_va a~erta. sive cambiais". - - - --··-·;·-,,. "',·,'·/· . :C" -1 ..... ~..:., . - • . . . • . / .• 
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Os Acordos Comerciais 
"Desejo que você me informe como estão sendo feitos 

esses -acordos comerciais com os pafses estrangeiros - inda
g~ava o Presidente - _Y_i, por acaso, publicado um com a 
Austria, no Diário Oficial. Agora vão fazer outro com a Fran
ça. Até agora não fui ouvido e sd que estão fazendo coisas 
com as quais eu não estou de acordo. Procure saber do Itama
rati, do Banco do Brasil e do Ministério da Fazenda. Esclareça 
isso""T 
A Vigilância Administrativa r. 

Essa ânSiã de participar de todos os atas do seu Governo, 
não deixando, na medida do possível, que ele empreendesse 
negócios contra os quais pessoalmente se opunha ou ignorava, 
está presente em várias mensagens de V3rgas. Leiamos outras, 
que se referem ao caso: 

"Na primeira audiência de hoje devo receber esse depu
tado italiano que vem tratar dos assuntos dum convênio ou 
acordo ítalo-brasilciro. No entanto: 1) não conheço esse con
vênio; 2) Ignoro por quem foi fiirit~do, ~) Sé tem aprovação 
do Congresso; 4) Qual _a autoridade incumbida d_~ exe,cução 
desse convênio. Principalmente esse último quesito, preciso 
sabei antes de conversar com o homem". 

''Esse artigo duma Iriissão ãmericana que acaba _de apre
sentar relatório sobre o abastecimento. Que relatório é_esse 
que ainda não veio ao meu conhecimento? l?al~ eni- Plano 
de alimentação que _ainda não conheço e, depois. em plano 
ferroviári.o. Orã. o plano ferroviário está consubstanciado num 

A ..... ;, 12-• 
"--·-

projeto enviado ao-Congresso há quase dois anos. Lá se acha. 
Os americanos têm restrições em emprestar dinheiro aos nos
sos transportes sem a Passagem desse projeto de reorganização 
que está há dois anos na Câmara dos Deputados. O Governo 
é que demora, brinca com_o tempo, ID(lS .ninguém ataca o 
Congresso. Aliás, não é atacar, e sim apenas fixar as responsa
bilidades". 
COntrabando _ _ 

Vendo na imprensa notícias de Contrabando em qualquer 
parte da nação, a reação do Sr. Getúlio Vargas era imediata: 

«saber do Coriolano que houve a respeito da entradà 
de uísque e outras coisas em Fortaleza, no Ceará. e que provi-
dências foram tomadas". : ... : · 

"Saber o que há de verdade sobre esses 8DO milhões 
de cruzeiros de automóveis de passeio". _ 

''Ao Lourival para transmitir ao João Neves que designei 
Maciel Filho para tratar do assunto do contrabando de divisas 
de café e cacau em virtude da s_ua fUnção de Superintend~nte 
da Moeda e do Crédito; que este já apurou muita coisa; a 
rede é muito vasta e abrange vários setores. Hoje o Maciel 
irá entender~se com ele". 

"Precisa falar aO Andrade Queiroz-s-obre a necessidade 
urgente de substituição- dOs elementos-da- Fazendã--no desem-
penha de funções fiscais no Pará. Refiro~ me_ especialniellú:i 
à fiscalização aduaneira, aérea e postal. O contrabando vem 
nos aviões e até de armas. Já enviei a nota sobre nomes 
para o cargo. Onde está?" 



6872 Sábado 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1992 

Fundo Sindical 
Insistia Getúlio em que seus auxiliares investigassem ás 

defraudações e negociatas para que o GoVC!ino não sofresse 
a publicidade desfavorável que tanto mal lhe trazia. 

"Perguntar ao Segadas se realmente fracassou a sindi
cância sobre a dilapidação do Fundo Sindical. Que essas dilapi
dações apuradas prejudicam mais ao Governo que esses fan
tasmas de comunismo que muitas vezes é um disfarce _para 
ocultar escândalos administrativos". 

"Saber do Chefe de Polícia sobre a marcha do inquérito 
sobre o Fundo Sindical, enViado pelo Ministério" do-Trabalho 
há vários meses. Já fiz essa pergunta iriiilS--de uma vez e ainda 
não tive resposta; 29) Saber, também, do diretor do SAPS, 
como do MT, como vai o inquérito que se deve estar fazendo 
no mesmo SAPS". 

Banco de Crédito Cooperativo 

"Que informações tem o Ministro da Agricultura sobre 
a sindicância no Banco de Crédito Cooperativõ?" 

"Pedir informações ·ao Ministro da Agricultura- sóbre O 
inquérito do Banéo de Crédito Cooperatlv"o. Parece qüe essa 
comissão está sendo_ e_ntr~vada no desempenho de sua missão 
ou ~ in~paz"; · · 

"Diga ao Ministro da Agricultura que promova a substi
tuição dessa comissãO de inquérito do Banco de Crédito Coo
perativo. Parece que há interesse da me"sma em oculta! o 
que lá se passou". 

Um Mandado de Segurança 

Getúlio se revoltava com o descaso da gente que, por 
dever de ofício, Se deveria intúessar pela coisã_pública. 

"Examine esse processo e veja como uma solicitação de 
mandado de segurança ao Supremo Tribunal, feita por um 
interessado, longa e documentadamente, é informada pelo 
Ministério da Fazenda. A incúria e a displicência da infor
mação a mim dirigida, merece que se conceda o _mandato. 
Eu como juiz o faria. Não é Ouvido nenhum defensor público, 
procurador ou coisa semelhante. No fim do processo, sem 
que se junte nenhuma justificativa ao at'o'·oficial, uma escri
tuária presta ligeira informação, quase dando razão ao impe
trante. E isso remete-me para transmitir ao Supremo Tribu
nal". 

Em 24 de Março de 1953, o fiscal José Conrado Veiga, 
inquieto com os entraves postos à sua _missão de sustar o 
contrabando aéreo em São Paulo, dirigiu carta -ao Presidente, 
assim redigida: "Prezado e eminente amigo Dr. Getúlio Var
gas - O caso do contrabando aéreo de São Paufo m!cessífã 
da atuação direta do meu prezado amigo. No Ministério, nada 
mais conseguirei. Andrade Queiroz me informou, por telefo
ne, para São Paulo, de _que o Excelentíssimo -sr. Ministro 
não telefonaria mais para o Dr. Mário Beni, Secretário da 
Fazenda de São Paulo, que de início se recusou a entregar 
a mercadoria e agora deixou de responder ao ofício que lhe 
foi dirigido, contestando _o parecer da Consultaria Jurídica. 
As forças ocultas estão agindo e penso que deva ser prestigiado 
o princípio da autoridade. Sabe V. Ex~, .de ou~os detalhes 
e precisamos vencê-los. A medida a ser tomada, no momento, · 
seria a autorizf}ção de V. Ex~ para que eu 'fãlasse iom o Exm"' 
Sr. Governador de São Paulo e, em caSo -de recusa, V. Ex", 
com a prudência e sabedoria do seu carg9 e seU patriotismo, 
saberá o que deva fazer. Amigo incondicional e grato (as) 
José Conrado Veiga". 

Getúlio escreveu: "Leia essa nota. Parece que existe algo 
esquiSito por trás disso. Converse com o fiscal José Conrado 
Veiga, autor desse bilhete. Talvez uma certa publicidaae-üi.dis
creta esclarecesse essa resistência ... ''. 
A Colaboração Reclamada 

Embora suas múltiplas obrigações teoricameQte não des
sem para o Presidente da República se ocupar de questões. 
internas da administração ni'édia, tal não se dava. 

"Convém chamar os Srs. Geraldo Teixeira e Osmar Car
valho, diretores de serviço indicados por mim para o IP ASE. 
Consta-me que eles estão ciiando dificuldades e (querendo) 
desmoralizar o diretor do Instituto. Diga-lhes que preciSãfu. 
mudar de atitude e compenetrar-se de seus deveres de colabo
ração". 

"Indagar da Polícia que há sobre o noticiáriO de jom3iS
referente ao furto de gasolina e lubrificantes, na Polícia, Fa
zenda e outras repartições". 

"Previna ao Maciel Filho que me envie com brevid~de_ 
os infoiriies sobre falcatruas na Viação e Obras Públicas, em
preitadas etc". 

"Pergunte ao Vital sobre esse jlssunto da Maternidade 
Santa Cruz. Hã rrfuitas-acusações Sobre esse serViçO~·:. 

"Diga ao Segadas que suspenda a posse do novo diretor 
da Caixa da Leopoldina, em virtude das acusações contra 
ele trazidas pelo Amaral Peixoto". 

Um Ato de Hostilidade ao PSD 

Há uln bilhete curiossfssimo pelo qual se verifica que 
abrir inquérito no Brasil representa, às vezes, ato de hostili
dade a partidos políticos ... 

1) "Na reunião do PSD houve uma declaração- sobre 
a atitude a tomar relativamente à publicação do inquérito 
feito no Banco do Brasil. Consta que o Senador Ivo de Aquino 
fez uma declaração estranhando minha atitude contra o PSP. 
Será que um inquérito no Banco do Brasil ~- c~nsiderado 
inicialmente como um ato de hostilidade do PSD? Não tive 
esse propósito e estava mesmo longe de pensar em tal interpre
tação; 2) Que há sobre esse desfalque no IAPETC falado 
pelos jornais; 3) E essas acusações na Câmara à ~á9-io Nacio
nal? Parece haver algum fundamento". 

Hospitais Particulares 

O Preside_11te soube que certos Institutos encaminhavam 
tuberculosos a hospitais particulares havendo, à disposição, 
bons e aparelhados centros oficiaS: HDizer ao Ministro do 
Trabalho que há Institutos que pagam a hospitais pã.rticulares 
120 a 150 mil cruzeiros por mês, no entanto criam dificuldades 
a enviar, por menos do que isso, ao hospital de Curicica. 
Espero que, no próximo despacho, ele me traga informações 
sobre esse assunto. Parece haver interesses criados que estão 
resistindo a essa orientação de colocar os .tuberculosos em 
estabelecimentos oficiais bem aparelhados, para colocá~los 
em casas de saúde particulares, onde a cobrança de extraor
dinários encarece muito a despesa dos Institutos". 

Três Delegados 

Em certa ocasião, o Presidente se surpreendeu de que 
fossem três delegados para um seminário, no estrangeiro, 
quando um, na sua opinião, bastaria. E escreveu: "'Houve 
algum esclarecimento mais sobre aquele decreto de Exterior, 
nomeando uma comissão de 3_ delegados para o Seminário? 
Mande o decreto". Lourival Fontes, poucO depois-~ mandava 
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a resposta: "Sem ónus para o Tesouro. Pagos pelas entidades 
representadas". 

O Caso do Algodão 

Pedia sempre contas dos expedientes despachados e não 
chegados ao destino: "É preciso descobrir a exposição do 
Ministério da Fazenda sobre a venda de algodão. Essa expo~ 
sição despachada para que se submetesse ao exame do Conse
lho da Superintendência da Moeda e do Crédito, há mais 
de uma semana não chegou, nem no Banco do Brasil nem 
no Ministério da Fazenda. A Secretaria da Presidência precisa 
informar para onde foi remetido esse expediente" .. 

Muito Salário 

O controle exercido pelo Sr. Getúlio Vargas chegava, 
às vezes, ao inacreditável. Não se falando de bilhetes costu-_ 
meiros, tais como uQuanto ganha o Chefe de Polícia", há
um em que ele reclama os altos salários pagos ao diretor 
de uma empresa estalai semifalida: 

"Falar ao Ministro da Fazenda: que o diretor .da Co_st~ita 
ganha muito para uma companhia falida - 32 mil cruzeiros 
por mês. Isso deve.._ser reduZido .. Estav.a_Qom_pª!_a o Cel. 
Coelho Cintra porque este emprestava ã Costeira o alto presw 
tígro do seu nome" 

Secas e Auxílios 
"É preciso falar ao Ministro -da Viação sabe-ndo como 

vão os serviços das secas do Norte; se est_á faltando verba, 
e se há algum pedido de crédito e onde_ se acha~ Há gr~nde 
falta de farinha e existe um regular estoque· em Santa Catarina, 
Imbituba, que está se deteriorando. Saber da COmissão de 
Abastecimento do Nordeste que providências está tomando, 
quem está substituindo o Cabello nessa comissão etc": 

O Desafio 

Publicou o Correio da Manhã que o Sr. Getúlio Vargas 
facilitara negócios do Sr. Armind_o Moura no Banco do Brasil. 
A resposta do Presidente foi a marS vee-nienlC: -"Informaw 
raro-me que alguns jornais me acusam de facilitar negócios 
.do Sr. Armindo Moura no Banco do Brasil. Nunca me inte· 
ressei por qualquer negócio desse senhor ne111_ de ninguém, 
nem dele recebi qualquer &olicitação. Os cães que costumam 
cravar os dentes na reputação alheia fiCam desafiados a provar 
o que alegam? E notou, mais embaixo, no mesmo bilhete: 
"Esse é o sentido_ de_ Um desmentido a ·publicar, sem o caráter 
de uma resposta pessoal minha. A notícia foi publicada pelo 
Correio da Manhã. Conviria saber antes sua origem._ Tenho 
9uvido falar nesse nom.e, como político contr_a __ o __ Et_el'lino; 
Dão me recordo de o ter visto". 

CEXIM 
"Falar ao Coriolando que estão me chegando notíCiaS 

de várias concessões da CEXIM no regime de compensações 
em forma escandalosa, a troco de objetos de luxo e com 
alio ágio; É necessári:o--que--ele--verifique isso· caril todo o _ 
rigor, pois me- paréce que ele está se~do iludido. Além do 
fumo, há vários outros- ne-gócios semelhantes. Insisto para 
que ele verifique que concessões foram feitas riO f~gi~e-das 
compensações e em que condições. Consta-me, tambénf, -que 
estão sendo revalidadas compensações já cãducas". 

Deve Pagar 

Sabendo o Sr. Getúlio Vargas que um dos Institutos devia 
dinheiro à Camapnha contra a TUberculose, mandou advertir: 

"Diga ao Presidente do IAPI, Afonso César, que é pre
ciso mandar pagar à Campanha contra a Tuberculose. interna
mento dos seus. É o único Instituto que está ém débito". 

O interesse pela marcha dos inquéritos explica este outro 
bilhete: "Saber como vai o inquérito mandado proceder nos 
Correios e Telégrafos. Que providências tomou o Ministro 
da Viação". 

Passando uma emenda no Congresso, autorizando o- Go
verno a abrir uma verba de 4 milhões para o restaurante 
da Univ.ersidade do Brasil, Getúlio comentou, vigilante como 
sempre: 

"Ora, os estudantes são alimentados pelo restaurante do 
SAPS, aqui no Rio, que tem verba de 10 milhões. Por que 
esses 4 milhões para o restaurante da Universidade, que ainda 
este ano ficou com os saldos orçamentários? Essa verba não 
deve ser para alimentar os estudantes. Estes são atendidos 
pelo Restaurante do SAPS. Porque essa emenda de 4 milhões? 
Quem irá alimentar-se com ela?" 

A pretensão dos médicos do serviço_ público, de entrar 
em greve para forçar o atendimento de suas reivindicitções, 
foi outro assunto que mereceu de Getúlio um bilhete: "Essa 
pretendida greve dos médicos, querendo impor ao Congresso 
o aumento dos seus vencimentos, como funcionáiiõs públicos, 
é uma coisa inédita. E o pior é que se trata de agitação prOmo
vida por um grupo comunista, apoiado pelos comunistas e 
procurando coagir os outros médicos. E isto ainda insuflado 
por um noticiárió" tendencioso. Chamar a atenção ·para a opiw 
niãO sensiita do País e a: nota do MinistrO-da Educação. Publiciw 
dade nesse sentido". 

"Alerte o Wainer para Silenciar nesse assunto da greve 
_dos médicOs". · · 

PuÕir os Culpados· 

A preocupaç-ão continua; apurar os fatos e punir os culpa
dos ... 

"Informar o que ficou apurado sobre a denúncia da nego
ciata dos automóveis para punir os culpados ou desmascarar 
o caluniador". 

O Caso do Cônsul 

Estranhou o Sr. Getúlio Vargas que um funcionário do 
Itamaraty,lotado para servir num local, o fizesse em outro: 

- "Luís de Souza Martins, cônsul privativo em Barranqui
lla, Colômbia, servindo em Bogotá. Determinar que vá servir 
no consulado de Barranquilla. Não se justifica um cônsul pri
vativo servindo fora de seu consulado". 

Lourival Fontes informou: "O Itamaraty p-roVídehclõU 
a volta desse Cônsul Privativo para Barranquilla, a fim de 
exercer lá suas funções". 

Tribunal de Contas 

O Chefe da Casa Civil redigiu uma nota para o Presidente: 
nSoubem9s que o Tribunal de Contas pretende negar o regis
trO porque-os prazos de execuÇãO dos serviços, que, no-edital 
de concorrência era de quatro anos, foi reduzido para dois. 
Essa redução fOi feita, porém, com pleno assentimento dos 
concorteiltes, que assinaram os contratos, sem nenhuma majo
ração de preços e sem nenhuma outra compensação". 

-Getúlio escreveu ao pé da nota acima: "O serviço de 
dragagem é ui-gente. Os contratantes concordaram em reduzir 
o prazo de 4 para 2 anos. É o interesse público. Faça qualquer 
demanda para que não neguem registro". 
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Desastre da Central 

Querendo definir bem as responsabilidades num desastre 
ferroviário da Central do Brasil, o Presidente da República 
mandou a comunicação a Fontes: 

"Ainda sobre o desastre da Centrai. Resultou do choque 
de dois trens. Qual a causa desse choque'? Até que ponto 
o Governo é responsável pelo choque cte- doiS-ti'ens? 

Cãnibio Fácil 

Lendo na imprensa que fora concedida pela CEXIM câm
bio para a aquisição de cavalos de corrida, pelo Sr. Euvaldo 
Lodi, no valor de 21 milhões de francos, Vargas recortou 
a notícia, pregou-a num papel e incisivamente mandou "per
guntar ao diretor da CEXIM o que havia de verdade_ sobre 
aquilo, para desmentir". Observe-se que e te; nesse bilhete, 
não admite nem a possibilidade de que o caso fosse verda-
deiro.·-·-_ -

E mais tarde, recomendou: "Prevenir ao Banc-o do Brasil 
(Carteira de Cârilbio) que se deve examinar a possibilidade 
de apertar um tanto esse fornecimento de dólares para o exte
rior, principalmente para viagens, missões e _conferên_cias, pois 
está havendo exagero~·, 

Baixada Fluminense e DNER 

Vargas não perdia oportunidade de colocar os termos 
nos seus devidos lugares._._._ ---·-. ~ _ 

"Diga ao Dr. Regis Bittencoiirt que estranho não _te~ha 
sido enviado o engenheiro. Este "iria informar o _Govemo sobre 
técnica: qualidade, quantidade, possibilidade de transporte. 
Quanto ao convênio comerCial e a_ moeda em que deve ser 
feito o pagamento, é assunto que escapã -ao Departametno;': 

"Falar ao Ministro da Viação sobre a situação dos serviços 
na Baixada Fluminense. Consta-me que estão muito abando
nados. Os engenheiros não comparecem, os oS-Operários não 
trabalham, as canalizações estão sendo obstruídas etc". 

Publicidade do Govêrno 

Insistindo na moralização administrativa, Vargas a colo
cava em termos de combate pessoal com os detratores. Quería 
colocar o povo no conhecimento do que estava ocorrendo 
e, por isso, desejava publícidade para a defesa do Governo-: 

"O discurso do Láfer, de calorosa defesa do Governo, 
precisa ter uma boa divulgação no rádio e na imprensa. Isso 
é necessário como resposta a essa onda de negativismo propo
sitado de uns e fraqueza de outros",. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Stmon, O Sr. Mau
ro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Mag
no Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que é-ociipa
da pelo Sr. Epitácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão" do orador.) - Sr. Presidente_ 
e Srs. Senadores, depois de bebermos os ensinamentos do 
nobre Senador Pedro Simon- pOr lh45min, eu precisava ter 
muita coragem para, com a minha humilda<fe_,_ ocupar esta-
tribuna; tanta coragem que, já que precisava dela, vim à tribu
na. Desses ensinamentos, extraí a afiimativa do nobre Senador 
de que as instituições no Brasil estão funcioilandO. E é isso 
que nos anima. -
' 

- -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no momento em que no 
Congresso Nacional funcionam inúmeras comissões de inqué
rito, das quais fiz parte, talvez, da maioria delas. por ser 
assíduo; quando a Justiça do Rio Gr_ande do Sul instaura 
uma turma de Juízes - o termo é- türnia mesmo - para 
julgar Prefeitos com denúncias de corrupção (pelo noticiáifo 
são oitenta Prefeitos); quando a guerra nos tribunais eleitorais 
v:em-se avolumando, pela audácia e abuso daqueles que, em 
tendo as contas reprovadas, ainda tentam voltar a ser Prefei
tos; no momento em que há um estado de espírito do povo 
brasileiro pedindo punição dos culpados - o Senador Pedro 
Simon faloU, também, na busca das causas e no combate 
à impuitidade -. venho à tribuna prestar uma homenagem 
ao Poder Judiciário. 

No meu Estado -e não vai aqui regionalismo, apenas 
o exemplo-, todos os Prefeitos que tiveram as contas repro
vadas, estão tendo as suas candidaturas negadas. E f~ria a
justiça de dizer qUe o Congresso Nacional também funciona ... 

Há na Casa um projeto de autoria do nobre Senador 
Gerson Camata propondo que o Governo Federal sequer re
páSStf·verbas orçame'iltárias para Governadores e Pn!feitos
que tenham indicado para os seus quadros de auxiliares pes
soas que têm processos. É bom ressaltar e vale a pena reconhe
cer o trabalho da justiça. 

-' -O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR~ Ouço V. Ex• com prazer: 

Q S_r. Gerson Cargata - Agradeço a citação e reitero 
a importância da fala de V. EX" Tem-se lido nos jornais e 
ouvido nas conversas, em todas as partes, que a CPI está 
passando o País a limpo. A meu ver, ela e:;tá fazendo um 
excelente trabalho, mas não está (!inçla passando o País a 
limpo. Enquanto se fazem acusações ao Sr. Paulo César Caval
cante Farias, há muita gente aproveítando-se do lusco-fusco 
e se locupletando. Porém, essa atitude do Poder Judiciário, 
que acontece também no Estado do Espírito Santo - ela 
é nacional -, vai passar o País a limpo. Todos aqueles que 
têm as suas contas rejeitadas, ou estão incursos em processos, 
estão tendo as suas candidaturas vetadas pelo Poder Judiciário .. 
Aliás, obedefendQ à lei, que não era obedecida até há pouco 
tempo, ou até agora. Na época da di,scussão e votação do 
Orçamento - V. E r acompanhou, pprque estava também 
na Comissão- apresentei uma emendâ dizendo que nenhum 
centavo daquele orçamento poderia ser transferido a Estados 
eniuriidpiOS CUjOs goverriadores e Prefeitos tivessem nomeado 
patã cargos -comissiOD.ados - portanto de sua livre escolha 
-pessoas que estivessem sendo objeto de comissões de inqué
rito ou· ·que tivessem tido contas rejeitadas em tribunais de 
contas. Logo a seguir, me sugeriram que os fundos constitu
cionaiS: teriam que ser retirados dessa proibição. Então, refiz 
a proposição, na Comissao de Orçamento, dizendO que à 
exceção dos f1•"1dos constitucionais - que sãó-- o Funâo de
ParticipaçãO .... vs Municípios, o fundo da educação, o salário-e
diJC:açáo, qtie-SãO- os repasses· previstos na Constituição -
nenhuma _outra verba,nenhum outro recurso poderia_ s_er re
passado para Governadores e PrefeitOs que tivessem nomeado 
inillvYduos desonestos, comprovadamente, para_ cargos comis- _ 
sionados. Mas V. Ex~ Viu o que Ocorreu no dia da votação 
no Orçamento. Na madrugada, na Comissão de Orçamento, 
a emeD.da passou; quando chegou ao Plenário, ocorreu uma 
coi~a int_~ressante: nenhum U~er, nem o do meu :fartido, 
o PDC, apoiou a minha ementla. O que me levou, entãoJ . 
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a apresentar a contra-emenda: ~'Terão Preferência no recebi
mento de verbas do Governo Federal Governadores e Prefei
tos que comprovadamente tenham nomeado ladrões para car
tas-comissiOnados de sua livre escolha". Porque já qi.Ie nin
guém aceitou a emenda _da honestidade, eu quis ver como 
reagiriam à contra~emerida, a emenda da desonestidade. E 
quase ela foi apróVãda,-·por uma distração: mas que na hora 
retiraram a emenda. Pois be_m, o PT votou contra. E é in.tere_s
sante a justificatiVa dos Líderes. O Líder do meu Partido, 
o PDC, por exemplo, disse o seguinte: "A emenda é muito 
interessante, é patriótica, mas o PDC, vOta contra"._.)~ _todos 
os Partidos encaminharam a favor e votaram contra. Trans
formei, então, a emenda num projeto de lei, que está aqui 
na Casa. Vamos ver se com esse clima criado pela CP! ele 
vai tramitar; ele já está há dois anos aqui e espero que _na 
hora em que a CPI cht:gar às conclusões sobre a mudança 
na legislação, sobre as medidas que devam ser tomadas para 
evitar que ocorram novamente esses fatos que -ela está regis
trando, ela até recomende a aprovação desse projeto de lei. 
Mas o importante, V. Ex• ressalta bem e na hora oportuna, 
é esse apoio que· tem que ser dado ao Poder Judiciário, que 
sei que é- p-ressióiütdo, muitas vezes, por fortunas; os jufzCs 
são pressionados nos seus muiiicípiós, mas e·stão mantendo 
uma atitude ímpar, no Brasil, cumprindo a lei nesse aspecto. 
Quem tem a conta rejeitada, quem está sub judice, quem 
está sendo investigado, não pode ser candidato nem a Prefeito, 
nem a vereador, nero a cargo eletivo. É oportuna a manifes
tação- repito- porque apóia essa ação do Poder Judiciário 
para passar o País a limpo. Muito obrigado pela citação, e 
pela lembrança do meu projeto de lei também. 

O SR. MAGNO BACELAR - Agradeço o aparte de 
V. Ex•, que engrandece o meu modesto pronunciamento, mas 
fiz justiça ã.o citar o projeto de V. Ex• E-diria que não estou 
apoiando e dizia também o Senador Pedro Simon que não 
é preciso que se diga que é honesto, porque está cumprindo ..• 

A justiça nãO está precisando do meu apoio, mas, tenho 
certeza, precisa do nosso reconhecimento. V. Ex~_ diz que 
esses que malversaram-a ·coisa pública são ricos e pressionam 
pelo dinheiro, pelos jornaiS.- QUero regiStrar também um fatO 
que ocorreu no Maranhão. Muitos deles estão indo à imprensa 
com matéria paga, de primeira página, para impressionar a 
justiça, que passa ao largo, julgando os processos com a maior 
isenç_ão. _Chegam a ponto de utilizar o jorn-al do ex-Presidente 
José Sarney para, em primeira página, dizer que tém o apoio 
o ex-Presidente, nosso Companheiro e Colega Senador José 
Sarney, do Governador Lobão, homens fnt~gros que, tenho 
certeza, desconhecem a manobra que alguns jornalistas eStão 
permitindo seja feita. 

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

O SR. MAGNO BACELAR • Com muita honra, nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- O nqbre Senador Çh~i:són Camata 
referiu-se a um projeto que se encontra há dois anos no Sen.ado 
Federal. Como Presidente Comissão de Constit~,I_ição, Justiça 
e Cidadania, temo que esse projeto esteja naqUela da Comis
são, de modo que cu gostaria que S. Er esclarecess_e em 
que pé se encontra esse projeto, em que Córri:TsSáo. Porque 
se ele_ estiver na ComiSsão que presido, diligenciarei para 
que seja dado imediatamente o parecer. 

O SR. MAGNO BACELAR - Agradeço a V. Ex• nobre 
Senador. 

O Sr. Nelson Carneiro - Eu gostaria que o Senador 
Gerson Camata esclarecesse onde se encontra o projeto, por
que se não estiver na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, não terei o_trabalho de procurá-lo para dar anda
mento. 

O Sr. Gerson Camata- Procurarei V. Ex'. oportuna
mente, na Comissão. Ele está lá, mas com parecer contrário. 
Vou pedir até o apoio de V. Ex~ para ver se conseguimos 
melhorá-lo, revertendo o parecer. 

O Sr. Nelson Carneiro - Fazer isso eu não posso, mas 
posso incluir na Ordem do Dia para que seja examinado pela 
Comissão. Mudar o parecer eu não posso, porque até hoje 
eu não avoquei nenhum projeto e me submeto sempre à deci
são da maioria da Comissão. 

O SR. MAGNO BACELAR - Sou testemunha disso, 
tenho a honra de fazer parte da Comissão que V. Ex~ preside. 

O Sr. Alexandre Costa- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR - Tenho a honra de ouvir 
.v. Ex' 

O Sr. Alexandre Costa- NObre Senador MagnO Bacelar, 
é muito_ louvável o protesto e o assunto que V. EX· traz à 
tribuna do Senado sobre a rejeição de- contas de Prefeitos 
dos municípios brasileiros. Mas acho exagero, não posso ser 
Solidário com V. Ex~ na regra geral. Não podemos, absoluta
mente, dar poderes a um tribunal de contas de municípiO 
para v:etar candidaturas. Ele julga as contas, mas sem sempre 
elas são desonestas. V. Ex•, que é um velho Parlamentar 
do Maranhão, um homem experiente, que conhece todo o 
Estado, sabe o quanto as municipalidades são desprovidas 
de gente competente e capaz. Há contas que contêm erros 
de soma, erros de transferência de verba de um lugar para 
outro, e nem todas são de.sonestas. E por não serem todas 
desonestas não se pode aplicar a regra geral. A própria Consti
tuição da República, V. Ex~ haverá de examinar, fala em 
contas insanáveis, erros insanaáveis, rejeições insanáveis. Ora, 
se a Constituição fala em rejeições insanáveís, é porque admite 
que haja nessas contas julgadas pelos tribunais muilicipaiS. 
Nem todas são insanáveis. Conheço um caso_ semelhante ao 
que V. Ex~ citou. Por exemplo: o Prefeito da Cidade de Caxias, 
no Maranhão, as contas municipais são juntadas no todo; 
entra a Câmara dos Vereadores .. entra a administração mu~j
cipal. Vai o tribunal e encontra um erro nas contas da Câmara 
Municipal. Por que negar a aprovação da conta no todo, in
cluindo a da prefeitura municipal que não continha erro algum 
e era perfeitamente sanável, ou a da própria Câmara Muni
cipal, também sanável? Penso que não podemos. Seria uma 
força imensa que se poderia dar e nós temos outros casos. 
Não conheço no Senado, mas conheço na Câmara Deputados 
que têm encostados no Supremo, pelas _suas próprias imuni
dades, dois processos de peculato. E porque não são julgados 
no Supremo continuam sendo candidatos a vida inteira. To
dos, de um modo geral. Então, não é possível, absolutamente. 
Concoido com V. Ex•, penso que se deve moralizar o Brasil. 
M~s mora_lizar assim? Não! Trancando, evitando que um cida
dão seja candidato por um veredito de um tribunal de muni
çípio nem sempre muito capaz para fazê-lo; invalidando contra 
a Constituição Federal! Porque se o Tribunal negar. ele deve
ria dizer Se a conta era sanável ou insanável, para que pudesse 
se en_quadrar no artigo da Constituição Federal. Não diz. Ape
_nas rejeita. Como disse o Senador Nelson Carneiro, demanda 
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formado, concluído, com sentença transitada ero jl,Ligado di· 
zendo que o cidadão, realmente, corrieteu atos de improbidade 
na vida pública. _ _ __ __ _ 

De saída, condenar alguém ou a(astá-Jo de disputar qual
quer cargo eletivo nãó é um proc"edimérito riem--democrático, 
nem justo e a- jsutiça, sempre digo issO~ pobi'e do processO 
que não acolhe o_contraditório. Algumas vezes fiz_r~_strição, 
em termos até da CPI, porque entendia que o contraclitório 
tinha sido colocado à margem. Mas apenas gostaria, aprovei
tando o fulcro do seu discurso, de colocar esse_ problema de 
moralidade pública inteiramente a nu.- O Senãdor Jutahy Ma
galhães, outro dia, teve a oportunidade de declarar ª-qui que 
todo homem púh[ico forçosamente te-riã de ter as suas declara
ções de renda exibidas_a_no _a _ano, mais ou menos i~so; ou 
quem exercer um cargo, a propósito de um debate levantado 
pelo Senador EsJ)eridião Amin, numa conteridá -entre o Go~ 
vernador Alceu ColJares _e o atual Secretário Nelson Marche
san. Ach_o que o administrado_r tem que _ter a vida transpa
rente. Nós, que exercemos a função púhlica, principalmente 
em funções ·execütiVas, ternos que saber que a nossa vida 
tem que ser totalmente transparente. Agora o ponto p~incipal 
a qu~ eu gostaria de aludir: a emoção, neste momento, está 
sobrE:!evando a razão. O País está vivendo um clima de emo
ções que come_ç_a a contagiar vários setores da vida nacional, 
o que é grave. Assisti a um depoimento que conSidero alta
mente triste para a Comissão Parlamentar de InquéritO, -sem -
entrar no mérito do Sr. Antônio Ermírio de Moraes, respeito~o 
como grande empresário. Foi um dos dias mais triStes dà 
Comíssão; porque a nossa CPI, tão ciosa de buscai as r~spon
sabilidades do Sr. Paulo César Farias~ de tentar enquadrar 
o Presidente Fernando Collor de Mello~ passou in albis sobre 
as declarações do. Sr: Antôitio Ermírio de Moraes, Não pode 
haver tráfico de influência sem que existãm três:ÇX:fõtãs-.-Nao 
tenho dúvida nenhuma de que o Sr. Paulo César Farias come~ 
teu talvez um dos fatos mais negros da história política e 
administrativa deste País. Mas elç, sozinho~ _n_ã_Q _ _r~.ceberia 
essa fortuna de bilhões de dólares. É preciso que tenha havido 
uma autoridade a nível de Governo, secretário ou Ministro, 
facultando o tráfíCO -de ínfluêttéia. É- preCiso tàlttbérn que ai~ 
guém tenha levado. vantagem, para dar ao Sr. Paulo C~sar 
Farias esse volume imenso de dinht:iro que-_e_starrece a Na:ç{io. 
A CPI não pode parar somente no momento em que o Sr. 
Paulo César Farias e outros vão para o pClourinho da opinião 
pública; não pode parar no momento em que o Preside!lte 
da República, de forma oblíqua, também é atingido. Há uma 
obrigação maior da Procuradoria~Geral da RepúbliCa de inves
tigar a fundo, porque se há um 5enti:ntéiltü"-de moralidade 
- e esse- é o tema do discurso de V. Ex·-- nâ6 -p-ode fícar 
compartimentalizado a órgãos públicos ou envolvendo apenas 
políticos ou pessoas envolvidas com a máquina administrativa. 
Tem que atingir aqueles que favorecem exatámente uma prá
tiCã altamente deletéria para a -moralid3:de dos costumes. En~ 
tão, Senador _Magno Bacelar. seu discurso tem propriedade. 
Devemos engajar todo o Páís no momento cm que todo ele 
se levanta dentro desse sentimento Qe morali.daQe; mas de 
uma moralidade que não ficará limitada à conveniênc_ia de 
um processo político. Essa moralidade tem que ser abran~ 
gente, total, uniforme. E apenas, encerrando .o _meu aparte, 
quero manifestar nesse momento também um c_ujdado, no 
momento em que começa a ganhar forma a discussão do im~ 
peachment, em que temos hipóteses, mesmo que _o processo 
não venha ao Senado, é de bom alvitre que os Senadores, 
que formam o colegi-ado de juízes, para julgar num derradeiro 

mom~nto qualquer aro de, Presidente da República, não per
_!,:;am de _vista y_ue sonws juízes. Juiz_1•<io pude ser formador 
de prova contr;:~. quem quer que seJa. h uw príncípin elementar 
de Direito: quem acn<;:l mio ~-.nde julgar. 

Preocupei~ me outro (ii>~. qt•ando verifiquei num grande 
jornal hrasileiro, já UJJHt telação dos Sen~rlores que vão votar 
contra, dos que e<::tl.'l.o in<_k('•.;;n~ , _ _~~, do" que ainda não têm 
opinião. Isso não é bom. porque os SenadOres da República·, 
caso aconteça o impe~chrnent. que seria uma medida alta~ 
me,nte prejudicial ao País. Hoje li com muita atenção as deda
ra0es do Minis.t10 P::~t_Jio Bro~"íHd que repetem, inclusive, 
conceüos contido<:~ em seu livro sobre jmpeacbment. Temos 
que ter esse cuid8dn: flÓS Senadore5 50 mos políti~_·os, devemos 
di~cutir a matéri<t cnrnn p•1lltícos, mas não podemos, de forma 
nen~uma, formar juízo de v:alor. No momento em que o Senã
dor, que integ1a o Colégio de juizes, Colégio presidido pelo 
Px:csidente do Supremo lríbur_t~ll Federal vejam só que 
não é apenas um julg~mento Politico, é um julgamento que 
envolve as mais alt·--ts te'ipoJl:>.ahilicl;:tl_lç><.; -. o Senador, não 
pode, de_ ma11_eir~ Of"DI-wm<-~. prejulgar, porque, se o fizer, 
não poderá particip<n de um julg<~mento tfí.n importante para 

. a vida da NaÇão, em que- vai .;;c decidir. se aconte-cer. o destino 
~este. País. Perdoe-me. _;,•pt:•_wdtei o pronunci~mento de V. 
E.x". dentro dessa ~ri ... eda rnor~lirlHde p~ra dízef c,ue os proce~ 
dimentos têm que ser hem t;>~arniTtadc)s, para que não penníta

- !JlOS, à luz da emoçtio, que se cometam Jesatinos, mesmo 
que sejam pratCcad0s em nonw (\" (icn1ncr::~ria hrasileir::.. 

O SR. MAGNO BAtl·:J.,A.R --- N"ohre Sen.ador EJciÜ Alva
res, usando as--p~lavr<~" de V. F'!"-, ::uu~deço pelo pronuncia
mento que enriquece o me•J discnrsP. 

E quero ter o cuidado também de não extrapolara tempo, 
porque, polidaroente, iniciei criticando o abuso do mesmo. 

_Gostaria _de conchlir o meu raciocínio, Sr. Presidente, 
e·sclarecendo 3.o.riohre Scn~dor F.kio AlvareS qUC nãCi'tenho 
in_timidade com qualquer dos lJeseJt!h<lrgadores do Maranhão. 

-Não Vim à tdl)tm~ ·para de(endcr julgamentos injustos;· n1Io 
vim à tribuna P~ra endos~a1 ã prátka de intE-rvenção em muni
cípios, has~ada em parec~~r~~ de um Trihunal de Contas- Muni
cipal. Vim para -defender o julg:ameOto justo-. com processos 
completos em que o promotor e Q juiz J}mtícirt:m, unde a 
Câmara de Vêre_adores renh<'! <" irionei<htde- para iulgar a~ con
-taS dos Prefeitos. Nobre:-. Sen."ldcnr.,_,_ vilTl ~·1•1i para defender 
.a libe:-dade. p~ra exaltar a ju:--ti~'8c_ 

Disse tamhém -qUe não estou prejulgandu o Presidente 
d~ República, mas me guardo p<:~ra julgtí~to com a dignidade 
que o povo me COnferiu, no mómenlq uponuito. Náo é uma 
adesão, não é uma defesa. é uma i.leclaraçãu de honestidade 
- a honestidade que me- tr•mxE" a est" trihuna nesta manhã 
-.para dizer ao Povo bra,il{'im. ruce dama por j11stiça. que 
estou solidário com ele. 

O Sr. Jutah}· M~galh~.,.$ · Petmite me\·. bx• um apatte? 

O SR. MAGNO BACELAR - Ouço V. Ex" t:Out nwito 
prazer, nohre Senador Jut::~hy Magalhães. 

O Sr.';-J4taby Magalh~~~ -- S_en~d0i tyagno BaceTar-.-v.
Ex• est<'i dissertando snhrc" um ::~"'unto que interessa a todos 
aqueles que acompanh::~_m ::~s eleiçôes_deSte ;:l]lo; e são_rnmtcis 

."os.. caso;:, qUe -tt'm ocorrirl(l nn" diversos Ei>t<idos· a: r"espeitO 
dessa quc.;;tão que V. F<.!' ab<mia. Fm primeiro lugar, acho 
que a nossa lei dá o diteito dP fif'fesa. Ot.t8ndo as contas 
são rejeitadas pelo Tribunal, havendo recusa para a Justiça, 
o candidato não está impedido de concorrer à eleição. Quando 
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não há recurso para a Justiça, sim, o candidato é impedido. 
Não tendo havido recurso, a presunção é de que foi aceita 
a decisão. Nesse aspecto a lei foi, até certo ponto, sábia. 
Antigamente, a própria aceitação da denúncia já determinava 
a inelegibilidade do candidato. Não era necessário haver o 
julgamento e a condenação; bastada a aceitaçãO da denúncia. 
Noutro dia, tive oportunidade de dizer que eu, que sempre 
defendia a tese de que a denúncia não deveria ser considerada 
suficiente para alguém ser inelegível, paguei pela língua. Se 
essa lei ainda tivesse vigência, o Govetnador do meu Estado 
não seria candidato porque eu o denunciei, a denúnCia foi 
aceita pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, ele foi 
candidato a Governador por aquilo que eu sempre defendi: 
que alguém deveria ter direito de ser candidato se não tive~e 
a decisão da Justiça. Esse o aspecto que gostaria de frisar 
de que a lei permite recurso. Não havendo recurso, ficilria 
inelegível. Quanto à outra parte do impeachment, de termos 
aqui uma opiníão, acredito que nós, como qualquer cidadão, 
temos o direito de opinar. No momento em que formos chama
dos a julgar, faremo-lo diante de fatos, de documentos, de 
provas. de manifestações e declarações dos acusados e dos 
que estão acusando. Portanto, não há um prejulgamento de 
fato a respeito de qualquer assunto, mas há numa manifestação 
de opinião que nóS, Como políticos, como cidadãos, como 
Senadores, temos o direito de opinar. O que tenho visto, 
acompanhando esse processo, não faz com que deva ainda 
esperar o relatório da CPI. Pelo que conheço, já me faz ter 
um ente de razões. Se depois os Srs. Advogados, o Senhor 
Presidente da República vierem aqui para-debater a questão 
e mostrar que aqueles documentos não são verdadeiros, no 
caso. teremos que fazer outro tipo de julgamento. Porém, 
não há o prejugamento_que torne impedítiVa a nossa presença 
na hora da decisão. 

que continue o processo de desmoralização das administrações 
públicas municipais nó Brasil. Muito obrigado. 

O Sr. Magno Bacelar - Muito obrigado, nobre Senador, 
e não poderia ser diferente. Jamais colidi as minhas idéias 
com as de V. Ex~, exatamente pelo que disse anteriormente: 

- a admiração que tenho por V. Ex~ é porque V. Ex4 a merece. 
Quero concluir, Sr. Presidente, agradecendo a tole_rância 

de V. Ex• e agradecendo ao nobre Senador Ney Maranhão, 
que me cedeu a oportunidade de dizer, que: ao povo brasileiro, 
a quem tudo falta, deve restar pelo menos o consolo de que 
as instituições estão funcionando e que nós aqui estamos vigi
lantes em busca da justiça e da liberdade. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Alexandre Costa - Chagas Rodrigues - Cid Saboia 

de Carvalho- Elcio Alvares -Gerson Cama ta- Guilherme 
Palmeira-Henrique Almeida- Humberto Lucena-J arbas 
Passarinho - João Calmon - Josaphat Marinho - José 
Eduardo- José Fogaça- José Paulo Biso!- Jutahy Maga
lhães -Maurício Corrêa - Meira Filho -Nelson Carneiro 
_,__ Ney Maranhão- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presi
dência recebeu, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
da Federação Nacional dos Jornalistas Profíssionais e do Movi
mento pela Ética na Política, manifeStações de apoio à Comis
são Parlamentar de Inquérito criada para investigar as denún
cias sobre as atividades do Sr. Paulo César Farias, reafirmando 
sua confiança nos trabalhos do Congresso Nacional. 

O expediente será encaminhado à Comissão criada pelo 
Requerimento n' 52/92- CN. 

OSR. PRESIDENTE (Epítácio Cafeteira) - Sol:lre a 
mesa, requerimento que será lido pelo 19 Secretário. 

O SR. MAGNO 1!ACELAR - Agradeço o aparte de É lido o seguinte: · 
V. Ex•, nobre Senador Jutahy Magalhães, bem como os apar- REQUERIMENtO Ne 638, DE 1992 
tes que, tenho a certeza, engrandeceram o meu pronuncia- Nos termos do art, Z10 do Regimento Interno; requeiro 
mente. Tive a honra de ser aparteado por Senadores do _mais a transcrição, nos Anais do Senado, do documento "A crise 
alto nível, como é o nível de todos que ocupam esta Casa. política e a Nação", do Presidente da Força Sindical, ~1,1iz 

O Sr. Alexandre Costa- Pe_rmite-me V. E~· um aparte. Antônio de Medeiros, que expõe a _posição da central sindical 
- -006fe a CP! que investiga os negóciõs do empresário Paulo 

O SR. MAGNO BACELAR- Ouço V. EX" com prazer. César Farias com setores do Governo e sobre a crise política. 
O Sr. Alexandre Costa-Como vê, nobre Senador Magno Sala das Sessões, 21 de agosto de 1992. -José Eduardo. 

Bacelar, estamos aUnhªdos. Penso tal._ e qual como Y_._ Ex• (À Comissão Diretora.) 
descreveu no seu discurso. Aliás, V. EX' sempre andou ao . O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- De acordo 
lado das boas causas. Conheço-o de longa data. A objeção com o atL_ 210, § J9, do Re_gimento Interno, o requerimento 
que fiz foi só à injustiça de se generalizar; se n_ã~ se gene~~li~-~E~ será submetido ao exaffie da Com.issã·o Dlfetora .. - -
acho que V. Ex~ luta por uma causa das mais justas, que --SObre a mesa,--reciU.efimento Que será lido pelo Sr. J9 
é a moralidade da vida administrativa do Brasil. Tem que Secretário. 
ver, tem que examinar as nuanças desses processos em Tribu~ É lido o seguinte: 
nais de Contas. Como disse o Senador Elcio Alvares, va1 
à Câmara de Vereadores; nem sempre elas submetem ao Pie- REQUERIMENTO N' 639, DE 1992 
nário;-prendem. Como posso ser prejudicado, se V. EJC', por Requeiro, nOs termos do art. 50 e_.do art. 49, inciso X 
exemplo, não submeter ao Plenário uma rejeição de conta da Constituiç_ão Federal, combinados com o art._ 216 do Regi
do município? Tem tudo isso. Conhecemos demais? Ninguém mentQ Jnteril_Ç> _do Senado Federal, sejam preStadas, -pelo Ex
conhece mais do que V. Ex~ sou apenas um auxiliar que quer celentíssimo SenhOr Ministro Cie Estadõ das Relações Exte"rlo-
arrumar as prateleiras, colocar as coisas nos lugares para que res, as seguintes informações: 
não se generalize, apenas por uma rejeição de Conta -de um 1. Quais são os objetivos do programa de Leitorado 
município, a desonestidade nas prefeituras municipais do Bta- que o Governo brasil~jro mantém no exterior? 
sil. Fora isso, estou inteiramente de acordo com V. Ex• Fora '--=-=±: __ "Qg_;:t!_ a _ _importância do Leitorado para a divulgação 
isso, acho que não devem ser candidatos aqueles que pratica- da língua, cultura e educação brasileiras no exterior? 
ram a desonestidade. Fora isso, acho que os tribunais devem 3. Qual o número de leitores brasileiros mantidos pelo 
agir com o mais alto rigor- a Justiça Eleitoral -para evitar Governo biasileiro no eXterior, por pafs e grupo de atividade? 
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4. Qual a forma de pagam-ento desses serviços. natureza 
de contrato de trabalho e o montante pago a cada um? 

5. Como é determinado o valor do pagamento de cada 
um dos leitores? 

6. Os leitores brasileiros trabalham ou prestam serviços 
em qual tipo de instituição estrangeka? 

7. Há alguma vinculação entre os acordos culturais asSi
nados com governos estrangeiros e as atividades dos leitores? 

8. Qual a norma jurídica ou regimental que regulamenta 
o trabalho e a forma de contratação dos leitores? 

9. Há algum estudo do Ministério das Relações Exte
riores para regulamentar ou mudar a regulamentação do 
trabalho dos leitores brasileiros em exercício rio eiXteriOT? 

Justificação 

Os programas de leítorado, mantidos pelo Governo, des~ 
tinam-se, em regra, ao desenvolvimento de atividades culturais 
e educacionais, de coordenação e apoio às- formas de divul
gação da língua, cultura e educação nacionais no exterior. 

Sabe-se que o Brasil vem mantendo programas de leitora
do, há muito tempo. no exterior. Porém. faltam informações 
sobre os resultados desse empreendimento nacional, desen
volvido através da coordenação do Minis_té,dó da_s Relações 
Exteriores. 

Temos recebido_ informações que os leitores braSileiros 
desempenham importantes funções junto a ·uniVerSidades es
trangeiras, apoiam o desenvolvimento dos estudantes brasi
leiros inscritos. em programas de p6S-gtaâuação no exterior, 
desempenham atividades fundamentais para a promoção da 
cultura pátria, entre outras atividades~ mas, apesãiâisso, não 
recebem, por parte do Governo brasileiro. o apoio e as garan
tias trabalhistas e legais necessárias ao bom desempenho de 
suas atividades, a exemplo dos contratados locais das embai
xadas brasileiras. 

Tendo em vista que é prerrogativa constituciânal do Po
der Executivo a iniciativa de regulamentação ~e seus planos 
de cargos e saláriOs-~ bem como a instituição de cargos e fun
ções, há que se saber dos órgãos responsáveis Se há algum 
projeto ou disposição govetilã.rifental em regU:lã.mentar a ãtivi
dade dos leitores brasileiros, dispondo sobre o regime de con
tratação e remuneração. 

Sala das Sessões, 2CJ de agosto de 1992. - Nelson Car
neiro. 

Ao exame da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do inciso lll, do art. 216, do Regimento Interno. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente 
Passa-se à· 

ORDEM DO DIA 
Discussão em turnO -úmcoy da Redação Final das 

Emendas ao Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1989 
(n' 1.148, de 1988, na Casa de origem), oferecida pela 
Comissão -Diretora em seu Parecer n~' 257, de 1992, 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
dispõe sobre as ações de prevenções e controle das 
.wonoses urbanas e dá outras providências. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palvavra, encerro 

a discussão. 

Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 
a Redação Final é dada como definitivamente aprovada, noS 
termos do art. 324, do Regimento Interno. 

O projeto volta à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Leraa:-Câmara n~ 67, de 1989 (n~" 1.148, de 1988, 
na Casa de origem.) 

Dispõe sobre as ações de prevenção e controle das 
zoonoses urbanas e dá outras providências. 

EMENDA N'1 
(corresponde à Emenda n" 3- CAS) 

Dê-se ao inciso n do art. 3" a seguinte redação: 
"II -autoridades de saúde: as-autoridades competentes 

dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da:s Secre
tarias de Saúde dos Estados, do -Distrito Federal e dos Muni-
cípios... -

EMENDAN'2 
(corresponde à Emenda n'2 ~ CAS) 

Dê-s~ ao inciso ID do_ art, 4"' a seguinte redação: _ 
"III- proteger a saúde da população urbana, mediante 

o emprego dos conhecimentos e experiências de saúde pú
blica." 

EMENDAN9 3 
(corresponde à Emenda n' 1- CAS) 

Dê-se ao caput do art. 8"' a seguinte redação: 
"Art. 8~' São obrigados a notificar as zoonoses que as 

autoridades de_ saúde declarem como de notificação O_brisa
t6iia, além das pessoas previstas no artigo s~ da Lei n~ 6.259, 
de_3~ de outubro de _1975, as-seguintes:" 

EMENDAN'4 

(corresponde à Emenda n' 4 - CAS) 

Suprima-se do texto do artigo 19 a expressão "e dos Terri~ 
t6rios." 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Item 2: 

Discussão, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n' 7, de 1992 (n' 83/91, na 
Cámara dos Deputados), que altera o artigo 29 da 
Constituição Fede_ral. _ 

Nos termos do art. 363 do Regimento, transcorre hoje 
u último dia para discussão da matéria e apresentação de 
emendas que não envolvam o mérfto~ -

Em discussão a proposta de Emenda à ConstituiÇ3.o" ri~ 
7, em segundo turno. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão. a matéria constará da Ordem do 
Dia da sessão ordinária da próxima terça-feira, em fase de. 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Item 3: 

Discussão, em primeiro- -turno, da -Proposta de 
Emenda à ConstitUiÇãO n9 4, de 1992, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães e outros Senadores, que 
dá nova *edação ao artigo 47 da Constituição (3~ sessão 
de discu~são). 
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Em obediência ao disposto no art. 358, § 2'', do Regimento 
Interno, transcorre hoje o terceiro di_a de discussão da proposta 
e apresentação de emendas assinadas por um terço no mínimo, 
da composição do Senado. _ 

Em discuss_ão_ a __ Proposta de Emenda à Constituição n~ 
4, de 1992, em primeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros
seguimento ·na- próximao sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ne_y Maranhão.-

0 SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. President~, 
Srs. Senadores, o abastecimento alimentar do País tent sido 
uma das michao;; maiores preocupações na vida pública. Até 
agora não estou convencido de que um país com a enormidade 
geográfica do nosso e com uma pujante agricultura tenha 
que passar pelo descalabro da falta de abastecimento_. N~o 
me convence também existir em nosso País esta reaUdade 
que nos constrange e que nos envergonha: o _brasíleiro_ passa 
fome, apesar de ser um País primordialmente agrícola. 

Há como que um apelo mundial para que o mundo inteiro 
entre na era da modernidade. Sobre esta não quero pronunw 
ciar-me no momento. Só que esta modernidade está grassando 
pelo mundo afora, convivendo, sem uma reação_ d_e monta, 
com 1 bilhão e 200 milhões de s_eres humanos famintos. Em 
meio a essa tragédia que envergonha qualquer homem público 
responsável, perpassa um fatídico humor negro. Enquanto 
milhões e milhões de se:res humanos. passam _fome, 35% da 
produção mundial de grãos são usados para alimentar animais. 
i:: o que falam as estatísticas publicadas na Folha de S. Paulo, 
num artigo do Sr. Antônio Ermírio de Morais. 

Diante disso, queni poderá dormir tranq-iiilO --se CjiiiSer
Ievar realmente a sério sua vida pública? Çomo se pode Conce
ber que animais tenham precedência na alimentação a serem 
humanos que dependem do alimento para viver? Um grito 
é pouco! Centenas de gritos-é que- devem ser dados! E o 
grito da indignação! Que pelo menos não tenhamos perdido 
a capacidade de indignar-nos! 

Mas não basta indignar-se. É preciso buscar alterriativas, 
porque a ·solução para o povo é a Lei Suprema! 

A década de 90 é preocupante para o cientiSta- Leste r 
BrOwn, porque, segundo ele, a produção de alimentos no 
mundo está diminuindo cada _vez mais. O mundo terá um 
prejuízo de cem milhões de toneladas de grãos graças, unica
mente, à devastação do solo e à diminuta resposta que aS 
plantas estão dando aos fertilizante~ químicos. _ _ _ _ 

Um dos problemas que a Rússia carrega em sua pouca 
produção agrícola é justamente a al.ta erosão dQ seu spl_9· _ 

A China padece problemas semelhantes pelo cansaço de 
suas terras usadas por tantos séculos e devido à imens_a densi-
dade demográfica. . .. . 

O Brasil, todavia, possui 150 milhões dç hectares agricul
táveis. Temos sol e ternos água em _abundância, Há terre_nos 
degradáveis em certas regiões, mas a maior parte de n~oSsas 
terras é adequada à adubação e à mecanização rricdenias. 

No entanto, estamos diante de um. desafio que é "acelarar . 
a modernização da agricultura, melhorar a armazenagem e 
baratear os portos. Isso nos daria muito emprego, mão-de
obra mais qualificada e melhores salários". (Cf. Antônio Ermí
nio de Moraes- idem). 

Quando penso no abastecimento brasileiro, Sr. Presiden
te, meu pensamento se volta para a China_Contine_ntal e para 
uma frase do seu líder maiOr~ Mao Tse-Tung, que dizia: "Povo 
de barriga cheia não pensa em revolução". 

O Brasil é um País agrícola com um clima totalmente 
favorável à agricultura. Façamos, então, agora, o paralelo 
entre o _Brasil e a China_ Continental. No Brasil vivem 140 
milhões de almas e na China 1 bilhão e 200 milhões. Ó proble
ma da China é a_Iimentar sua enorme população. Para alimen
tar uro pafs tão grande, o abastecimento é seu problema maior. 
Apesar disso, na China ninguém morre de fo_me, ninguém 

- pede esmola. Só 18% de suas terras são agricultáveis e, dessas, 
60% são plantadas manualmente para que todos possam ter 
emprego certo. Esses 18% das terras agricultáveis na China 
sígnifiCam·7,8% da agricultura do Planeta e alimentam 22% 
da população da Terra. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Senador, ao final do pro· 
nunciamento de V. Ex', eu gostaria de dar um aparte sobre 
outro assunto. 

O SR. NEY MARANHÃO - Terei o maior prazer ein 
ouvi-lo, nobre Senador. _ __ _ _ 

Já o Brasil, se quiser, pode-se transformar n3 Califórnia 
da América Latina, principalmente o Nordeste, pela viabili
dade do rio São Franscisco, pela irrigação das terras e pelas 
construção dos açudes. Como resultado, teríamos o abasteciw 
m~nto do País e a exportação dos grãos que sobrassem para 
omundo. -

A China produz 600 milhões de toneladas de grãos. O 
Brasil, que tem dez vezes menos a população da China, produ
ziu na última safra 70 milhões de toneladas .e noS- seritimos 
satisfeitos com esse resultado. 

O Governo liberando verbas, como acaba de fazer, para 
O reajuste de preços mínimos e prorrogando o empréstimo, 
fará com que a produção agrícola seja bem maior no próximo 
ano. 

Minha preocupação com o abastecimento no País, Sr. 
Presiçlep._te, se refere muito mais ao atendimento às classes 
mei:toS-favOrecidas-, qUe;- até agora,-TiãO-receberam 11"erihliniã 
atenção e nunca a mereceram dos nossos dirigentes púbficos. 
O abastecimento tem-de contar com um ótgâo federal que 
ajude a equilibrar as distorções existentes, voltan-do-se, de 
modo especial, para a população mais pobre, que é a maioría 
dos brasileiros. Foi Criada a Companhia Nacional de Abast_eci
mento - CONAB, que está- aí ·para -ser'vir menos aos que 
estão bem~ potqtie destes os supermercados cuidam, e, muito 
mais, dos que ganham de um a três salários mínimos. 

Como criticar é bem_ mais fácil, Sr. Presidente, e como 
estamos buscando soluções para abastecer as camadas mais 
pobres da população, creio que uma delas, para atingir milhões 
de brasileiros que precisam de comer e ã preços bem mais 
baratos, é nos servirmos das padarias. Estas foram engolidas 
pelos supermercados, servidoreS das classes alta e média-mé
dia. Mas existem pOr este País afora -mais de 116 mil padarias 
nos_ bairros e periferias das grandes cidades. É para elas que 
nos devemos voltar. Por intermedio delas poderemos atingir 
35 ou 40 .milhões de brasileiros não afortunados. 

Quatorze produtos alimentícios prinCipais e mais uns seis 
produtos de limpeza seriam repassados às padarias pela CO
NAB. Assim, esta ajudaria a população mais carente e, por 
tabela, o médio, o pequeno e o microempresário, prestigian-
9-o-lhes os sindicatos. 
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Parece uma solução simples, Sr. Presidente. No entanto, 
para que aconteça é preciso a conscientizaçâo- dos homens 
públicos e técnicos do Governo de que o abastecimento pleno 
das populações carentes passa ·pelo suporte das padarias dos 
bairros e periferias das grandes cidades. Os homens da Conab, 
mais do que quaisquer outros, devem estar conscientes disso, 
têm que acreditar que essa é uma solução possível. Vejo nisso, 
para a população mais pobre, uma solução definitiva. 

O abastecimento alimentar, Sr. Presidente, é um desafio 
para qualquer governo, principalmente para o nosso, gr~ças 
à dimensão do País e à precariedade de acessos viáriOs em 
certas regiões. Mas a Conab tem que superar qualquer desafio 
que se lhe anteponha, porque, entre seus objetivos, dois deles 
são incisivOS rios termos que estamos defendendo até agora: 

1"'-suprir carências alimentares nas áreas desassistidas 
ou não suficientemente atendidas pela iniciativa privada; 

29 - fomentar o conslmió dos produtos básicos e neces
sários à dieta alimentar da população ca~ente. 

Em termos sociais, a Cónab, segundo seus estatutos, "po
derá servir supletivamente à população não suficientemente 
atendida pelo setorprivado, apoiar a produção, a agropecuária 
e a circulação de gêneros alimentícios e-atender à necessidade 
de abastecimento alimentar da população. 

Como esse dado, cremos que os médios, pequenos e mi
croempresários merecerão atenção bastante especial da parte 
do Governo. 

O abastecimento alimentar de populações desassistidas 
é o papel político, económico e soda! da Conab. Esta é a 
presença do Estado na mediação de conflitos de interesses 
entre os produtores e consumidores, provocados principal
mente pela sazonalidade da produção agrícola e _pela vital 
importância que ela representa na formação da cesta básica 
necessária à sobrevência da população, principalmente, do 
segmento mais carente. . --

Finalmente-, Sr. Presiderite, para minimizar a miséria da
queles que não têm o que-comer, ou, se têm, compram 'os 
alimentos por um preço exorbitante, o Governo, através da 
Conab, tem que "regular e reduzir o_s preços aos consumidores 
de alimentos básicos junto às pOpulações de baixa renda". 
As padarias dos bairros e periferías Seriam uma ViãVel solução. 

Sr. Presidente, à margem do abastecimento nacional, o 
Governo mantém programas sociais de complementação ali
mentar, a cargo da IBA, do INAN e da FAE. Sã-O Programas 
voltados para a infância e para os estudantes carentes. 

O quarto objetivo da Conab é formar estoques regula
dores e estratégicos, objetivando absorver excedentes e corri
gir desequilíbrios decorrentes das _manobras especulativas. 
Com isso, afirma-se que a CONAB tem estoques e penso 
que nada mais natural que o Governo seja atendido pelo 
Governo, quando possível. 

Aliás, foi aprovado, nesta Casa, Projeto de n"' 14, dt.. 
1991, de minha autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de órgãos da AdministraÇão Pública Federal realizarem suas 
compras na Companhia Nacional de Abastecimento, nos pro
gramas institucionaiS de combate às carências nutritivas, o 
que promoverá uma sensível redução de custos. O Governo 
já está cumprindo o meu projeto, no sentido da moralização 
da coisa pública, pois a Conab tem um controle de qualidade 
em todos os estados de Federação. 

Sr. Presidente, o abastecimento alimentar do País grita 
por uma rápida solução. As populações carentes precisam 
de cuidados imediatos. Agilizando o processo de abasteci-

mcnto do País, estaremos realizando a redenção da fome de 
milhões de brasileiros. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço, com a devida aten
ção, o meu amigo, Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ney Maranhão, agra
deço a compreensão de V. Ex~, porque o momento oportuno 
para este aparte seria durante o discurso do Senador Pedro 
Simon. Evitei fazê-lo, entretanto, porque a Mesa estava, reite
tãdamente, avisando que o tempo já se havia esgotado. Saben
do que V. Er seria um dos oradores seguintes, preferi aguar
dar este monent_o, embora o assunto seja totªIm~nte diferente 
daquele que pretendo abordar. V. Ex~ deu um aparte ao Sena
dor Pedro Simon, dizendo que o Relatório Link afirmava 
que não havia petróleo no Brasil. Trata-se de um equívoco, 
Senador, aliás muito difundido neste País, que acabou se tor
nando uma verdade ·pela despreocupação de tomar conheci
mento do real teor do Relatório Link. Ele não diz absoluta
mente isso. A preocupação do relatório fÓi mOstrar que a
empresa deveria aplicar preferecialmente os seus parcos recur
sos na exploração de 61eo onde já havia sido determinada 
a_ sua existência. Por outro lado, apontava as possilidades 
de se encontrar petróleo em outras áreas, inclusive subma
rinas. Não tínhamos, na época, nem a técnica, nem os recursos 
necessários para fazermos essas prospecções. Então, essa afir
mação do Relatório Link de que não havia petróleo no Brasil, 
V. Ex~ me desculpe, é uma versão infUndada. Sei que V. 
Er está transmitíndo uma informação que é a mais difundida 
no País. Ainda outro dia, tive- 3 OpOfturiidãde de- pedir a 
transcrição, nos Anais, de um artigo que Ii, elaborado por 
um engenheiro da Petrobrás naquela época, em que ele de
monstrava todos os pontos do Relatório Link. O Senador 
Jar~a_s Passa tino, nosso companheiro, acompanhou essa ques
tão e a conhece bem. No Governo de Getúlio Vargas, esse 
relatório foi aprovado. O presidente da Petrobrás, naquele 
períOdo, era o ge-ne!'al Juracy _1~-J;a_g~Jhães, meu pai. r_qr essa 
razão, tive a preocupação de estudá-la mais profundamente. 
Por isso, V. Ex~ pode ter a certeza de qu~ _é um equívoco 
o que se afirma nesses relatório. Basta lê-lo- é um relatório 
grande, dá trabalho tomar conhecimento dele- para mudar 

---de opinião. Naquele período eu não era participante pó lítico, 
acompanhava como estudante apenas, e aqueles a quem seguia 
na época não participavam da banda de músíca da UDN; 
mas quero fazer justiça e figuras extra,ordináriaS _Como as de 
Aliomar Baleeiro, Afonso Arinos, Pedro Aleixo e Adaucto 
Lúcio Cardoso. Eles não eram golpistas. Podiam até divergir 
- dentro daquele espírito de moralidade que, muitas vezes 
se dizia possuir a velha UDN -, mas não viviam nas portas 
de quartéis para dar golpes. V._E~ teve o exemplo de que, 
mesmo tendo apoiado a Revolução, participando do Supremo 
Tibunal Federal, eles tomaram atitudes de reação contra qual
qller ato de arbítrio, pela coragem cfvica que tinham, pa_ra 
examinar, discutir, debater e enfrentar situações~ Quanto· ao 
caso Alceni Guerra, que foi outro ponto do aparte de V. 
Ex•, esse Ministro perdeu a cr~dibilidade pelas denúnicas e, 
inclusive, foi afastado pelo próprio Presidente da República. 

- Desconheço o andamento do processo. V. Ex•, que tem expe-
riência 11;0 CongresSO, sabe qUe CPI, para produzir efeitos, 
deve poder acompanhar e rastrear cheques, fazer levanta
mentos de sigilos bancários e- de sigilos fiscais para poder 
examinar. Se for à base de depoimentOs, será apenas um 
confronto de opiniões, sem criar condições para que crime 
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por perjúrio seja punido. Confçsso que, às Vezes;-eu ficava 
revoltado com aquelas testemunhas que se apresentavam com 
cinismo, como aquelas secretárias que aqui Vieram depor, 
e inclusive o Sr. Cláudio Vieira. Por essa razão, não há possibi~ 
[idade de se fazer apurações exclusivamente na base de depoi
mentos. Agora, podendo fazer os levantamentos, chegaremos 
a algumas conclusões. É o que ocorreu na CEME. Quais 
são os responsáveis? Vamos ver, não sei quais são, mas alguma 
coisa de podre aconteceu! Está sendo comprovado! 

O SR. NEY MARANHÃO -Senador Jutahy Magalhães, 
ouvi com atenção, como sempre, o pronunciamento e o aparte 
de V. Ex• concernente ao Relatório Link. O Governador, 
Senador e ex-Presidente da PETROBRÁS, o seu -famoso pai, 
é homem por quem tenho grande respeito. Na época doMare
chal Cordeiro Farias, que por sinal era o meu padrinho, eu 
o visitava às vezes quando o_ pai de V. Ex~ era Ministro das 
Relações Exteriores. Esse relatório, eu o vi superficialmente 
e creio que V. Ex~ tem suas razões quando diz que a maioria 
da opinião pública pensava que não existia petróleo. HaVia 
grande dificuldade em se achar o petróleo. Concordo com 
V. Ex' 

Com respeito à banda de música, não sei se V. Ex~ enten
deu be. Esse aparte f_oi muito oportuno. Há de reconhcer 
V. Ex• aquela figUra iriteligente de demolidor que comandava 
as oposições: Carlos Lacerda. Esse I. que eu chamava o chefe 
da Banda de Música. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• u·m. aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Pois, não,_ nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Carlos Lacerda não era Chefe 
da banda de música, ele era realmetne o demolidor. 

O SR. NEY MARANHÃO- Demolidor e .Líder da \JDN. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Com relação à chamada banda 
de música, com a qual eu não concordava, V. Ex~ vai permi
tir-me tecer alguns comentários. Ocorreu até um fatcfhistó
rico, para mim ocasionaL No dia 23 de agosto de 1954, tive 
oportunidade de estar ço_nLo ex-Presidente Getúlio Vargas 
no Catete, na companhia de meu pai e de outros_políticos 
da Bahia. Estávamos vindo da Bahia de uma convenção das 
UDN que havia ocorrido lá. E a UDN baiana apoiava o Presi
dente Getúlio Varg~s. Por isso V. Ex' vê qç.~ eu discordava 
dele, mas tenho o maior respeito pela figura. Há de convir 
V. Ex• que não citei Carlos Lacerda. 

O SR. NEY MARANHÃO- Correto. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Mas citei v-á ríeis outros por 
cujas memórias tenho o m-aiór respeito. _ 

O SR. NEY MARANHÃO - Exatamente! 

O Sr. Jutahy Magalhães- Porque esses não faziani pã.rte 
de nenhuma tentativa de golpe. Aliomar Baleeiro falava na 
questão da maioria absoluta, mas era a defesa de uma tese. 
Eu poderia citar Prado Kelly, Virgílio Mello FrancO- e váfios 
outros .. Porém não citei exatamente esse_ de,que V. EX:~- eStá 
falando. Esse não representa a Banda de Música. -- -

O SR. NEY MARANHÃO -Falo na inteligência da Na
ção, naquela época representada no Congressõ, onde várias 
vezes tive oportunidade de dizer: "Vai falar,hoje, o_ grande 
tribuno Octávio Manga beira, da UDN". Era como se pudés
semos ouvir um papel cair no chão no Palácio Tiradentes. 
É_grande o respeito que tenho a estas figuras: Adauto Lúcio 

Cardoso, Prado Kclly, Aliomar Baleeiro, Afonso Arinos de 
Melo Franco. Senador Jutahy Magalhães, referia-me ao gran
de tribuno, homem que, na minha opinião, foi uma das maio~ 

_ t:e_s inteligências que passou pelo Congresso Nacional~ mas 
Carlos Lacerda era um demolidor._Ess.e, quando_atacava com 
a sua inteligência brilhante, não dava trégua; só quem o en
frentava, galhardamente, num debate, no meu entender, era 
um baiano: Tarcísio Vieira de Melo, Líder do PSD naquela 
época. 

Essa foi a minha inte_nção. Não se comparava a homens 
~mo os que V .. Ex• mencionou. Principalmente o Partido 

_de V. Ex~ tinha o seu pai como uma das bandeiras que até 
hoje reverenciamos. 

Era a explicação que gostaria de dar _a V._ Ex~ 
Quanto ao-Ministro Alceni Guerra, darei o relatório a 

V. Ex' De acordo com esse relatóriq, a comissão foi mantida 
pelo Ministro Adib Jatene. Não sei se V. Ex• estava presente, 
quando li para o Senador Pedro Simon alguns de seus trechos. 
O que me chama atenção, Senadm, é o aspecto sobre o qual 
conversamos ontem. A imprensa, muitas vezes, por informa
çôes não muito fidedignas, enlame_ia a dignidade de um ho
mem público. No meu entender, pelo que consta do relatório, 
o Ministro Alceni Gerra foi massacrado e humilhado, justa
mente com sua famOia. Quando vi aquela fotografia dele e 
de seu meriino nilma bicicleta, imaginei o menino, a família, 
lendo as notícias veiculadas pela imprensa. Eu não queria 
estar no lugar do Ministro Alceni Guerra, coino também V. 
Ex~ não gostaria. 

O Sr. Jutahy Magalhães -V. Ex~ há de se recordar 
que, naquele período, até em apartes_ a discursos de V. Ex\ 
por várias vezes_ mostrei a preocupação _no julgamento do 
Sr .. Alceni Guerra. Refiro-me à questão da Cerne, especifi
camente o caso de Alagoas, que a CPI está apurando. Foram 
feitoS levantamentos de dados,,de informações, de provas 
e de documentos que demonstram que houve alguma coisa 
de errado, que os recursos _ultrapassaram ·em muito o valor 
da obra. 

Por isso, tenho muito-cUidado ciliándo me expresso. Não 
_ s~i qUem são os _cUlpados, porém há algo de podre na Cerne. 
Não-sei quem foi o culpado direto. O fatO-comprovado existe. 
!:'lo caso, teremos.q~e ex~minÇtr os. culpados. 

~·O SR. NEY MARANHÃO -Perfeito. É isso que temos 
cuidado ao averigUar. Essa foi a minha posição ao _ _cltamar 
a atenção do Senador Pedro Simon, no seu pronunciamento. 
E quanto a esse prejulgamento. Não podemos aceitar issO. 

O MinistrO da AerOnáUtica, na ·sua- eriftevista, falou a 
-respeito dísso. Um dos artigos de fundo do Jornal do Brasil 
--s-eguiu ·essa linha. Não podemos prejugar. Isso é muito impor-
tante porque, quando sai a manchete publicada de que o 
fUlano é ladrão, até que se prove que ·a notícia não é ·verda
deira, infelizmente os prejuízos já serão "enórme. 

V. Ex• tem lutado contra um problema existfmte na Bahia. 
Portanto, ninguém mais do que V. Ex~ sabe das dificuldades, 
das pedras existentes no caminho, para, no final, obter-se 
um documento para ser mostrado à Nação brasileira. Tenho 
a impressão de _que já faz mais de dois anos- o nobre Senador 
tem razão - todos nós sabemos; mas atingir o objetivo é 
muito difíciL 

O Sr. Jutahy Magalhães - A Justiça é lenta. É claro, 
. às vezes não é muito cega. V. Ex~ fala desse processo que 

tenho ç_ontra o Governador do Estado da Bahia. Ele chego'!-
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ao final no Supremo Tribunal Federal, o Relator deu o seu 
voto, outro Ministro pediu vistas e, infelizmente, até agora 
as vistas não foram concluídas. Acho_ que aí, sim,- a Ju_Stíça 
ficou um pouco cega, para-poder complementar as vistas desse 
processo. Infelizmente, isso acontece. Quanto a prejulgamen
to, no caso específico desse processo que está em andamento 
no Brasil há tanto tempo, V. Ex• me desculpe, mas são tantos 
os fatos ... Há aqueles que estão acompanhando de perto e 
que têm condições de examinar certos documentos, certas 
provas. Não é um prejulgamento; é uma formãção }ie opinião, 
e o que está ocorrendo neste País- pode até existir prejulga
mento de muitos que não conhecem as provas, não conhecem 
os documentos - é a manifestação de repúdio a tudo que 
representa corrupção. 

O SR. NEY MARANHÃO~ Concordo com V. EX' 

O Sr. Jutahy Magalhães- Estava faltando ao povo brasi
leiro dar uma demonstração da sua indignação. Muitas vezes 
eu mesmo aqui reclamava: será possível que não haja mais 
quem tenha condições de se indignar com o que está ocorrendo 
neste País? E o que está acontecendo agora é que o povo 
está indo às ruas para mostrar a sua indignação, para dizer 
um basta. Chega! Chega de corrupção neste País! Temos que 
dar uma demonstração ao povo -de que estamos solidários 
com e-sse· -sentimento, com essa indignação. Não podemos, 
em nome de nada, esquecer o que estamos vendo. Não deve
mos ter vendas em nossos olhos. Pode ser um símbolo da 
Justiça as vendas nos olhos, mas, muitas vezes, a própria 
Justiça precisa enxergar bem claro. Não podemos ter vendas 
nos olhos; temos que enxergar o que está se passando ao 
nosso redor. E o que está ai, Sr. Senador, é muito podre. 
Nunca ninguém poderia imaginar que este País enfrentaria 
essa crise de respeito, de ética, de moral, com as coisas pU
blicas. 

O SR. NEY MARANHÃO- Aliás, Sr. Senador, o País 
vem sofrendo esse tipo de imoralidade também há muitos 
anos. Que fique muito claro- não tenho dúvida, não trastejo 
um minuto- que os fatos são apurados, principãlmente no 
que tange a essa figura do PC e de outros PCs que há por 
aí. V. Ex~ há de me fazer justiça. Hoje, faculta-nos a nossa 
COnstitUição,· femos· nos nossOs- gabinetes, no méu, no seu, 
um computador ligado a todos os órgãos do Governo e sabe
mos as vervas que saem. para onde saem e onde são aplicadas. 
Hoje. Antigamente não existia isso, Senador. 

As ratazanas começaram a comer o queijo~ na Previ
dência, na época do Dr. Getúlio; no regime militar, com 
a Coroa/Brastel, a Delfin, o escândalo da mandioca. E isso 
só vinha à tona, Senador, quando elas estavam empantur
radas_. Esse trabalho todo que o povo brasileiro vem acompaR 
nhandó - os mais velhos já conhecem a história, e os mais 
moços a conhecem por intermédio da imprensa - desaguou 
nesse drama que vivemos. Tenho certe~, Senador, como V. 
Ex\ como todos, que iremos a fundo nessa questão. 

Agora, uma preocupação minha é que a imprensa, com 
as informações que dá, tenha levado o povo a esperar uma 
posição radical, uma posição de justiça em regra para esses 
que transgrediram a lei. Mas quando a CPI terminar e enca
minaresses processos à Ju!!.tiça, queira Deus que muitas dessas 
coisas sirvam como fatos consumados para condenar exem
plarmente essas figuras que -eS-tão aí e que todos nós conhe
cemos: V. Ex~ sabe que a CPI fez um tipo de investigação 
altamente sigilosa para pegarmos o bandido, o ladrão, com 
. a boca na botija. 

Num aparte ao Senador Pedro Simon, tive ocasião de 
dizer que alguns membros da CPI - não a maioria, pois 
todos fomos direci9nados a apurar- algumas figuras a usaram 
muito bem ou tentaram usá-la para melhorar a posição política 
de seus Partidos em algumas regiões deste País. 

Dentro dessa linha, o povo brasileiro está esperando uma 
~xemplar medida que a Justiça irá tomar:, e a minha preocu
pação é justamente essa. Muitas coisas foram tornadas públi
cas e esses trânsfugas da lei tiveram tempo de esconder certas 
documentações, para evitar que fossem pegos com a mão 
na botija. 

Queira Deus - eu desejo - que toda essa gente seja 
exemplarmente punida, pois todos nós do Congresso Nacional 
esperamos isso. 

O Sr. João Calmon- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO-:- com prazer, ouço V. EX' 

O Sr. João Calmon - Nobre Senador Ney Maranhão, 
desejo felicitá-lo pelo seu discurso, que se reveste de singular 
significação, embora a nossa sessão às sextas-feiras não atraia 
muitos colegas ao plenário. V. EX~' focalizou numerosos temas. 
Gostaria de tecer um rápido comentário sobre um assunto 
que o tem fascinado nos últimos anos e que inclui a República 
da China, Taiwan, a República Popular da China, a Coré13. 
do Sul e outras áreas do Sudeste da Ásia. V. EX~' focalizou 
o caso específico da República Popular da China, e aproveito 
a oportunidade que V. Ex~ me oferece, neste momento, para 
procurar inserir um exemplo que pareceria inimaginável há 
alguns anos. Não me refiro apenas à disputa que se transfor
mou quase numa briga, que ocorreu na República Popular 
da China quando foram postas à venda ações de companhias. 
Vou me centrar em dois pontos que têm sido também objeto 
da sua permanente atenção. Há poucos dias comparece à 
Comissão de Relações Exteriores do Senado, e em seguida 
à Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o atual Embai
xador da República Popular da China no Brasil. Foi uma 
pena, nobre Senador, que a presença do Embaixador não 
tivesse sido anunciada. 

O SR. NEY MARANHÃO -Teria tido o prazer de estar 
lá. 

O Sr. João Calmon- V. Ex~ mesmo, que está atento 
a esse problema, lá não estava. Compareci às duas reuniões. 
No Senado, tenho a impressão, estavam presentes com cinco 
ou seis Senadores; e na Câmara dos Deputados, apenas quatro 
Deputados e um Senador, que era eu. No entanto, a exposição 
do nosso Embaixador foi, realmente, de importância transcen
dental. E no momento- eu já disse isso, aqui neste plenário, 
pelo menos três ou quatro vezes -em que a atual Comunidade 
dos Estados Independentes abre concorrências internacionais 
para prospecção, exploração, refino e transporte de petróleo, 
concorrência que foi ganha por grupos japoneses e ameri
canos, aproveitei a oportunidade e perguntei ao Embaixador 
do Brasil na Repúlica Popular da China qual a posição atual 
desse país em relação à exploração de petróleo. Ele me respon
deu imediatamente~ o que me deixou ainda mais impressio
nado, sobre a profundidade, a extensão, a transcendental im
portância da revolução a que estamos assistindo no mundo 
de hoje, tão importante quanto a Revolução Francesa no 
pasado e outras de menor significação. A Repúblka Popular 
da.China já permite, e até estimula, que companhias estran
geiras façam prospecção e exploração de petróleo submarino . 
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ü Sk. Nli-.Y i'\1AKANHAO · · Num país comunista, Sena-

O Sr. Joáo calmott_ --: .1:. num país comunista_.___ T~os _ 
o exemplo da antiga União Soviética, hoje Comunidade dos 
Estados lndepende.mes~ o exemplo da República Popular da 
China e~ mais recentemente:, de um pai·s que desperta sempre 
de V. Ex~ um enorme interesse, a Coréia dÇ> _S_u~~ Lá ten_n_in_!m 
um (lküduto que atravessa tambem a Coréia Qo Norte. 

()SI<. N.nc MAKANiiAO -·-·A mais radical, de regime 
Cl.)filU!liSta. 

conselhos. V. Ex• tem experiência. um passado com respeito 
à educação neste País; uma pessoa que tenha metade da...sua 

__ idade. _com a intel.igência que_ tiver~- de tim ,computador, não 
_ tem a experiência que o Senador João Calmon tem, nessa 
sua vida toda, com respeito à eduCação no Bra_sil. Na Ásia, 
Senador, eles têm resP.eito pelos mais velhos e aproveitam 

. -º=-~.nsinam~nto dele~. E I?'?T_ isso que _a Ásia está crescendo 
económica e moralmente' em todos os sentidos, --

Lembro-me de umá frase-, qUe V. EX~ Conhe~~-·mt{ito 
be"ni, do famoso corso Napoleão Bonaparte, que dizia: "Ai 
~o dia em ·que·o· gig3.nte amarelo despertar•~ · 

()Sr. Joào c&lmon -- Ja tambem se adaptando, emb_ora . Se não me. engano, ç máis ou m~nO_S_~:,, ·."\ ~f&s_gqstaria 
de maneir:-t túmria, aos novos tempos. Atr~vessa a Sibéiia que v. Ex~ me c;orrigisse se oãq esti_v~r _çe·l·-' ___ _ 
e vai hn~car peuoJe.n da Comunidade dos Estados Indepen- o Sr. João Calmon- Nobre Senad::<· '<,. __ Maranhão. 
dentes. petróleo extra1do e _retinado por grupo-s ameriça:rros ---- esta frase de ·Napoleão te.m um texto um puui~,.J -dife!~O:te, 
e japoneses. l'..sl~ detalht: pode parecer até um pouco deslo- mas, no fundo," representa a mesma ·coisa. E foi utilizada 
cador numa IHha ~m que.. esta frase como titulo do mais irilpórtante livro publicado 

O SR. NEY MAR.\NHAO --·E importante. Senador. l}~ Çiais de _IS _ap.os por um notável i<?ff:lalista e escritor francês, 
que foi Mfnistro da Informação do Presidente Charles Qe G;.u
lle. O título desse livro é: "Quando a China D_espertat, o O Í')r • .foao Calmon · ... todos nós estainos preocupados 

~:oo_-; a atualidade Ore~sih·H<!, ,_~om problem~s i~stituciona!s .. 
F u CI)T11 a aanoridauc· Je quem já está com 75 anos· de 

idade, portanto, nâo me resta uma <.!~cada d~ permanência ... 

O ~K. Nt:\' MAKANHAO - Mas a experiência -de V. 
Ex' é nulilo grandt;'!_ 

O Sr. ,loBo t.almotl -- · ... eu considero qu.;:;: esses exenlpiOs 
do mundo cr_Hnuni:-;ra "ao llt" n~n~cendenral importância para 
nós. in .... ~rido<; nele~ o da e•im:açao, que tem a-ináxima priori
dade 11~ (.•u~Ja dn Su!, na Kepüblica Popular da China, na 
antiga Univão SoviCtica. Neste momento~ V.~Ex• me ·perdoe 
inserir um ('/er<t)ht_· 110 ,o;;e•.J discurso, quando outros talvez P.OS

sam e sào CfHl;o.iderad•ls de e~trema importância. Mas eu não 
JKtderia d€í;;;<u- de loUvar a -süa pennanente~. cre-scente preocu
pação pelo mtNçámhio com esses países da Ásia que podem 
prop<'Jft-:-infl~r.no' liçoe.s de transcendental importância. 

•.• ~~~. Nl<:\' "·1AlfANHÁO- Senador JÓão CalmoU; no 
ri11:'1J .;-nwno-if:r_, <1 t :hn1•1 .-r.ra o pais do terceiro milênío. Acre
ditO ni!-':<O pia1n~•lle pdo 4Ll.e vi naquele país ·asiático e ~St9~ 
ao.'OIIlJ)<JiJ!.ando. · ' 

A<.J,ui lll~S!il•-~- uubre ~!!nado r. estamos _aprovando, 'em 
ú::guuc de urgenda, um projeto de minha ~1J-t9ria que, coinci
dentemente . ..;::-;ta na Comissão de Economia, Fazenda e Plane
jamento, que diz respeito a m~cliil, pequena e·microempresa. 
A _justificativa do meu proJeto, nobre Senador~ está __ tod~ cen
trada na L:híria conwnista, nos regulamentoS provisórios dos 
investimentos de caplr;:tl estrangeiro que _9iz', textualmente, 
que o lucro da~ empresas do médio, peque;no e micróe~
presário. 11<'~ tim do ano, podt:rá ser remeti':io para fora do 
País, sem nenh11m prohlf'ma Apenas exige, para evitar ama
nhã nmil ~negaçao, qne seja realizHda essá tra11sação por 
intermédio cto Bí\ncn da China. Veja V. EX·~ ~nóbié- S_eri3.ãor, 
que nós ainda estamos tentando regulament~r esses investi
mentos de capltr1l estra·ngeiro. Foi o que eu di~se ao Presídente 
do Senado, Sena<lor Ma,,ro Berw.vides: "Convide, jul).tamente 
com o Sr Deputado lbs~n Pinheiro, os nosSO$ Pãr1a:menrares 
a visitar a Â:-.ia~ de prioridade a isso~. 

Nol:'lre Senador-.. há -outro aspecto também. ACJ,ui n" Oci
dente ehiStt> a mentalirladc de qtae o homem_ velho Ja está 
ultrapassado, já é um lixo. Há famílias ricas que, às vezes 
·-V. Ex" sabe disso como eu--, intefuaiii"j)essoas mais idosas 
num ahrigo, como se fossem restos, V. Ex• sabe que na Ásia 
a::, pessoas mais idos-as são respeitosamente atendidas nos seus 

· Mundo Tremerá".- O ·autor desta frase profética: Napoleão 
.B~aparte~ paf:a. ín;xpoitânci~ ·real~'ente ~~ailSCe_ndental do 
seu _intere~ pÇir ~ssa parte do_mundo. 1$, entãç., nobre ~ena
dor Ney Maranhão~ por um~ feliz _coinddência, ontem _eu 
tecebi de ·Pequim aPenas '8 voluriteS.~--exclu_siv.amente soQre 
Educação, que eu havia solicitado à- Embaiiaçlaçlo Brasil 
!l~_Repúblicit Popular da China. Esta é, realmente. a grande 
Il!e:·t~! Í!lfe_lii~ente, ._até_ hoje substimada .no_ Brasil. 

O SR. NEY MARANHÃO - Exalo. É o grande investi-
mento. 

O Sr. João Calmon- Vou repetir, exaustivárilente, São 
êQil?~s :absoJut~Ijlef!te ~ov3s, ti-at~~~ó-~e d~ _p,a~ses ínile~are,s. 
Na. Coré.ia do ::;ul, cuja _e_duç~ção ~ambé.m _pode_ ~espertar 
a nossa inveja, quase 90% das universidades. são do s~tpr 
privado. Na antiga UniãO Soviética, ante_s n;_~.~smo da implan
taÇão _da Comunidade dos Estados Independentes, Gorba
chev, um estadista s·em dúvida nenhuma, nó s-eu.Ttvi'o Pei"es
t_r9i.k.a, f~z a· ~eg~inte _f~~~_l~ç'ão: õáciúelê perl~do. 'a"pós cui,da
dosas avaliações, foram fechadas, sum3.riamellte, fáJ:?r;iÇa,s: e 
universidades reconhecidamente_ inçficieQ.tt~-. ~Q~re. Senador 
Ney Maranhão, o assunto é tãO délic'ado, no.Br_asíl, que tenho 

'ciútdo esta fiaSe,' maS acres;celitaildo um· comentário meu, 
-pOrque; serãO: eu' correría- õ iiSCo ~e S_er truclda_Cfo.- FeCliár~m 
. Q-qiversid~4çs inefic~ep~es. Eittãó, cautelos(\.mçnte, cowento 
a frase do livro Perestroika de Gorb~achev, ·- àCrescent~nd9: -
aqui, no Brasil~ nós jamais fecharíamos uma univc,;:rsidade, 
mesmo ineficiente. Nós iríamos traÇ~r um plano para eliminar 
as_su~s defidênêiaS ·séril-Qâiiif para· ó~seu·re~}?.aniento; Mas 
V. Ex~ me d~~ a oportu!J,idade 4e .citar _a frase realmente 
textual de Napoleão Bonaparte que, com a sua ~rit'eVisâo, 
previu o_ que está ac~nte_c_e!l~_?_·_ Mu~to obriga4?-__ _ 

O SR: NEY MARANHÃO - Milito obrigádo, ·senador 
João Caln'lon. O aparte de V. Ex~ muito enriqueceu ·L7:sie meu 
pronUnCiamento, porque V. _Ex~ é um home_m púbF,co, um 
Senador que defer:tde o que há 4.e mais ímportante:· aquilo 
em que toda a Nação no Primeiro Mundo, desenvolvida, inves
te - Educação. É_ o maior investimepto que--um gOverno 
pode dar a sua pátria. Portirito, agradeÇo -riuiitO o ~parte 
de V. Ex\ que muito me eiúlqueceu nesta inaTihã de hoje, 
nesses debates tão Importantes para nós Parlamentares. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. 
Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero 
registrar, nesta oportunidade;que Planaltina, Cidade-Satélite 
de Brasilia, está completando 133 anos de exístênéía. _, __ 

A Administração Regional da Cidade, em articulação 
com os grupos representativos da comunidade, elaborou uma 
vasta programação festiva, para comemorar o acontecimento, 
incluindo eventos cívicos, espOrtivos e culturais. 

Sobre Planaltina, Sr. Presidente, Srs. Senad_ores, vale 
destacar que se trata de uma cidade de riqueza histórica inesti
mável, detentora de tradições religiosas seculares, predicados 
estes que -a tornam singular entre suas congéneres no Distrito 
Federal. 

Planaltina, que só ficou conhecida por este nome em 
1917, foi anteriormente cognominada Vila Mestre D'Armas 
e abrigou, no iníció do Século, a Comissão Exploradora do 
Planalto Central, chefiada pelo Engenheiro Belga Luiz Çruls, 
que tinha a missão de estudar o possível local de implantação 
da futura Capital do Brasil. 

Somente em 1960, com a inaugUração de Bras_llia, Planai
tina passou a integrar o Distrito Federal, mas a relevância 
de sua participação no processo de consolidação e transfe
rência da Nova Capital Brasileira remonta aos idos de 1922, 
quando foi lançada, nos seus arredores, a Pedra Fundamental 
de Brasília. 

Segundo o pesquisador Paulo Barbosa Mag~lhães, que 
em 1966 elaborou o Plano Diretor de Ocupação Territoraial 
da Cidade, a comunidade de Planaltina "possuía seus valores 
específicos e padrões determinantes de comportamento cole
tive e individual, traduzidos pelo constante esforço de preser
vação das coisas tradicionais e empreender novas realizações". 

"'Planaltina desenvolveu lenta e compassadamente, talvez 
por ~ localizar no coração do Pafs e se distanciãr muito do 
litoral. •• 

Presentemente, a arquitetura semelhante à existente em 
fins do.sé-culo 18, convive harmoniosamente com um arrojado 
plano urbanístico de expansão, conferindo à cidade alguns 
contrastes impressionantes, pois, embora embalada por ricas 
tradições, a antiga Mestre O' Armas-representa hoje um autênM 
tico pólo difusor de progresso na Região. 

O Governo do Distrito Federal, através da ação dinâmica 
dó Governador Roriz, tem dedicado especial atenção à Cida
de, executando obras de grande significado para a população, 
notadamente nas áreas de infra-estrutura e urbanização. 

Quero, em razão disto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
congratular-me com a comunidade de Planaltina por ocasião 
do aniversário da Cidade. 

· Que este povo empreendedor e que tanto contribuiu par~ 
a consolidação da Nova Capital do Brasil possa merecer, cada 
vez mais, as bênçãos da Divina Providência construindo uma 
cidade integrada, ciosas de suas tradições e voltada para ó 
progresso e o bem-estar de seus habitantes. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador JutaP,y Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES(PSDB-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores~ nestes 

dias, expectativa do relatório final da CPI absorve as nossas 
preocupações. _ _ - -

É de tamanha gravidade o somatóriO de escândalos reveM 
lados ao longo de_sse período, compreendido entre as acusa
ções do Sr. Pedr_o

0 
Collor e o encerramento das :;iuçliências, 

que permanecemos·aturdidos. gravitando em tomo desse de
plorável pólo de atração. 

Os espaços da imprensa têm -se preenchido com o noti
ciário originado pelas ínvetigações, pouco sendo veiculado 
fora dessa esfera. Mesmo as teses apresentadas por ocasião 
da EC0-92 diluíram-se em meio às denúnicas que vieram 
estarrecer a opiniãO pública. 

Nesse tempo, os demais problemas que a nação enfrenta, 
igualmente graves, parecem remetidos ao limbo do esqueci
mento, Mas não porque tenham decrescidu: apenas não têm 
sido debatidos. Na verdade, as dores, as carências da popu
lação continuam clamando por medidas que as solucionem. 

Domina-nos um pesar profundo de ver a população brasi
leira que, na sua infinita credulidade, depositou confiança 
nas fugazes de um jovem sedutor, mergulhada numa situação 
de tanta desesperança. As promessas que lhe foram dirigidas, 
nas quais se traçavam os caminhos para o Primeiro Mundo, 
em breve espaço de tempo se configuraram falsidades; e _a 
nação brasileira permanece incluída entre as mais pobres e 
sofredoras da Terra. Essas características são mundialmente 
conhecidas. 

Em meados do primeiro semestre deste ano, a Organi
zação das Nações Unidas publicou, dentre outros, dois docuM 
mentos que mostram o resultado das pesquisas referentes às 
condições dos diversos povos do Globo. Um deles, que teve 
como diretora executiva a Dr Nafis Sadik, trata especifica
mente da situação da população mundial. O outro, cujo autor 
principal é o Dr, Mahbub UI Hag. consiste no relatório anual 
do .Programa das ~ações Unidas para o Desenvolvimento. 

Embora as diretri"zes gerais- dó trabalho da Ora. Nafis 
Sadik mostrem tendência alarmista, que nos parece resultar 
dessa corrente neo-malthusiana - que preconiza o controle 
populacional severo sine qua non para a sobreviv_ência _na 
terra - as colocações, baseadas em fatos, apresentadas ao 
longo do documento, não podem ser desconsideradas. Res
salta, obviamente, em primeiro plano, a comparação efetuada 
entre os índices de crescimento populacional dos países desen
volvidos e aqueles dos países "'em desenvolvimento", em meio 
aos quais somos citados. As projeções elaboradas pela Divisão 
de População das Nações Unidas revelam que, em 1992 o 
ri6.mero de -habitantes do planeta é de 5 bilhões e 450 milh_ões; 
e que, no curto ·espaço de tempo, de hoje ao ano de 2050, 
esse total terá duplicado. Quase a totalidade desse crescimento 
desordenado se dará na África, na América Latina e na Ásia, 
sendo responsáveis as fatias mais pobres. E, O que-ainda agrava 
o prognóstico, concentra-se essa "'explosão" nas zonas urbanas 
-85% do aumento populacional inchará as cidades, de modo 
que haverá megacentros com mais de 300 milhões de habi
tantes. 

Relativamente a esse aspecto, o censo, recentemente rea
lizado, mostrou uma tendência de queda acelerada nas _taxas 
de fecundidade das mulheres no Brasil. Entretanto, parece 
qUe a 3.tual média brasileira de dois filhos por casal, embora 
signifique, dentro dos nossos padrões, uma colossal redução, 
não constitui, aos olhos especialistas, motivo de satisfação. 
Objetiv::j.mente, é fató conhecido que 85% dos nascimentos 
ocorrem entre as populações de baixa renda; que é de 1,8% 
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a média de crescimento-de toda a população e que, se as 
camadas instruídas têm apenas um filho, é óbvio que os pobres 
ainda se multiplicam além do que deviam. Hoje, somos a 
s~ população do mundo. Nos próximos 35- ariOs, teremos· o 
dobro da população miseráve1 que temos hoje. Uma pesquisa 
realizada pelo UNICEF apresenta um dado que reflete a situa
ção da população brasileira hoje: 77,9% das crianças vivem 
em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. 

A população carente do _globo sofre problemas comuns: 
a desnutrição, sintoma flagrante da pobreza, _alcança propor
ções alarmantes. A fome de alguns países da ÁfriCa, que 
a ajuda sistemática das nações ricas não tem sido capaz de 
aliviar, contribuiu decisiv~mente-para que o número-de desnu
tridos subisse, em dez anos, de 460 para 512 milhões de pes
soas. Mas, também na América Latina e na Ásia, o acréscimo 
foi graride: aqui, mais 4 milhões; no Oriente, mais 40 milhões 
de famintos. Particularmente,- ho Brasil, o efeito da desnu
trição se revela nas ainda altas taxas de mortalidade infantil, 
que é 600% mais alta que nos países avanÇados. Oe fato, 
o Brasil continua sendo um dos recordistas em mortalidade 
infantil, Com 60 óbitos em catla mil nascimentos. Documento 
do UNICEF comenta uma verdade, da qual todos já tínhamos· 
certeza: no Nordeste, onde a mortalidade infantil chega a 
106 óbitos em cada mil nascimentos, "as verbas sociais nem 
sequer chegam aos necessitados". E a famosa .LJ3.A, que parte 
terá nesse crime? 

As dificuldades de desenvolvjmen~o corporal, sobretudo 
dos pobres do Nordeste, é outra manifestação. Alí, está em 
formação uma raça de nanicos- pessoas com 1.30m a _l,SOm 
de altura, por não consumi!Cm proteínas indispensáveis ao 
crescimento. É o próprio Ministério da Saúde que divulgou 
estudo, realizado pelo Sitema de Vigilância Alimentar~ Nutri
cional. O nanismo está presente em 31% das famílias com 
renda per capita de até Cr$ 30.000,00 (dados de abril deste 
ano, 1992), o que prova a relação desse problema físico com 
a condição económica. Enquanto isso, as fati3.~ bem aquinhoa
das da população, tanto no plano nacional quanto ·no mundial, 
consomem muito além das suas-necessldades1 ~xigindo dispen~ 
diosos recursos médicos para acudir problemas_ gerados pelos 
excessos na alimentação. -Segundo Paul Ehr_lich, biólogo e 
professor da Univers\dad~ de Stanford, Ca~ifQrnia, a popU
lação dos Estados Unidos - 253_ niilhões, a t~receira_~aíot 
do planeta -não só consome como também polui, com seUS-
hábitos nefastos, de modo a constituir uma _ameaça, di.a11te 
das preocupações atuais com a !!Xaustão de recursos e a degra
dação ambiental. 

Q_relatório sobre o desenvolvimento hum~no é elabor~dp 
a partir de um posicionamento mais analítico em relação a 
esses desníveis na qualida~ de vida da população mundial. 
Comparando "índices.Qe desenvolvimento _huma~o"_ em}_60 
países e tomando como critérios de desen.vplvimento _f~~c~_res 
tais como a expectativa de vida, o acesso à educação ~ à 
saúde, a renda per capita e as oportunidades de trabal}lQ 
-critérios esses que contrastam com os do Banco Mundial, 
que só .considera a ~enqa nac_l9_nal - cheg~ jl conclusão que 
não nos surpreendem. Assim, o Canadá passa a ser conSide
rado o melhor país para se viver. Em segundo lugar, aparece 
o Japão, seguido da Noruega, Suíça, Suécia e Esfados Unidos. 
O piOr dos países, no ranking muncUal, seria a Guiné (centé
simo sexagésimo primeiro lugar); a posição do Brasil não 
é invejável, por ocupar a 5~ lugar da lista, sendo classificado 
cc;>mo tendo "médio" desenvolvimento. 

Quanto à distribuição de renda, o Brasil se destaca nesse 
relatório" por uma das piores: os 20% da população brasileira 
n_o topo da escala social detêm renda 26 vezes maior que 
os 20% mais pobres. Tal constatação não constitui novidade 
para nós; entretanto, é sempre cada vez mais desgastante 
para a imagem do país ver suas misérias. sociais divulgad~s 
pelas capitais do mundo. 

As discrepâncias que ocorrem no Brasil assemelham-se 
ao _que ocorre em plano mundial: nas ú1timas três décadas, 
as distâncias entre os ricos e os pobres duplicaram. Hoje, 
um bilhão e cem milhões de habitantes de._ Te.rceiro Mundo 
têin uina renda 150 vezes inferior à de -idêntko número de 
pessOas nos países ricos. Desse modO, 23% dã população 
mundial concentram 85% da riqueza. 

Um dos coordenadores dp relatório, Willia-m Draper III 
diz, na introdução, que um dos maiores problemas do mundo 
de hoje são as restrições que os países-in:âustrializados impõem 
às nações em desenvolvimento. "As nações em desenvolvi
mento perdem anualmente algo em torno de 500 bilhões de 
dólares com as distorções do_ ~<;>mércio internacional". Mas 
isso não é o maiS- gtave. Os juros pagos pelas nações -ein 
desenvolvimento, sobre empréstimos feitos nc;> .exter~or, são 
4 vezes mais altos que os cobrados dos países ricos. E, na 
transferêilcía de recUrsos ·entre Norte e Sul, de 1983 a 1990, 
os países mais pobres perderam, anualmente, 21 bilhões de 
dólaies para as nações industrializadas. 

Uma colocação das mais sensatas é encontrada nesse rela
. tótió. -consiste numa crítica aos países pobres: "As causas 
teafs- da pobreza e das privações huniãnas- estão profunda
mente arraizadas nas ações da política nacioõ.al dos países 
em desenvolvimento". 

Senhores, nosso povo merece que as atenções da politica 
éConônllca sejam direcionadas para abrandar s~u sofrimento. 
Os brasileiros. foram colocados, recentemente, entr~ os povos 
mais sofredores do munc:lo~ em e~tudo realiz_ado pelo "Popu~ 
lation Crisis Comittee''- instituto norte-ameriCa,n-o fndepen
dente e sem fins lucrativos. Contrastando _com Estados Uni
dos, Bélgica, Holanda, Canadá, Suíça etc - considerados 
países de "sofrimento mínimo" - o Brasil aparece ao lado 
das Filipinas, próxíi::nO âO lêmen, de Madagascar, do Quênia, 
qu·ando se consideram fatoreS tão diversos co~o expectativa 
_de vida, acesso a águ* potável,_- ingestão diáriã de -çalp.tias, 
liberOade política, -direítós ciVis; taxas de inflação. Quando 
é que essa situação vai mudar? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores,sinto-me. cada dia_mais 
apreensivo quanto aos destinos do Paí~. 

. Na oportunidade que breve teremos de resgatar a espe
ranÇa da nação brasileifa por dias melhores, por honestidade 
e seriedade na condução da política, temos que dar o nosso 
voto_ conscientemente. Pensemos que nossas crianças estão 
~tas, _!!ªs_ ruas, de pés descalços; que nossos idosos estão 
sem assistência médica; que os paiS-de faitiilia estão sem em
prego; que boa parte das nossas cídãdes está com as rua~ 

'"cheias de lixo, sem esgotos, sem água encanada. E que um 
grupo, insensível às dores da nação, escamecen??. de tudo 
iSso, VIlipendiando sobre os pobres, locupletou-se 1hçttamente 
de bens. 

senhores, repitO, vamos- votai- co'nscrentei_riente·. A 'íin~
prensa tem usado uma expressão que ·me parece bastante 
significativa: ''É hora de passar o Brasil a limpo". Está em 
nossas mãos fazê~lo_. Peço a Deu~que tenhatp.os, todos? "a 
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coragem necessária para modificar aquilo que podemos"_, (De 
uma oração do A.A.) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Na presente, 
sessão, terminou o prazo para apresentação de emendas ao· 
Projeto de Leí da Câmara n• 83, de 1991 (n' 2.650/89, na 
Casa de origem), que iseiita de tributos_ a remessa de valores 
para o exterior quando destinada a custear--a translação de 
corpos. 

Ao projeto foi apresentada uma emenda. _ 
A matéria voltará à Comissã-:tde A.ssuptos_Eço.n,ôm,icosL 

para exame. 

É a seguinte a e~enda apres~!l!_ada. 

EMENDA N•1 

Ao Projeto de Lei da Câmara n• 83, de 1991 (n• 
2.605, de 1989, na Casa de origem). 

Dê-se a seguinte redação ao art. 2"' do Projeto: 

"Art.. .29 EstaLei entra em vigor em 19 de janeiro 
de 1993." 

Justificação 

. O art. 2" do Proj~tp .-prevê e entrada em vigor da Lei 
a 1' de janeiro de 1992, data já ultrapassada. 

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1992. -Senador Ale
xandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os tiabalhOs, 
designando para a sessão ordinária da próxima segunda-feira 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-3-· 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• 7, DE 
1992 

-Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n• 7, de 1992 (n' 83/91, na Câmara dos Deputa
dos), que altera o artigo 29 da Constituição Federal. (1• sessão 
de discussão.) 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUJÇÀQ N• 4, DE 

. 1992 

Discussão, em primeiro turnn, da Proposta de Emenda 
à Constitu.ição n" 4, de 1992, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães e outros Senadores; que dá nova redação ao artigo 
47 da Constituição. · 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessqo ~S 12 horas e 22 mirir,itoS.) 

DISCURSO PROFERiDO PELO SR. HUM
BERTO. LUCENA, NA SESSÃO DE 15-7-f!2, QUE 
SE REPUBUCA POR HAVER SA[DO COM IN
CORREÇÕES NO DCN (SEÇÃO ll) DE Ió-7-92, 
PGS. 5952 (I• E 2• COLUNA), 5953 (I• E 2• COLUNA 
E 5954 (1• COLUNA). 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para co
municação)- Sr. Presidente, Sr's. Senadores, ocupo à tribuna 

-_ patac manifeStar aO 'Senado e- à Nação o_ meu maís profU:ildo 
pesar pelo prematuro falecimento do Deputado Edivaldo Mot
ta, do PMDB da Parruba, ocorrido no último domingo, du
rarite uma vaquejada, em Patos. 

Homem público desde a mais tenra idade, inicio_u ele 
a-sua a~ivida~e parlamentar comO Vereado~, na cidade de 
Patos, em 1963, Sõb a legenda da ex_-União :Oemocrática Na
cional. Posteriormente, passou a Deputado Estadual, ainda 
pela União Democrática Nacional, filiando-se depois, à Arena 
e, em seguida ab·Partido do Movimento" DemoCrático Brasilei--l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. 
N' 51, DE 1992 

Discssão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 51, de 1992 (n' 29/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Guverno da Tunísia, 
tendo PARECER favorável sob n• 260, de 1992, da Comissão. 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

. nic!.>MI:>B. Bin-1986, elegeu-se: Deputado Federafpe!o 
~ PMDB, e, eri11990, ficou na primeira suplência, 'mas vinha 

- exercendo o mandato em face da licença do Depul9d0 Zuca 
Moreira, que foi convidado a integrar o Secretariado do Go-

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 63, DE 1992 

DiscusSão, em turno único, do Projeto Decreto Legis
lativo n' 63, de 1992 (n• 175/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto -do Acordo de_ Cooperação Económica, 
Comercial, Industrial, Tecnológica e· Financeira, celebrado 
entre o Goverrio da República Federativa do Brasil e o Go
verno dos Emif3dos Árabes Unidos, em Brasília, em 11 de 
outubro de 1988, tendo PARECER favorável sob n• 265, 
de 1992, da Comissão. - de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

vernador Ronaldo Cunha Lima. · · 
O Oeputado Edivaldo Motta tinha uma perso~1.alidade 

sui generis. Eta um homem de temperamento brincalhão, 
-ma'S de uma seriedade a ioda prova: Nunca, em nenhum mo
mento de sua longa trajetória na vida pública, ouvi qf.l)alquer 
comentário que pudesse significar um reparo à sua conduta. 
Homem honesto, deu provas sobejas da retidão do seu caráter 
no exercício dos mandatos que desempenhou, particularmente 

·· 11a Câmara dos Deputados. Tendo sido um Deputado Federal 
daqueles que Se dedicam à assistencia aos município::. que 
lhe dão apoio para se eleger e se re-eleger, Edivaldo Motta 
foi um dos campeões, na Paraíba, no encaminhamento de 
pleitos de dezenas de Prefeitos do meu Estado, junto aos 
ó_rgãos federais. S. EX" pontificou também como um dos Depu
tados Federais da Paraíba que mais consignaram verbas no 
Orçamento da República, direcionadas para a solução de'pro
blemas de interesse geral das comunidades, como, por exem
plo, obras de cc:mstrução de escolas de 19 e 29 graus, obras 
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de construção e manutenção de postos de saúde, obras de 
extensão de linhas de eletrificação rural, obras de saneamento 
básico - abastecimento de água e rede de esgoto -e ~ssim 
por diante. 

Essas verbas eram liberadas por seu intermédio, na fase 
em que apoiou o Governo José Samey, e não se corihece, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nenhuma denúncia sobra a 
conduta do Deputado Edivaldo Motta, durante todo o seu 
procedimento nesse particular. Os Prefei_tos que em S. Ex~ 
votaram e que receberam de S. Er _todo esse apoio são os 
primeiros a proclamar a maneira corretfsSima; digna, austera, 
com que S. Ex~ se houve sempre, a ponto de tomar a iniciativa 
de fazer acusação, contra outras pessoas que procuravam inw 
terferir nos processos de liberação de verbas porque, acima 
de tudo~ ele tinha um compromisso: o compromisso com a 
honradez do seu mandato parlamentar. 

Esse é o homem público que eu, neste instante, home
nageio. 

O Sr. José Richa- Nobre Senador, eu gostaria de'lem
brar a V. Ex~ que, antes-que encerre o seu pronunciamento, 
eu gostaria de apartear V. E~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Sena
dor. Já atenderei a V. Ex' 

E desejo homenageá-lo não apenas como Senador mas, 
sobretudo, como Presidente do Partido do Moviinento Demo
crático Brasileiro, Se.cção da Paraíba, que tinha na pessoa 
do Deputado Edivaldo Motta um dos companheiros e correli
gionários dos mais graduados, mais atuantes e mais presti-
giados. · · 

Era ele um homem do povo, de tal sorte que se tornou 
queridíssinlo ·mi.- sua cidade natal e em todos os municípios 
que o apoiavam, porque S. Ex• vestia a._camiS_Çt do homem 
da rua, usava o chinelo do homem_ d.a rua. _S. Ex• se confundia 
com o povo, não só nas campanhas eleitorais, mas depois 
delas. Como Deputado, ia à sua terra natal e aos_municípios 
que visitava e esta~a ali, em toda parte, contando as suas 
histórias. Era um grande amante e admirador da literatura 
de cordel e, inclusive, nesse particular, deixou uma obra-notá
vel que deve ser editada por amigos seus, em suaJ10menagem, 
porque estava na _sua pele a vocação de um repentista, de 
um daqueles notáveis cantadores do nos_so s.ertã.o. Tanto era 
assim que edificou, na cidade de Patos, a sua terra natal, 
em homenagem aos cantadores do se~o-, a Casa do Poeta. 

Pois é a esse Deputado Edivaldo Motta, que desaparece 
numa hora de tantas perplexidades nacionais, diante de um 
clima de desmo__raliz_a_ção da vida administrativa do _Paí~1. que 
eu, neste instante, Sr. Presidente, quero prestar a minha ho
menagem e trazer um preito de saudade, em nome do PMDB 
e do povo da Paratba. 

Ouço o aparte do nobre Senador José Rich,~. 

O Sr. José Richa -Senador Humberto Lucena, quero 
associar-me a essa homenagem que V. Ex• presta à famílía 
do nosso inesquecível Edivaldo Motta, nesta hora, e dizer 
que tanto quanto V. Ex~ estou chocado .com o prematuro 
falecimento desse Parlamentar. Só quem não o conhecia niais 
na intiinidade é que podia deixar de ter por ele a grande 
admiração que tive. Tivemos o privilégio, eu e minha mulher, 
de conviver com o Edivaldo, com a D. Francisca e cont toda 
a sua famflia. E nesse convívio pess-Oal é que ficainoS conhe-· 
cendo verdadeiramente as pessoas. O Edivaldo Motta ~ra 
muito mais do que isso que V. Ex~ tão bem, nesse rápido 

pérfil que traçou, disse a respeito dele. Era realmente a, figura 
de um típico político brasileiro, um homem preocupado com 
as suas bases. Nos dois mandatos_ que obteve nas umas e 
que tive oportunidade de acompanhar, pude verificàr que 
ele sempre se circunscrevia ao trabalho em quatro ou cinco 
municípios ao redor _de Patos. Ele n~o estendia, .muiJo o seu 
trabalho, porque achava que, depois de eleito, não teria condi
ções de atender a uma região muito ampla. Então, ele se 
concentrava no seu Distrito para podei' atender, quase que 
personalizadame_nte, todos os seus eleitores. Isso é mui(o rar.o! 
Para mim, que sou um defensor do voto distrital, o Edivaldo 
Motta era o típico representante do sistema distrital de vota
ção. Por isso, a sua tremenda identificação com a população 
que ele representava. E, a par disso tudO, que cOnstitui" uma 
característica política digna de ser mencionada e de ser realça
da, ele erauma figura pessoal eXtraO:fdinária! Ele sabia, por 
exemplo, que eu gostava- e gosto até hoje- de carne-de-sol. 
Ele sempre fazia carne-de-sol em sua casa e nunca deixava 
de me convidar. Então, tivemos a oportunidade, eu e minha 
familia, de conviver mais intiinamente com a_famllla do Edi
valdo. E ele era realmente isso tudo que V. Ex• diz. No 
trato pessoal, extrovertido, educadíssimo, atencioso •. untÇt fi
ém lamento que uma pessoa, um político como Edivaldo Mot
ta tenha, tão prematuramente, nos deixado. E acho que V. 
Ex' tem toda razão quando diz que a Paraíba perde muito 
com o falecimento de Edivaldo Motta. Quero associa.r-me 
a essa_ homenagem que V. Ex~ presta, neste instante, ã memó
ria desse grande homem públicO da Paraíba. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -V. Ex• .enfatiza muito 
bem, Senador José Rícha, é}ue ·roí unia morte pi'ematu:ra, 
porque ele desapareceu aos 53 arios de idade- 1 portanto, no 
verdor dos anos, sobretudo para quem se dedicava à política 

. e tinha ainda pela frente um grande caminho a percorrer. 
Só quero me deter mais um pouco naquele _traço que 

considero o principal da sua personalidade, que era a sua 
inti'ailsigente honestidade pessoal e política. 

Em Patos, durante o seu velório e o seu enterro, coml_er
sando com parentes e amigos, cheguei a_ tomar conhec.im~nto 
de mais uma particularidade de E!iiv_aldo Motta. Ele~ .cuja 
família tinha um património muito grande na cidade, consti
tuído de casas e de terrenos, diminuiu muito esses· bens, por
que só empobreceu- ilá política. Na política, uns aumentam 
o património, ele, pelo contrário diminuiu o seu e o de sua. 
família, para fazer face ás despesas com as campanhas eletorais 
de Patos e, sobretudo, quando não conseguia subvenções fede
rais, para ajudar uma Fundação beneficiente a ~'Fundação 
Miguel Motta", que mantinha escolas gratuitas e postos de 
saúde. 

Por. isso, V. Ex~i podem perceber que homem ·extraor
dinário era Edivaldo Motta, num País, como o nosso, onde 
.esses valores morais estão desaparecendo. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. Ex• Um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não. 

O Sr. Nelso~ Wedekin -Senador Humbt;;rto Lucena, 
talvez só por esse último fato a que V. Ex~ fez referência 
-de alguém fazer política por tanto tempo e a-cabar perdendo 
património, às vezes, acumulado pela família - o Deputado 
Edivaldo Motta já merecería a honienagem justa que V. Ex• 
faz a ele, em seu nome pessoal e em nome do Partido .que 
V. E~ preside, na Paraíba. Quero, em nome da Liderança 
do PDT, ~linhar-me à homenagem a esse homem público 
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que tão-·prematuramentc deixa a vida pública, deixa os seus 
amigos, mas deixa, sobretudo, um exemplo para nós todos. 

Ex' 

Ex~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a V. 

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

SR. HUMBERTO LUCENA- Concedo o aparte a V. 

O sr~ -Hugo NãPoTiâõ- Eminente Líder Humb-ertO Luce
na, conheci o Deputado Edivaldo Motta por ocasião da minha 
investidura nas funções de Ministro de Estado da EdUcação. 
S. Ero costumava freqüentar o Ministério para o tratO- de 
assuntos de sua Paraíba, sempre com a característica, que 
saltava aos olhos, de seriedade no cumprimento do dever, 
de honestidade de propósitos. Quando saí do MiniSféfio, tive 
oportunidade de conviver com ele nas sessões ·pteDárias do 
Congresso Nacional, onde sempre manifestava as caracterís~ 
ticas às quais fiz referência. Gtiàido dele urna -fede·, do melhor 
artesanato da Paratba, que me foi ofertada por ele quando 
eu já não era mais Ministro da Educação; deu-a como colega 
de Congresso Nacional. Guardo-a, portanto, ci:>rii. ~uíto cari
nho, simbolizando o noss-o relacionamento, que foi dOs melho
res. Muito obrigado a V. EX" 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• dá o~ seu testemo· 
nho da abnegação com que o Deputdo Edivaldo Motta tratava 
dos interesses da Paraíba, particularmente dos municípios em 
que era votado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica, portaflto, nestas sin
gelas palavras, nossa exaltação à memória do Deputado Edi
valdo Motta. Desejo enviar, de público, uma mensagem de 
renovação de pêsames à sua querida esposa, Francisca Araújo 
Motta, à sua filha Ilana, ao seu genro Nabor e à sua querida 
mãe D. Zefinha. 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço S. Ex' 

O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente Senador, quero 
associar-me às homenagens que V. Exi presta ao nosso compa
nheiro, ao nosso colega da Câmara dos Deputados, Edivaldo 
Motta. Devo dizer-lhe que segunda-feira fui surpeendido de 
maneira amarga, ao ler a notícia do infausto acontecimento 
que foi o seu falecimento. Éramos companheiros dos vóos 
das quintas-feiras à noite. Conversávamos, trocávamoS idéias. 
Quinta-feira passada, viajamOs juntos,_ e,_ n~_9 __ sei._por que, 
tive a impressão de que o Deputado Edivaldo Motta estava 
preocupado, estava - talvez - a sentir alguma coisa, um 
prenúncio de que algo não estava bem. Ele fez a viagem 
até Salvador- trecho' effi que fui se-u companheirO- calado, 
quieto, não participou ·muito das nossas conversas. Quarido 
eu soube, segunda-feira, v~io-me Logo à mente a lembran_ça 
de que o Deputado Edivaldo, possivelmente, já naquela via
gem não devia estar passando bem. Quero dizer, a exemplo 
de V. Ex~ e de outros, que lamento profundamente. Trata-se 
da perda de um filho ilustre, de um Deputado atuante, de 
um homem que empobreceu na vida pública- como V. E~ 
prestou testemunho neste momento- para servir à sua Paraí
ba. Viveu pouco, servindo a sua Parafba, mas viveu intensa
mente o amor que ele teve por sua terra. Por isso, este sergi
pano se· associa e reverencia a sua meiri.ória, nesta tarde; quai:i
d9 V. Ex~ vem à tribuna para falar das saudades, das virtudes, 

da falta que faz à Paraíba o desaparecimento de Edivaldo 
Motta. Era isso o que eu gostaria de acrescentar. 

~O SR. HUMBERTO LUCENA - As palavras de V. Ex' 
sensibilizam-me profundamente, nobre Senador Francisco 
Rollemberg, pelo testemunho que dá do espírito fraterno que 
vivia em Edivaldo Motta e que fazia com -que ele se relacio
nasse de maneira tão fácil com todas as pessoas, sobretudo 
com QS ~eus colegas, tanto no Senado quanto na Câmara 
dos Deputados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao concluir, digo que _a 

cidade de Patos, .onde nasceu o Deputado Edival~o Motta, 
compareceu coletivamente ao seu sepultamento. FOJ uma das 
homenagens póstumas Il!,ais enobrecedoras, a que eu já assisti, 
a um homem público. A medida que ia passando o cortejo 
fúnebre, a multidão, postada nas ruas ou lá dentro do campo 
santo, o aplaudia, _com palmas calorosas, numa Ultima reve
rê?ci~ àquele que foi, acima de tudo, um servidor do povo, 
pnnc1palmente das suas camadas mais humildes e carentes. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

15~ Reunião Ordinária da Comissão Diretora 
_realizada em 19 de agosto de 1992 

Às onze horas e vinte minutos do dia dezenove de agosto 
de um mil, novecentos e noventa e dois, reúne-se a Comissão 
Diretora do Senª-do Federal, na Sala de Reuniões da Presi
dência,_ com a presença dos Excele:ptíssimos Senhores Sena
doreS Mauro Be"Uevides, Presidente, Alexandre Costa, Pri
meiro Vice-Presidente, Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário, 
Saldanha Derzi, Terceiro Secretário, Iram Saraiva, Quarto 
Secretário, e Meira Filho, Suplente. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Ex
celentíssimos Senhores Senadores Carlos Alberto De'Carli, 
Segundo Vice-Presidente, e Márcio Lacerda, Segundo Secre
tário. 

O Senhor Presidente dá início à reunião e subinete aos 
presentes os seguintes assuntos: 

a) Requeriinento n9 529, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Pedro Simon solicita ao_ Senhor Ministro da Economia, 

- Faúmda e Plãnejamento inforinações relacionadas cOm ativi
dades_ a -:argo da Secretaria da Fazenda Nacional e do B.anco 
Cintra! do Brasil. ~ . ~ . 

Os -preSentes, após exame, aprovam á matéria e a encami
nham à Secretaria-Genil da Mesa para as devidas providên
cias; 

b) Requerimento n' 530, de 1992, no qual o Senhor Sena· 
dor Pedro Simon solicita ao Senhor Secretário-Geral da Presi
dência da Republica informações sobre as contas de publici· 
dade da Presidência da República relativas ao exercício de 
1991, submetidas ao exame do Tribunal de Contas da União. 

Os presentes, após exame, aprovam a matériã ·e á encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

c) Requerimento n~' 534, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Nelson W edekin solicita ao Senhor Ministro do Trabalho 
e AdminiStração Federal infoilnações sobre assuntos relacio
nados com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Alimentação de Chapecó - SC. 

__ Os presentes, após axame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 
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d) Requerimento n<> 538, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Pedro Simon_.solicita ao SenhOr Secretário-Geràl da Presi
dência da República informações relacionadas com a constru
ção de heliporto na residência particular do Senhor Presidente 
da República. 

Os presentes.-após exame, aprovam a matérra--e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; -

e) Requerimento n9 544, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Antonio Mariz solicita ao Senhor Ministro da Educação 
informações artnentes a convênios firmados entre o Ministério 
da Educação e Estados e Municípios da região Nordeste. 

Os presentes, após exame, aprovam a··matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providênw 
cias; 

f) Requerimento n" 571, de 1992, no qual o Senhor Senaw 
dor João Rocha solicita ao Senhor Ministro das Minas e Ener
gia informações_ referentes à gestão da Petrobrás e suas empre
sas controladas. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

g) Requerimento n' 590, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Mário Cova:S SOlicita ao Senhor Ministro da Aeronáutica 
informações atinentes ao JlSO do aparelho helicóptero que 
serve ao Senhor Presidente da República, Fernando Collor 
de Mello. 

Os presentes, após exame, aproVam a matéri'à.-ê-a en.Cainiw 
nham à Secretaria-Geral ela Mesa_ para as devidas providên
cias; · 

h) Requerimento n' 594, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Coutinho Jorge solicita à Secretaria do Meio Ambiente 
da Presidência da República e ao InstitutO -Btásileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
informações atinentes aos valores arr~cadados, · Üos termos 
dos artigos 79 e 12 da Portaria n,. 441, de 9-8-89, discrimiilãâos 
por Unidade da Federação e poT ano de arrecadação. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a.encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa_ para as devidas providên
cias; 

i) RequeriinCrito n~ 595, de 1992, no qual o Senhor. Sena
dor Jutahy Magalhães solicita ao Serihoi" Ministro da Econow 
mia, Fazenda e Plancjamento informações a iespeítO de libera
ção recente de Cr$1,5 bilhão do Fundo de Segurp_!:I_ª'J?ita_cional 
à Ajax Seguradora-. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e ·a ert.cãfiii
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

j) Requerimento n' 600, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor João Roc_ha _solicita ao Senhor Ministro da Aeronáutica 
informações atinentes à gestãQ_da-Em~faer e $~~~-eJTipresas 
controladas. _ . __ __ _ _ _ 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

k) Requerimento n' 601, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor João Rocha solicita ao Senhor Ministro das Minas e Ener
gia informações atinentes à gestão da Compallh{i S-iderúrgica 
Nacional-CSN. 

Os presentes, após exame, aprovaffi a ffiaiéría·e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as_ devidas providên~ 
cias; 

J) Requerimento n~ 602, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor João Rocha soHcita ao Senhor Ministro das Minas e Ener
gia informaçõ~s atinentes à gestão da Companhia Vale do 
Rio Doce e suas empresas controladas. 

Os presentes, aPós exame, aprovam a matéria e a encami
ilham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

m) Requerimeitt0ii9 603. de 1992, no qual o Senhor Sena
_dor João Rocha solicita ao Senhor Ministro das Minas e Ener
gia infoimãi;ões atirtentes à gestão da Aç"ominas. 

Os presentes, apõs eXaíne, aproVãrn a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
ciãs; 

n) Requerimento n!' 604, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor João Roc_ha solicita aõ Senhor Ministro da,s Mfõ._as e pnerw 
gia infOrmaÇões referentes à gestão da CompaÍlhia Siderrl.rgica 

-Paulista - COSIP A. 
Os. presentes, ã.pós exãme, apTo.Jarn. a matéria e -a e-ncami

nha..w à ~ecretaria~Geral da_Mesa. para as_ devidas providên-
cias;- -

o) Requerimento n9 617, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor João Rocha solicita ao Senhor Ministro dos Transportes 
e das Comunicações informaçõe-s_ atjnentes à gestão da Rede 
Ferroviária Federal e suas empresas ·controladaS. -

Os presentes, após exãme, aprovam a matéria e a encami
nham à Se~retaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

p) Projeto de Resolução que'" Altera o Regulamento Ad
ministrativo do Senado Federal, transforma a Auditoria _em 
Secretaria de Controle Interno, e dá outras providências". 

É designado o Senhor Primeiro Secret·:•rio para relatar 
a matéria. 

O Senhor Presidente, então, passa a palavra ao Senhor 
Primeiro Vice-Presidente, que leva ao exame dos presentes: 

-a) Parecer favorável à prestação de contas do Parlamento 
Latino-Americano- Grupo Brasileiro, relativa aos primeiro 
e segundo trimestres de 1991 (Processo n' 015920191-7). 

Os presentes, após discussão, aprovam o pareCer; 
b) Parecer favorável à prestação de contas do Grupo 

Brasileiro da União Interparlamentar, relativa ao segundo 
semestre de 1991. 

Os presentes, após discussão, aprOVam o parecer; 
c) Parecer oral favorável ao pedido de ressarcimento de 

despesas médicas, formulado por Nair Viana Santos, no Pro
cesso n' 010634/92-4, com redução para 50% (cinqüertta por 
cento) do valor indicado pela Subsecretaria de Assistência 
Médica e Social._ 

Os presentes, apóS.: diScussão, "ã.provarri-0 parecer; 
d) Parecer favorável à solicitação do servidor_ Çado~ A_n

tonio Isac de transferência da CategOria Funcional d_e Técnico 
Legislativo, Área de Seg_!lrança, para a Categoria Funcional 
de Técnico .,.. gislativo, Area de Processo Legislativo, obser
vado o pressuposto da existência de vaga (Process-o n~ 
010~13192-3). 

Os preSentes, após discussão, aprovam o parecer; 
Dando seqüência à reunião, o Senhor Presidente passa 

a palavra ao Senhor Primeiro Secretário, que submete ao 
exame dos presentes os seguintes assuntos: 

a) Parecer contrário ·ao Processo n"_020072/91-0 (anexos: 
Processos n'' 006559187-5, 006703/87,9, 004659187-2 e 
015022/91-9), em que Assistentes Jurídicos requerem o resta-
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belecimento do pagamento da Gratificação de Desempênbo ~ S~üza -e-Yedil Maria sare-de Matos Coutinho, requerem que 
de Função Essencial à Prestação Jurisdicional. lhes sejam pagas, com a devida correção monetária; as diferenR 

Após discussão, os presentes aprovam o parecere indefeR ças de proventos relativas à promoçã() que tiveram, retroativas 
rem o pleito; · a 'janeiro de 1991. . . 

b) Parecer ao Processo n• PD-000330/92-2, no qual oSe-. - - O parecer é discutido e, antes de sersubmetido à votaç3o, 
nhor Diretot-Geral de Administiação da Presidência da Repú- o Si!nhor Primeiro Vice-Presidente solicita, e lhe é concedida, 
b~ca solicita a cessão ~efinitiva, pelo P-rodãsen, de 1.000 (um víSúl-da matéria; --
mil) rolos de fita magnética para e:omputador, em desuso no b) Parecer ao Processo n"' 014116191-0, que trata da pres
Prodasen, em face da mudança de equipamento, no qual con- tação de contas do Senador João Calmon relativa à sua viagem 
clui pela doação, em cará_ter excepcional. ~ _a<2_e~erior para tratamento de saúde, no qual conclui favor~::-

0 parecer, após discussão, é aprovado" pelos presenteS; velmente, com o ressarcimento de US$305,19 a Sua Exce"-
c) Processo n• 016941/91-8, no qual a Comissão de Inqué- lência. 

rito designada pela Portaria n"' 9, de 1992, sugere a demissão, Os presentes, após discussão, aprovam o pafecer; 
por abandono de cargo, do servidor Cláudio Luís Salgueiro Com a palavra, o Senhor Senador Meira Filho, Suplente 
de Carvalho. - da Comissão Diretox:a, apresenta Proposta de Ato que "Altera 

É designado 0 Senhor Terceiro Secretário para relatar o AtO n" 4, de 1991, que disciplina a concessão de imóvel 
a matéria; · funcional a Senador (Processo n• 009880/92-5). . 

d) Processo n9 017323/91-6, no quãl a Comissão de Inciué- Os presentes, após debates, aprovam a proposta com 
rito designada pela Portaria n9 9, de 1992, sugere a dem_íssão, alterações, assinando o respectivo Ato, que vai à publicação. 
por abandono de cargo, do servidor José Fernando Pime.Otel Por fim, a palavra é concedida ao Senhor Diretor-Geral, 
Seixas. _ que submete ao exame da Comissão Diretora, as seguintes 

É designado o.Senhor:Pri~eiro Vice-Presidente para rela- matérias: 
tara matéria; -a) Processos n" 006920/92-6 e 006921/92-2, com exj:>e-

e) Processo n"005199/91-3, no qual a Comissão de. I~q~é- - "diente da Subsecretaria de Serviços Gerais solicitando a recon
rito designada pela Portaria n9 18, de 1992, sugere a demissão, sideração da decisão da Comissão Diretora, adotada na 12• 
por abandono de cargo, da servidora Nadir da Rocha Gomes. Reunião Ordinária, realizada em 15 de julho de 1992, quando 

É designado o S,enhor Quarto Secretário para relatai a · · índeferiu a prorrogação do Contrato firmado com a Confe-
matéria. - dera!- Vigilância e Transporte de Valores S/ A, para presta-

A seguir, 0 Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor ção de vigilância armada, até a conclusão do processo licita-
Terceiro SecretáriO, que submete aos presentes os seguintes tório destinado à contratação de porteiros para as residências 
assuntos: - oficiais e Serviço de Transportes. _ 

a) Parecer favorável à solicitação do Senhor Presidente Os ·presentes, após debates, reconsideram a decisão ante-
da Uru.ão dos Aud•"tores FI.s""'s do T uro N CI·o 1 (U rior e· autorizam a prorrogação do Contrato, na fonlta solici-""'"' eso a na na-
fisco) para a impressão, pelo Cegraf, de 20.000 (vínte mil) tada pela Subsecretaria de Serviços Gerais; 
exemplares do livro "Forum Nacional sobre Reforma Fiscal". b) Expediente do Senhor Vladimir Carvalho solicitando 

Os presentes, após discussão, aprovam 0 parecét~· a confecção, pelo Cegraf, de cartaz referente ao filme "Conter-
p râneos Velhos de Guerra", para partícipação no Festival ln ter-

h) arecer favorável ao Processo n9 008227/92-6, em que nacional de Cinema de Gramado. 
o ex-Senador José Bernardino Lindoso solicita o reSsarcimen- É designado 0 Senhor Primeiro Vice-Presidente para rela-
to integral de despesas médico-hospitalares conforme reque- tar a matéria., 
rido no Processo n• 003121/92-5. c) Processo n• 005456/92-4, no qual a Diretoria-Geral 

Os presentes, após discussão, aprovam o parecer; -
c) Parecer favorável à Proposta de Ato da Comissão Di- propõe que a Comissão Dii"etora autorize a dedução de despe-

retora que "Institui 0 Programa de Assistência _em CreChes sas com passagens aéreas da ajuda de custo concedida ao 
servidor Sebastião C. Carvalho, para ti-atamento de sãúde 

e Pré-Escolas do Senado Federal", formulada pelo Grupo de sua esposa em São Paulo, conforme decisão adotada na 
de Trabalho criado pela Portaria n9 12/91, do Diretor-Geral, 10~ Reunião Ordinária, realizada em 22 de junho de 1992. 
com votq do Senhor Primeiro Vice-Presidente, pela aprovação É designado 0 Senhor Quarto Secretário para relatar a 
do parecer do Relator (Processo D' 009791/92-2). matéria; · 

Após debates, os presentes aprovam o parecer e aSsinam Nada mais havendo a tratar. o Senhor Presidente declara 
o respectivo Ato, que vai à publicação. 

I 
encerrada a reunião, às doze horas e cinqüenta minutos, pelo 

A pa avra é concedida, então, ao Senhor Quarto Secre-
tário, que submete à apreciação da Comissão Diretora, as que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secre-

tário da Comissão Diretora, lavrei a p-resente Ata que. depois 
seguintes matérias: de assinada pelo Presidente, vai à publicação. 

a) Parecer ao Processo rt' PD-000857191-2, no qual as Sala da Comissão Diretora, 19 de agosto de 1992. 
servidoras do Prodasen, Regina Célia Pereira Feníandes de Senador Mauro BenevJdes, Presidente. 
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1- ATA DA 158•SESSÃO, EM24DE AGOSTO DE 

1.1-ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Aviso do Ministro da Previdência Social 
- N<:> 209/92, solicitando que seja agendado. para o . 

dia 26 de agosto do corrente ano o seu comparecimento 
ao Plenário do Senado para prestar esclarecimentos relatj
vos à Previdência Social. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 
Abertura de inscrições para interpelações ao Sr. Minis

tro da Previdência Social que comparecerá ao Senado Fede
ral no próximo dla 26. 

1.2.3- Oficio 
- N' 217/92, da Liderança do Bloco Parlamentar, 

referente à indicação do Deputado Elísio Curvo para subs
tituir o Deputado José Múcio Monteiro, como membro 
efetivo, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito desti
nada a apurar fatos contidos nas denúncias do Sr. Pedro 
Collor de Melio. 

1.2.4 - Comunicação 
Do Senador Dirceu Carneiro de auséncia dos trabalhos 

da Casa no período de 13 a 18 do corrente. 
1.2.5- Comunicações da Presidência 
- Recebimento do Ofício n' 8.591, do Presidente da 

CârriaraMunicipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 
encaminhando ao Senado proposição aprovada por aquela 
Casa, sugerindo medidas legislativas para coibir a prática 
de crimes hediondos, visando reduzir a violência urbana. 

- ,Convocação de sessões conjuntas a realizarem-si? 
amanhã, às U horas, destinada à apreciação da Medidà 
Provisória n' 303/92 e, às 16 horas, destinada à promulgação 
da Emenda Constitucional n' 2. · 

1.2.6- Discursos do Expediente 
- SENADOR CHAGAS RODRIGUES - Reque

rimento de urgência de autoria de S. Ex•, que formalizará 
junto à Mesa, para a votação do Projeto de Lei da Câmara 
n' 71/92, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho 

, .. 

da 22• Região da Justiça do Trabalho e dá outras provi-
dências. _ . ___ _ _ __ __ 

- SENAJ:)OR CESAR DIAS -Apeio em favor da 
aj>rovaçáó de projeto de lei de autoria de S. Ex~, que 
dispõe sobre a comercialização e a distril?uição de combus
tív"eis automotivO~ e- seUS derivados, e dá outras provi
dências. 

·-_ 1iENÁDOR MAGNO BACELÂR - Seca no 
Nordeste. 

- SENADOR RONALDO ARAGÃO - Leitura 
do relatório da CPI do Caso PC. Importância da conclusão 
das obras da hidroelétriCa de Samuel, em Rondônia. 

1.2.7- Comunicação da Presidência . 
Recebimento do Ofício nS> 287/92, do Diretor Financei

ro-Administrativo do Departamento de Estradas de Roda-
gem de Minas Gerais,_ encaminhando documentação com
plementar ao Ofício !1' S/22192. 

1.2.8 -- Requerimento 
N9 640/92, do Senador Dario Pereira solicitando que 

seja considerado conto licença autorizada_ o período de 
18 a 20 do corrente mês. Votação adiada por falta de quo
rum. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Decrete Legislativo n' 51/92 (n' 29/91, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Comercial entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Tunísia. Discussão encerrada, fican~ 
do a votação adiada nos termos do art. 168 do Regimento ' 
Interno. 

Projeto ele Decreto Legislativo n' 63/92 (n' 175/92, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação Económica, Comercial, Industrial, Tecno~ 
lógica e Financeira, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo dos Emirados Ára
bes Unidos, em Brasília, em 11 de outubro de 1988. Discris~ 
são encerrada, ficando a votação adiada nos termos do 
art. 168 do Regimento Interno. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILELA OE MAGALHÃES 
Diretor.Oeral do Senado Federal 
AGAC!EL DA SILVA MAIA 
Diretor Bzec.utivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Ad.Jniniltrativo 
LUIZCARLOS SASTOS 
Dirctor hduatdal 
PLORIAN AUGUSIO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Proposta de Emenda à Constituição n' 7192 (n' 83191, 
na Câmara dos Deputados), que altera o art.29 da Consti
tuição Federal. Discussão encerrada, em 2~> tUinO. -

Proposta de Emenda à Constituição no 4!92, de autoria 
do Senador Jut_ahy Magalhães e outros Senadores, que 
dá nova redação ao art. 47 da Constituição~ Em fase ele
discussão (4• sessão). 

1.3-1 - Comunicações da Presidência 
- TérmiiiO do prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto de Lei do Senado n' 40192-Complementar, sendo 
que ao mesmo foram oferecidas 4uas· emendaS. 

- Témiino do prazo sem que tenha sido interposto 
recurso, no sent_ido de inclusão em Ordem do Dia do Pro
jeto de Lei do Senado n"' 386/9t, que alter~ e acrescenta 
dispositivos ao art. 151 do C6digo Penal, e díSp-6e sobre 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso 1ob reapo,W.bilidade da Me1a do Senado Fed~~ 

ASSINATURAS 

Tiragem 1.200 exemplares 

a execução do inciso XII do art. 5'?-, parte final, da Constí
- tu~çãq Federal. À Câmara dos Deputados. 

- Can:celaiDento da sessão ordinária do Senado ama-
nhã, em virtude de sessão solene do Congresso Nacional, 
destinada à promulgação da Emenda Constitucional n"' 2, 
de 1992. 

1.4-ENCERRAMENTO 
2- ATO DO PRESIDENTE 

N• 336, ~de 1992 . 
3- PORTARIA DO 1• SECRETÁRIO 

N' 51, de 1992. 
4- MESA DIRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6=- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES ~ . .. 

Ata da 1583 Sessão, em 24 de agosto de 1992 
23 Sessão Legislatiya Ordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs_ Mauro Benevides e Magno Bacelar 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Álexandre Ceata - Amir Lando - Antonio Mariz -
Corlos Patrocfnio - ctsar Dias - Chagas Rodrigues -
Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Epitácio cafeteira -
Fernando Henrique cardoso - Garibaldi Alves Filho -
Hugo Napolello - Humberto Lucena - Hydekel Freitas -
Iram Saraiva- Irapuan Ceata Júnior- Joao Calmon- José 
Paulo Biso! - Magno Bacelar - MauriCio Correa - Mauro 
Benevldea - Meira Filho - Nabor Jtinior - Nelson carnei
ro - Ney Maranhao - Onofre Quinan - Rachid Saldanha 
Derzi_- Raimúndo_ Lira- Ronaido Aragl!o - Vaimir campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. -

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. I' Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE . 

Aviso"' 209/GM-MPS 
Brasnia, 20 de agosto de 1992 · 

Senhor Presidente, 
Retomo à presença de Vossa Excelência para tratar do 

assunto relacionado com a minha possível convocação para 
prestar esclarecimentos a essa Casa sobre assuntos pertinentes 
à Previdência Social, particularm_ente com relação às reformas, 
no sistema previdenciário brasileiro, objeto do meu_ Aviso 
n' 195, de 12 de agosto do corrente. 

Por entender tratar-se de questão que vem suscitando 
diversas dúvidas não só junto à população, como também 
no .seio dessa Cãsa Legislativa, valho-me da oportunidade 
para, com base no inciso II do art. _397, Título XI, do Regi
mento Interno do Senado Federal, solicitar seja agendado 
para o dia 26 de agosto p.v., às 14h30min horas o meu compa
recimento ao Senado. 

-Atenciosamente, Reinhold Stepbanes,.Ministro da Previ
dência Social. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência comunica ao Plenário que, nos termos-do disposto 
no art. 397 do Regimento Interno, comparecerá ao "pleilárlo 
do Senado, no dia 26 pTõX:iino; ãs14h30min, o Exm~ Sr. Minis
tro de Estado da Previdência Social, Dr. Re)'nhold Stephanes, 
,que abordará assuntos relativos às reformas do sistema previ
denciário brasileiro. 

As inscrições para as lnte.rpel3çóes ao Sr. Ministro en-cOn-
tram-se abertas a partir deste momento. -

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1"' Sec!etário. 
É lido o seguinte: -- -

GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR PFL/PRN/PSC 

Ofidon' 217-L-BL. PARL./92Brasflia, 24 de agosto de 1992 
Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Elísio 

Curvo, PRN/MS, para substituir o Deputado José Múcio Mon
teiro, PFL/PE, como Membro Efetivo, na Comissão Parlaw 
mentar Mista de Inquérito responsável por "apurai fatos conti
dos nas denúncias do Senhor Pedro Collor de Mello referentes 
às atividades do Senhor Paulo César Cavalcante Parlas, Capa
zes de configurar ilicitude penal". 

Aproveito o ensejo para renovar-lhe protestos de estima 
e apreço. - Deputado Luís Eduardo, Líder do Bloco Parla
mentar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Srs. Senado
res, o Líder do PFL, Luiz Eduardo Magalhães, propõe a 
substituição, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
que apura irregularidades praticadas pelo Sr. llC Farias, do 
Deputado José Múcio pelo Deputado Elísio Curvo. _ 

Será feita a substituição solicitada, com a indispensável 
comunicação à Câmara dos Deputados, que é exatamente 
a Casa a que pertencem os interessados, Deputado José Múcio 
e Deputado Elísio Curvo. 

Sobre a mesa,_comunicação que será lida pelo Sr. 1" Secre
tário. 

É lida a seguinte 

Of. 153/92- PRSECR Brasília, 20 de agosto de 1992 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência minha auséncia desta Capi

tal no período de 13 a 18 do corrente, em virtude de partici-
pação na Semana do Economista, realiz$da ___ em Lages/SC, 
onde proferi conferência versando sobre o tema "Mercosul 
e Tendências". 

Aproveito a oportunidade para r_enovar-lhe protestos de 
alta estima e consideração.- Senador Dirceu Carneiro, Rri
meiro Secretário. 

FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO 
PLANALTO CATARlNENSE 

CERTIDÃO 

Certificamos para os dévidos fins e a quem interessar 
possa, de que o Doutor Dirceu ~at:neiro, participou como 
Conferencista na Semana do Economista ocorrida de 11 a 
17-8-92, no Salão Nobre da Uniplac- Lages/SC. 

Certificamos, outrossim, de que a Conferência abordada 
pelo Doutor em epígrafe foi realizada em data de 17 -8~92 
e versou sobre "Mercosul e Tendências", tendo sido altamente 
proveitosa para o aprendizado, ficando, inclusive, destaque. 

para trabalhos pedagógicos a serem efetuados pelos Acadê
micos participante~. 

É o que nos cumpre certificar: 
Secretaria Acadêmica, aos dezessete dias do Inês de agos

to de mil novecentos e noventa e dois. 
Faculdade de Ciências Económicas, Contábeis, Adminis

trativas, Jurídicas e Sociais de Lages- Prof. José Maria Wolff 
da Silva, Secretário. 

-Faculdade de Ciências Económicas, Contábeis, Adminis
trativas Jurídicas e Sociais de Lages - ProL João ldalino 
Somarivi, Diretor- Prof. A velar Baptista Fortunato, Coorde
nador. 

c -0 SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)- O eXpedien
te liilo vai à publicação. 

Pelo Ofício no:> 8.591, de 14 do corrente mês, o Presidente 
da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 
encaminha ao Senado proposição aprávada por aquela Casa, 
sugerm.do medidas legislativas para coibir a prática de crimes 
hediondos, visando reduzir a violência urbana. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, para conhecimento e- exame das 
sugestões. 

_O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi
dência convoca sessão conjunta a realizar...ge amanhã, às 11 
horas,_ no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à 
apreciação da Medida Provisória no:> 303~- de -4 de agosto de 
1992. 

A Presidência, igualmente, convoca Sessão Solene con
junta, a realizar-se amanhã, às 16 horas, no plenário da Câma
ra dos Deputados, destinada à promulga_ção da Emenda à 
Constituição fi'? 2. · . . . 

Como se recordam os Srs. Senadores, essa emenda diz 
respeito à antecipação da consulta plebiscitária que, ao invés 
C:Je ser procedida no dia 7 de setembro de 1993, fica antecedida 
para 21 de abril, nos termos de recente decisão do Senado 
Federal, corroborando manifestação anterior da Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores 
_inscritos. 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre 
Senador Ronaldo Aragão. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - Pl. Pronuncia 
o segui:õ:te -discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, desejo, nesta oportunidade, comunicar à Casa 
e à Nação, de modo especial ao povo do meu Estado, o 
Piauí, q•1e, na semana passada, precisamente na quinta-feira; 
chegou ao Senado Federal, vindo da Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Lei n" 1.165/91 e, aqui, nO Senado, passou a 
tramitar sob o n~ 71192. 

Este projeto, Sr. Presidente, cria a PrOcu:fadoria Regional 
·do Trabalho da 22• Região da Justiça do Trabalho e dá outras 
providências. 

A 22! Região do Trabalho está sediada no Piauí, con::t 
sede eni Teresina. O Tribunal da Região já foi criado e, na 
oportunidade, tive também o cuídado de requerer urgência 
para que a matéria tramitasse com a maior rapidez possível. 

Agora, Sr. Presidente, quero comunicar à Casa que já 
encaminhei à Mesa requerimento de urgência nos seguintes 
termos: 
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"Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n9 71, de 1992, que cria a Procuradoria Regia~ 
nal do Trabalho da 22' Região e dá outras providên-
cias." - · 

é_ q_~e qualquer posto de gasolina possa contratar a· bandeira 
que quiser defender, sem ficar mais preso à Qutorga do Go
verno. 

Gostaria que o Senado Federal, através da Comissão de 
Assuntos Económicos, fizesse um trabalho com a maior urgên
cia possível, para que não tivé-ssemos com esse projeto uma 

O requerimento está assinado por Chagas Rodrigues, no maior cartelização de petróleo no País. Hoje, sabemos que 
exercício da Liderança do PSDB; pelo Senador Humberto algumas bandeiras já formam uma cartelização desses combusLucena, no exercício da Liderança do PMDB; pelo Senador 
Esperidião Amin, na Liderança do Partido Democrático So- tiveis e se houver liberalização de preços e _n_ão houver uma 
cial; e pelo Senador Elcio Álvares, no exercício da Liderança desregulamentação no que tange aos postos de revenda, surgi-
do PFL. rá no País um grande cartel de combustíveiS. --

sr Pr -d te es r ·m t · st·fi rq Pens(!.ndo na conseqüência da liberalização do preço de . es1 en , se equen en o se JU 1 1ca po ue o 
Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região deve instalar-se combustíveis automotivos, com a possibilidade de haver a 

cartelização, apresentamos um projeto-de lei visando desreguno próximo mês e, como se trata de matéria pacífica, pois 
já tivemos oportunidade de votar projetas semelhantes, e co- lamentar os postos de revenda e a outorga do Governo, dessas 

bandeiras. Os pOstos de revenda ficarão livres para coinprarem 
mo esse projeto é da iniciativa do Ministério Público~ aten- dir_eta_mente os seus combustíveis nas destilarias e postos de 
dendo a todas as exigências constitucionais e legais, eu me 

revenda. Posteriormente, revenderiam ao consumidor. com permiti tomar a iniciativa deste requerimento de urgência. 
Desnecessãrio dl.zer e 0 meu Estad 0 Piauí -0 sua margem de lucro, podendo, então, entrar no livre merca-- qu n o, , na do, como prevê o Governo Collor, a economia brasileira, só os trabalhadores, como os empresários, advogados, Minis-

tério Público, todos estão interessados em ver instalado o dentro desse princípio do neoliberalismo. - - . 
Tribunal Regional do Trabalho _com a maioibreVidade. Estou Era o que eu titlha.a d~zer, Sr. Presiden~e. (Muit9 be,m.!). 
oerto de que os Srs. Senadores, que já aprovãram.-a~aiação ~ ~O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
do Tribunal, terão agora, com satisfação, oportunidade de a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar, ilustre represen-
aprovar também este projeto que cria a Procuradoria Regional tante do Maranhão nesta Casa. 
do Trabalho da 22• Região. O SR- MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. De Já, agradeço oseguintediscurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
a boa vontade que, sei, os Srs. Senadores, V. Ex~ e todos nobr_es Srs. Seriadores, a cada dia, vemos com maior espaço 
terão para que o Piauí possa ter também o seu Tribunal Regia-_ na imprensa nacional, 0 clamor do Nordeste em face das 
nal do Trabalho em pleno funcionamento. · grandes secas. que acometem aqueles Estados menos favore-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo cidos do nosso País. 
a palavra ao nobre Senador César Dias. Sr. Presidente, temos visto, no atual Governo, o lança-

mento de programas com muita divulgação, mas que, na reali-
0 SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR, Pronuncia o seguinte dade, não têm seqüência. 

discurso. Sem revisão do orador.)-:- Sr. Presidente, Srs. Sena- Falou-se este ano na supersafra, nas providências adota-
dores, o Governo anunciou que íríi.faze-r, hoje, a liberação das pelo Governo para que o País produzisse a maior quanti-
dos preços dos combustíveis. Sabemos que atualmente a eco- dade de grãos jamais vista na nossa história. 
nomia brasileira está lendo a cartilha do livre mercado. Temos Houve Deputados que di.sseram que essa produção era 
uma preocupação muito grande no que tange a essa liberali- do tipo goma de mascar: crescia e diminuía de acordo com_ 
zação dos preços dos combustíveis. Anteriormente, já fora os interesses do Governo. ·· 
feita a desequalização dos preços em algumas regiões distantes Na realidade, a produção não alcançou os ob}etivos alve.: -
do País e sem nenhum _critério, nó que diz respeito à venda jados e. o que é pior, em face da falta de estradas, não houve 
de combustíveis automotivos. ~---escoamento da produção e o produto chegou à mesa do consu-

0 Governo, hoje, provavelmente. estaria liberando os midor com o seu custo mais elevado, contribuindo, assim, 
preços da gasolina, do álcool, dÕ 6fe0 diesel e de outros deriva- para o aumento dessa inflação que o Gove-rno não ctníseguiu -
dos do petróleo. Nós estamos_ preocupados com essa intenção abater com um único tiro. 
do Governo de, através da Petrobrás e das outras bandeiras sr·. Presidente, enquanto este País não tiver uma política 
que fazem a revenda de petróleo, liberar esses pre-ços. Eiltão, de irrigação séria e realmente comprometida com a solução 
fizemos, na semana passada, um projetO de lei que vem a do grave problema que, habitual e tradicionalmente, atinge 
desregulamentar os preços de comb!lStíveis. o Nordeste, será impossível fazer agricultura sem planeja-

Este projeto tem como fulcro principal desregulamentar menta. Além disso, o êxodo rural a cada dia cresce, trazendo 
os postos de revenda, ou seja, os postos de gasolina. É que miséria e fome para as nossas capitais. 
esses postos, para fazerem a revenda de derivados de petróleo, Seria muito oportuno que o Ministro da Agricultura, 
estão ligados a determinadas bandeiras, como por exemplo, tão entusiasmado em seus objetivos diante dos órgãos de im~ 
Shell, Esso, Petrobrás, Texaco etc., e não têm liberdade para prensa, realmente pleiteasse do Ooverno Federal_- como 
vender os seus combustíveis, e ter frofas de caminhões para está sendo _solicitado hoje pelo Ministro da Ação Social no 
buscar os combustíveis nas destilarias de álcool, gasolina ou sentido de construção de casas populares -fossem destinadas 
óleo diesel. verbas para minorar o sofrimento do agricultor nordestino, 

Por conseguinte, está havendO uma desregulamentação que hoje, em muitas cidades e no campo, não tem-sequer 
de preços de combustíveis! mas, por outro lado, exíSte uma água para beber. 
regulamentação significativa no que tange aoS revendedores, Há poucos_ dias ouvi a notícia de que no Quênia~ na 
aos postos de gasolina. Coro isso, em nosso projeto, o objetivo África, o povo está morrendo de sede. Se tivéssemos um 
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trabalho sério de divulgação encontraríamos regiões no Brasil pregos, tanto diretos quanto indiretos, além do transtorno 
que, infelizmente, padecem do mesmo mal. aos pais de família que estão sendo despedidos. 

A agricultura, Sr. Presidente,-ainda é a grande esperanç~ Mais uma vez, Sr. Presideilfe, apelo para a sensibilidade 
para a alimentação deste País. Sem critérios que levem em das autoridades federais, para que pelo menos a hidrelétrica 
conta os estudos feitos não adianta oferecer recursos sempre de Samuel, na Amazónia, seja terminada. Já chamamos a 
muito caros e inaceSsíVeis aos produtores. Não adianta falar-se atenção mais de uma vez para o encarecimento dessa hidroelé-
em seleção de sementes se a seca não permite que ela germine trica, porque à medida em que se protela o término dessa 
no solo estéril do Nordeste. usina aumenta o custa· social e económico~ tanto _para a Nação 

Sr. Presidente~ urge que se tome provídências ma!s enér- quanto J?ara o Estado de Rondônia. 
gicils~ que se esqueça a Crise pófítíco-institUCiõfl-af por que - QUandO fui Presidente da Comissão Mista de Orçamentos 
atravessa o País e que se pense no amaahã. _ Hoje Illesmo, foram colocados recursos para o término da construção civil 
quando vemos nesta Casa o plenário totalmente vazio e todos da usina _e também para o sistema de transmissão. Se a usina 
os Srs. Parlamentares em tomo de uma CPI, é de lamentar é concluída, mas não tem o sistema de transmissão fica do 
que não se procure manter as "institUições funcionarido, que meSmo tainanhO. cconio é que Se Vã.i transportar energia, Sr. 
não se procure trazer Soluções para os problemas mais graves Presidente, sem ter o sistema de transmissão? 
que atingem as nossas populações menos favoreci~as. Preocupados cÓ11_1 isso, alocamos recursos para o iníciO 

Assim, nesta tarde, quero regístrã.r o prOtesto dós agrícul- da cOnstrução do sistema de transmissão; foram feitas licita
tores de todo o Nordeste no sentido de que o Governo Federal çóes internacionais etc., e até hoje nada se fez, continua do 
examine o problema com mais atenção e não se restrinja mesmo tamanho: não tem o sistema de transmissão. O que 
a apresentar aquelas soluções de cesta básica, de leite, ou se reclama é que não existe dinheiro, não há recursos. 
alimentos que só chegam no momento da eleição e agravam Esta é mais uma fndagação que faço nesta Casa: como 
ainda mais a solução ali existente. _ é __ que fica? Como é que este País. pode ir pªra o Primeiro 

É preciso que o Governo se co~prometa com unia política Mundo? E aqui eu queria fazer um lembrete: alguém já disse 
agrária mais justa para que o Brasil saia da ~gme e da miséria, que, da mã.neiia que estamos, não vamos para o Primeiro, 
já que se encontra em uma grande crise moral. vamos para o Quarto Mundo. Estamos caminhando celere-

Erã:-o-qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. mente para o Quarto Mundo, não para o Primeiro. 
Repito, Sr. Presidente, essa hidrelétrica não é a solução 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo para o problema energético do Estado de Rondônia, mas 
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão, ilustre_represen- é um início. Hoje ela não atende mais à demanda energética 
tante de Rondônia nesta CaS_ã_: ___ - . daqUela urlida_de federada, mas é alguma coisa. Daí por que 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia poderiam surgir as construções de PCHs, pequenas centrais 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, hidrelétricas nos cursos do rio, onde também há o problema 
Srs. Senadores, Venho à tribuna desta Casa para falar a respei- do meio ambiente tãO falado, tão decantado em prosa e verso, 
to de uma obra pública da maior importância para o meu triã.S a região fica sem o desenvolvimento. 
Estado. Como se vai criar emprego? Como ~ vai çriai"'- i-ttdúStr"ia, 

Antes, porém, eu gostaria de registrar o dia de hoje como se não existe energia elétrica na Região Amazónica para que 
da maior importância para o Brasil, quando se lê o relatório ela entre no processo de desenvolvimento nacional? Para a 
da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a apuração, a construção de-pequenas centrais hidrelétricis -é necessário que 
partir da denúncia do Sr. Pedro Collor de Mello, feita há haja um adequado sistema de transmissão, sem o qual não 
70 dias, a respeito do Sr. Paulo César Farias. podemos gerar energia elétrica indispensável ao desenvolvi-

Hoje, toda a Nação, através do rádio e da televisão, mente do País. Portanto, o projeto da Usina de Samuel inclui 
dos órgãos de imprensa, espera a conclusão desse relatório; o sistema de transmissão. 
todos os segmentos da sociedade estão realizando movimentos Então, Sr. Presidente, estou chamando a atenção desta 
nas capitais ~ como hoje, no Rio; ani.anhã, em São Paulo Cas~ e do Ministério da Infra-Estrutura para que não façam 
-clamando por justiça, para que ·se tire -esTe País da situação ouvido de mercador quanto aos problemas da Região Amazô
em que se encontra. _ ~" nica e quanto aos problemas d.o. E_s!ado de Rondônia, que 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em Rondônia, há mais são-iiiJ.ensos: Os programas do GOverno Federal foram divul
de dez anos iniciou-se a construção da Hidrelétrica de Samuel, gados através da imprensa nacional, muita gente acreditou 
considerada, na época, a redenção para -o Estado em energia, e se deslocou para aquela região, que era o eldorado. Foram 
dado o seu potencial de 234 quiloWatts. Foi projetada para _feitos. programas na televisão e no rádio, e houve migração 
cinco anos, mas hoje, depois de mais de doze anos, ainda do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sudoes
não chegou ao seu término, ·que deverá ainda se estender te, para a Região Amazónica. Principalmente, naquela épOca 
por mais cinco anos. -----pessoas deslocaram-se para o Estado de Rondônia, onde se 

Seu custo inicial era de US$500 mHiiOes,_mas já está prometia infra-estrutura, energia elétrica, saúde, educação. 
em mais de US$1,200 bilhão_. Parã. nossa tristeza, das cinco O que estamos vendo é que os programas ficaram só nO papel, 
turbinas programadas, as três que ianda estavam em fase de assim como os programas de aSsentamento do INCRA, que 
construção civil tiveram suas atividaes paralisadas, acarretan- precisam continuar, precisam ser implantados. É preciso que 
do sérios prejuízos para o desenvolvimento da economia do esses programas, esses projetas saiam do papel e venham 
nosso Estado, como para o Estado do Acre, visto i:J.ue -a hidre- para a realidade da Região Amazónica, que tem a vocação 
létrica deVerá atender a Rio Branco e a Porto Velho. Hoje de contribuir para o desenvolvimento nacional. 
ela não atende sequer a Porto Velho e muito menOs a Rio A Região Amazónica não quer esmola, quer ajuda para 
Branco. Isso, Sr. Presidente, Srs. Senadqres,__vem ~usando integrar-se no processo de desenvolvimento nacional. Enten-
sérios prejuízos à economia, pois diminuiu o número de em- . do que es_sa integração, Sr. Presidente, começa quando h~ 
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energia. E. preciso que os órgãos responsáveis do GoVem_o 
Federal comecem a ·a_gir, a c1.1:~prir com aquilo que há no 
seu programa. 

Com este pronunciamento, Sr. Presidente, quero chamar 
a atenção, para essa problemática do meu Estado,_ a energia 
elétrica. 

A partir daí, teremos um Estado que contrib~i para o 
desenvolimento do País, porque temos um potencial muiio 
grande de riqueza mineral e vegetal, um povo trabalhador 
que quer progredir e quer se integrar ~o desenvolvimento 
desta Nação. Mas é preciso que o Governo F~deral não fique 
surdo e mudo para os seus reclamos, para as suas reiVindi
cações justas, tanto no·campo social, como no caiD.po da educa
ção, no campo da saúde, no caritpõ do sistema_ viário, no 
campo da energia détrica, ·que, hoje, estamos ·abordando~ 
Chamamos a atf?~ção para a solução, para que a Usina de 
Samuel não sofra paralisação, mais do que já oCorreu durante 
esses 12 anos de sua_ construção. 

Eram essas as consid,eraçóes, Sr:._Prf!Sidente, que eu que
ria trazer a esta Casa na tarde de hoje. 

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Almir Gabriel - Francisco Rollemberg --:-_ Guilherme 
Palmeira - Henrique Almeida -Lavoisier Maia -Marco 
Maciel - Mário Covas - Odacir Soares - Pedro Simon 
- Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) .,...- A Presidência 
recebeu do Diretor-Financeiro-Adininlstrativo do Departa
mento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o Ofício 
n9 287/92, de 21 do corrente, encaminhando document~ção _ 
complementar ao Ofício n~' S/22/92. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Económicos, para anexar ao processado da matéria em refe
rência. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido Q seguinte 

REQUERIMENTO N• 640, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 43, inciso II, do Regi:nlento Interno, 

requeiro seja considerado como licença autoriZada para trato 
de interesses particulares o período de 18 a _20 do corrente 
mês. 

Sala das Sessõ~s_, 24 de agosto àe 1992·:-- Senador Dario · 
Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A votação do 
requerimento fica adiada por falta de Quorum. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa 39 Srs. Sen~dores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 51, de 1992 (n' 29191, na Cãmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo Comercial 

entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da TuníSia, tendo 

PARECER favorável, sob ne260, de 1992, da Co
missão 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Em discussão. (Pausa.) ~ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em obediência ao disposto no art. 168 do Regimento 

lriterno, a matéria sairá da Ordem do Dia, a ela retomando, 
na t~rça-feira, em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de DecreJ,_o 
Legislativo n' 63, de 1992 (n' 175192, na Cãma:ra dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Coope
ração Econôrp.ic:a, __ Cqmercial, Industrial, Tecnológica 
e Financeità, tele bradO ·entre o GOverno da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Emirados Árabes 
Unidos, em Brasília, emll de outubro de 1988, tendo 

PARECER favorável, sob n'265, de 1992, da Co-
missão -

-de Relações Exteriores e Defesa Na_cional. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em obediência ao disposto no art. 168 do_ Regimento 

Interno, a matéria sairá da Ordem do Dia, a ela retornando, 
na terça-feira, em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Item 3: 

Discussão, em segundo tunio, da Proposta de 
Emenda à Constituição n~ 1, de 1992 (n" 83/91, na 
Câmara dos Deputados), que altera o art. 29 da Consti
tuição ~_ederal. (3~ s_~ssão de_ disc~ssão). 

Nos termos do art. 363_ do Regimento Interno, transcorre 
boj~ q _último dia para discussão da matéria e apresentação 
de emendas que ilão envolvam o mérito. 

Em discussão a Proposta de Emen9a à Constituição n" 
7, de 1992, em segundo turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encenada a discussão, a matéria constará da Ordem do 

Dia da sessão da próxima terça-feira, em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n-;o- 4, de 1992, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães e outros Senadores, que 
dá nova redação ao art. 47 da Coristituição. 

Em obediência ao disposto no art. 358, § 2~, do Regimento· 
!Dterno, transcorre hoje o quarto dia de discussão da proposta 
e apresentação de emendas, assinadas por um tetçO, Il<l"míni-
mo, dos membros do Senado. _ -

Em discussão a· Proposta de Emenda à ConstitUição nt> 
4, de 1992, ein-pnmeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros
seguimento na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 



~Agosto de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 25 6899 

Na presente sessão terminou O prazo para apresentaçãO 
de emendas ao Projeto de Lei do Senado_n<? 40, de 1992-Com~ 
plementar, de autoria do Senador José Eduardo,_que regula
menta dispositivos constitticionais que enunciam riórmãS sObre 
os pagamentos pelo Poder Público, assim como a eXecutÇ)_res-
de obras, e dá outras providências. - -

Ao projeto forarri -oferecidas duas emendas. __ _ 
A matéria volta à COmissão de Assun-iõs EConómicos 

para exame das emendas. 

São as seguintes as emendas apresentadas: 

EMENDA N•1 

Ao Projeto de Lei do Senado n9 40, de 1992-Com
plementar. 

Dê-se ao art. 39 e seuS p3.fági3.fos a seguirlte iediÇ~ão: 
Art. 3<:> A titularidade dos direitos creditórios contra 

a Fazenda Públka, referidos nesta Lei, poderá ser transferida 
para terceiros, no todo ou em parte. 

§ 1<:> A transferência de direitos creditórios, prevista 
neste artigo, far-se-á na forma prevista em lei para a cessão 
ou transferência de créditos em geral. 

§ 29 O título representativo do crédito é o doCumento 
hábil para a realização da compensação com o tributo lançado 
ou declarado, do sujeito passivo da obrigação. 

§ 39 Os titulas representativos dos direitos creditórios 
contra a Fazenda Pública poderão ser objeto de penhora em_ 
processos de execução judicial e terão eficácia de título execu
tivo. 

§ 49 Para os ef~itos de compensação, cessão ou transfe
rência a terceiros, os créditos contra a Fazenda Pública pode
rão ser fracionados mediante expedição de certidões de crédi
to, a requerimento do interessado. 

Justificação 

A redação proposta visa simplificar o processo de com-
pensação pela utilização de documentos de crédito reconhe
cidos em lei (notas fiscais, fatura, duplicata etc.), sem que 
seja obrigatória a emissão de novos documentos para ter reco
nhecido o crédito. 

Sala das Sessões, 24 de a goto de 1992. -Senador Jutahy 
Magalhães. 

EMENDAN•2 

Ao Projeto de Lei do Senado n• 40, de 1992-Com
plementar. 

Dê-se ao art. 4<:> e seus incisos a seguinte redação: 
Art. 4"' A autoridade contratante, após a conferência 

do documento comprobatório dos fornecimentos efetuados, 
serviços prestados ou obras executadas, devolverá uma via 
do documento, devidamente aceito para pagamento ou COJ!I,

pensação, ou, a requerimento do interessado, expedirá certi
dões, as quais conterão: 

I- a origem do que se deve pagar. com base no docu
mento de licitação, ajuste, acordo, contrato, comprovante 
de entrega ou medições e número da Nota de Empenho respec
tivos; 

-r 

II - a importância exata do valor principal a quitar na 
data do vencimento; 

III- a id~p.tificação do credor original a quem se deve 
quitar para extinguir a obrigação; 

IV- valor do crédito transferido; 
V -nome do terCeiro a quem o crédito foi transferido; 
VI:- saldo de crédito remanescente em nome do credor 

original; 
-VII- os juros, multas e índices de atualização monetária 

que serão acrescidos ao débito principal, a partir do seU venci-· 
mento até a sua efetiva quitação pot pagámentO ou compen
sação. 

Justificação 

Esta Emenda visa compatibilizar a Emenda ao artigo 
39 proposta, com o objetivo de simplificar o processo de com
pensação de créditos. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1992. -Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotou-se, 
hoje, o prazo previsto no art. 91, § 39 , do R~gimentC) Interno, 
sem que tenham sido interpostos recursos, no sentido de inclu
são em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n~ 386, 
de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda, que altera 
e acrescenta dispositivos ao art. 151 do Código Penal, e dispõe 
sobre a execução do inciso XII do art. 59 , parte final, da 
Constituição Federal. 

A matéria fÚi aprovada em apreciação conclusiva pela 
ComiSSão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

_QJ?Epjeto vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)-Tendo em vista 
a realização amanhã, às 16h, d,e Sessão Solene do Congresso 
Nacional, destinada à promulgação da Emenda à Constituíção 
n~ 2, de 1992, não será realizada sessão ordinária do Senado 
Federal, ficando transferida para o dia 27 a apreciação das 
matérias anteriormente agendadas para essa data. 

A sessão ordinária de 26 próximo, conforme anterior
mente anunciado, destina-se ao comparecimento do Ministro 
de Estado da Previdência Social, Reinhold Stephanes, nos 
termos do art. 397, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada 
a sessão. 

f.Wvanta-se a sessão às 15 horas e 24 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 336, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e consoante o disposto no art. 66 do_ Ato 
n9 31/87 da Comissão DiretOra, resolve: 

Art. 19 Designar para integrarem a Comissão Especial 
de Licitação destinada a elaboração do ato convocatório, jul-
gamento e adjudicação dos serviços relativos a restauração 
de obras de arte do acervo do Senado Federal, como membros 
efetivos, os servidores Fátima Regina de A. Freitas, Silvana 
Lúcia Rios Safe de Matos, Yamil e Souza Outra. Édena Diniz 
Vianna e Guilherme Ferreira da Costa. 

Art. 2~ A Comissão Especial de Licitação será presidida 
pelo servidor Guilherme Ferreira da Costa, e, nos eventuai-s J--
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impedimentos, por um dos membros efetivos~ indicados pelo 
titular. 

Art. 39 O mandato dos membros da Comissão Especial 
de Licitação, de que trata o art. 19 deste Ato será de 60 
(sessenta) dias, com vigência a pãrtli -da data de publicação 
deste Ato. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 21 de agosto de 1992. -Senador Mauro . 

Benevides, Presidente. 

PORTARIA 

PORTARIA N• 51, DE 1992 

---=- ,_Q Primeiro Secretário do Senado federal, no uso de 
suas atribuições regulamentares e tendo em vista o que-consta 
do Processo n' 020222191-2, resolve: 

Prorrogar, por 45 (quarerita e cinco) dias, o prazo fixado 
na Portaria do Primeiro Secretário n9 36, de 1992. __ _ 

-- Senado Federal, 20 de agosto de 1992. -_~enador Dirceu 
Carneiro, Primeiro Secretário. - -
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4()4, de 1992, de autoria do Senador Jutahy Magalhães. 

1.2.3- Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e 
Planejamento 

- N9 1.199/92, de 21 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do_ Requerimento n" 
503, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon. 

1.2.4- Expediente recebido 

Lista n• 3, de 1992. 
1.2.5- Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n,.128, de 1992, de autoria 
do Senador Pedro Simon, que disciplina o inciso XII, in 
fine, do art. -5"' da Constituição Federal e dá outras provi-· 
dências. . . 

-Projeto de Lei do Senadon• 129, de 1992, de autoria 
do Senador Pedro Simon, que altera dispositivos do Código 
de Processo Penal e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n• 130, de 1992, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre o financia
mento dos Partidos P,olítiços, e dá outras providências. . 

-Projeto de Lei do Senado n• 131, de 1992, de autoria 
do Senador Garibaldi Alves Filho, que altera o art. 53, 
inciso VI, da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991, 
para determinar a conversão em UFIR das contribuições 

previdenciárias no seXto dia úfil do mês _subseqüente ao 
de sua competência. 

1.2.6 - Requerimentos 

- N• 641/92, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câliiã.fã ri(> 71"/92", que cri3 a Procuradoria Regional dO Tra
balho da 22~ Região da Justiça do Trabalho e dá outras 
providências. 

- N9 642/92, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, da matéria 
"A História que não foi contada", publicada no noticiário 
do Exército, do dia 27 de julho de 1992. 

- N9 64;3/92, de autoria do Senador Amazonino Men
des, solicitando licença dos trabalhos da Casa, no período 
compreendido entre 25 e 28 do corrente. Aprovado. 

- N9 644/92, de autoria do Senador João Rocha, solici
tando a prorrogação de sua licença até o dia 24 do corrente 
mês, referente ao Requerimento n9 623/92. APl-ovado. 

1.2. 7 - Oficio 

- N• 113/92, do Presidente do Supremo Tribunal Fe· 
deral, comunicando que por votação unânime, julgou pro
cedente, em parte, a ação declarando_a constitucionalidade 
da 2• parte do§ 1' do art. 3• da Lei n• 8.215, de 25·7-91. 

1.2.8- Comunicações_da Presidência 

-Recebimento do Ofício n9 255/92; do Vi.ce-Presi
dente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, encami
nhando a Moção n9 35/92, traduzindo o protesto daquela 
Casa à proposta do Poder Executivo visando cortes no 
repasse de verbas da União, destinadas ao custeio das áreas 
de Segurança Pública e Educação do Distrito Federal. 

-Recebimento de maniféstações de apoio à Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar denún
cias contra o Sr, Paulo César Farias, da Câmara Municipal , 

de Jaguariúna-SP; Câmar:a _Municipal de Cáceres-MT; 
Associação de Músicos e Regentes; servidores do Con
gresso Nacional e de Populares. 
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EXPEDIENTE 
CBNTR0 GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dirotor-Ocnl do Scu.do Federal 
AGACIEL DA SILVA MAlA 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Imprc~ao sob re~ponsabilidad.e da Meu. do Scuado Federal 

Dirctor &ecv.tivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dirctor Admilllltrativo 

', ',-
ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS Semestral ·-···-·~·-···---·---··--- ·-·~ Cl$ 7j).O<)O.OO 
Direto:r Industrial 
FLORIAN AUOUSIO COUI1NHO MA,pRUÓA 
Diretor Adjunto - - • • · -

-Recebimento do Ofício n,_<? 61, de 19 do corrente, 
do Presidente da Ordem dos Advog~dos do Brasil, encami
nhando ao Senado cópia de parecer, apro.vado por· aquela 
entidade, manifestando repúdio à decis_ão da Suprema Cor
te Americana de autOIUar o seqüestro de cidadãos de países 
estrangeiros, por entender que tal deci~ão viola os p_rincí
pios do Direito Internacional Público e da convivência har
mónica entre os povos. 

1.2.9 - Apreciação de matérias 

Requerimentos n95 _635, 636 e _640, de 1992, lidos em 
sessões anteriores. AprQvados. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Proposta de Emàída à Constituição n' 7, de 1992 ( n' 
83/91, na Cãmara dos Deputados), que altera o artigo 29 
da Constituição Federal. Votação adiada por falta de quo
rum. 

1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

Requerimento no 641!9;2., lido no Expediente da pre
sente sessão. Aprovado. 

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR ALBANO FRANCO - Homenagem 
póstuma a Geraldo Barreto Sobral. -

SENADOR RONAN TITO- Indagando a Mesa so
bre requerimentos de informações de sua autoria aos Minis
tros de Estado das Minas e Energia, EcOnomia, Fazenda 
e Planejamento e Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta ao Sr. Ronan Tito. 

SENADOR DIV ALDO SURUAGY- Crise política 
brasileira. 

1.3.3- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se ho
je, às 19 horas, com Ordem do Dia qUe deSigna. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 160• SESS.~O, EM 25 DE AGOSTO DE 
1992 

2.1 -ABERTURA 

Tíragel'P L200 exemplares 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - ReqUerimentos 

- N9 645/92, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n9 65/92 (n!>ll/91. na Casa de origem), que dispõe 
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais re
lativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título 
VII, da Constituição Federal. 

-N' 646/92, de urgêncLi. para ao Substitutivo-da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n9 228/91, que concede 
pensão especial a Francisco Paula de Cândido e dá outras 
providências. -

2.3 -ORDEM DO DIA 

Requerimento n' 483/92, de autoria do Senador César 
FariaS, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Fede
ral, do Editorial intitulado "General Agenor, hoD.radês 
a qualquer prova~', de autoria do JornaliSta .António Pe
dreira, publicado na Revista O Poder, edição n"' 38, de 
1992. Aprovado. 

2.3:1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

Requerimentos n<.>5 645 e 646, de 1992, lidos no Expe- · 
diente da presente sessão. Aprovados. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N' 23, de 1992 

4- ATOS DO PRESIDENTE 

N'' 337 e 337 c A de 19_92 

5- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 

N' 20, de 1992 

6- ATAS DE COMISSÕES 

7- MESA DIRETORA 

8- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
~NrnS . 
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Ata da 15ga Sessão, em 25 de agosto de 1992 
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA- . 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: .. 

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos 
- Almir Gabriel - Aluizio Bezerra - Amir Lando - Antonio 
Mariz - Beni Veras - Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio -
César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho -
Coutinho Jorge - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - El
cio Álvares - Esperidiao Amin - Epitácio Cafeteira - Fran
cisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata 
- GuilherniC Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napo
Ieao - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva 
- Irapuan Costa J!ínior- Jarbas Passarinho- Joao Calmon 
- Joao França - Joao Rocha- Josaphat Marinho - Jos~ 
Eduardo- J~ Fogaça- Jo~ Paulo Biso!- Jo~ Ricba
José Sarney- Júnia Marise -Lavoisier Maia- I..evy Dias
Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio Por
tella- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Mareio Lacer
da- Marco Maciel - Mário Covas- Marluce Pinto- Mauri
cio Correa- Mauro Benevides- Meira Filho -'Mais~ Abrlio 
- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Ney Maranhao- Oda
cir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Rachid Salda
nha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Ti
to - Ruy Bacelar - TeotOnio Vilela Filho - Valmir Campe
lo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 67 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimerital, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr _--1 Q Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

De Agradecimento de Comunicações: 

N' 290, de 1992 (n' 521/92, na origem), de 21 do corrente, 
referente à aprovação da matéria constante_ da Mensagem 
CN n' 31, de 1992. 

A VISO DO MINISTRO DE ESTADO DOS -
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES 

Aviso n<? 177/92, de 24 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n<? 404, 
de 1992, de autoria do Senador Jutahy Magalhães. 

AVISO DO MINISTRO DE ESTADO DA 
ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 

Aviso n9 1.199/92, de 21 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os qu~~itos constantes do Requerime'nto n'? 503, 
de 1992, de auto,ria,do Senador Pedro Simon. -

As informações foram anexadas ao requerimento, 
que vai -ª-o arquivo, e encaminha cópia ao requerente. 

LISTA N' 003, DE 1992 

Em, 25 de agosto de 1992 

Correspondências Recebidas e Respondidas pelo Senhor 
Presidente do Senàdo Federal: 

Diversos: 

- da Câmara Municipal da Estância de lbirá - SP, 
apoiando a reabertura dos Cassinos no Brasil; 

-da Câmara Municipal de Belo Horizonte- MG, solici
tando urgência na aprovação do Projeto de Lei n<? 330/91; 

- da Câmara Municipal de Santo André - SP, referente 
aos Deputados que votaram contra a bimestralidade do rea
juste do salário mínimo; 

o_-da Câmara Municipal de Assis Chateaubriand- PR, 
solicitándo estudos acurados ao Projeto "César Maia"; 

-da Câmara Municip-al de Uberaba - MG, Solícitando 
o reaprõveitamento dOs livros didáticos; 

-do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Muni
cípio de São Paulo - SP, solicitando votação do Projeto 
de Lei n' 1.163-A/88; - · 

-da Associação dos Pilotos da Varig- Rio de Janeiro 
- RJ, referente à regulàmentação da Profissão de Aeronauta; 

-do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde 
Previdênci~ e AsSistência Social de Minas Gerais- - MG, 
referente ao Projeto de Lei n<? 125/91; 

-da Câmara Municipal de Taubaté - SP, solicitando 
às autoridades, subsídios para os profíss1onais taxistas; 

-da Câmara. Municipal de Pajuçara- RS, solicitando 
maior empenho junto ao Ministério da Previdência, para agili
zar na liberação dos benefíciOs dos trabalhadores; 

-da Câmara Municipal de Paranavaf- PR, pleiteando 
a elaboração de lei que dispense de declaração de trabalho 
nos casos de aposentadoria por idade; 

-da Câmara MuniCipal de Ribeirão Preto - SP, solici
tando permissão para que os menores possam prestar serviçOs 
em empresas, indústrias e escritórios; - - -

-da Assembléia Legislativa do Espírito Santo __:_' ES, 
solicitando empenho para apreciação do Projeto de Lei no;~ 

3.278/89; 
-da Câmara Municipal de Santa Luzia - MG, solici

tando providências quanto aos aumentos abusivas das tarifas 
públicas; 
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-da Associação dos Magistardos da Justiça do Trabalho 
da 2~ Região - São Paulo - SP, solicitando empenho na 
aprovação do Projeto de Lei que ampliá os quadros do Tribu
nal Regional do Trabalho; 

-da Câmara de Vereadores de Entre Rios- BA, con
trária à Proposta de Emenda Consiitucional-n' 56/91; 

-da Câmara Municipal de Penap9Iis. ·r SP, apoiando 
a regulamentação da lei que autoriza afastamento, com venci
mento, para o servidor público candidato à cargo eletivo; 

-da Câmara Municipal de Votuporanga- SP, solici
tando condições à população de baixa renda na aquisição 

-~_:_casa própria; 
-da Câmara_Municipal de Ivotí- RS, solicitando estu-

dos que permitam isenção do pagamento de contribuições 
previdenciárias o::;i aposentados por tempo de serviço que, 
após a aposentadoria retornem a exe_rcer atividade; 

-da Câmara Municipal de Taboâo dá Sérra -S~, solici
tando providências do Congresso Nacional e do Banco Central 
para regulamentaç-ão do funcionamento das agências bancá
rias para atendimento ao público; 

-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 
- SP, solicitando aprovação do Projeto de Lei n~' 4.478/89, 
sem as emendas sugeridas; 

-da Câmara de Vereadores de PiraciC3ba _:_:_ SP, solici
tando que as concessões de rádio e televisã_q comerciais nã"O 
aconteçam antes da aprovação, pelo Congresso Nacion~1, das 
determinações constitucio_nais soQ,;e:_radiodifusão; 

-da Câmara Municipal de Bento GoriÇ3IVeS ::.__RS, soií
citando estudo sobre a isenção d_o pagamento de contribuições 
previdenciádas -àqueles aposentados que voltem à atividade 
de remuneração; 

-da Câmara Municipal de Ubaíra - :SA, contrária a 
criação do Banco Rural; 

-da Assembléia Legislativa do Estado do RiO de Janeiro 
- RJ, solicitando modificação da Lei n' 8,245, de 18-10-91; 

-da Câmara MuniCipal de Sorocaba -SP, comunicando 
comissão referente à ocupação das terras ociosas da_ Fazenda 
Ipanema; 

-da Câma.rn _Q.e Vereadores de Canoinhas- SC, solici
tando liberação do saque do FGTS, para os trabalhadores 
do Município, declarado em estado de çalamidade pública; 

-da Câmara Municipal de São José dos Campos- SP, 
contrária às demissões dos funcionários aa.-Em.braer; 

-da Câmara Municipal de Americana - SP, encami
nhando sugestão à Organização do Fórum Global da Eco-92; 

-da Câmara Municipal de Rio Claro - SP, contrária 
ao Projeto de Lei n' 824/91; 

-da Câmara Municipal de I ta pira - SP, contrária à 
criação do Banco Rural; 

-da Câmara Municipal de Jacareí - SP, apoiando a 
Proposta de Emenda Constitucional, estabelecendo a maiori
dade civil e penal aos 16 anos de idade; 

-da Câmara Municipal de Santos - SP, solicitando 
empenho para qualidade da escola pública e definição de polí-
tica educacional para o país; -

-da Câmara Municipal de Estrela D'Oeste- SP, con
trária a Proposta de Emenda Constitucional aprovada pela 
Câmara delegando poderes aos tribunais eleitorais, compe
tência para fixar ó rillmero de vereadores dos municípios brasi-
leiros; · 

-da Câmara Municipal de Mauá- SP, contrária à cria
ção do Banco Rural; 

-do Sindicato dos Empregados da Em-Presa Brasilei-ra 
de Correios- e Telégrafos - Sorocaba - SP, agradecendo 
o apoio dado ao PLC n• 027/92; 

-da Câmara Municipal de Porto Alegre - RS, suge
rindo inclusão nas cartciras de identidade e habilitação sobre 
doação de órgãos; 

--da Associação dos Advogados de São Paulo - SP, 
referente ao Projeto de Lei n~ 5.953-A/90; 

-da Associação Paulista de Municípios de São Paulo 
-SP, encaminhando moção aprovada pela Câmara Municipal 
de Sorocaba; 

_ - da Associação Paulista d~ Municípios - SP, encami
nhando reivindicações da Câmara Municiparde Jardinópolis; 

-da Associação dos Magistrados da Justiça Militar Fede
ral- SP, referente à Lei n~' 8.407/92; 

-da Câmara Municipal de Carbonita - MO, encami
nhando relatório referente a prioridade da região; 

-da Câmara Municipal de Rio Claro - SP, encami
nhando moção de congratulações ao Movimento de DefeSa 
do Sistema Telebrás; 

-da Câmara MuníCipal de Marília- SP, encaminhando 
cópia do requerimento n"' 462/92; 

-da Câmara Municipal de Pindamonhangaba - SP, 
encaminhando cópia do requerimento n~' 638/92; 

~da Càmara Municipal de Dois Córregos - SP, refe
rente aprovação da Proposta de Emenda Constitucional que 
altera o art. 29 da Constituição Federal; 

- da Associação de Engenheiros Agrônomos-SP, refe
rente Projeto de Lei n' 4556-C/89; 

-da Câmara Municipal de São Lourenço do Sul -RS, 
enviando proposição do Vereador Darcy Max; 

-da Câmara Municipal de Ribeirão Branco - SP, refe
rente à Proposta de Emenda Constitucional que altera o_ art. 
29 da Constituição Federal; 

-do Governo do Estado do Amazonas- AM, referente 
à Resolução n' 36/92; 

-da Câmara Municipal de Paraibuna ·- SP, relerente 
à Proposta de Emenda à Constituição; 

-da Câmara Municipal de Mirandópolis- SP, referente 
aprovação da Proposta de Emenda ConstituCional; 

- d_a Assembléia Legislativa - SP, referente ao veto 
Presidencial ao Projeto de Lei n~ 27/92; 

-do Sindicato dos Servidores Municipais - BA, refe
rente ao Projeto de Lei que propóe fim da aposentadoria 
por tempo de serviço; 

-do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos- SP, apoian
do aos trabalhadores avulsOs da orla portuária; 

-da Assembléia Legislativa- AM, encamiilhando re
sultado de votação simulada sobre o Governo Collor; 

-do Engenheiro Sylvio Queiroz COrféa - RJ, refente 
ao Projeto de Lei n' 1A91-C/9!; 

-do Senhor Lodovico Trevisan - SP, referente ao Pro
jeto de Lei n• 4.573/90; 

-do Senhor Paulo de Tarso de Moràes SOuza - refe
rente ao Projeto de Lei Complementar; 

-da Senhora Anita Scanavini Corazza --referente ao 
veto ao Projeto Lei n~' 27/92; 

Manifestações referentes à ISonomia 
-da Senhora Antonieta Prado - Rio de Janeiro -

RJ; 
-da Senhora Rachel Rofe- Rio de Janeiro- RJ; 
- dã ·senhora Neres Ribeiro Alves - Rio de Janeiro 

-RJ; 
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-do Senhor Leoni Arakian Chagas - Rio de Janeiro 
-RJ; 

-da Senhora Zilea Santos Nunes - Rio de Janeiro __:_ 
RJ; 

-da Senhora Jurema Cunha dos Santos- Rio de Janei
ro -RJ; 

-da Senhora Neide Freitas dos Santos- Rio-de Janeiro 
-RJ; 

-do Senhor Alfred John Sefton - Rio de Janeiro -
RJ; 

-da Senhora Tilia Norka- Rio de_Janeiro- RJ; 
-da Senhora Margarida Driair Fontenelles - Rio de 

Janeiro - RJ; 
- da Senhora Ana Resende Gonçalves ---: Niterói - RJ; 
-da Senhora Maria de Lourdes Braga- Rio de Janeiro 

-RJ· 
__:da Senhora Nilza Emtlia Pereira :..._ Riº--de Janeiro 

-RJ· 
d~ Senhora Nilza Mota __ Liberato _- Rio de Janeiro -

RJ· 
' -da Senhora Maria Augusta de J. Ferreira- Manaus 

-AMe 
-da Senhora Delza Nascimento -São Luiz- MA. 

Manifestações contrárias à Lei delegada proposta pelo G~ 
vemo: 

RS; 

-da Senhora Maria Gilvanete Claudino; 
-do Senhor Renato Walker; 
-da Senhora J ussara Sílva; 
-da Senhora Lúcia MeHo; 
-do Senhor João Bitencourt; 
-do Senhor Júlio Werner Peres; 
-do Senhor Ubirajara Euzébio; 
-da Senhora Sandra Lemos; 
-da Senhora Alzira Chelippe Goulart; 
-da Senhora Nelma Chaiben; 
-do Senhor Gilberto B. dos Sandos; 
-da Senhora Neusa P. da Silva; 
-da Senhora Márcia Adriano; 
-da Senhora Noema Cherem da Rocha; 
-da Senhora Bernadete Benta Carpes; 
-da Senhora Bernadete de Souza; 
- do Senhor Rogério Eitke e 
-da Senhora Rose li Cysne Nessina. 

Manifestações contrárias à privatização da Petrobrás: 
-da Câmara Municipal de São Caetano do Sul - SP; 
-da Senhora Sônia Araújo Brito; -
-do Senhor Jeremias Batista Costa; 
-da Senhora Marlene Sarmento; 
-da Senhora Guilhermina Sales Nascimento; 
-da Senhora Joseluzia Costa; 
-da Senhora Jande M~ Silva dos Santos; 
-da Senhora Maria GraçaS R. Marques e 
-do Senhor Paulo Cesar Martins Santos. 
Manifestações referentes à Reforma Fiscal 
-da Câmara Municipal de Conquista- MG; 
-da Câmara Municipal de São José dos Campos- SP;-
- da Prefeitura Municípã.l de Nova Alvorada- RS; 
-da Câmara Municipal de São Francisco de Assis -

-do Sindicato Rural do Município do Rio de Janeiro 
-RJ· 

_:_da Câmara Municipal de Santo Cristo- RS; 

-da Assistência Brasileira dos Secretários e Di_rjgenteS 
das Finanças dos Municfpios das Capitais - SP; 

- .-....-da Associação dos Ferroviários Aposentados e Pensio-
nistas- RJ; 

-da Federação_ dos Diretores Lojistas - MG; 
-do Doutor W anderley de Souza Silveira - SP e 
-do Senhor José Arruda Câmara -RS; 

Manifestações referentes à CPI/Caso PC 

-da Câmara Municipal de Rio Claro - SP; 
-da Câmara Municipal de Santos - SP; 
-da Câmara Municipal de Osasco - SP; 
-da- Cârriara Municipal de Canoas- RS e 
-do Senhor Edivaldo do Nascimento Batalha - PA. 

M_anifestações referentes à Reforma Agrária 

-do Sindicato Rural de Curitibanos - SC; 
-do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem-terra 

-SP; 
--do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telé-

grafos-ES; 
-do Sindicato dos Servidores do IESP - ES; 
-da Central Única dos Trabalhadores- RS; 
-do Senhor Pedro Santírii Adrien - SP e 
-do Senhor Jair Antonio Meneguelli- SP. 

Manifestações referentes ao Plebiscito 

-da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon 
-PR; 

RS; 

-da Câmara Municipal de Bragança Paulista - SP; 
-da Câmata-Municipal de Estrela D'Oeste- SP; 
-da Câmara Municipal de Tatuf- SP e 
...:._do Senhor Antônio Godin Sampaio -CE. 

Manifestações referentes à Redução dos Números de 
Cadeiras 

-da Câmara Municipal de Independência- RS; 
-da Câmara Municipal de Torres..:.... RS; 
-da Câmara Municipal de São Francisco de Assis -_ 

- da Câmara Municipal de Santa Mercedes - SP; 
-da Câmara Municipal de Esteio -RS e 
-do Doutor Pedro Teruel Romero - SP. 

Manifestações ao Projeto de Pequenos Imóveis 

-da Câmara Municipal de Campo Bom - RS e 
-da Câmara Municipal de Porto Lucena- RS. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe· 
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. lÇI Secre
tário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 128, DE 1992 

Disciplina o inciso XII, "in fine", do art. 5" da 
Constituição Federal e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 

Da Admissibilidade 

Art. 19 A interceptação para a escuta telefônica e sua 
gravação são admissíveis à constituição de prova, tanto nas 
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Investigações de inquérito policial, quanto ao processo penal, 
nos seguintes crimeS: -

1- terrorismo; 
II -tráfico de substâncias entorpecentes e drogas afins; 
III -tráfico de- mulheres e subtração de incapazes; 
IV- quadrilha ou bando; · ·~ 
V - contra a ordem económica, financeira e tributária; 
Vl- falsificação da moeda; · · 
VII-:: extorsão simples e extorsão mediante ~eqüestro; 
VIII- contrabando, descaminho e facilitação ao contra~ 

~~; .. .. 

IX -homicídio qualificado, tort_ura_eJatrocíQ.io; 
X- peculato, corrupção passiva e ativa, concussão, pre

varicação e exploração de prestígio. 
Art. 2" A interceptação não será permitida quando se 

tratar de comunicação entre o· indi_çiado~ ou aCus-ado, e se;u 
defensor, relativa aos fatoS objeto da investigação ou apuração 
em processo penal. 

CAPÍTULO II 
Da Autorização Judicial 

Art. 3"' -A_ requerimento do Ministério Público ou auto
ridade policial, o juíz oompctente, em decisão motjyada, pode
rá autorizar a operaÇão referida no art. 19 desta lei, quando 
houver indícios suficientes da prática Oil da tentatiVa dos cri
mes nele previstos e as medidas forem absolutamente indis
pensáveis para as investigações ou a formaçãQ da prova. 

Art. 4>' A decisão do juiz deverá indicar a duração das 
operações autorizadas, que não poderá ultrapassar o prazo 
de trinta dias, renovável por períodos iguais e sucessivos, 
desde que permaneçam os pressupostos indicados no art. 3<:> 
desta lei. 

Art. 5"' As operações de interceptação para a escuta 
telefônica, e por gravação, serão efetuadas pela empresa de 
telefonia, com o acompanhamento da polícia judiciária e do 
Ministério Público. 

CAPÍTULO III 

Das Operações Técnicas 

Art, 6' A transcrição das gravações será feita em laudo 
pericial, e instruirá os autos, conservando-se nas depen~ências 
policiais as fitas magnéticas gravadas, até a definição do feito 
criminal em 1• (primeira) instância. 

CAPÍTULO IV 

Disposições Finais 

Art. 79 Ressalvadas as prerrogativas do Ministério Pú
blico e do defensor, correção em segredo de justiça os Inqué
ritos e processos que contiverem elementos informativOs -ou 
provas obtidas na forma desta lei. 

Art. 8<:> A realização das operações técnicas fora _dos 
casos_ e forma estabelecida nesta lei constíÜ.ii Criine sujeitando 
seus autores às penas de detenção de um a dois anos, e multa. 

Parágrafo único. Sem prejuízp do disposto neste artigo, 
ao servidor público serão aplicadas as demais sanções previstas 
na Lei n' 4.898, de 9 de dezembro de 1965. 

Art. 9" Aplicam-se subsidiariamente a esta lei, no que 
forem incompatíveis, as normas dos Có_d.igos de Processo Pe
nal e de Processo Penal Militar. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data _de sua publi
cação. 

Justificação 

1. O texto em apreço pode bem servir de Substitutivo ao 
-Projeto de Lei da Câma.ra ,n; 63/90 (n"' 3.514/89, na Casa de 
origem), em tramitação no Senado Federal, cujq Relator é 
o Excelentíssimo Senador_Pa.Ulo Bisol. 

2. As alterações ora -enfatizadas marcam: 
P) no artigo 1•, a supressão das palavras impedimento 

e interrupção, para que a proposta legislativa guarde sua coe
rência, que é: através da interceptação para a escuta telefônica 
obter~se d,e _proy~ à formação de pretenção punitiva, posto 
que a própria Constituição diz -que iSS"o se faz; "para fins 
de investigação criminal ou instrução processual penal" (artigo 
5"', inciso Xlij; - - --

2\') incluir-se o cri.me de tortura no elemento das graves 
infrações penais que hão de ser descobertas por tal modo; 

3~) substituir~se o inciso_ X e suprimir-_s~ o_X!. o primeiro 
porque significa ·delito -de pequena monta, e há outros meios 
de por _cobro à sua atividade co~p.o ___ a utilização do "~istema 
BINA", e o segundo por estar conipreendido no inciso IV. 

· A s_ubs_dtuição traz para o elenco das infrações graves, aquelas 
assim tidas contra a Administração Pública. 

4~) o artigo 29 , em correção de redação, porque centra-se 
a lei na interceptação, e nãono impedimento ou interrupção 
(situações estas, aliás, fora da autorização constitucional), de
ve ser assim redigido: "A interceptação não será permitida 
quando se t~atar de comunicação entre o indiciado, ou acusa~ 
do, e seu ... 

59) o artigo 3~' também sofre pequena alteração redacional 
para falar "operação" e "formação", ao invés de operações 
e asseguração, suprimindo-se seu Parágrafo único, pela mesma 
razão que se suprimiu o inciso X, do artigo 19 (item 3~. retro). 

6<:>) sem sentido o artigo 49• O .consentimento de um dos 
envolvidos é óbvio que não ensejará a descoberta da prova, 
pois que seu interesse é captar o contato enti'•dnfratores. 

7") o artigo 5~', que será o 49, passa a ter a seguinte reda
ção: "A decisão do Juiz deverá indicar a duração das operações 
autorizadas, ... indicados no artigo 39 desta lei". É emenda 
de compatibilização, e não há porque indique o magistrado 
a modalidade da interceptação. Esta é. atribuição do corpo 
técnico da telefonia. 

89) o artigo 69 ; que passa a ser o 59. há de ter a seguinte 
redação: "As operações de interceptação para a escuta telefô
nica, e sua gravação, serão efetuadas pela empresa de telefo
nia"'~~~ aCÇID:J.panhamento da poJícia judiciária e do Minis
tério Público ... Pura compatiDílização. 

9<:>) suprima-se o parágrafo úniCO do artigo 69 e o artigo 
79- e -seus §§. Não há porque se criat verd_adei_ro contraditório 
na formação desta prova acusatória. Em juízo, a defesa poderá 
amplamente refutá-la, pelos meios que bem dispuser, de que 
assim tenha redação o artigo 7>'. que será o 6"':. "A transcrição 
das gravações será feita effi "laudo pericial e inStruirá os autos, 
conservando-se nas dependências policias as fitas magnéticas 
gravadas, até a definlção do feito criminal em 1 ~ (primeira) 
instância.,. _ 

109) suprima-se o ca-pítúló lV:-como tem-Se sempte dito 
o escopo da lei é a formação da prova acusatória e, se inserida 
no âmbito das infrações elencadas no artigo 1"', nada há que 
possa impedir a sua utilização,- em qualquer feito. Fora dessas 
hipóteses, é óbvio que a prova, assim feita,. é prova sem dúvida 
inadmissível (artigo 5', LVI, da CF/88). 

11 ') o artigo 10 passa a ser o 7•, 
12"') O artigo 11 passa a ter a seguinte- redação, como 

artigo 8<:>: "A realização das operações técnicas foia dos caSos 
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e fÕrma estabeledda nesta lei constituirão crime, sujeitando 
seus autores às penas de detenção de um a dois anos e multa". 
Agrava-se a sanção a que não ·:se destoe da legislação vigente. 

139) suprima-se o artigo 12: É .o estímulo à desenfreada 
gravação de conversas pelos modos mais solertes. 

14') o artigo 13 passa a ser o 9'. 
159) o artigo 11 passa a ser o 10 e não há necessidade 

do artigo 15, por óbvio. 
Este projeto, com sua justificativa, foi eiíCalniiiliãdo pelo 

Senhor Ministro da Justiça, Dr. Célia Borja, à Comissão dos 
Três Poderes, que se reuniu sob a presidência do Ministro , 
Sidney Sanches, Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

Em setembro de 1991, propus a criação de uma Subco
missão Especial, na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, do Senado Federal, para examinar as causas da impuni
dade, notadamente na área de colarinho branco. Depondo 
nessa Subcomissão, o Procurador-Geral da República, Dr. 
Aristides Junqueira, propôs que representantes dos três pode
res sê reunissem para discutir a questão. 

Com esse obje-tivo foram realizadas cinco retifl.iões no 
Supremo Tribunal Federal, com os seguintes participantes: 
Ministro Sidney Sanches (Presidente do STF), Ministro Carlos 
Átila (Presidente do TCU); Dr. Aristides J uriqueira (Procura
dor-Geral da República), Dr. Célio Borja (Miilistro da Justi
ça), Senador Mauro Benevides (Presidente do Senado Fede
ral) e Deputado Ibsen Pinheiro (Presidente da Câmara dos 
Deputados). Delas participei, também, como presidente da 
Subcomissão Especial da Comissão de ConstituiÇãO, Justiça 
e Cidadania, do Senado Federal. 

Nesses encontros foram analisadas algumas propostas, 
destacando-se a importância do projeto de que resultou a 
nova Lei sobre enriquecimento-ílícito e o- que estabeleceu 
a Lei Orgânica do TCU, relatadas por mim na CoMissão 
de Justiça do Senado. Outros projetas foram apreciados preli
minarmente. 

Acontecimentos especiais determinaram em junho último 
a suspensão temporária das reuniões da Comissão dos Três 
Poderes, impedindo, assim, que a proposta do Senhor Minis
tro da Justiça fosse examinada por seus integrantes. Após 
consulta ao Senhor Ministro Célia Borja decidi apresentá-la, 
como projeto, para que" possa ser apreCiada de iriiediato pelo 
Congresso Nacional, empenhado em tornar mais rígida a legis
lação sobre os crimes contra a administração pública. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1992. -Senador Pedro 
Simon. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL -1988 

TÍTULO II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

Art. 5"' Todos __ são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer nature~a, garantindo-se aos brasileiros e aos es
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: - -

XII -é inviolável o sigilo da correspondência e das co
municações telegráficas, de dados e das comunicações telefô
nicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses 
e na forma que a lei estabelecer para f~ns de investigação 

- ctiminal ou Jnstrução processual penal; 

L VI -são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas 
por meios ilícitos. 

LEI N' 4.098, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965 

Regula o Direito de Representação e o Processo 
de Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos 
casos de abuso de autoridade. 

(A Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania 
- decisão terminativa.) -

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 129, DE 1992 

Altera dispositivos do Código de Processo Penal 
e dá outras providências. 

O-Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O inciso II, do artigo 5'\ os §§ 19 e 39 do artigo 

19 ; o inciso II, do artigo 13; o artigo 16; o artigo 20,- Ci(mtt 
e o artigo 23 do Df!creto-Lei n9 -3".689, de 3 de outubro de 
1941 (Código _de Processo Penal), passarão a vigorar com 
a seguinte redação: . . - ---

"Art. 5~' ··~·······n··~-···-~·--····-·-······~···••••••••• 
II-mediante requisição do Ministério Público, 

ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver quali
dade para representá-lo." 

"Art. 10. . .......................... "'··········-··········· 
§ 1" A autoridade policial fará m-inucioSo relató

rio do que tiver sido apurado e enviará os autos ao 
Ministério Público. 

§ 2' ························································· 
§ 3" Quando o fato for de difícil elucidação e 

o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer 
a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que 
serão realizadas no prazo marcado pelo órgão do Minis
tério Público a que o inquérito tiver sido distribuído." 

"Art. 13. . ............................................... . 
II- realizar as diligênciaS requisitadas pelo Minis-

~ ié"fio"Público:" · 
"Art. 16. O órgão do Ministério Público não po

derá determinar a devolução do inquérito à autoridade 
policial, senão para novas diligências, por ele expressa
mente discriminadas, bem como determinar diligências 
outras, -ainda durante o transcurso do prazo· de que 
trata o § 3", do artigo 10." 

"Art. 20. O Ministériõ- Público, por si só o'U a 
pedido da autoridade policial, deliberará sobre o sigilo 
do inquérito policial, decretado sempre no interesse 
da investigaçãO do fato, a que não se conturbe, ou 
não se sensacionalize sua apuração." 

"Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos de inqué
rito ao Ministério Público, a autoridade policial oficiará 
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ao Instituto de Identificação, ou repartição congénere, 
mencionando os dados relativos à infração penal e à 
pessoa do indiciado." 

Art. 29 A autoiidade policial_deverá remeter, em 24 
(vinte e quatro) horas, cópia do auto de prisão em flagrante 
ao Juiz competente e ao órgão do Ministério- Público. 

Art. 39 É assegurado ao advogado examinar, mesmo 
sem procuração, autos de procedimentos criminaís, findos ou 
em andamento, ainda que conclusos à autoridade policial ou 
ao órgão do Ministério Público. podendo copiar peças e tomar 
apontamentos, salvo quando tramitar em sigilo o inquérito 
policial. 

mais se justificar tenhã também o magÍstrado a possibilid_ade 
de determínar a perseCução criminal. 

Tal solução, além de ç:q~r~~te, pois elimina um resquício 
do sistem8 inquisitorial, que a Constífu1ç-ão Federal aboliu 
por completo, vem em garantia da imparcialidade e isenção 
do juiz, que se manterá a Uma distância conveniente do inqué
rito policial, além de contribuir para uma maior celeridade 
na tramitação do inquérito e para desafogar significameilte 
a máquina do Judiciário, por onde os inquéritos policias trami
tam, hoje, desnecessariamente. 

2. o artigo z~ da proposta apresentada, explicita a-re
messa dos autos de inquéii.to pOlicial, oportunamente, ao Mi
niStério Público, para que este, desde logo, tome conheci
mento dos fatos em apuração, cabendo lembrar que, quando 
o indiciado estiver preso, o inquérito policial~ -segundo a lei 
vigente, tem prazo menor para conclusão, sendo, também, 

Art. 49 Ficam acrescidOs- (dois) parágrafos, no artigo 
257, do Código de Processo Penal que passa a vigorar, com 
a seguinte redação: 

· - inenor o prazo pará oferecimento da denúncia. Além disso, 
"Art. 257. ···········----···---------------·-···~······- como fiscal da execuç~o da lei (artigo 257 do Código de Pro
§ 1" No desempenho de suas atribuições de pro- cesso Penal) e, também, incumbindo-lhe zelar pelo -efetivo 

mover a execução da lei penal, o Ministério Público, respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados _pela 
a seu juízo exdusivo, e quando o interesse. social o Con_stituição, promovendo as medidas_necessárias à sua garán-
exígír, conduzirá, por si s_ó, o_trabalho investigatório, tia (artigo 129, inciso II da Constituição Federal), {(Je bom 
devendo as entidades de estudo e pesquisa universi- alvitre a providência proposta, para que o Ministério Público 
tárias; seu próprio corpo de assessoramento técnico- ~mbérn participe do controle da legalidade de prisão, fazen
científico e demais entidades e serviços da adminis- do-o desde logo. Aliás, a Lei n" 5.010, de 30-5-66; já prevê, 
tração pública prestar-lhe pronto atendimento nas dili- em seu art. 67l relativ~~ente ao Ministério Público Federal, 
gências que requisitar, sob pena de responsabilidade a medida que ora se propõe generalizar: 

criminal. ''Art. 67. A autoridade policial deverá remeter, 
§ 2~' No desempenho de suas atribuições de fisca- em Yinte e quatro horas, cópia do auto de prisão em 

lizar a execução da lei penal, o Ministério Público terá flagrante ao Procurador da República que funcionar 
sempre vista dos autos, por intimação pessoal, e seu junto ao juiz competente para 0 procedimento crimi-
pronunciamento não poderá ultrapassar 60 (sessenta) nal." 
dias da data em que receber os autos para elaborar 
o parecer, salvo em caso de babeascorpus quando, es- 3. O artigó 39 dO --aritepfójeTú-Visá ·a gataiftit- transpa-
tando preso o paciente, o parecer será dado, impreteri- rência no andamento do inqllérito, de modo a que se assegure 
velmente dentro em 7 (sete) dias." aos interessados o acompanhamento da tramitação do inqué

ritO, sem prejuízo~ é claro, das hipóteses legais de sigilo. 

Art. 5' Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após 
sua publicação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições em contx:ário. 

Justificação 

1. O artigo lf do anteprojeto _de lei_ apresentado, alte~ 
rando a redaçãp cio incisoU, do artigo- Si, do_s §§ 19 e 3~> 
do artigo 10, do artigo 16 e 23, todos do Código de Processo 
Penal, determina, em essência, que os autos de inquérito poli
cial sejam remetidos, pela polícia, diretamente ao Ministério 
Público, à diferença do que ocorre atualmente, quando a polí
cia remete os autos ao Juiz, e este, por sua vez, dá vista 
dos mesmos ao Ministério Público; e, por coerência, não mais 
autoriza ao magistrado a determinação à autoridade policial 
de abertura de inquérito. 

A mudança proposta mostra-se consentânea com o dispo
sitivo constitucional que elenca, como uma das funções institu
cionais do Ministério Público, -"promover, priVativamente, 
ação penal pública, na forma da lei". Se o Ministério Público, 
por força do sistema acusatório consagrado pela Constituição, 
detém ·a titularidade, em caráter privativo, da ação penal públi
ca, é ele, por conseqüência, o destinatárió natural do inquérito 
policial, o qual servirá para a formação da "opiol delicti" 
.e fundament~rá a __ propositura c:Ia ação penal, daí porque não 

4. O artigo 4~', ao sugerir o acréscinió de dois parágrafos 
ao art. 259, do CPP, visa, primeiramente, no§ 19 a explicitar 
as ·artibuições do Ministério- Público que, em relação à titulari
dade exclusiva ao exercício da ação penal pública, hoje tem 
sede constitucional, definida como sua função institucional (ar
tigo 129, 1), de par com a prerrogativa, também constitucional 
posta, de requisitar, de quem--quer que seja, os elementos 
indispensáveis à investigação para o ajuizamento da denúncia. 
Por clara coerência, se é titular exclusivo da ação penal pública, 
óbvio que a lei processual há de ensejar ao Ministério Público 
a atribuição de, quando situações de relevo surgirem, chamar 
a si a condução, também exclusiva, do trabalho investigatório, 
com o concurso de entidades qualificadas; específico-s ·serviços 
públicos, e a criação de quadro próprio de pessoal habilitado 
aos diversos níveis em qUe hoje opera a criminalidade softsti
cada, para melhormente combatê-la. Já o parágrafo 2" tem 
por finalidade precípua fixar prazos razoáveis para que o Mi
nistério Público desempenhe as funções a ele destinadas, evi
tando-se, assim, possíveis delongas na emissão de seus pare
ceres. 

Por fim, a vacatlo 1egis proposta (60 dias) tem por escopo 
que os MinistérioS Públicos dos Estados_e d~ União adaptem 
serviços administrativos à nova realidade, defiriindo-se, inclu
sive, regras e distribuição interna dos inquéritos. · 

Este projeto, com sua justificativa, foi encaminhado pelo 
Senhor Ministro da Justiça, Dr. Célio Borja, à Comissão dos 
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Três Poderes, que se re'i...niu sob ·a· presidência do Millis'trc 
Sidney Sanches, Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

Em setembro de 1991, propus a criação de uma Subco
missão Especial, na ComissãO de Constituição, Justiça e Cida
dania, do Sénado Federal, para exáminar as causas da impuni
dade, notadamente da área do colarinho branco,. Depondo 
nessa Subcomissão, o Procurador-Geral da República, Dr. 
Aristides Junqueira, propôs que repreSentantes dos tiêS: pode
res se reunissem para discutir a queStão. 

Conl-eSSe ·objetivo foram realizadas 5 (cinco) _reuniões 
no Supremo Tribunal Federal, com Os seguintes participantes: 
Ministro Sidney Sanches (Presidente do STF), Mini~trO Carlos 
Átila (Presidente do TCU), Dr. Aristides Junqueira (Procura
dor-Geral da República), Dr. Célio Borja (Ministro da Justi
ça), Senador Mauro Benevides (Presidente do Senado Fede
ral) e Deputado Ibsen Pinheiro (Presidente da Câmara dos 
Deputados). Delas participei, tiinbém, como presidente da 
Subcomissão Especial da Comissão de Constitui_ção, Justiça 
e Cidadania, do Senado Federal. 

Nesses ·encontros foram analisadas algumas propÇ)Stas, 
destacando-se a importância do projeto de que resultou a 
nova lei sobre enriquecimento ilícito e o estabeleceu a Lei 
Orgânica do TCU, relatados por mim na Comissão de Justiça, 
do Senado. Outros projetas foram apreciados preliminarmen
te. 

Acontecimentos especiais determinaram em junho último 
a suspensão temporária das reuniões da ComissãO dos Três 
Poderes, impedindo, assim, que a proposta do Senhor Minis
tro da Justiça fosse examinada por seus integrantes. Após 
consultar ao Senhor Ministro Célia Borja decidi apresentá-la, 
como projeto, para que possa ser apreciada de imediato pelo 
CongresSo Nacional, empenhado em tornar mais rfgida a legis
lação sobre os crimes contra a administração pública. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1992. -Senador Pedro 
Simon. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL- 1988 

Art. 129.- ~ São funções institucionais do Ministério Pú
blico: 

II-zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública aos direitos assegUrados 
nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia; 

LEI N' 5.010, DE 30 DE MAIO DE 1966 

Organiza a Justiça Federal de primeira instância, 
e dá outras providências. 

Art. 67. A autoridade policial deverá remeter, em vinte 
e quatro horas, cópia do aUto de prisão em flagrante ao Procu
rador da República que funcionar junto ao Juiz competente 
para o procedimento criminal. 

CÓDIGO DE PROCESSO-PENAL 

DECRETO-LEI N• 3.689, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 

Art. 5"' ~os crimes de ação pública o inquérito policial 
será iniciado: 

II-mediante requisição da autoridade judiciária ou do 
Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de 
quem tiver qualidade para representá-lo: ~ 

Art. 10. O inquérito- deverá terminar no prazo de 10 
dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver 
preso preventivamente, contado o praz-o; -nesta hipótese, a 
partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no 
prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou 
sem ela. 

§ 1"' A autoridade fará minucioso relatório do que tiver 
sido apurado e enviará os autos ao juiz cOmpetente. 
................................. ; ...... ~.······································· 

§ 3~> Quaildo o fato for de difícil elucidação, e o indicia
do estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolu
ção dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas 
no· prazo marcado pelo juiz. 
• ••••••• ; .•• • • • • .-.:o • •. • • • • •••••••••••• -••••• •• • • • • • ·•· ••••••••••• -~~. ~:~. • ~···· 

Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial: 

II- realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo 
Ministério Público; 

Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a 
devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas 
diligências_, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. 

Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo 
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da 
sociedade. 

Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao 
juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto 
de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, men
cionando o juízo a que tiverem sido distribuídos, e os dados 
relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. 
• • ~· • '• .:• • • • • • • • • • • o • o • • • o_ o •-• • • -~"' • • ~~-_,. '• • • ~·• • ·-·--· • • • • ·-H J • . • ___. . .,._. •-·~• ~•· • • 

CAPITULO II 

Do Ministério Público 

Ari. 257. O Ministério Público promoverá e fiscalizará 
a execução da lei. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
decislio terminãiiva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO Ne 130, DE 1992 

Dispõe sobre o financiamento dos Partidos Políti· 
cos, e dá outras providências. 

O Congresso Naciónal decreta:-
Art. 19 Esta lei disciplina o firtãilciai:ilentO- aoS partidos 

políticos,_ bem assim os instrumen~os de controle da receita 
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e despesas dessas ~ntidades, _com o propósito de assegurar
a liberdade de expressão política, o pluripartidarismo, os direi
tos da pessoa humana e o regime democrático. 

CAPiTULO! 

Do Financiamento dos Partidos Politicos 

SEÇÃOI 

Dos Recursos dos Partidos Políticos 

Art. 2? Co_nstituem recursos dos Partidos Políticos: 
I -contribuições dos filiados; 
II - receitas decorrentes da distribuição de impressos, 

publicações, promoção de eventos e outras atividades promo
cionais; 

lll- rendimentos oriundos de aplicações de seu patri
mónio; 

IV -doações, em dinheiro, ou em bens móveis e imóveis 
que venham a receber de pessoas físicas ou jurídicas; -

V -recursos provenientes do Fundo Partidário, a que 
se refere o art. 17 da Constituição Federal; 

VI -outros destinados por lei. · 
Art. 3• É vedado aos Partidos Políticos: 
I - receber, direta ou indiretamente, contribuição pecu~ 

niária ou não, inclusive mediante publicidade de qualquer 
espécie, procedente de entidades estrangeiras, bem assim de 
órgãos públicos, autarquias, fundações públicas, empresas pú~ 
blicas ou sociedade de economia mista, ressalvadas as oriundas 
do Fundo Partidário; 

n -receber, direta ou indiretamente, sob qualquer for
ma, auXIlio ou recurso procedente de entidade sindical ou 
de classe. 

Parágrafo único. É vedado, igualmente, ·qúalquer tipo 
de auxílio financeiro diretamente a candidato, configurando, 
no caso, crime eleitoral, sujeito às penas cominadas na legisla
ção aplicável. 

Art. 4'? Os Partidos Políticos deverão estabelecer, em 
seus estatutos normas: 

I- que disciplinem os recursos utilizáveis em sua progra
mação partidária e nas campanhas político-eleitorais de seus 
candidatos; 

II-que fixem limites das contnbuições e auxílios de 
seus filiados. 

Art. 59 Os Partidos Políticos deverão ritanter serviços 
de contabilídade, que permitam esclareCei--a origem e a desti
nação de suas receitas e despesas. 

Art. 6' Os livros de contabilidade dos Partidos Políticos 
serão abertos, encerrados e rubricados, em conformidade com 
seu nível de atuação, respectivamente, -no Tribunal Superior 
Eleitoral, nos Tribunais Regionais Eleitorais ou perante os 
Juízes Eleitorais. 

SEÇÃOII 

Do Fundo Partidário 

Art. 79 O Fundo partidário é um instrumento de assis
tência financeira aos Partido~ rçlíticos, com o objetivo de 
estimular o adequado desenvolvimento dasatividades político
partidárias, viabilizar a atuação política- e propiciar a efetiva 
participação dos cidadãos na vida pública. 

Art. 89 Constituem recursos do Fundo Partidário: 
I- multas e penalidades aplicadas nos termos do Código 

Eleitoral e leis conexas; 
II -doações de pessoas físicas e jurídicas; 

III- dotações orçamentárias da União. 
Parágrafo único. As dotações orçame_ntárias, a que se 

refere_o art. 8!>, III, serão consignadas em favor do Tribunal 
Superior-Eleitoral. · · · 

- Art. 9' O Tribunal Superior Eleitoral, até trinta dias 
antes do início da sessão legislativa anual, fará a distribuição 
dos recursos oriundos do FundQ Partidário! aos Partidos Políti-
cos, atendidos os seguintes critérios: - - -· · 

I -vinte por cento do total, em partes iguais, aos Partidos 
Políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, obser
vã.das as exigências fixadas no parágrafo único deste artigo; 

ll -oitenta por cento, proporcionalmente ao número 
de parlamentares,filiados ao Partido Político~ com assento 
na Câmara dos Deputados. . 

§ 19 Para os fins previstos no inciso I deste artigo, so
mente serão destinados recursos a Partidos Políticos que aten:. 
derem às seguintes exigências: 

I- dispor de organiZação devidamente estruturada em, 
pélo menos, dez Estados e em_ um quinto dos respectivos 
Municípios; 

II- promover, no prazo estatutário, a renovação de seus 
órgãos de direção e de ação; 

III - dispor de representação partidária não inferior a 
dois centésimos da totalidade dos membros da Câmara dos 
Deputados, distnbuída em, no mínimo, três Estados. 

§ 29 Não serão distribuídos recursos a Partidos Políticos 
que: 

I- deixem de apresentar candidatos a cargos eletivos 
federais e estaduais por duas eleições consecutivas; 

II-utilizam recursos definidos_ como ilícitos em lei. 
Art. 10. Da quota recebida, os órgãos nacionais dos , 

Partidos Políticos redistribuirão oitenta por cento, no mínimo, 
às suas Seções Regionais, propOrcionalmente ao número de 
representantes da legenda nas Assembléias Legislativas dos 
Estados. 

Art. 11. Os depósitoS e movimentação do Fundo Parti
dário serão feitos obrigatoriamente no Banco do Brasil, Caixas 
Económicas Federal e Estaduais. 

SEÇÃO III 

Dos Incentivos Fiscais às Doações 

Art. 12. A partir do exercício financeiro de 1993, aS 
doações, em dinheiro, realizadas, no ano-base anterior, por 
pessoas físicas ou jurídicas~ em favor de Partidos Políticos 
ou do Fundo Partidário, serão dedutíveis na declaração anual 
do Imposto de Renda. 
- § 1P A dedução a que se refere este artigo não poderá 
exceder, em cada exercício, a 5% da soma dos rendimentos 
tributáveis das pessoas físicas ou a 10% do lucro operacional 
das pessoas jurídicas, antes de computada essa dedução. 

§ 2' A dedução fica condicionada à expedição, pela Jus
tiça Eleitoral, de documento comprobatório da doação reali-
zada. -
----- -§ 39 As doações em favor de Partidos Políticos deverão 
observar as exigências previstas nos §§ 19 e 2!> do art. 9!'. 

SEÇÃOIV 

Das Despesas Partidárias 

Art. 13. Os Partidos Políticos poderão aplicar seus re
éürWs:-

I- na manut4:?nção de suas sedes e serviços; 
II- na propaganda doutriD.áriá e política; 
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III- no alistamento; 

IV~ na promoção de campanhas eleitorais; 
V- na fundação e manutenção de instituiçãO-de doutri-

nação e educação política. -- -
Art. 14. Fica vedada a aplicação das receitas financeiras 

para finalidades distintas das previstas no artigo anterior. 
Parágrafo único. A viólaçâo do disposto neste artigo im

plica perda da função partidária, e reSsaiciiheDtoâos recursos 
recebidos, sem prejuízo da ação penal cabível. 

CAPÍTULO-II 

Da Fiscalização, Contábil, Financeira e 
Orçamentária dos Partidos PoUticos 

Art. 15. A fiscalização contábil, financeirá, õrçãriieD-
tária e patrimonial dos Partidos Políticos, quanto à legalidade, 
Iegitilnidade e aplicação das contribuições e doações, será 
exercida pelo sistema de controle interno de cada Partido 
e, mediante controle externo, da Justiça Eleitoral e, quando 
se tratar de recursos provenientes do Fundo Partidário, do 
Tribunal de Cõntas da União. - -

Parágrafo único. Prestará cOntãs qualquer pessoa física 
ou ente partidário que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores pelos quais o Partido 
Político responda ou que em nome desse assuma obrigações 
pecuniárias. 

SEÇÃO I 

Do Controle da Execução de DespesaS dO 
Fundo Partidário 

Art. 16. Os Partidos Políticos, por intermédio de seus 
órgãos naciOnais, prestarão contas, anualmente, ao Tnbunal 
de Contas da União, da aplicação dos recUrsos do Fundo 
Partidário percebidos no exerdcio anterior.--

§ l'? Os documentos relativos à escrituração dos atos 
de receita e de despesa, pertinentes ao· Fundo Partidário, 
ficarão arquivados por um período de cinco anos, para os 
fins de auditoria, pelo Tribunal de Contas da União. 

§ 29 A falta de prestação de contas ou a sua desapro~ 
vação total ou parcial, implicará suspensão das transferências 
à conta do Fundo Partidário e sujeitará Os respoilsáveis às 
penas da lei cabíveis à espécie. -

§ 3• O Tribunal de Contas da União poderá delermínar 
diligências necessárias à complementação ou ao Saneamento 
de irregularidades encontradas nas contas dos Partidos- Polí~ 
~~- -

§ 49 A Justiça Eleitoral poderá, a qualquer tempo, in
vestigar a aplicação de recursos provenientes do Fundo Parti
dário. 

Art. 17. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá -instru
ções especiais sobre o Fundo Partidário e a destinação de 
seus recursos. 

SEÇÃO II 

Do Controle Externo da Justiça ~leitoral 

Art. 18. O controle externo, a cargo da Justiça El~íto
ral, compreende a fiscalização -do movimento finariCetro-dos 
Partidos, abrangendo recebimento, depósito e -aplicação de 
recursos, inclusive, escrituração contábil, observadas as se
guintes normas: 

I - somente os dirigentes ou COmitês -de Partidos Políti-
90~· constituídos nos termos estatutários e registrados, junto 

à Justiça Eleitoral, poderão receber ou aplicar os recUrsos 
financeiros· de que trata esta lei; 

II - os dirigentes ou Comitês, referidos no inciso ante
rior, responderão civil e criminalmente por quaisquer irregula
ridades; 

III- a entrada e saída de dinheiro ou bens, recebidos 
ou aplicados, deverão ser escriturados em contabilidade pró
pria, cujos documentos comprobatórios deverão ser conser
vados por prazo não inferior a cinco arios; 

IV- as prestações de contas, à Justiça Eleitoral, deverão 
ser realizadas até 60-dias após o en-cerramento do exercício 
financeirO; 

V- os Comitês lnterpartidários de Inspeção, constituí
dos em conformidade com o disposto na Resolução do Tribu
nal Superior Eleitoral, terão livre acesso às contas dos Partidos 
Políticos, podendo dar ampla publicidade às investigações que 
venham a realizar. 

Art. 19. Nenhum candidato a cargo eletivo, sob pena 
de cassação do respectivo registro e anulação dos atos subse
qüentes, poderá efetuar, individualmente, despesas de caráter 
eleitoral, inclusive com alistamento, arregimentação, ·propa
ganda e demais atividades definidas pela Justiça Eleitoral, 
devendo realizar todos os gastos, por intermédio dos Partidos 
Políticos. 

A~. ·zo~ O Tribunal Superior Eleitoral e os Trif?unais 
Regionais Eleitorais, à vista da denúncia de eleitor, manda
tário ou Delegado do Partido, ou de representação do Procu
rador Geral ou Regional, ou, ainda, de iniciativa do Corre
gedor Eleitoral, determinarão o exame da escrituração de 
Partido Político e a apuração de qualquer ato que viole as 
prescrições legais ou estatutárias a que; em matéria financeira, 
aqueles ou seus filiados estejam sujeitos. 

--Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral, sempre 
qtie julgar conveniente, mandará verüicar se os Partidos estão 
observando os preceitos legais e estatutãrios atinentes à obten
ção e aplicação de seus recursos. 

CAPÍTULO III 

Das_ Disposições Finais e Transitórias 

Art. 21. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instni
ções regulamentando_ a Jit?eração dos recursos financeiros- de 
que trata esta lei, assim como o controle externo da atividade 
financeira dos Partidos Políticos. 

Art. 22. Esta l~i entrará e~m yig~r na data de s~a_publi
cação. 

Art. 23. Ficam revogadas as disposições em contrário, 

Justificação 

Permito-me submeter à apre-ciação dessa Casa o presente 
projeto de lei, que dispõe sobre o financiamento dos partidos 
políticos. 

A medida encontra respaldo no inciso II e § 3!> do art. 
17 da Carta Política de 1988 e busca atender a uma imposição 
que, hoje, vem dominando o cenário político e, assegurar-lhe 
o exercício das tarefas, de irretorquível notoriedade, que lhe 
são conferidas. 

Na verdade, como já registrado na literatura jurídica es
pecializada, o fenómeno partidário- canalizador das tendên
cias básicas da vontade nacional e relevante instrumento de 

_ seleção dos representantes -traduz um dos mais influentes 
fatores quer do funcionamento, quer da estruturação do poder 
político. 
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Forçoso reconll({~r que, à medida cm que se acent!la 
a complexidade organizativa, os recursos necessários ao cus
teio da ação partidária passam a exigir quantias cada vez mais 
volumosas, mormente no momento_ pré-eleitoral, quando a 
disputa pelo sufrágio e as modernas técnicas de niárketin~ 
impõem uma verdadeira corrida às fontes de captação de recei
tas. E, embora afirma V.O. Key Jr (bt "Politics, Parties & 
Pressure Groy.ps") que contribuir para partidos políticos possa 
ser considerado quando "as honorable in motive as alms gi
ving", a verdade é que as dádivas eleitorais e os gastOs político
partidários têm sido encarados com bastante reserva, não só 
em virtude das dependências que possam originar como, tam
bém, em razão ao iminente perigo de deterioração da vontade 
popular expressa através do voto. _ _. 

Esse panorama não âeixou de ser detectado pelos l~gJsla
dores, bem como pela literatura jurídica especializada que, 
a exemplo de trabalho produzidos por Herbert E. Alexander, 
Roger-Gérard Schwartzemberg e Rainer Kraehe, vem procu
rando abordar tal temática sob seus diferentes ângulos e ofere
cer soluções, no ensejo da preservação do ideal áemocrátic<? 
e de impedir os perniciosos reflexos da atividade financeix:a 
das agremiações político-partidárias. 

Demais disso, ilustram os analistas, entre as quais a com
petente Professora Mônica Caggiano, em consenso quase que 
pacífico, o elevado_çusto das campanhas eleitorais, fenómen? 
que, alinhando-se à rigidez da regul_amentação el!l_vigo_r ... ob;t
ga partidos e candidatos a lançar~I_Il_mão de apartes margma1s, 
socorrendo-se de fontes camufladas para a obtenção dos r~cur-
sos necessários. - -

Evidente que referido processo de obtenção de receitas, 
para a promoção das campanhas, não é privilégio nacional. 
A problemática se afigura presente em t_odas as partes e cada 
vez mais freqüentes as notícias acerca de escândalos_ envol
vendo o financiamento da ativídade política ocupam os espa
ços da imprensa, conduzindo a um esforço dos Parlamentos 
direcionados à reformulação do quadro normat~vo, de molde 
a adequá-lo às reais necessidades do mundo fáticO: 

Por oportuno, convém notar que, em terreno doméstico, 
o assunto avulta em grau rn~i~ alarmante, na medida em que, 
a par de custo do voto que se alça a valores bombásticos 
-cerca de $35,00 por voto, nos registras de Professor Roberto 
Aguiar, da Universidade Federal de Pernambuco_- não há 
como ignorar as nossas condições econfjmic'!s;~ e~estas, por 
óbvio, não comportam dispêndiõs tãO es-tia·vaganteS, e rfiuito 
menos o lastro de dependência que acarretam. 

Reflexo, portanto, desse clima que impõe uma reorien
tação normativa da matéria, visa a presente ptopcrsitura intro
duzir um sistema mais adequado de financiamento das ati vida~ 
des político-partidárias, criando, outrossim, os instrumentos 
que possam operacionalizá-lo. 

Para tanto, preconiza o projeto assegurar apartes regula
res e de maior suficiência eq~ prol dos partidos, visando afastar 
a tradicional prática de obtenção de recursos a partir de fontes 
que se encontrem na penumbra do cenário político. 

Nesse sentido, é revista a possibilidade de a portes advin
des, também, de pessoas jurídicas, ao que deve se acrescer 
o público financiamento, figura que, a seu turno, foi robus
tecida com a inserção de uma porcentagem retirada do produto 
de arrecadação do Imposto de Renda e que Se destina, especifi
camente, ao custeio das campanhas eleitorais. 

Forçoso é convir que, no que tange ao particular caso 
brasileiro, não há que se falar no suporte público total_ de 
uma campanha político-eleitoral. Isto porque, a par da incor-

rência de condições favoráveis a e_~s_a solução, esta, ·a seu 
turno, traduziria um retorno ao tratamento Paternalista~-extre-
mamente oneroso, configurando, de outra parte, uma prática 
estatizante, totalmente inadequada aos contornos d.e uma eco
nomia moderna, descentralizada, como a que aqui se pretende 
fortalecer. 

A referida prop9sição objetiva, pois, modificar os tradi
cionais arranjos de obtenção -de ingn::s$OS finanç~iros, em pe
ríodos pré-eleitorais, que descortinam um fértil campo à aÇão 
corruptora do dinheiro. Diªme da garantia de apartes para 
a realização das campanhas, como quer o projeto, espera"-se, 
não mais enfrentará o partido político a dramática necessidade 
de levantar fundos que autorizem o efetivo exercício do papel 
que lhe é reservado. __ _ 

No terreno da operação que os especialistaS rotulam de 
"raising the money", a solução ora oferecida tem produzido 

efeitOs positiVos tnim amplo espectro, a exemplo das soluções 
germânica, norte-americana e espanhola, baseadas em mode
los de público financiamento das c_ampanhas político-eleito
rais, com o intuito de eliminar os nefastos reflexos dos recursos 
oriundos da esfera privada, não raras vezes impróprios-a regu
lar contabilização em face da rig'ideZ-leg"ál. ---

Nessa trilha a sistemática, ora apresentada não se limita 
a ampliar e fortalecer as fontes de ingressos: co_nsagra taritbém 
um modelo de financhimeilto público acoplado à imposição 
de transparência e técnicas de controle interno e externo inci
dente sobre a atividade financeira 'das agremiações partidárias. 

Acredito, face aos motivos expostos, que a proposição 
venha a mercer aprovação do Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1992. ~"Senador Marco 
Maciel. 

(A Comissão. de Constituiçáo,_Jus{iç_q, e Cidadania 
- decisão Terminativa.) -

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 131, DE 1992 

Altera o art. 53, inciso VI, da Lei n~ 8.383, de 
30 de dezembro de f991~ para determiiiar a con·versãO 
em UFIR das contribuições previdenciárias no sexto dia 
Util do mês subseqüente ao de sua competência. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O inciso VJ do art. 53 da Lei n• 83&3, de 30 

de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguirite redação: 
"Art. 53. ····-···············-········"····~·····-·········~·-····· 

..... ~VI'"::... ~:;~trib-~iÇõ~~ -~~-~~ici~-~~iári;;,~~;·;;~-t~ di;ãtii-d;;-
rnês subseqüente ao de competência;" 

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Art. 3" Revogam-se as disposíções em contrário. 

Justificação 

A proposição tem por finalidade aumentar o prazo para 
recolhimento das contribuições previdenciárias previstas no 
art. 53, inciso VI, da Lei n9 8.383, de 30 de dezembro de 
1991, sem incidência de correção monetária. _ _ _ _ 

O disposto legal em vigor detc;:rmina que as referidas 
c_qntribuições sejam convertidas em UFIR no primeiro dia 
do mês seguinte ao de sua competência. Significa dizer que 
o recolhimento, a partir do segundo dia mês subseqüente 
ao trabalho, está sujeitb à atualização monetária. 
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Tal sistemática (icasiona dificL:.ldades operacionais e fi
nanceiras às empresas, porque estas são obrigadas a arcar 
com o ónus de uma correção monetária que tem como termo 
inicial de sua incidência data anterior ao pagamento da folha 
de salários, isto, levando-se em conta que o empregador dispõe 
do prazo, até o quinto dia útil do mês seguintes ao trabalhado, 
para efetuar os correspondentes pagamentos a seus empre
gados. Assim, a empresa fica sujeita ao pagaincnto de uma 
correção sobre contribuição previdenciária que ainda não foi 
descontada de seus trabalhadores. __ 

A presente proposta toma como paradigma o imposto 
de renda na fonte, tendo em vista que tantO _este como a 
contribuição previdenciária são descontados do empregado 
num idêntico momento, qual seja o do pagamento da folha 
salarial. Ora, se o iriipósto da renda na fonte só é convertido 
em UFIR, a partir do primeiro dia útil subs.e_qüente àqu.ele 
em que se verificou o pagamento dos salários (art. 53, int:isó 
II), nada mais lógico e justo que igual tratamento seja estenM 
dido às contribuições previdenciárias. 

Portanto, o objetivo primordial do presente projeto é 
corrigir flagrante distorção legal que vem acarretando problew 
mas operacionais e firianceiroS as empresas. 

Dessa forma, esperamos contar com o apoio de nossos 
Pares para a aprovação da presente proposição. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1992.- Senador Gari
baldo Alves Filho-

(A Comissão de Assuntos Ec_onômicos - Decisão 
Terminativa.) -

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que _será lido pelo Sr. 1<:> 
Secretárío". -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 641, DE 1992 

Requeremos urgência, nos termos do arf. 336~ âlínea c, 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n<:> 71, de 1992, que cria a Procuradoria RegiOnal-do Tr-abalho 
da 22~ Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1992. -Chagas Rodri
gues- (PSDB)- Humberto Lucena- (PMDB)- Esperi
dião Amin - Elcio Alvares-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do 
art. 340, II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~' 
Secretário. 

É lido o- seguinte 

REQUERIMENTO N• 642, DE 1992-

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado, da matéria "A História 
que não foi contada", publicada no Noticiário do Exército, 
do dia 27 de julho de 1992. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1992.- Senador Jarbas 
Passarinho. 

(Ao exame da Comissão Diretora.)_ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo 
com o art. 210, § 1~> do Regimento. Interno, o reqUerimento 
lido será submetido ao exame da Comissão Diretora. _ . 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo. Sr. 1~' 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 643, DE 1992 

Requeiro, nos termos regimentais, a concessão de licença 
do_s_ trabalhos desta Casa, no período compreendido entre 
25 e 28 do corrente, em razão de compromissos relacionados · 
com a minha candidatura a Prefeitura Municipal de Manaus, 
Estado do Amazonas. 

Brasília, -25 de -agosto de 1992. -Senador Amazonino 
Me11.des~ 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _:_Aprovado 
o requerimento, ficã-Co"ticedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, II, do Regimento Interno. __ _ 

Sobre a mes~. requerimento que será lido pelo Sr. J9 
Secretário. - - - -

É lido e aprovado o Seguinte 

REQUERIMENTO N• 644, DE 1992 

Sr. Presidente, 

Em aditamento ao Requerimento n<:> 623, de 1992, requeiM 
ro que o período nele mencionado se estenda até o- dia ·24 
do corrente mês. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1992. -SenadOr João· 
Rocba. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, II, do Regimento Interno. 

Sobre a Mesa, ofício-qtie Será lido pelo Sr. 1~ Secretário . 

. É lido Õ Seguin!~ 

Supremo Tribunal Federal 

Of. n• 113/92-P/MC 
Em 24 de agosto de 1992 

Ação Direta de Inconstitucionalidade N• 581-21600 
Requerente: ProcuradorMGeral da República 
Requeridos: Presidente da República 
Congresso Nacional 

Serihor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal 
Federal, em sessão plenária realizada no_dia 12 do corrente 
mês, nos autos do processo em epfgrafe, proferiu a seguinte 
decisão: 

"Por votação unânime, o Tribunal julgou proceM 
dente, em parte, a ação, para, declarando a constitucio
nalidade da 2• parte do § 1• do art. 3• da Lei n• 8.215, 
de 25M7M91, considerada a interpretação dada no voto 
do Relator, afastar, por inconstitucion-al, qualquer ou
tra exegese que a contrarie. Votou o Presidente." 
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevado apreço. -":'- Ministro Sydney San-
ches, Presidente. · ·. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expe
diente que vem de ser lido será publicado e remetido à Comis- -
são de Constituição,_ Justi_ça e Cidadania para o seu conhe-
cimento. : , , " . 

Pelo Ofício n9 61, de 19 do correilte, o Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil encaminhou ao Senado cópia 
de parecer, aprovado por aquela entidade, manifestando repú
dio -à .decisão da Suprema Corte americana de autorizar o 
seqüestro de cidadãos- de países estrangeiros, por entender 
que tal decisão viola os ·princípios do Direito Irlternacton.al 
Público e da convivência h_armõnica entre õs povos: 

O expediente será encaminhado, para ConheCimento, à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nãcion-al. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu, do Senhor Vice-Presidêntí-e da Câníâra Legis
_La_tiya_d_Q_Qi_sj:rí_to_Federal, o Ofício n9 255, de 18 do corrente, 
encaminhando a MoÇão n<? -35, de 1992, traduzindo o protesto 
daquela Casa à propOsta do Poder Ex6cuflVO viSartâo cortes_ 
no repasse de verbas da União, destinadas ao custeio. das 
áreas de Segurança Pública e Educação, do DiStríto Federal. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -.A Pr~si
dência recebeu JUanifest~ções de apoiO à Cblnissão Parlamel)
tar de Inquérito_ Q.estin11Qa a investigar -4e.núnciaS ·ccfntra- o 
Sr. Paulo César FilriãS, das seguintes _instituiçõeS: ·-· · 

-Câmara Municipal de J agualil'ina·- SP; -
-Câmara MuniCipal de Cáceres ...:....:: _MT; 
-Associação de Músicas e Regeri.teS; 
-de servidores. do Congresso NaciOnal (cerca de 3.000 

assinaturas); e · · 
- de populares ( 682 assinaturâs). " · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - E:m. 'sessão 
anterior, foi lido o Requerimento n'? 635, de 1992, do Senador 
Marco Maciel, solicitando, nos termos d9 art. 43, II, do Regi
mento Interno, seja considerado como_,lícfmça autorizada o 
dia 21 do corrente, quando -participou~ em São Pãúlo, do 
encontro promovido pelo Instituto Tancredo Neves, d_e deba-
tes sobre financiamentç_de gastos eleitorais. . -

O requerimento deixou de ser ·votado naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada .. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em sessão 
anterior, foi lido o Requerimento n9 636~ Pe 1992, do Senador 
Albano Franco, solicitando, nos termos do art. 43, II, do 
Regimento Interno, sejam_ considerados corria licença ·autori
zada os dias 17, 1R e 19 do cori"ente;quando-pãrticipou,-em 
São Paulo, no dia 17, do Seminário sobre "O processo de 
Modernização da Economia Brasileira_" e, nos diaS 18 e 19, 
no Rio de Janeiro, de encontros políticos empresariais. 

O requerimento deixou de ser votado naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em-votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

· · .. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em sessão 
anterior, foi lido o Requerimento n9 640, de 1992, do Se;nador 

-Dario Pereira, solicitando, nos termos do art. 43, II, do. 
Regimento Interno, sejjl CÇ)IfSiderado cOmp licença autorizada 
o_período de 18 a 20 do coUen_t~,: pára trato de interêsses 
particulares. 

O requerimento deixou de ser votado naquela opOrtu
nidade por falta de quorum. 

-·Em votação o requerimento. 
---os-srs. Senadores qúe o aprovam queítam permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado, . . . . . . 
Fica concediQ<:\ a li~nç_a solicitada. 

O SR. PRESIDEIIITE. (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à 

... .. . ORDEM J)Q DIA 

Çonsta da Ordem do Diã desta sessão, em fase de vota
ção, a PropÓsta-de· E-me-nda à Constituição n9 7. de 1992, 
que altera o art. 29 da Constituição Federal. 
- - É evidente que não bá,'_ em Plená_rio, q,'uorum quaficado 
de. ~rês quintos da composição da Casa para -que-·possa ser 
reali~da a. votação. 

. Em conseqüência, fica a matéria adiada para' outra opor
tunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Esgotada 
a matéria constante da Ox:dem do Dia. - -

Passa-se, agora, à- votação do RequeritTiento n9 641/92, 
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da 
Câmara n' 71/92. 

Em votação O requerimento. 
Os Srs.. Senadores que o- aprovam ·queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu

_rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

Há oradores inscritos. __ . .. 
Concedo a·palavra ao nobre Senador Àlban~_franç-o~ 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, "Amigo 
é coisa para se guardai" dentro do peito", diz a canção de 
Milton Nascimento e Fernando Brandt. 

Esse verSo~-Sr. Presídente, Srs. Senadores, sintetiza ex
traordinariamente o núcleo de toda urna existênda alicerçada 
na· bonomia e no amor ao próximo. Assim foi, em vida, o 
querido amigo de.todas as horas e Minístro do Superior Tribu
nal de Justiça, Geraldo Barreto Sobral, falecido na última 
semana. 

Sua presença plena de verdade e de carinho, no cotid_iano 
de todos aqueles que tiveram o privilégio de sua amizade 
foi luminosa lição de vida nestes tempos escuros profunda
mente marcados pela deslealdade e pelo desamor. 

Com toda a dignidade e sabedoria, exerceu importantes 
cargos públicos no Governo do Estado de Sergipe e na Magis
tratura Federal. 
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Como Juiz Federal, durante 15 anos, foi exemplo de hon
radez e brilhantismo, nas decisões prolatadas. Da mesma for
ma íntegra e sábia, foi a--sua atUação, por quase 10 anos, 
como Ministro do Tribunal Federal de Recursos e do· atual 
Superior Tribunal de Justíça~ 

À morte o colheu, quando estava desenvolvendo a imPor
tante função de Corregedor-Geral da 'JuStiça Federal. Nesse 
importante, cargo vinha, competentemente, implantando a 
Justiça Federal, nos Estados, de acordo com a ampliação judi
ciária estabelecida na atual Constitli1Çáõ da República. 

Quero, neste momentO de dor, Sr. Presidente, Sr' e Srs. 
Senadores, levar o meu pesar e da minha família, a Aâilil, 
Lourival, Ana Cristina e Geraldo, esposa e filhos; e ao emi
nente Senador Lourival Baptista e Dona Hildete --sogros 
do honrado Ministro Geialdo Barreto· Sobral. 

O Sr. Rooan Tito- Sr. PreSidente, peço a palavra, para 
um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo -
a palavra ao nobre orador. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para um esclareci
mentO.' Sem reViSão do orador.)- Sr. Presidente, Sr.'5 e Srs. 
Senâdores, fizJOiSiequenmentos; i.ün convoCando o Sr. Minis
tro das Minas e Energia para vif á6 plenário dó-senado expli
car.;:nos- como é que foi feitO esse acOrdO com a Bolívia e 
o traçado do gasoduto, publicado nos jornais, mas que; por ' 
ser um traçado novo, nessa luta de 30 anos por Com-prar oU 
não comprar, fazer o contrato de compra de gás da Bolívia 
era inteiramente inusitado, e, por isso mesmo, fiz o requeri
mento convocando a vinda do Ministro das Minas e Energia , 
ao plenário do Senado para dar explicações a respeito. _ 

Sr. Presidente, requeri também à Mesa, soliCitação de 
explicição aos Ministros da Econoriüa' e da Agricultura sobre 
a importação de leite em pó, nesse instante de superprodução 
de leite na seca, no Brasil -- há uma importação- de leite 
em pó da ordem de 90 mil toneladas. Gostaria ·ae -ter esse 
esclarecimento, para poder orientar as medidas que deverei 
tomar após as explicações que devem ser fornecidas pelos 
Ministros da Economiã e da Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):- Os esclareci- . 
mentos solicitados por V. E~ serão, estou serto, devidamente 
prestados por S. EX' o Presidente titular. Pode V. EX'- ficar 
certo de que serão tomadas as providências-devidas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY (PMDB- AL. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. PreSidente? Srs. Senadores, é mUito 
grave a crise que atinge o País. Grave porque é ampla, pro
funda e perpassa com igual intensidade as esferas econômica, 
política e ·instituêional da sociedade brasileira. Grave pOrque 
é, sobretudo, uma crise moral. Uma crise moral sem prece
dentes. De fato, por ·mais ·expen.eneia de vida que possua, 

'ninguém conSegUe se lembrar de outra situação que tenha 
provocado, em nossa sociedade, um sentimento tão pesado, 
tão incómodo de constrangimento, de vergonha até. O suiçídio 
de Getúlio Vargas, a renúncia de Jânio Quadros, o golpe 
militar e os governos que o consolidaram, nenhum desses 
eventos conseguiu comover tão profundamente a sociedade 
brasileira, como a crise qüe ora--enfrentamos. É certo que, 
como as outras, esta crise tem raízes em períodos longínquos 
de nossa história, ou, mais precisamente, na forma-pãtnmo-- -

nialista e oligárquica como se estruturaram as relações sociais.· 
políticas- e económicas que sustentam noSsa sociedade. Essas 
raízes, todavia, mesmo que nos ajudem a entender a crise; 
não lhe retiram a gravidade. 

No campo económico, a crise se manifesta, principal
mente, por meio de uma persistente inflação que nâo se afasta 
do patamar de vinte e dois por cento ao mês, por uma recessão 
que só na _Grande São Paulo já desempregou mais de um 
milhão de trabalhadores e que mantém e aprofunda as dispari
dades regionais e pessoais de renda e riqueza, enfim, aumenta 
assustadoramente o subemprego e a miséria. O pior dessa 
crise é que não se vislumbram, na política económica do _Go
verno, sinais de que ela esteja sendo combatida, pois essa 
política económica nãó tem azimute_seguro, guia-se 'por movi-
mentos pendulares. Investe-se pouco, o setor ·mais moderno 
do parque industrial vem reduzindo seu ritmo de atividade, 
e exportam-se capitais para o exterior_, enquanto a nOssa divida 
externa continua se aprofundando. 

Até mesmp 9$ _ma, is ferrenhos defensores do Governo 
já coineçam a exigir: mudanças na polítíca económica, para 
que se combatam a inflação, a recessão e o desemprego. . . _ 

O fato- mais evidente da crise polítiCa é_ o colapso do 
Govetno, que começou com a posse do Presidente Fernando 
Collor; mas cujas raízes se-reportain aos procedimentos que 
ga~an~irarn a sua eleição. Já naquela época, o então candidato 
Fernando Collor dava evidentes demonstrações do quanto 
estava despreparado para o cargo. A mais grave delas fof 
a nítida falta de dif~renciação entre o público e o privado, 
evidenciada no uso indevido de fatos passados sobre a vida 
pessoal de seu adversário político, numa-tentativa, que acabou 
sucedida, de afastá-lo do seu caminho. 

Todavia, é muito triste constatar que essa atitUde encon
trou apoio não apenas de uma classe média temerosa de mu
danças mais profundas na sociedade, mas sobretudo junto 
ao eleitorado popular. Com o auxílio dos meios de comuni
caçâ:ó~Inanipulou-se a- opinião públíca, que comprou o·novidã
deiro como se fosse novo e aceitou o grito como demonstração 
de-capacidade de mando. Não se exima, porém, a população 
de responsabilidade moral e política por seus atos. Por mais 
precárias que sejam' suas -condições de existência, até os- mais
pobres e menos informados têm condições de fazer uma avalia
ção mais _realista de seus semelhantes. O que não se pOde 
é confundir esperteza ·com inteligência, palãVreado com saber, 
invólucro com conteúdo, enfim, certo sucesso mudando com 
capacidade transformadora. O preço é muito alto, e s_e _cobra, 
indistintàmente, de toda a sociedade. 

Outro aspecto importante da crise política é a falta de 
um projeto para o País. Essa lacuna faz com que, e.ài lugar 
de se buscarem fórmulas para se alcançar a verdadeira cidada
nia, perca-se muito te-nipo" discutindo as condições de governa
bilidade de um Presidente que se enredou na malha dos auxi
liares, parentes ou não, e foi-perdendo cada vez mais a confian
ça popular. Logo após ser empossado, cercou-se de- auxiliares 
na maior parte das vezes pouco qualificados, que se haviam 
distinguido por serviços pessoais prestados a ele. Com essa 
equipe o Presidente impós ao País um plano confiscatório 
que violava um dos úriicos compromisso-s específicos assumi
dos durante a campanha. Embora absurdo, seu plano foi rece
bido com ânimo e até certo otimismo por setores populares 
e por setores mais esclarecidos da população, como empre
sários, políticos, jornalistas e economistas, dos quais se supu
nha que tivessem condições para uma avaliação mais Sensata. · 
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Chega a ser compreensível, embora não totalmeute acei
tável, tamanha demonstração de entusiasmo. Todos· encara
vam cõtn:'otirn.ismoi o início de uma~experlência-pillíticil verda
deiramente democrática: o Governo de uin Presidente eleito 
por 35 milhÕes de vontades, após longos e· periosos anos de 
regime autoritário. . 

Legítima esperança, belo sonho. A esperança transfor
mou-se em desespero, o sonho em pesadelo. 

o· País precisa ter um projeto para o futuro, um projeto 
nacional que congregue todos, que entusiasme a sociedade, 
que lhe dê alento para suportar o presente; como os inesque
cíveis projetes de luta nacional pela Democratização ·e a Movi
mentação Popular das Diretas J_á. O projeto de modernização, 
oú modernidade, como gosta de chamá-~o o Presidente,·reve
lou-se uma falácia. Unta pseudomodemização, sem· á partici
pação da sociedade e. sem alteração da- ·estrutura de rendas 
do País, que atuou ffiais como uma forÇa~.concentradora de 
rendas· e de poder político. 

Importam para nós, nesse momento_, as crises de id~~ti
dade e legitimidade;- qUe se: reportam ao-processo pelo qual 
os cidadãos passam a obedecer às leis oriundas do Estado, 
a aceitá-las como justas e qbrigatórias e a. ·sentir-se parte. da 
comunidade política.· Essas· crises se referem, p"oitarito, às 
relações entre os· cidadãos e as autoridades_ e __ e_ntre C)S várioS 
grupos sociais, económicos, éthicos e r_egiomi.is. O processo 
gerado para a soluç_ão dessas cri~e_s culminou _!la _form~ção· 
do Estado-Nação. 

Outra característica importanté do moderno é .a busca 
de uma sociedade mais justa, o que não se confunde com 
a utopia, que é a busca da sociedade jUSta, perfeita. Como 
não é possível a sociedade perfeita, sua busca aérítica acaba _ 
levando ao totalitarismo. · · - - -

A Inglaterra, modelo de modernizaÇão do mundo ociden
tal, precisou de dois séculos {o XVI e o XVII) e do concurso 
da sociedade para gerar a liberdade pesSciaf; põTítícife c1Vil, 
após intensas lutas contra_ o despotismo real. Seu processo 
de modernização se consolidou com a amplicação das COnqUis
tas sociais, com significativa alteril.ção nã estrutura de rendas. 

No Brasil não há de ser diferente. Não existe possiõilidade 
de modernização sem alteração na distribuiçãO de rendas do 
PaíS: . .Sem essa alteração, persiste o regime colonial d~.f~i_to-
rias~, ---- - -

Não se pode desconhecer a existência de setores mais 
modernos na economia. Todavia, o Pa_fs-ç.ão se modernizou 
nas áreas política, educacional e social._ Ta~bém estamos lon
ge e alcançar a cidadania efetiva em· termos d_e habitação, 
saúde, empregpo, alimentação, cultura e lazer. Só se chega 
à modernidade se forem resolvidos os problemas que assolam 
o País nessas áras. Não há modernidade compatívd com misé
ria, analfabetismo, mortalidade infantil e violência. 

A tão falada modernização do Pres1deilte Collor tem por 
base a miséria material, intelectual e Ii1oiã.1 de grande parte
da população brasileira. Para a execuÇâó desse projeto, os 
elementos_ básicos são a desinformação e a irracionalidade 
que ainda caracterizam Certos setores da sociedade. -- _ 

Essa situação só é possível graças à características de 
formação da nossa sociedade, fundada num desigual pe-rfil 
de distribuição de renda, corolário de métodos patrimoniais 
e clientelísticos de controle político. Umà tentativa de ma_quia
gem dessa situação foi a·âivulgação -de-· um idéario que Se 
dizia liberal para embasar o projeto modernizador do Gover
no. A máscara não resitiu-ãs primeiras críticas, e--desnudou 
a verdadeira face de um projeto que não passa de mera seman-

tização~ IstO é~ a pi-é-pOsta valia tão somente pelá forma, porém 
. seu conteúdo colidia frontalmente ~n'l a realidade. 

· Um m:ero estado semântico não é, portanto modernidade. 
Trata-se de mera· solução barroca, traduzida na convivência 

: fr.eqüe'nteritente desarmôni'ca ·entre-.o----velho e o novo, corii 
-visível predomínio do primeiro: ' · _ · · 

As propostas OferecidaS pelo Presidente Collor presumem 
a existência d~ uma amnésia política coletiva e de uma total 
ausência de inteligência nacional. Mas sua trajetória política 
é suficientemente conhecida para que iluda mais uma vez 
a sociedade, já tão sem esperanças. 

-Não é surpreendente, portanto, que além de todas essas _ 
crises o País ·esteja passando também por um momento de 
crise institucional. Esta última, que demcorre de todas as 
outras, nlanifesta;.ge p.or uma o total descrença da população 
no poder das instituições. Há uma desconfiança geral de que 
todos os poderes constituídos não atendem às expectativas 
da sociedade, ou melhor, não funcionam. Tal atitude estimulã 
as mais variadas formas de violência, individual e coletiva, 
e as tentativas, felizmente isoladas, de se fazer juStiça ·pelas 
próprias mãos. 

Este é o resultado de uma política implantada desde o 
início do Governo Collor, e que confiscou, funto cdm aS eçbno
miã.s íri.dividuais,. a esperança de um povo, a confiança e a 
cl-edibilidade. Tudo isso· sem benefícios aparentes para a gran-
de massa da população que trabalha e sofre, - -

- Já dizia o insuperável estadista francês Charles De Gaulle 
que na política nãQ contam aS intenções, mas apenas os resulta
dos. Essa advertência serve de parâmetro para analisar as 
crises que se instalaram no País com o Governo de Fernando 
Collor, a partir das incomensuráveis contradições entre as 
promessas e a ação. -Das promessas há registras indeléveis, 
que se não serviram de "ússola para orientar a estratégia 
governamental, ainda podem ser úteis-à sociedade e lhe servi
rão 'de alerta, na _hora em que for convocada a escolher um 
novo governante. 

Da açãO não há como se esquecer. pois rodos somos, 
em diferentes graus de intensidade, as grandes vítimas de 
seus desacertos. 

Em discurso proferido no dia 17 de março de 1990, pe
rant_e_o$ Mit;~istros de Estado, o Presidente afirmou, textutal~ 
mente, que na democracia-queriüãlva a Nação não é o Gover
no, é a ·so_ciedade. Ao Governo, instrumento sujeito ao impé~ 
rio da vontade popular e das leis que emanam dessa: vontade, 
cabe apreender o sentido dos anseios da coletividade, sinteti
zá-las e fazer deles indicações de caminhos a serem seguidos, 
liderar e orientar Os passos da Nação no rumo por ela esco
lhido. E disse mais o Presidente. Afirmou ainda que ao Go
Verno cabe também mantere, quando necessário, restabelecer 
a autoridade que deriva do respeito à própria Nação, e velar 
pela manUtenção da moralidade pública. 

Tudo não passa, porém, com já estamos cansados de saber, 
de inconseqüente descarga oratória com que o Presidente 
aprofunda o fosso que separa suas promessas da ação e sua 
ação das expectativas da sociedade. 

O desapontamento amplo, geral, findou por ceder lugar 
à indignação, à raiva, à vergonha, ante tantos descam,inhos 
que o País percorreu nessa trajetória humilhante de retomo 
ao quarto mundo, correndo o risco de se transformar em 
republiqueta menor, dependente de tutelas e auxílios exter
nos, pronta a sucumbir à avalanche dos escândalos, das denún
cias e das demonstrações evidentes de um intenso_ processo 
de corrupção. 
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A crise moral que consome o País é a mais grave de 
todas as nossas crises, pois ·está alojada no Governo e_ na 
sociedade. Ela se manifesta, no GovernO, ptir uma sucesSão 
de escândalos que começou com as fraudes_ da Previdência 
Social e culminou nas denúncias de corrupção envolyendo 
figuras muito próximas do Presidente, ,e. na instalação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigá-las. 

Tem-se a iiripreSsãó,-ijU3Iido se observa a sociedade, de 
que os valores morMs cederam lugar a uma não-ética do ganho 
fácil, do vale-tudo, em busca da fama, da fortuna e do poder, 
numa atitude de total descaso pelos valores morais. 

Chegou-se a um estágiO tal de anomia, que ninguém mais 
se surpreende com os escândalos, uns mais graves, outros 
menos, que de um modo mais aberto ou velado .sempre povoa
ram a rotina de nossas administrações públicas, desde o perío
do colonial. O e_scândalo envolvendo um assalto aos cofres 
públic_os em cifras fãõ --elevadas que fogem à compreensão 
do cidadão comum, serviu para provar uma reação indignada 
na sociedade, serviu para sacudi-la da apatia. 

Dentre as hipóteSes de explicação para uma corrupção 
de tanta extensão, a mais aceitável é a de que teria sido monta
do, desde o início do mandato, um cronograma de ação intensa 
e rápida, destinado a constituir a base económica para um 
grupo que chegou ao poder sem fortes apoios partidários. 
Era necessário, por isso, formar rapidamente um suporte fi-
nanceiro. ' 

o tempo seria o elemento mais importante do projeto 
e para maximizá-lo ter-se-ia partido para a rápida rapinagem. 
A falta de quadros experientes e preparados explica o amado
rismo que se reflete na sucessão de equívocos, nas falsificações 
grosseiras, envolvendo secretárias, motoristas, guafda-costas 
e outros integrantes do grupo. Parte dos recursos arrecadados 
serviria para financiar futuraS campanhas políticas, e a outras 
parte asseguraria, para todos, um futuro sem sobressaltos .. 

Alguma coisa falhou na execução de tão completo plan"o, 
Conhecemos alguns detalhes da história, mas não s-abemos 
o seu final, que certamente marcará a direção que o_ País 
irá tomar no fUturo. Se nada acontecer após todas as inç-estiga
ções, o efeito sobre a sociedade será arrasador._ Será difícil 
olhar para a frente, ter esperanças, encarar nossos filhos e 
orientá-los a serem honestos, a lutarem com dignidade pelo 
lugar ·que lhes cabe na sociedade, se o exemplo mo-strado 
todos ·os dias pelos meios de comunicação é O da farsa, do 
enriquecimento rápido, fácil e por métodos não convencio-
nais, para· ficar no eufemismo.-- - -

-- Chegou o momento de se pensar em como preservar 
a democracia e como rrianter um mínimo de valores éticos; 
sem os quais o convívio soclaLacaba se tr_an~formando em 

permanente convulsão. Esses valores éticos devem ser retoma
dos~ Servirá de parâmetro para o comportamento das novas 
gerações que se preparam para comandar a Nação, noJu~l\rO. 

Nosso património político está fundado também em COll

quistas democráticas .. A população quer a cidadania plena, 
e para isso sabe que é preciso muita luta. 

Quaisquer que s-ejam os_seuS resultados, é preciso derro
tar a mentira e o cihisnio, para que o País não c-ontinue pensan
do_ que a esperteza ainda é a melhor maneira de_ vencer na 
vida. 

É impossível prever o desfecho dessa situação, embora 
seus-surpreendentes desdobramentos apontem para soluções 
de contornos dramáticos. 

Todavia, quaisquer que sejam os_ seuS: resultad_os, algumas 
Conseqüências já podem ser antecipadas: a primeira d~l~~ é 
qUe se fortalece a crença de qUe a derriocrãcia ainda_é_a melhor 
maneira de se conduzir os Qestinos dQ País. A segunda, coro
lário da anterior, é de que todos os atas do Governo devem 
ser públicos e passíveis de controle pelo Legislativo. 

A terceira é .a revogação do_ jeitinho, da esperteza, que 
em lugar de ser motivo de orgulho~ começa a envergonhar 
a sociedãde brasileira. 

Tudo isso pode nos conduzir a uma crise positiva, se 
nos encaminhar à realização de um verdadeiro saneamento 

-dos vícios que maculam e aviltam a vida política e adminis- . 
trativa do País. Devemos acreditar que as instituições se forta
lecerão após esta crise, e que conseguiremos construir uma 
sociedade mais livre,.mais justa, mais democrática. Para isso, 
precisamos desde já nos ocupar desse novo projeto, e engajar 
em sua construção toda a sociedade. 

~ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência convoca_os.Srs. Senadores para outra sessão extraor
dináriã a· realizar-se hoje, às 19 horas, cqm a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único,-- do Requeriinento ri\' 483", de 
1992, de autoria do Senador César Dias; solicitatido, nos ter
mos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado Federal, 
do Editorial intitulado "General Agenor, honradês_a qualquer 
prova", de autoria do jornalista Antônio Pedreira, publicado 
na Revista O Poder, 6âição n9 38, de 1992. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -,:Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a- sessão às 18horas e 30_ minutos.) 

Ata da 1603 Sessão, em 25 d~ agosto de 1992 
2ª Sessão Legislativa Ordinári3:, da 49ª Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Garibaldi Alves Filho 

ÀS 19 HORAS, ACHAM-SE PRESEl!/TES OS SRS. 
SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos 
- Almir Gabriel - Aluizio Bezerra - Amir Lando - Al}to-

nio Mariz - Beni Veras - Carlos De'C3rli - Carlos Patro
cínio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de , 
Carvalho - Coutinho Jorge - Divaldo Suruagy - Eduardo 
Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião Amin - Epitácio Ca
fl)teira - _f'rancisco Roliemberg - Ga!!baldi Alves Filho -
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Gcrsou camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida 
- Hugo Napolel!o - Humberto Lucena - Hydekel Freitas -
Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho -
Jol!o Calmon - Jol!o França - Jol!o Rocha -Jonas Pinhei
ro - Josaphat Marinho - Josê Eduardo - Josê Fogaça -
Josê Paulo Biso! - Josê Rlcha- Josê Sarney - Júnia Mari
se - Lavoisier Mala - Levy Dias - Louremberg Nunes Ro
cha - Lourival Baptista - Lucfdlo Portella - Magno Bace
lar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Ma
ele! - Mário Covas - Marluce Pinto - · Maurfcio Corrêa -
Mauro Benevides - Meira Filho - Molsês Abrl!o - Nabor 
Júnior - Nelson carneiro - Ney Maranhão - Odacir Soa
res - Onofre Quinan - Pedro Simon - Rachid Saldanha 
Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragl!o - Ronan Tito -
Ruy Bacelar - TeotOnio Vilela Filho - Valmir Csmpelo -
Wilson Martins,_. 

O SR. PRESIDENTE ( Garibaldi Alves Filho) ...:... A lista 
de presença acusa o comparecimento de 70 Srs. Sen~dor.es. 
Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. -

Sob a proteção de Deus, iniciamOs nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) Sobre a 
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 
REQUERIMENTO N• '45, de 1992 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336,_ alínea c 
, do Regimento Interno, para o Projeto de_ Lei da Câmara 
n• 65, de 1992 (n' 11/91, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a regulamentação dos dispositivos cop.Stitucionais "r~lati
vos à reforma agrári"a-, PreviStos no Capítulo III, Título VII, 
da Constituição Federal. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1992.. - !lUlll!>erto 
Lucena- PMDB; Jutahy Magalhães- PSDB; Eduardo Su
pUcy PT Elcio Alvares - PFL Jonas Pinheiro - PTB 

REQUERIMENTO N• ~,, DE 1992 

Requeremos urgência, nos termos do _art. 336, alínea c, 
do Regimento Interno, para o Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n~ 228, 4e_1991, que concede pensão 

· e;special a Francisco Paula de Cândido e ~.á _outras providén-
ctas. _ . . -

Sala das Sessões, 25 de agosto de \992. - Humberto· 
Lucena - PMDB; Elcio Álvares - PFL; Chagas Rodrigues 
- PSDB; Maurício Co-rrêa- PDT; Jonas Pinheiro- PTB. 

O SR. PRESIDENTE ((,3aribaldi Alves Filho) -Os re
querimentos lidos serão votados após ã Ordem do Dia, no_s 
termos do art. 340, item II, do Regimento Interno. 

Passa-,,~ à 
ORDEM DO DIA 

Item 1:. 
Votação, em turno único, do Requerimento nÇ> 483-~ 

de 1992, de autoria do Senador César Dias, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcriçãO nos Anais do 
Senado Federal, do Editorial intitulado ''General Age
nor, Honradez a qualquer prova", de autoria do jorna
lista António Pedreira, publicado na revista O Poder, 
edição n• 38, de 1992. 

Em votação. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados.(Pausa.) 
Aprovado. __ _ 
Será feita a transcriç~o solicitada. · - _ _ · 
É a seguinte a matéria-cuja transcrição é solicitada: 

Editorial 

GENERAL AGENOR, HONRADÊS 
A QUALQUER PR()VA 

Antônio Pedreira 

É difícil para um ser humano de boa têmpera e de bom 
caráter, suportar sem sofrimento, uma campanha "jomalís· 
tica" velhaca e maliciosa, inspirada por pessoas cheias de 
artimanhas e embebecidas pela maldade, como o objetivo 
de denegrir publicamente autoridades ligadas ao Presidente 
Fernando Collor~ que acima de_ tudo, e da sua vida pessoal, 
colocam o interesse do-País. e. do Gpyemo_do qual é fiel 
colaborador. - -

- - O Chefe de Gabinete Militar da Presidência da Repú
blica, General Agenor Homem de Carvalho, foi até há pouco 
.vítima desse tipo de jornalismo mesquinho e insofisrrlável. 
O General Ageno_r é um homem honrado, que jamais poderia 
ter sido crucificado por não ter dado seguimento a uma infor-
mação injuriosa e sem prova, ·cte um cidadão meio maluco, 
que gostaria de ferir a hierarquia do Serviço Público,_ para 
levar abobrinhas para o Presidente da República, sem passar 
pelos canais pertinentes. 

Côntra o General Ageno~ foram usadas, até, palavras 
de sentido canhestro quando, na realidade, ele estaVa na histó- · 
ria como Pilatos no Credo ou _como o português ciue -não 
se chamava Manoel e não morava em Niterói. 

EstOu referindo-me à novela do ~~ Magri que os mar-_ 
rons da nossa imprensa gostariam de transformar riuln cavalo 
de batalha para desestabilizar o Governo, mas que com o 
prevalecimento do bom senso. já se encontra arquivada e a 
~minho do cemitério das coisas ruins. _ -

- --O Ge:iteral Agenór Hofnem de-Carvalho, q-u·e tem cOmo 
lema de vida a honradês a qualquer prova, jamais poderia 
ser atingido como foi e-da fofma mesquinha porque foi acusado 
de omissão num episódio de tamanhas conseqüências. 

O Gerteral Agenor é muito altaneiro para ser envolvido 
com pessoa tão mediana, como o ex-ministro do Trabalho 
e Previdência Social. -- - -- --

__ Este s~m um cole~ionad~r de fatos desastrçsos, pois nãO 
aprendeu a tirar as provas dos nove em questões delicadas. _ 

Franco e direto, como pessoas do seu quilate, o General 
Agenor não se eximiu de coisa alguma, como pretendem fazer 
crer os que gostariam de tê-lo atrelado às próprias carruagens 
de "interesses". Aliás, ele admitiu que tem recebido muitas 
denúncias de corrupção, mas que o Presidente nunca deixou 
de apurá-las. Só que, da sua parte, não basta apresentar boa
tos, encher a cabeça do Chefe do Governo com denúncias 
sem provas. "EsSe comportamento não é ético, não está ria 

- minha cabeça", afirma. - - -
É lamentável, pois, que determinada imprensa tenha agi

do precipitadamente, ao procurar envolver o nome do General 
Agenor Homem de Carvalho num triste episódio de suspeita 
de omissão no caso. Justamente porque, o dever da imprensa 
é ouvir os dois lados, destacar o _conflito de versões, mas 
nunca apontar quem quer que seja sem razões cOncretaS·. -

Qual foi o pecado mortal do Chefe do Gabinete Militar 
da Presidência da República? Os embates da impmsa com 
Magri e outros elementos corruptíveis até recentemente insta
lados no Governo, só tiveram um mérito e bastante positivo, 
que foi demonstrar, conforme frizou a maliçiosa campanha 
de pessoas muito próximas dele, no Palácio do Planalto, ha.bi-_ 
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tuais informantes de uma parte da imprensa especializada 
em prestar-se a campanhas desse tipo. 

Magoado pela injustiça sofrida, o General Agenor foi 
um dos primeiros ministroS do_ ·aoverno á. pedir exoneração 
ao Presidente da República, juntamente com o Senador Jarbas 
Passarinho e com o Embaixador Marcos Coimbra. Porém 
o Presidente Collor; a tempo percebeu a maliciosa campanha 
"jornalística" e o manteve nas·suas funções. 

· Mais uma vez o GenerafAgenor coloca o seu interesse 
pessoal abaixo do interesse do Estado; ele sabe, entretanto, 
que não é insubstituível, mas todos nós sabemos que ele é 
uma Peça indispensável no Góverno, pela sua fidelidade e 
comprovado interesse do Presidnete Collor, pela competência 
com que trata as questões militares, pela maneira cavalheiresca 
com que se relaciona com os servidores civis da República 
e, sobretudo, no trato com os elementos da base parlamentar 
que dá sustentação política ao Palácio do Planalto. 

O Presidente Collor está de parabéns não só por ter man
tido o General Agenor no Governo mas também por ter enri
quecido a sua equipe ministerial com homens honrados, com
petentes e fiéis corrio o Ministro da Justiça Célio Borja, o 
Ministro Pratini de Morais, o Ministro João Mellão, o Ministro 
Affonso _Camargo, Jorge Bornhausen e o Ministro Reinhold 
Stephanes. 

o· estilo de trabalho do General Agenor tem ajudado 
muito ao Governo. O próprio Presidente Collor, pouco antes 
da reforma ministerial, em entrevista a órgãos de imprensa 
escrita, deixou claro estar satisfeito com seu assessor, pela 
sua formação pessoal, competência, fidelidade e liderança. 

Essas qualidades do General Agenor é que devem ser 
reconhecidas pela imprensa responsável e construtiva e não 
a baixaria jornalística com interesses escusos. Foram as quali
dades do General aliadas à competência do Ministro Jorge 
Bornhausen, que auxiliaram o Presidente Collor a qualificar 
melhor a equipe de Governo, mandando para casa os que 
estavam fora de compasso e convocando pessoas gabaritadas, 
tais como o ex-Deputado Nelson Marchezan, para a Secretaria 
Nacional das Comunicações e Como Benedito Moreira para 
a Presidência da Petrobrás, conhecido e considerado pelo seu 
talento à frente da Cacex. 

Agenor Homem de Carvalho é igualinente ulnii i'derência 
para os novos ministros. Ele conhece prój:)iias funções sabe 
quem é quem no governo. Sabe separar o trigo do Joio. Ele 
sabe que na equipe de Collor existem técnicos e polítiCOs 
competentes que devem continuar exercendo duas funções, 
prestigiados pelos ministros de suas respectivas pastas e pelo 
Palácio do Planalto, entre outros o ex-Ministro Eliseu Resen
de, Presidente de Fumas, e o Senador José Ignácio, atual
mente na Presidência da Telebrás, ambos colecionadores de 
vitórias memoráveis pa:ra O Governo do Presidente Collor. 

Preo_cupado, como todos os brasileiros, quanto ao saldo 
positivo para a huminiâade e pelas conquistas que o Brasil 
pode auferir na Eco-92, o General Agenor tem prestigiado 
o Secretário Oirlos Gãrcia que vem conduzindo com espírito 
público e competência a gestão do debate ecológico que tere
mos a sediar. 

Nós, homens da imprensa, gostaríamos que os espaços 
dos nossos veículos não fossem voltados para agredir leviana~ 
mente pessoas, homens como o Genéral Agenor. Sobretudo 
agora que o Governo muda seu estilo no tratamento com 
a sociedade,levando para a Secretaria de Imprensa um profis
_sional tarimbado, como o diplomata Pedro Luiz Rodrigues, 

e como adjuntos os jornalistas militantes Irineu Tamanini e 
Fred Arruda. 

A, imprensa brasileira pode prestar relevantes serViços 
à opinião pública, destacando os fatos positivos do Govem~ 
e não apenas mostrando erros às vezes não apurados. 

Temos exemplos de personalidades que jogam no time 
de seriedade do General Agenor, entre as quais destacam-se 
du!).s mulheres representantes do poder feminino no Governo, 
Maria Tereza Jo~rge Pádua, Presidente do lbama e Subsecre
tária Nacional do Meio Ambiente e a ex-Ministra Dorothea 
Wemeck, Secretária Nacional de Economia. 

- Mergulhando no âmago do GovernO encontramos perso
nalidades que enaltecem o País pelas obras que executam, 
tal corrio o Brig~d_eiro Theodosio Pereira, Presidente da ln
fraero, membro da equipe do Ministro da Aeronáutica, Briga
deiro Sócrates Monteiro, que está fazelido um belo trabalho 
em prol da arma que administra, e- pela segurança e preser
vação da_nossa A.q~~ônia~ portanto nossa imprensa não deve 
açodadamente e maliciosamente denegrir personalidades que 
acima de qualquer coisa colocam o interess_~ público. 

António Pedreira é jornalista militante publicitário, relações públicas, 
membro do Conselho Federal de Profissionais -de Relações Públicas, Seção 
R, Presidente Nacional do Partido Progressista Brasileiro e ex-candidato a 
Presidente da República pelo PPR. 

O Poder 

O SR. PRESlDENTE ( Garibaldi Alves Filho) -Esgotada 
a matéria constante da Ordem do D~a. 

Passa-se, agOra, à votação do Requerimento n"' 645/92, 
de urgência, lido no Expediente, para ·o Projeto de Lei da 
Câmara n• 65, de 1992. 

Em votação.. . . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.). 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESlDENTE (Garibaldi Alves Filho) -Passa-se 
à votação do Requerimento n"' 646/92~ -de urgência, lido no 
Expediente, para o SubstitutiVo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado n• 228, de 1991. 

Em votação o- requerimento. 
Os Sis. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESlDENTE (Garibaldi Alves FilhQ)_.,.,- A Presi
dência comunica que, em virtude do comparecimento do Sr. 
Ministro de Estado da Previdência Social, Dr. Reinold Stepha
nes, ao Pleriãrio desta Casa, na sess_âo ordinária de __ amanhã, 
não serão designadas matérias para a Ordem.- Oo Dfa~ 

O SR. PRESlDENTE (Garioafdi Alves Filho) - Nada 
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às J9horas e Sminutos.) 
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 23, DE 1992 

Institui o Programa de Assistência em Creches e 
Pré-Escolas (PACPE) d<> Senado Federal. 

A Coniissã<fDiretOra do Senado Federal, no uso de sua 
competência regiiilerital, e de acordo com o que estabelece 
a Constituição Federal em seus arts._ 79 , inciso XXV e 208, 
inciso IV, combinados com o art. 12, írldsCI II, da Lei n~ 
8.211, de 1991, resolve: 

Art. 1"' Fica, na foln13. deste Ato, inStituído o Programa 
de Assistência-em creches· e Pré-Escolas- PACPE- do 
Senado Federal. -

Art. 2~ O Programa tem por objetivo precípuO oferecer 
aos servidores, durante o período da jornada de trabalho, 
condições de adequada assistência aos seUSãependentes legais 
até a idade pré-escolar. 

Art. 3"' SãO beneficiários do Programa os dependentes 
de servidores ocupantes de cargos efetivos, cargo em comis-
sões e empregos de confiança. _ 

Parágrafo único. Consideram-se _dependentes, para os 
fins deste Programa, dentre aqueles definidos na Resolução 
n"' 5, de 1992, e que assim tenham sido reconhecidos pelo 
órgão de pessoal do Senado Federal, os que tenham idade 
entre três mese_s e seis anos e fração. 

Art. 4"' A assistência far-se-á, conJorme a idade dos 
atendidos, em creches, instituições materno-infantiS e jar-dins 
de infância, regulamente autorizados a funçioç.ar pelos órgãos c 

governamentais competentes. 
Parágrafo único. A entidade prestadora do serviço é 

da livre escolha do servidor. 
Art. s~ Fica- adotado o sisti:nia de feembolso aos se.rvi

dores que, comprovadamente, realizem gastos com aSsiStência 
pré-escolar, observado o limite Jnáxiri16 por dependente, a 
ser fixado pelo Presidente do Senado Federal, de acordo com 
a disponiblidade orçamentária. 

§ 1"' Excluem-se dos encargos_ do Programa as despesas 
referentes a atividades extracurriculares ou extraordinárias, 
de matrícula facultativa, bem como as nec.essárias à aquisição 
de uniformes, material didático, ou pagamento de transporte. 

§ 2" Na fixaÇão do valor a ser reembolsado será dado 
tratamento diferenciado e fa_vorecido aos seryidores de menor 
renda. 

Art. 6~" O Custelo_do programa far-se-á com recursos 
orçamentários do Senado Federal, podendo ser complemen
tado com recursos_ do Fundo Especial do Senado Federal -
FUNSEN. 

ParágrafO úniCo. Fica vedada a_reali_zação de quaisquer 
outras despesas com a mesma finalidade, objeto deste Ato. 

Art. 79 A Diretoria-Geral baixará se instruções comple
mentares necessárias á implementação, execução e controle 
do Programa. -

Art. 89 É da competência da _Subsecretari~ de Pessoal 
apresentar, na época determinada pela Lei de Diretrizes Orça
mentárias, proposta da dotação a ser incluída no Orçamento 
para exercício subseqüente. _ 

Art. 9~ Os órgãos supervisionados do Senado Federal, 
mediante A tos dos respectivos Conselhos de Supervisão, insti
tuirão programas semelhantes destinados aos servidores de 
seus Quadros de Pessoal. 

Art. 10. Este AtO entra em vigor na data de sua publica
ção, ressalvadas os efeitos financeiros que terão vigência a 
partir de 1" de janeíto de 1993. -

Art. 11. Revoga-se as disposições em contrário. . . . . . 
Sala da Comissão Diretora·, 19 de agosto de 1992. -

Mauro Benevides --Alexandre Costa - Dirceu Carneiro -
Saldanha Derzi - Meira Filho - Iram Saraiva. 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 337, DE 1992 

ócPreSid.énte âo senado F-ederal, no uso de sua compe
tê~ci3;, que lhe foi -oUtorgada- pelo Ato da Comissão Direto~a 
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta 
do Processo número 006 7_12/92-4, resolve alterar o Ato desta 
Presidência n~" 33, de 1985~ publicado no DCN, Seção :n, de 
6-3-85, para manter aposentado, voluntariamente, o servidor 
FERNANDO OLIVEIRA DE LARA RESENDE, n()_cargo 
de Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão III, do Qua
dro de Pessoal do Senado F~deral, nos termos do artigo 40, 
inciso III, alínea a da Constituição da República FedeTa"tíva 
do Brasil, combinado com os artigos 67, parágrafo úniCo, 
193 e 186, inciso lU, alínea a, da Lei n" 8.112/90",- e 3.itigo 
11 da Resolução SFn~'87 ,de 1989, bem assim com as vant.agens 
da Resolução SF no;r 21, de 1980, com proventos integrais, 
a partir de 20 de maio de 1992, observado o disposto no 
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 25 de agosto de 1992.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 337-A DE-i992 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe

tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
·delegação de competência que lhe foi Ou tOgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n" _2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n" 009.593/92-6, resolve aposen
tar, voluntariamente, ALARICO RIBEIRO GONÇALVES, 
Analista Legislativo, Área de Orçamento Público, Classe ''1 ~··, 
Padrão VI, do Quadro de Pessoal do Senado Federal- Parte 
Permanente, nos termos do artigo 40, inciso ill, alínea c, 
da Constituição da República Federativa do Brasil, comb_inado 
com os artigos 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei de n9 
8.112, de 1990, bem assim como o artigo 11 da Resolução 
(SF) n' 87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo 
de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 25 de agosto de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 

PORTARIA N• 20, DE 1992 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 283 do Regulamento Admi_nis
trativo do Senado Federal, e tendo em vista o disposto no 
artigo 574, § 1", do mesmo Regulamento, resolve designar 
ALA YLSON Il_IBEIRO P:E;REIRA, Assessor Legislativo, 
ACRÍSIO PEREIRA DE SA, Assessor Legislativo, e MAR
CO AURÉLIO DE OLIVEJRA, Analista Legislativo, para 
sob a presidência do primeiro, integrarem Comissão de Sindi-
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cância incumbida de apurar os fatos constantes do Processo 
n' 008205(92-2. · --- · 

Senado Federal, 25 de agosto de 1992. - Maqoel Vile_la 
de Magalhães, Diretoi:..Geral. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA . 

9• Reunião realizada em 29 de abril de 1992 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

Às dez horas do dia 29 de abril, de mil novecentos e 
noventa e dois, na sala de reuniõeS da Comissão, sob a Presi
dência do Sr. Senador Nelson Carneiro, reúne-se a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, com a presença dos 
Srs. Senadores: Jarbas Passarinho, Lourival Baptista, Carlos 
Patrocínio, João Calmon, Valmir Campelo, Elcio Álvares, 
Chagas Rodrigues, Mansueto de Lavor, Jutahy Magalhães, 
Pedro Simon, Antônio Mariz, Ronaldo Aragão, Dlvaldo Su
ruagy, José Paulo Biso I, Amir Lando, Odacir Soares, Eduardo 
Suplicy, Beni Veras, Alfredo Campos, José Fogaça, Nabor 
Júnior, Josaphat Marinho, Maurício Corrêa, Henrique Almei
da e Cid Sabóia de Carvalho. Deixam de comparecer, por 
motivo justificado, os seguintes Srs. Senadores: Francisco Ro
llemberg, José Eduardo, Júnia Marise e Amazonino Mendes. 
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 seguir, passa-se à aprecíação da 
pauta na ordem determinada pelo Sr. Presidente. ITEM 1: 
Mensagem n' 174, de 1992, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do 
nome do Dr. José Francísco Resek, para exercer o cargo 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente 
da aposentadoria do Ministro Célia de Oliveira Borja. A Presí
dência registra as presenças dos Excelentíssimos Senhores: 
Ministro Leitão de Abreu, MinistrO Rafael Mayer, Ministro 
Aldyr Passarinho, o Procurador-Geral da República, Dr. Aris
nqueira, e os convida sentarem-se_ à Mesa dos trabalhos. _A 
Presidência registra também, -as presençã::Cde S. Excelênciru;
os Senhores Embaixadores da França e do Líb_ano, e, do 
Sr. Presidente da _OAB-DF, Esdras de Souza n-antãS. Prosse
guindo, o Sr. Presidente convida o Dr. José Francisco_ ~es.e~-
para tomar assento à Mesa, e concede a palavra ao relator 
da matéria, Senador Elcio Álvares, para proferir õ relatório 
da ComisSão sobre a Mensagem, o qual conclui pela sua apro
vação. Instalada a fase de arguição, usam da palavra para 
no sentido de interpelar o sabatinado, os seguintes Srs. Sena
dores: Mansueto de Lavor, Jarbas Passarinho, Divaldo Surua
f!;f, José Paulo Biso!, Cid Sabóiade Carvalho, Jutahy Maga
lhães, Maurício Corrêa, António Mariz, Eduardo Suplicy, 
Mário Covas e Pedro Simon. Concluída a sabatina passa-se 
à fase de votação encaminhada pela Presidência. Após a conta
gem dos votos feita pelos Srs. Maurício Corrêa e Valmir Cam
pelo, designados pela Mesa para atuarem como escrutina
dores, é proclamada pelo Sr. Presidente a aprovação do nome 
do Dr. José Francisco Resek, por quinze votos favoráveis. 
ITEM II: Mensagem n' 175, de 1992, do Sr. Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado FedeJal, o 
nome do Sr. Francisc_o César Asfor Rocha, para exercer o 
cargo de Miriistro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga 
_decorrente da aposentadoria do Ministro Washington Boliver 

de Brito. A Presidência passa a palavra ao Relator, Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, para fazer a leitura do relatório da 
Comissão, ao qual Sua Excelência conClui pela aprovação 
da Mensagem. Não havendo nenhum Sr. Senador, que qui
sesse fazer uso da palavrã em fase de argüiçclo', o Sr. Presidente 
encaminha o processo de votação, anunciando ao final a apro
vação do nome do Dr. Francisco César ASfor Rocha, por 
quinze votos favoráveis. Nesta oportunidade, a Presidência 
agradece a presença de todos e encerra os trabalhos às qua
torze horas e dez minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, 
Vera Lúcia Lacerda Nunes, lavrei a presente ata, que após 
lida e aprovada Será assinada pelo Sr. Presidente e levada 
à publicação, juntamente com os registras taquigráficos. 

ANEXO À ATA DA 9> REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E C!DADA

- NIA, REALIZADA EM 29-4-92. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Havendo 
número regimental, está aberta a reuniãu da comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. -· 

Tenho a honra de convidar para integrar a Mesa os ilustres 
:Ministros Leitão de Abreu, Rafael Maia e Aldir Passarinho. 

A Comissão passa a examinar a Mensagem n" 174/92, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal a escolha_do Dr,. José_Fr~p.cisco__Re~k 
para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Fede
ral, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Célia 
de Oliveira Borges. 

A Mesa convida o Procurador-Geral Aristides Junqueira 
para integrar a Mesa. (Pausa.) 

Na forma regimental, o Presidente convida o Dr. José 
Francisco_Rezek para compor a Mesa. (Pausa.) 

Com a palavra, o nobre Senador Elcio Alvares, para 
fazer o relatório. 

OSR .. RELATOR (Elcío Alvares)-
Si. Presidente, Senador, não constã do parecer-, inas "gos

taria -de transcrever, pela posição do Senhor Presidente da 
República, o ofício qUe-Sua Excelência encaminhou ao Senado 
Federal indicando o Ministro José FrancisCo Rezek. 

O Senhor Presidente, entre outras coisas, afirma que, 
os elogios do Presidente da República refletem, na verdade, 
o que- é o pensamento universal e, obviamente, no parecer, 
não se vota. 

A votação é a posteriori. 
Gostaria de fazer um registro que representa não_som_ente 

uma homenagem, mas também o reconhecimento de um advo
gado militante que hoje está investido nas condições de Sena
dor da República, representando o Estado do Espírito Santo. 

Sempre tivemos· pelo MiniStro José Francisco Rezek o 
mais alto apreço. 

É uma figura de escol que enobrece a magistratura brasi
leira~ A sua passagem peJo Supremo Tribuna] Federal não 
se limitou aos julgados da Corte- Maior, mas se espraiou em 
todo o Brasil, e os advogados, por certo, sabem disso muito 

--bem.. Enquanto ministro, exerceu com'mUita dignidade, com 
muita inteligência o seu trabalho, e a sua pouca idade, naquela 
época, servia para dimensionar a farguesa do seu conheci
mento jurista. Era um jovem miníSüo que sabia Direito com 
a experiência e a sabedoria daqueles que, lidadores do antigo 
Direito, tinham realmente um respaldo maior. 
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Dessa maneira, gostaria de prestar a nossa homenagem, 
não na condição de Senador da República que está te1at.ando 
agora o Ofício do Senhor Presidente da República, mas como 
advogado militante, falando, praticamente, em nome de todos 
os advogados brasileiros que têm sempie pelo Supremo Tribu~ 
nal Federal o mais alto respeito. Gostaria: ·cte listar que estão 
presentes ministros que enobreceram o Supremo Tribunal Fe
deral: Lei~ão de Abreu, Rafael Major Aldir Passarinho, além 
do próprio Procurador da República, Aristides Junqueira. 

Acredito que essa discussão é um preito que avulta esta 
homenagem singela que estou prestando em nome do~ advo
gados brasileir:os. 

Na verdade, a figura de José Francisco Rezek enobreceu 
muito o Supremo Tribunal Federal na sua passagem por lá. 

E faço outro registro-=·--a dignidade com que se portou 
nos_episódios que envolveram a modificação no ininistério 
do Presid~n,te Fernando Collor de Mello tran_sforma-o na figu
ra que merece o nosso mais altÕ respeito; teve dignidade 
em todos os momentos, principalmente na sua saída. Para 
aqueles que o admiram, cresceu muito mais. pelo comporta
mento e pela invergadura, fazendo com que a sua recondução 
seja um reconhecim~nto público pela postura_ do homem que 
teve a alta responsabilidade de chefiar o Min~tério das Rela
ções Exteriores e, muito mais aTn"da, fazendo com que aqueles 
que o admiram pelo saber intelectual lhe dêe.rn agora o apreço 
da dignidade, da postura do homem público que soube ter 
em todos os momentos. 

Então, neste momento, finalizando_ O _relatório, face ao 
acima exposto, julgamos que os integrantes desta Cómissão 
possuem os elementos informativos Suficieiltes para deliberar 
sobre a escolha, por parte do Senhor Presiden(e da República, 
do nome do Dr. José Francisco Rezek, para exercer o cargo 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente 
da aposentadoria do Ministro Célio de Oliveira Borja. _ 

Em se tratando do Ministro José ·Francisco Rezek, da 
minha parte, considerª_ndo que ele pr.éencl:iê.todos_Qs_r~qui
sitos contidos na Constituição, tem ~~~lmente notável saber 
jurídico e é uma figura bastante- ilibada, abrimos mão de qual
quer tipo de sabatina. Ele m~rece a hom~nagem de todos 
aqueles que cultivam o Direito e, principalmente, deste advo
gado que, iiwestido_ no man_dato de S.en~dor, tem, neste mo
mento, a oportunidade de saudá-lo~ não como Ministro que 
vai para ô Supremo Tribunal Federal, mas como mestre de 
Direito que merece o nosso mais profundo r.espeito é o _relató
rio, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn~ir<>) -Na forma 
regimental, a PreSidência dá a palavra ao Dr. José Francisco 
Rezek, para fazer a exposição que julgar n8cessáriã-. 

O SR- JOSÉ ~FRANCISCO REZEK- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ilustres Ministros ·aposentados do Supremo 
Tribunal Federal, Sr. Procurador-Geral da República: 

Gostaria de dizer, de início, Sr. Presidente Nelson Carnei
ro, o quanto me sensibiliza encontrar V. Ex• na Presídêiicia 
dos trabalhos da Comissão de Constitu"ição, JuStiça e Cida
dania do Senado, neste momento e-m que me sUbmeto a saba
tina em vista da indicação para o elevado cargo de Ministro 
do Supremo Tiibunal Federal Nelson CarÍleiro é um nome 
precocemente lendário da História pó lítica do Brasil no século 
XX. ~· ~ 

Fiquei extremamente sensibilizado pelo relatório do Se
nador Elcio Alvares, pela presença dos ilustres Senadores 
que aqui acodem para que possamos manter um diálogo que 

os oriente na decisão que hão de tomar. SensiQUiza-me, tam
bém, a presença dos Srs. Embaixadores da Fnmça e da Repú
blica do Líbano, de inúmeros Colegas do Ministério Público 
Federal, minha primeira carreira, de inúmeros Magistrados 
e de tantas pessoas amigas. 

Sr. Presidente, durante esse dois últh;no_s anos em q~.e 
estive à frente da Chancelaria do Brasil, pude dar seqüência 
a contatos que se haviam tornado freqüentes em datas anterio
res, quando dos trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Professor universitário há muitos anos, Procurador 
da República de carreira, não tivera eu a oportunidade de 
um convívío maior ·com· o: Parlamento, até que, abertos os 
trabalhos da gl-ande Assembléia que- editou- a nova Cólisti
tuíção do Brasil,_foi-me pOssível, por conta do debate çie 
temas vários da minha especialidade universitária, freqüentar 
esta Casa, e freqüenfá-la contribuindo de modo_ extrema_m~nte 
diSCreto, niãs coin aquilo que foi o grande esforço naelonal 
Pela produção de um texto que refletisse a sociedade brasileira 
em seus problemas, em suas dificuldades, e!l_l seus ansei~s. 
aquilo que haveria de ser a Lei Fundamental. 

Durante os dois anos da Chancelaria, esse convívio tor
nou-se ainda mais freqüente. Tenho a imensa satisfação, de 
recordar que nunca atendi, entretanto, a uma convocação, 
ao menor aceno, ao menor sinal de que, em ponto qualquer 
do Congresso, se desejava ouvir o Chanceler da República 
sobre um tema da atualidade. Cuidava eu de que se estabele
cesse data à conveniência da Casa, para que pudesse aqui 
comparecer. E nas reuniões de que pude participar da Comis
são de Relações Exteriores do Senado e naquela da Câmara 
dos Deputados, vivi momentos dos mais educativoS -e- dos 
mais sensibilizadores para mim durante o período da Chan
celaria. 

Tinha eu, Sr. Presidente, na éPoca; o hábito- de- dizer 
que, sem embargo da regra constitucional limitativa do ~ema, 
em caso de convocação de Minist_ro de Estado, não queria, 
de modo algum, fosse limitada a prerrogativa parlainentar 
de inquirir sobre qualquer tema em que eu pudesse. de algum 
modo, ser esclarecedor. Em. nenhurfl caso, portanto, desejava 
que o tema da ordem do dl.ii fosse a- Crise ír.áciuian(!., fosse 
a remoção de brasileiros na qualidade de_ reféns; fosse,a crise 
venezuelana, fossem temas outros ligados às nossas relações 
econÓmicas. Sempre desejei que o assuntQ da o,rdem do dia 
limitasse o escopo, o âmbito do interrogatório, dos pedidos 
de e$-clarecimentos e de informações que o Senado e a Câtnara 
dos Deputados, à luz do que manda a Constituição, têm sem
pre a prerrogativa de obter. 

Queria lüllitar-me, então, ilustre Senador Nelson Ca_rnei-
1-o, a fazer de novo este. apelo: que a regra expressa no Regi
mento da Casa, que manda que a sabatina se atenha às caracte-. 
rísticas, funções e temas do cargo a ser ocupado, não limite 
o diálogo como o que tivemos hoje, visto que não se cuida 
aí de nenhuma extensão artificial daquilo que o Regimento 
preconiza, mas daquilo que estimo ser a sua verdaQeira com
preensão_. 

Os assuntos atinentes à função de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, no caso de qualquer pessoa indicada para 
aquela Instituíção pelo Senhor Presidente da República, não 
corihe-Cem limites; eles têm a· ver com o futuro, sim, eles 
~êm a ver com· o perfil ideológico, com a bagagem, c.om o 
estilo, com a metodOlogia do-indiCãdo; mas tém a ver, tam
bém, com cada momento do seu passado. 
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Por causa disse-, extremamente sensibilizado embora_com 
a palavra final do ilustre Senador Elcio Alvares, que me honw 
rou com a sua relataria, eu apreciaria que, de parte dos ilustres 
Senadores que aqui comparecem na manhã de hoje, me fossem 
dirigidas as questões sobre qualquer tema a qualquer título 
lhes ocorretse. Não se cuida a meu ver, Sr. Presidente, de 
avaliar os pressupostos constituciOnais. Imagino que, sendo 
a Carta tã0 clara, e há tantos anos, no dizer que, para o 
exercício dúse cargo, há necessidade de notório saber jurídico 
e de reputaS.ão imaculada, ao indicar ao Se_nado alguém que 
preencha tais requisitos, o Presidente da República dá uma 
prova elemebtar de respeito à Instituição. Seria discutível esse 
respeito, se a indicação recaísse um dia- isso __ ja$ais _acon
teceu - sobre quem não ate_ndessc aos requisitos constítu
cionais. Eles sdo, portanto, o pressuposto da indicação idónea 
do Presidente d::,. República, e, a partir daí, à InstituiÇão parla
mentar incumbe: decidir, à luz daquilo que lhe parece ser 
o perfil mais adequado da Corte Suprema, no melhor modelo 
daquilo que se tem praticado não apenas nos Estados Unidos 
da América, mas também em diversas outras nações que ob
servam o mesmo paUrão de definição da Corte Suprema. Pen
s_o eu que é ao Senado que incumbe avaliar_ aquilo que lhe 
parece ser o padrão de confiabilidade que se espera da Corte , 
Suprema, que a sociedade no seu conjunto espera e que ã 
Instituição parlamentar, representativa que é da sociedade, 
incumbe aferir. 

É a luz, então J dessa idéia de uma integral disponibi
lidade, avaliação de todos os aspectos possíveis dessa indica
ção, de todas as características passadas e presumivelmente 
futuras do indicado, das circunstâncias mesmo e de tudo quan
to a sensibilidade política do Senado Federal pode recomen

, dar, é à luz dessa idéia de amplitude ilimitada que me habilito, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a lhes dizer aquilo que lhes 
pareça oportuno como esclarecimento e informação do ho
mem que hoje se submete, após a indicação do Presidente 
da República, ao escrutínio, ao juízo, à deliberação do Sena
do. Muito obriga~? a_;v. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ::C.XMesiú:on
signa a presença no plenário, e lamenta não poder trazê-los 
para a Mesa, dos ilustres Embaixadores da França e do L1bano 
e do Dr. Esdras de Souza Dantas, Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, sessão do Distrito Federal. 

Passamos, agora, à fase das interpelações. O ·primeiro 
inscrito é o nobre Senador Mansueto de Lavor a quem concedo 
a palavra.· 

O SR. MANSUETQ DE LAVOR- Sr. Presidente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senadores 
membros desta Comissão, Sr. Relator da matéria em diSCussão 
e votação, Sr. Ministro Francisco Rezek, ilustres_integrantes 
do Poder Judiciário com assento à mesa, meus senhores, mi
nhas senhoras: 

Ouso inscrever R me, em primeirO lugar, para fazer essa 
interpelação que é regimental, de vez que possivelmente não 
terei tempo de participar do debate até o filial por outros 
compromissos em Outras comissões. __ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, durante o nosso mandato 
de Senador da República ternos a honra, pela segunda vez, 
de participar de uma reunião da comissão .de Constituiça:o, 
Justiça e Cidadania, destinada a apreciar a indicação, feita 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, do emi
nente jurista, profeSsor, homem público, Dr~_Francisco Re

,zek. 

É preciso reconhecer que tudo decorreu dentro das expec
tativas normais, dentro do nosso papel de Comissão de Justiça 
do Senado, que aprecia um nome indicado pelo_ Senhor Presi
dente da República. Naturalmente, daquela primeira vez nõs 
tivemos o prazer, a alegria de até, praticamente, dispensar 
a sabatina regimental ou relegá-la a um plano secundário dian
te da exposição, diante da presença, diante da importância 
do papel que exerceria o Ministro Rezek na mais alta Corte 
do País. 

Na realidade, este prazer seria renovado hoje, não fossem 
algumas circunstâncias levantadas, não apenas no Senado, 
IIlaS, na própria sociedade brasileira. 

- Eu quero, antes de me referir a es.sas circunstâncias, dizer 
da minha admiração pelo Ministro Francisco Rezek, pelo seu 
desempenho à frente da importante Pasta das Relações Exte
riores. 

Durante algumas ocasiões tive oportunidade de debater 
oom: àquele episódio dramático da guerra do Golfo quando 
o Governo brasileiro teve que tomar posições as quais tiveram 
o apoio total e pleno desta Casa Legislativa. 

Não se trata;portanto, de qualquer reparo pessoal, jamais 
ousaríamos fazê-lo, até por descabido e injusto, mas, se tratam 
de circunstâncias que nós temos a obrigação de levantar agora, 
nesse debate. 

-Por exemplO, os dois órgãos de imprensa nacional -
nãO -são folhetfns; não são órgãoS de intrigas, mas, são órgãos 
de grande peso da imprensa nacional. RefiroRrne aó Estado 
de S. Paulo, na sua edição de 21 de abril de 1992, onde há 
um editorial intitulado: A Majestade do Supremo, focalizando 
a nomeação de S. Ex• o Ministro Rezek para novamente ocu
par uma vaga no Supremo Tribunal Federal. 

Esse editorial de O Estado de S. Paulo começa por fazer 
a seguinte indagação: "Não estará _o Presidente_ da República 
a usar-de suas prerrogativas constitucionais, no Caso da segUn
da nomeação do Ministro Rezek para o STF, contribuindo, 
inadivertidamente, para fazer que a Suprema Corte de Justiça, 
a_ última esperança dos que acreditam e vivencülm O estado 
di-direito, veja a sUa majestade institUcional diminUída? 

E continua o editorial em outra. passagem: "O PretóriO 
Excelso, como chamam os adyogados e juristas, não é l!Jgar 
de passagem na vida de um cidadão como uma empresa·, ou 
cargos e funções nos Poderes Executivo ou Legislativo. Per
tencer ao Supremo Tribunal Federal é comprometer-se com 
a República, com ares publica como viam os antigos, buscando 
aproximar, o mais possível, a cidade dos homens da cidade 
de Deus. 

Ora, no instante em que um cidadão troca a dignidade 
dessa Casa pela cadeira de Ministro de Estado, que abandona 
prazeirosa a prerrogativa de um dia, se a tanto conduzir a 
conjuntura polítiCa. julgar o Presidente da República para 
aceitar poSição política em que é demissível ad-nutum pelo 
Chefe de Governo, ele perde a majestade que lhe confere 
o Supremo Tribunal Federal." 

Em outra passagem aquele editorial considera: "Pessoal
mente S. Ex~s - ele se refere também ao MinistÍ'o Célia 
Borja- estão acima de qualquer suspeita, honraram as posi-

- ções que ocuparam ao longo de sua vida pública, inspiram 
a confiança que mereceram os cidadãos probos. O que nos 
preocupa é a posição em que o Presidente da República, 
a rigor, o Executivo, coloca o Supremo Tribunal Federal, 
ou para sermos mais precisos, o Poder Judiciário. 
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De fato, não é de hoje que os Presidentes da República 
têm a idéia de que o Supremo Tribunal Federal - a idéia 
existe apenas porque· a Coilstituição o criOú. nos fins do Go~ 
vemo autoritário :....:._ era uina casa de trânsito. Foi corrente". 

E termina ·assim ·o editorial de O Estàdo de S. Paulo. 
No caso pr~sente, embora o Professorrrã-ricisco Rezek tenha 
idade para ilustrar por muitos anos a Corte, ficará sempre 
a imagem de que o Presidente da República tem o Supremo 
Tribunal Federal na conta de uma casa onde o Executivo 
busca pessoas quando delas necessita e a ela devolve se seus 
serviços são dispensáveis. 

E.sSa situação, se persistir, trabalha sempre contra a ma~ 
jestade do Supremo Tribunal Federal". · 

Si:'. Presidente, Srs. Senadores, outra opinião, publicil.da 
em outro importantíssimo-órgão da imprensa brasileira, a Fo
lha de S. Paulo na sua edição do dia 19 de abril, já não 
mais sendo uma opinião do jornal, mas um artigo assinado 
-e por quem? - pelo Dr. Marco Antônio_ Barbosa Leal, 
Presidente da AJURIS ..:...._ Associação dos Juízes do Rio Gran
de do Sul, raciocina na mesma linha do editorial de O Estado 
de S. Paulo. 

Começa o artigo daquele presidente da Associação de 
Juízes do Rio Grande do _SuJ: ''Considerando que em regimes 
autoritários córi:t<Y"fégfá,O"Judiciário tem-se revelado_9 apên
dice do Executivo, às vezes- segundo o jtiíz- tal acontece 
por omiSsão do Judiciário;-óutras vezes, porque seus membros 
têm idêntica ideologia autoritária e ainda-outras por aversões 
de Poderes. 

No momento em que a sociedade se democratiza- conti
nua o artigo do eminente juiZ PreSidente Ajuris; o arbítrio 
e a prepotência cedem-espaço, a luta popular foge do confron
to direto e alcança mediador, o Poder Judicário._~este poder 
se dá o pleito pelos direitos e garantias-·dos cidadãos onde 
os litígios são discutidos em processo público_ e decididos sem 
interfe-rênda dos demais poderes". 

E, então, ele analisã o papel do Judiciário no Brasil e 
na América Latina, perguntando se realmente o Judiciário 
está à altura desse importante papel, e conclui que sim, com 
uma condição, ·se realmente o Poder Judiciário fOr indepen
dente. E, assim, em palavras do próprio juiz: -

"A independência do Judiciário implica a desvin
culação dos três níveis de administraç<i;o. A mais imPor
tante, obviamente, é a inexistência de ingerência; apa
rente ou camuflada, da administração federal, sob pena 
de instalar-se a ditadura, sob o disfãr~ da democracia. 
Chega-se, pois, ao Supremo Tribunal Federal, cuja
competência, para exemplifiCai, eguardar a Consti
tuição, é processar e julgar o Presidente da República, 
o Vice-Presidente e os Ministros de Estado." 

Depois de outras considerações, o J_uiz Marco António 
Barbosa Leal focaliza especificamente a escolha de ministros 
durante o período do Governo Co_llo_r, Diz ele textualmente: 

''No Governo Collor, em três momentos distintos, 
episódios negativamente marcantes causatàm perplexi
dade, provocando mal-estar em segmentos da magistra
tura. O primeiro deles, quando da escolha do Ministro 
Marco Aurélio Mendes de Farias_ de_Mello, primo do 
Presidente da República, para compor a mais alta Corte 
de Justiça do País:· O discurso presidencial, insurgin
do-se contra o nepotismo, restou esvaziado." 

O segundo- segundo o Juiz- foi mais agressivo. 
O Ministro Francisco Rezek, que presidia o processo 
eleitoral na eleição presidencial, findo o pleito, é no
meado Ministro-das Relações Exte-riores. Em verdade, 
participou da eleição do Presidente, passando, logo 
apóS, a ser seu subordinado de confiança. 

A pos-se -do -MiDistro Célia Borja-, ex-integr11nte 
do STF e ex-presidente do TSE, no MiriistéiiO da JuS-
tiça é o terceiro fato negativo. Repete-se a situação: 
ritim momento é julgador da política presidencial; Dou
tro, subordinado de sua administraç"ãtf.-

Agora, a imprensa noticia acontecímentó iinda 
mais grave - é o -tê:xt6--do juiz_--: ~tancisco Rezek, 
ex-Ministro do STF, ex-Ministro ds Relações Exterio
res, seria novamente indicado a integrar a Corte supre
ma. A situaçãO alcança o limite da suportabilidade éti
ca. É bem possível que o Presidente da República não 
tenha suficiente sensibilidade política e prolnovã tal 
indicação". (O artigo foi ariteS _da indicação.) "Todavia, 
se isso ocorrer, espera-se· que o indicado tenha a gran
deza de recusar. Acima de mesquinhos interesses pes
soais está o poder, está a credibilidade e a dignidade 
do Poder Judiciário". 

SI'. Presidente, Srs. Senadores, como se vê,' à matéria 
em discussão é polémica. Não pela pessoa eminente, ilustre, 
PO!-'" todos os títulos merecedora de tal indicação, o Exm"' Sr. 
Ministro Francisco Rezek, a quem admiramos e a quem o 
Senado tantas vezes apoiou, na sua relevante função de Minis
tro das Relações EXteriores. ·Mas a matéria é polémica pelo 
inusitado, pelas circunstâncias e também pot aquilo que é 
comum ocorrer na prática de juízes, na vida de magistrados, 
isto é, como náo se levantar, nessas circunstâncias, fenômenos 
como a suspeição judicial? Quais as condições, por exemplo, 
para julgamento- já não digo num processo de crime corilum, 
que é competência do Supieino Tribunal Federal julgar o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, uma vez que 
para um crime de responsabilidade a competência é do senado 
Federal, mas digo em outros julgamentos comuns do interesse 

_do Presidente da República. Já se fez até uro levantamento: 
a imprensa, que é sempre ciosa de fazer levantamentos sobre 
o Poder Judiciário, sobre o Poder _Legislativo, disse que a 
oposiçã<? verdadeira ao Presidente da República não está no 
Congresso, está no Poder Judiciário; foi onde Sua Excelência 
teve mais derrotas em suas proposições. _ 

Então, sobre esse embate, essa conciliação, esse papel 
importante do Poder Judiciário e independênda, é que se 

-levantam essas questões de suspeição de pessoas por mais 
méritos que tenham, por mais ilustres que sejam e ninguém 
os nega ao Ministro FrancisCo Rezek. Estando ele agora vol
tai~do ao Supremo Tribunal Federal e julgando questões -ati
nentes ao Presidente da República, não estaria num eStado 
de ~uspeição permanente para julgar matérias referentes e 
do interesse do Poder Executivo? São questões que se levan
tam, não tanto por mim, mas por grandes órgãos da imprensa 
nacional e por representantes de eminentes e ilustres jUízes, 
portanto, pertencentes ao próprio Poder Judiciário, a que 
tanto o Ministro Francisco Rezek ilustra. 

Faço, portanto, essas considerações calçado em artigos, 
e:qt editoriais, por uma questão de dever, mas quero dizer 
que realmente a orientação, a inclinação desta Casa é de 
votar favoravelmente à nova indicação do Sr. Francisco Rezek 
para o Supremo Tnbunal Federal. E quando levanto essas 



l 
' I 

Agosto de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quarta-feira 26 6925 

questões não estou antecipando qualquer voto da minha parte, 
porque, no que se refere ao meu partido, não há posição 
contrária à aprovação do seu nome para voltar a ilustrãr e 
honrar o Supremo_ Tribunal_ Federal. Tanto o meu partido, 
que é o PMDB, como eu, pessoalmente, não temos maiores 
objeções, mas é do nosso dever levantar essas questões, para 
dizer que essa indicação se reveste de uma certa polémica 
que- tem que ser considerada hoje. 

Minhas hornanagens, MinistrO Francisco Rezek, e, mais 
uma vez, meus aplausos pelo seu desempenho no Ministério 
das Relações Exteriores. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson~ Carneiro)~-: Çoncedo 
a palavra ao MinistrO Francisco R,ezek. 

O SR. FRANCISCO REZéK ,...- Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Ilustre Senador Mansuet<J de Lavor, ficO extremamente 
grato a V. Ex• por te-r imluguréido o encontro de hoje, naquilo 
que há de ser a minha exposição à Comissão de COnstituição, 
Justiça e Cidadania, com o levantamento do que repontou 
na imprensa do País de negativo ou de críticO a respeito da 
indicação. Fico-lhe grato, Senador Mansueto de Lavor, sobre
tudo_ porque a_o fazer referência ao editorial d6 O Estado de 
S. Paulo, de 21 de abril, e ao artigo do Juiz_ Marco António 
Barbosa Leal, de 19 de abril, V. EX' foi completo e esgotou 
aquilo que com um mínimo de consistência e até de visibilidade 

_gráfiCa, repontou na imprensa, no momento·e-m-queum·-mem
bro do Governo se viu indicado para a Suprema Carie, tendo 
já pertencido a seus quadros no passado. 

Sobre o editorial de o Estadão, devo info!mar a V. Ex~ 
que contactei, por telefone, no mesmo dia, o Professor Olive
ros Ferreira, com quem tenho um franco diálogo há anos, 
para dizer que tiilha alguma dificuldade em entender a tônica 
ideológiCa do artigo e que ele não esperava que tomasse um 
caminho, naquele momento, possivelmente facilitário de abor
dar o fato inusual e de criticá-lo, basicamente, só porque 
inusual. Também fiz uma séria recl3maçâ_o contra o uso de 
uma expressão que, a meu ver. ele não tinha o direito de 
usar. Ele se refere a alguém que deixa prazerosamente a Corte 
para aceitar um cargo executivo. O advérbio me parece ofen
sivo, partindo de quem sabia sobejamente que o então mem
bro do Supremo Tribunal Federal agia sob motivação variada, 
extremamente dramática e por nenhuma razão agia prazero
samente ao deixar o Supremo e atender a um convite inSistente 
para participar do Ministério, feito pár alguém cuja eleição 
livre, legítima se consumara e que, entieitaritO, rião integrava 
um partido ou uma coligação partidária dotada de quadros 
que lhe permitissem formar de logo o seu Ministério e- iniciar 
o Governo - o priméirõ GOVerrió eleito rios últiritoS anos 
- sem alguma contribuição de quem nada, nada tivesse a 
ver com sua candidatura, com sua campanha, com todos os 
instan~es que precederam àquele da posse. Disse, pois, ao 
Professor Oliveiras Ferreira: .. Esse prazerosamente me agre
diu e é uma injustiça. E todos o sabem". 

Mas queria me referir, Senador Mansueto de Lavor, a 
um texto ao qual não reagi, que li e que pela sua mais do 
que duvidosa consistência me pareceu desmerecedor de con
testação. Pessoas a mim ligadas, nó MiniStério Público Fede
ral, no Rio- Gi"ande, prontificavam-se a neutralizar com pala
vras duras aquilo, e foram por mim desincentiv-adas. Entendi 
que aí, seguramente, não havia mais do que o acobertamento 

com palavras. com jogos sucessivos de palavras de oportu
nidade, de uma tese essencial, essa, sim, matriz do artigo 
que a título estritamente individual o juiz Baibosa Leal enten
deu de escrever e publicar na Folha de S. Paulo. A tese que 
faria Aliomar Baleeiro revirar-se na sua sepultura, honradís
sima. Aquela que abalaria a história do próprio Supremo 
Tribunal Federal, a de uma Suprema Corte confinada em 
ser -um final de carreira para a própria magistratura. 

Extremamente desiflformado, o Juiz Barbosa Leal ignora 
coisas elenl.entareS ao lavrar o seu ãrii&o pãfa a Folha de 
S. Paulo. Ele ignora, por-exemplo, que Marco Aurélio de 
Farias Mello, Ministro do Supremo Tribunal Federal, que, 
por casualidade, tem um parentesco com o Presidente daRe
públíCa, tornou-se muito precocemente um fato raro na histó- · 
ii~ das n9ssas i~stituições judiciárias, um candidato unanime
mente aclamado pelo_ ramo especializado da Justiça a que. 
ele pertencia. Isso se produziu durante o Governo_ Sarney. 
Por mais de uma. ocasião, no Govc::Qlo Sarney, a Justiça do 
Trabalho, agindo em peso; pelo _seu Tribunal Superior do 
qúal o Dr. Marco Aurélio era membro, pelos Tribunais Regio
nais_ e pelas próprias bases da carreira, entendeu de fazê,. lo 
seu candidato ao Supremo, aquele que pela primeira vez em 
nom_e daquela Jústiç3. ·especiãlizada ocuparia uma cátedra na 
COrte· Suprema. _ - - -

Penso que o Presidente Fernando Collor de Mello, ao 
fazer aquela indicação que foi das .duas primeiras do seu man
dato, não fez mais do que abster-se de boicotar o que vinha 
sendo um reclamo insistente e já consolidado àquela época 
da Justiça do Tr_ab~lho. 

Mas o que Subjaz no texto, Senador Mansueto de Lavor, 
é, sobretudo, uma tese essencialmente classista que, essa sim, 
a meu ver, tira a maJestade do Supremo. 

O Supremo--se honrou e se honrou durante toda a sua 
história, com a força, o peso~ a autótidade, a experiência 
de magistrados que começaram sua vida profissiomil nas mais 
remotas cidades do interior do BrasiL Honrou-se com mem
bros do Ministério Público. Também aí abro um parêntese 
para lembrar, Senador Mansueto de Lavor, que, desinfor
mado a respeito da história das pessoas, o autor do artigo 
parece imaginar qúe Francisco Rezek é um homem que sar 
do Executivo para o Judiciário, sem passado. Ele abstrai o 
Procurador da República de carreira, começada cedo, na casa 
dos 20 anos e honradas em todos os seus degraus. Mas não 
queria me referir, Sequer, Senador Mansueto de Lavor, àque
les que, corno eu, chegaram ao Supremo tendo atrás de si 
uma longa carreira judiciária ou no Ministério Público da 
União ou dos Estados federado_s._Queria ficar soniehte naque
les que adentraram a Corte sem nenhuma espécie de vivência 
judiciária ou correlata, porque _saíram da advocacia, porque 
saíram da universidade, porque saíram do Congresso Nacional 
e da militância polítiCa. 

O Supremo-,.~à-luz das convicções que orientam o artigo 
do Juiz Barbosa Leal na Folha de S. Paulo, seria o desagua
douro da carreira de juízes, preferencialmente juízes esta
duais, mais preferencialmente ainda juízes viriculados "às asso
ciações de classe, num sistema de escolha corporativa, quem 
sabe, e esse Supremo dos sonhos do Juiz Barbosa Leal, Sena
dor Mansueto de Lavor, nunca teria acolhido Rodrigo Otávio, 
Carlos Maximiliano, Filadelfo de Azevedo, Aníbal Freire, 
Anne GUimárães~ Luiz Gallotí."E-sse Supremo nãó "feria lugar 
para Baleeiro, Billac, Adalto Lúcio Cardoso e, menos ainda, 
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para Vítor Nunes Leal, Evandro· Lins e Silva e Hermes Lima,_ 
para só mencionar ausentes. 

Sim, é um fato Utusitã.do. Será inusitado também o ino
mento em que, pela primeira vez, o Presidente da R~pública 
indicar uma mulher a honrar uma das cadeiras do Supremo. 
Quando dava posse a Xavíer de Albuquerque, cuja vaga vinha 
ocupar em 83, Baleeiro lembrava:- '"'É a primeira vez ·que 
um amazonense ocupa um lugar nesta Casa". Há, _a todo 
momento na história_ da Instituição, fatos_ que se produzem 
sem precedente. Nos Estados Unidos da América, a Corte 
conheceu o fenômeno da volta do juiz FeeJks com um intervalo 
maior. 

Mas o que é de se rejeitar, Senador Mansueto de Lavor, 
e tenho a certeza de que V. EX' na sua mais dQ que demQns
trada consciência cívica tem_ conhecimento_ disso, é a tese de 
que a isenção e a confiabilidade do magi~trado no Supremo 
Tribunal Federal podem ser postos em ieque em razão da 
experiência goyernarnental ou da experiência parlamentar. 
E tanto no que se refere ao conhecimento cí~ntffico do Direito, 
quanto no que se refer à estrita independência em relação 
ao Governo ou ao Parlamento. E mais~_ tio que se refere 
à coragem e ao desassombro em horas_ as_ rn~is difíçeis da 
História do Brãsn-:--oçq_u·e para lá foram, saindo desta Càsa 
ou saindo do Governó, nunca ficaram a dever 3:0s juízes de 
carreira, sem emba_rgo da enorme respeitábilidade que esses 
últimos de_ram também, ao lado daqueles outros, ã Instituição. 

Penso, então, Sr. Senador. que, no caso, a única coisa 
que realmente chamou a atenção e deu a nota do insólito 
é o fato_ de que este que sai, como tantos outros saíram do 
Governo para a Corte Suprema, ou Saíram do Parlamento 
para a Corte Suprema, já esteve lá antes. O_ insólito é alguém 
haver saído do Supremo em condições téCnicas de voltar, 
saído sem aposentadoria, safdo assumindo um risco Ináximo. 
E vir3.m V. Ex~ que esse risco não era urna abstr:ação. 

Fico-lhe mUito grato. 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) c_. A Presi

dência concede a palavra ao Senador Jarbas Passarj.nho, a 
quem felicita por voltar ao seio desta Comiasão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Obrigado, Sr. Presi-
dente. -· ·- · 

Sr. Presidente, Senador Nelson Cài'iieiro, Srs~ Mlfii.Stros 
aposentados do Supremo Tribunal Federal, Sr. Procurador
Geral da República, meus ilustres Colegas Senadores da Re
pública, já que estamos numa situação muitO especial nesta 
reunião, eu também gostaria de me referir aos ilustres Embai
xadores que aqui se encontram, numa demonstração que a 
mim me toca, como antigo companheiro de- Ministério do 
Ministro Rezek, vendo que ainda é um prolongamento do 
excelente papel que S. Er executou comq Ministro das Rela-
ções Exteriores. . 

Notório saber, seria perda de tempo de todos nós irtsitír
neste ponto. Reputação ilibada, a nenhum Senador será possí
vel levantar qualquer questão, ainda que correlata, que pu
de_sse atingi-la. Mas venho, corno V. Ex\ de uma demissão 
ad nutum, a pedido. E gostaria que esta Casa soubesse pelo 
menos alguma coisa que não foi do conhecimento, senão por 
vezes distorcido, do público em geral: a realização das reuniões 
demoradas do _Ministério do Presidente_ Fernando Collor de 
Mello. Nesta reunião, eu gostarl.a de-da{ 3os "jneus ilustres 
Pares o testemunho, que faço da maneira mais límpida, do 
desempenho admir~vel do Chanceler da .~epú~lica naq~el~s 

_reuniões. O aconselhamento lúcido, a altivez, as exposições 
que esgotavam completamente as matérias que estavam sob 
eXãme. ----

Creio que, quando o Excelentíssimo Senhor Presídente 
da República nos envia essa Mensagem e fala nos méritOS 
indiscutíveis do Ministro Francisco Rezek, é,- entretanto, im:. 
portante que se saliente e se sublinhe a questão da honradez 
pessoal, especialmente numa fase do período hodierno da 
História brasileira em que há uma mescla de um delírio acusa
tório contra os homens públicos _em geral - alguns merece
dores - delírio esse a que se somam declarações !eviari.as 
que moestam as pessoas que não deveriam ser molestadas. 
E importante, portanto, salientar que, nesse aspecto, a mim 
me_ agrada muito receber esse cumprimento do Senador_ Nel
son Carneiro, na hora em que retorno a e$ta COmissão_,· da 
qual provavelmente v-ou migrar para a Comissão de Educação. 
Mas exatamente para poder caracterizar o que foi dito aqui 
como ineditismo do_caso: serão todos os _inedjtismos c;ensu
ráveis? 

O Ministro Rezek acabou de mostrar alguns casos com 
a fluência extraordinária que tem, baseada na erudjção que 
possUi. Mas eu aqescentaria mais ~11).~ c:g_is_a_eXatamente aos 
meus Colegas do PMDB. Sabem V. Ex~5 que fui" Líder do 
Governo Figueiredo qúá.n-do traveCrieste Congresso batalhas 
verbais - felizrili;:-nte foram apenas verb8.is - com o ilustre 
Senador Paulo Brossard de Souza Plrito, Ll:der da OposiÇão. 
No entanto, apesar de termos tido diálogos considerados ex
tremamente contundentes, sob o ponto de vista dos argumen
tos, somos hoje grandes amigos. 

O Ministro Paulo Brossãrd passou de Lídei do Governo 
para Ministro da Justiça do Presidente_ José Sarney, e não 
~e_ parece que tenha havido qualquer dúvida quando S. Exa 
foi para o Supremo Tribunal indicado, na sua sabatina, de 
que, provindo do Governo, ele, na condição de Ministro--do 
Supremo pudesse ter qualquer tipo de suspeição em relaç.J.o 
à sua dignidade, que é fora de qualquer dúvida. Isso t a 
mesma coisa que vejo na condição atual do Ministro Rezek. 
Vou mais longe, Sr. Presidente. Fala-se no ineditismo, por 
exc!InJ?lO, mas vejo isso nesta ·sessão,- Se me permite o Presi
dente da ·comissão. 

Estamos aqui em uma sessão que parece de comemoração 
solene, porque é defeso ao Presidente da Casa tra_zer para 
a Mesa, por exemplo, aqueles que não são Senadores, exçeto 
em sessões solenes. Hoje estamos honrados pela presença 
dos ilustres magistrados que aqui se e-õ,contram, em unia-sessão 
que já é previamente solene, pela certeza que se tem d_a a,dg:li
ração que todos possuímos pelos méritos inegáveis, nos quais 
quero sublinhar. mais uma vez, a honradez pessoal do Ministro 
José Francisco Rezek. 

Para não ficarrllos apenas _na _louvação, Ministro Rezek 
- a minha conduta desde Governador Q9~ Estado do Pará 
"foi nunca me dirigir ao -Poder Judiciário, deixando-o sempre 
livre para atuar, mesmo sendo governador de um período 
revolucionário -, eu gostaria de saber a opin-ião de V. Ex~ 
agora, enquanto não chega ao Supremo, a respeito de dois 
fatos. Vamos ter no próximo ano a revisão do texto coostitu
cionaL Quando fomos Constituintes aqui ...:..:.... somos, vários, 

·provenientes desse período-, discutiu-se o papel do Supremo 
Tribunal, se ele deveria ficar exclusivamente restrito às ques
tões çonstit!lcionais ou não, e venceu a tese dos que não 
admitiam essa limitação total. Há. diãs ouvi um comentário 
dO Ministro Pertence queixando-se do acúmulo de matérias. 
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existentes no Supremo. Por conseguinte, a primerla pergunta 
que lhe faço é: para uma pessoa como eu, sem formação 
de Bacharel em Direito, mas que vai votar, se-vida me der 
Deus até o momento, na revisão constitucibilal, corno V. Ex~ 
veria essa questão renovada? Deve o Supremo ficar, a exemplo 
de_ outras Supremas Cortes, como existem em países europeus, 
exclusivamente voltado para a questão constitucional, ou ao 
contrário, deve permanecer como está? 

Quanto ao segundo ponto, hoje, a Folha de S~ Paulo 
está sendo generosamente citada aqui na reunião. Na sua 
edição de ontem disse o seguinte: "Liminar permite ImpOSfq 
de Renda sem correção de bens. O c_ónttibuinte de_Sâo Paulo _ 
não precisará declarar o valor de seus bens a preço de mercado 
em 31 de dezembro de 1991, quando entregar a declaração 
do Imposto de Renda. A 14' Vara de Justiça Federal, em 
São Paulo, concedeu liminar derrubando a exigência da Re
ceita." 

Isso_ no momento em que praticamente se esgota o prazo 
para a entrega das declarações. Eu, por exemplo, que gosto 
de cumprir os meus prazos, já entreguei a minha. Corno ficará 
o Brasil, no seu sentido_ nacional, de legislação para ser pnr 
todos observada, a partir do momento em que uns ficam sujei
tos a um tipo de legislação e outros não? 

Essa é a segunda pergunta que lhe faço _ao lado de voltar 
a enfatizar a profutldã admiração que tenho por V. Ex~ e 
a honra que tive de participar do mesmo Ministério em -que 
V. Ex• foi nele uma das estrelas mais cintilantes. 

O SR. FRANCISCO REZEK- Muito obrigado, ilustre 
Senador Jarbas Passari"nbo. Agradeço muito sensibiliZado por 
tudo aquilo que ouvi de V. Ex•, pelo que foi essa co:hViVência -
durante os últimos meses, especialmente, e pelo muito que 
se aprende, em qualquer circunstância, ao lado de V. Ex~ 

Vou ser bastante conciso na resposta aos dois tópicos, 
Senador J~ubas Passarinho. 

O Supremo, corno tribunal voltado pará. terrlas -apenas 
constitucionais. 

A primeira coisa a Ser observada é que a CoriStituiçãá 
brasileira, tendo a dimensão que tem, entrando nos labiri"ntós 
em que entra, detalhando do modo corno dçtalha os temas 
jurídicos da vida nacional, se a Corte por acaso ficasse confi.:· 
nada no ternário constitucional já não seria pouco. O Supremo 
brasileiro, cuidando de matérias apenas constitucionais, teria 
muito mais o que faze"flio seu cotidiano do que se a Corte 
Suprema dos Estados Unidos, por exemplo, se consagrasse 
a igual mister, dada a dimensão extremamente exígua, enxuta 
daquela Carta. . . . . . .. .. . 

Agora, me parece, nobre Senador Jarbas Passarinho, que 
existem técnicas apropriadas para evitar aquilo que é hoje 
o congestionamento do Supremo Tribunal Federal. Além do 
simples passar do tempo que nos permitiria supei'ãr essa fase 
conjuntural de assoberbamento no domínio ~as_ arg~ições de 
inconstitucionalidade, de açõcs diretas. Isso é um resultado 
da novidade que é a Carta: de 1988 e da novidade que são 
as Cartas Estaduais, depois delas editadas. 

Acho,· entretanto, que existem matérias nas -quais, fora 
dos estritos lindes da Constituição, a Suprema Corte te-m que 
exercer a sua responsabilidade, e, aí também o modelo ameri
cano funciona- de modo apropriado. É o caso _da ação de 
um Estado contra o outro, ou de um Estado contra a União 
-questões de limites eritre Estados, questões tributárias em 
_que, às vezes, disputam determinada competência -tiibutária 

á União e a Unidãde Federada õu duas Unidades, por exemM 
plo. 

Mas penso também, Senador Jarbas Passarinho, que o 
Supfeino Tribunal Federal é muito cioso da preservação da 
sua competência erri matéria penal, no domínio do habeas 
corpus. O SUpremo sempre se orgulhou justificadamente do 
fato de que a petição firmada de próprio punho, às vezes 
Pelo preso, nãõ há de ter o seu conhecimento obstruído n"
Corte Maior. Nesse domínio é- preciso não estabelecer limites _ 
à competência da Casa que, de algum modo, empanem essa 
sua _devoção ideológica a um aspecto elementar dos direitoS 
humanos. 

Acho que, superada essa fase de natural congestionaM 
menta, resultante das Constituições Estaduais, que nessa ou 
naquela passagem arranham a Carta Federal, será possível 
estabelecer uma m~todologia que defina, de modo razoável, 
de modo não assoberbante à competência do Supremo, sem 
entretanto reduzí-lo à condição estrita de Corte Constitucio
nal. A Casa está acostumada a fazer mais do que apenas 
isso e seria ruim para o País prescindir dos seus t.~abalhos 
nesse::rdomfníos, não exatamente vinculados à lei fundamen~ 
tal. 

V. E~ refere-se a. um tema atualíssimb que é a questão 
da liminar concedida sobre a avaliação atual de bens para 
o Imposto de Renda. O episódio dos aposentados, a questão 
dos _147% foi bastante ilustrativa de um ie_nô:meno que se 
dá no Brasil de hoje _e a respeito do qual é preciso que uma 
autocrítica s_evera e urgente se faça na enorme família dos 
que se dedicam ao Direito. 

A Constituição de 1988 faz algo novo e raro quando 
dá _esse sentido de comunidade ao Judiciário, ao Ministério 
Público e à advocacia, pela primeira vez definida como função 
indispensável à boa administração da justiça. 

Essa comunidade dos cultores do Direito foi, pela Carta 
brasileira de 1988, honrada com uma prerrogativa, Senador, 
que· nãO ·conhece prece-dente na história desta República e 
não conhece paralelo no espaço. Assimilamos, com a fundação 
da República no final do século passado, o modelo norte~ame~ 
riqu;q - ctl:i_é a:)~uropa Ocidental, por exemplo, não adota 
-, o de se ter no Judiciário liãO apenas uma função iridepell
dente, mas Urri verdadeiro poder do Estado, habilítado a de
sautorizar a tos de governo quando contrários à lei. Mas habili
tado também a algo ainda mais dramático, a ignorar o própriO · 
texto -riorrri.atívo do Congresso em nome da inte_gridade da 
Constituição. Com o passar do tempo, inventamos coisas que 
faziam o modelo brasileiro exceder o seu próprio padrão norte
americano. Não conhecemos a restrição que eles qualificam 
como a-qúestão política não jurisdicioÍlável-_as Cortes ameri
canas se ·abstêm de decidir sobre tern,as colocados em abstrato, 
sem que a vida, integridade ou patrimônio de alguém esteja 
em)Ogó-:-Não conhecendo esse limite, a nossa justiça pôde 
ir_mais longe. E COnio se o nos-so-patãrriar de prerrogativas 
judiciárias já não fosse o mais elevado que se conhece na 
história e que se conhece no espaço-,--a-"Carta de 1988 decidiu 
le~ar mais longe .ainda a _exte!l~ão dessa pre~rog_ativa, sem 
entretanto dotar essa máquina, sem entretanto dotar essa co~ 
mullidade de mecanismos que lhe permitam uma enxuta orga~ 
nização e que a tornem, portanto, invnlnerável a uma crítiCa 
hoje mais do que justificada. O que a todo instante me pergun
tava eu nos últimos meses era isso: o que estão as pessoas, 
o que estão os brasil~iros comuf)S pensando a respeito de 
juízes, de promotores, de procuradores e de_ advogados no 
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momento em que já ninguém entende o que está acontt>,ecndo, 
no momento em que uma questão de interesse. naciOnal como 
_aquela dos aposentadãst.Uma_ questão jurídica única e, por 
sinál, simples, tomando as ate)ilçdes dos br'!-sile.iro_s do. e}Ctremo 
Sul ao extremo Norte, tem merecido juízos, os,mais variados, 
em foros de Primeiro .Grau, mas também em fo.ros de Segundo 
Grau sem que a Corte- Suprema tenha podido chamar a si 
a deciSão, sem que tenha_sido possível, então, dizer o Direito 
de modo rápido e válido para todos, já que não se compreen
deu bem se o Supremo dissera, em dois momentos diferentes, 
coisas incompatíveis, ou s_e _o Supremo não ~dissera_ ainda a 
palavra definitiva e,-neste úhimo caso, por que não a pudera 
dizer. Reinou durante esses _meses uma sh'-'"~ção de perple
xidade com a comunidade judiciária, com a _comunidade dos 
cultores do Direito, envolvendo advogadós~ 'procuradores e 
tantos mais, a conta disso, de não dispormos de um mecanismo 
que permita a toda essa estru.tura honrar _d_e_rpQdo expediente, 
simples, claro, unívoco, as responsabilidades ~rrespondentes 
ao tam.anhor enor;me da pr-errogativa e do poder que a Carta 
concede à magistratura, _que a Carta conceide à comunidade 
jUrídicà no seu conjunto. Sei que por conta desses episódios, 
vozes no passado críticas dp instituto da ~vocatória perante 
o Supremo - e o Senador Maurício Cor_rêa .é rima dessas 
vozes ____,.consideram hoje ~ possibilidade de repensar o tema 
e de refletir sobre um mecanismo que, airida que não sob 
o nome ou com a .. r.oupagem da antiga vq~tóriá, permita 
que questões nacionais sejam tambéni decididas com validade 
nacional e com rapidez pelo órgão judiciário apropriado. Pen~ 
soque chegaremos a isso, dada a sensibilidade do Congresso 
Nacional para o terna, a curto prazo. Muito obrigado. 

O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador DiValdo Suruagy. -

O SR. DIVALDO SURUAGY- Sr .. Presidente, Srs. 
Senadores, Ministros do Supremo aposentados que honram 
esta Comis_são com suas presenças, Procurador-Geral da Re
pública, Ministro Francisco Rezek: 

Confesso a V. Ex~ que estava em dúvida para votar. 
Deixo bem claro que a minha dúvida jamais foi por ausência 
de méritos_ de V. Ex~ para o desempenho dessa função. Pelo 
contrárió, considero V. Ex•, como considero o Senador Jarbas 
Passarinho, um dos poucos MiniStros que hõilíaram este Go
verno ao qual faço tantas restrições. V. Ex,~s dignificaram este 
Governo, com o talento, com a honradez, com a probidade, 
enfim, com todos. OS _méritos que· formam a" personalidade 
de V. Exd Mas, qual a razão por que decidi votar favorável 
a V. Ex"-? Jamais constrangerei V. Ex• solicitaódo uma respos
ta. É meu ponto de viSta. E que nosso Pi6sfdente é -inusitado 
em várias coisas, e foi rhais uma vez inusitado ao provocar 
a renúncia de um Chanceler numa reunião iil(efnacional, cau
sando vexame para o Brasil. Considero isso. -no mínimo -
para não usar outro_ termo - uma indelicad~_Z_:;l. Não pedirei 
a resposta de V. Ex.~ sobre este .assunto, jania1s -proy_ocaria. 
tal constrangimento, mas voto em V. Ex•. porque tenho certe
za de que V. Exa, em momento algum - nãO tenho dúvida 
disso - terá dúvidas ou a mã.o de _V_. -~-JI,""emeiá ~m dar 
uma sentença contra o Governo quando achar que a lei está 
contra ele, E por isso que voto em V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Sr. Presidente, Srs. 
Ministros, Srs. Procuradores, Srs. Embaixadores, nobre Mi
nistro Francisco Rezek: 

V. Ex~ já foi"-objeto de consideração desta Casa. 
Na oportunidade, evidentemente, esta Casa entendeu 

que V. Ex~ preenchia os requisitos institucionais para exercer 
a função de Ministro do Supremo Tribunal, sobretudo os con
ceitos _de notável saber jurídico e reputação ilibada. Não sobre
veio absolutamente nada em matéria de enfermidade ou de 
caquexia que pudesse alterar o notável saber jurídico de V, 
Ex~ e também nada sobreveio que possa atingir a honora
bilidade e a reputação, a dignidade pessoal de V. Ex~ Quanto 
a isso, então, como já outros Senadores o fizeram, não tenho 
nada a levantar, muito pelo contrário, só tenho a louvar. 

Tainbém não tenho procuração do Juiz Marco Antonio 
Barbosa Leal para defendê-lo, porque V. Ex~ foi duro com 
e1e. Acho que se tivesse que escrever um artigo como esse 
juiz escreVeu - que não é meu amigo pessoal, mas o conheço 
-o meu artigo teria outros fundamentos e teria outra forma, 
outro estilo, outro modo de se manífestar. Mas V. Ex\ ao 
se defender do artigo, afirmou que ele tinha uma carga aietiVa 
e tirou ·uma implicação que não é uma implicação logicamente 
necessária do artigo, no sentido de que o juiz estaria preten· 
dendo um Supremo Tribunal formado por magistrados em 
final de carreira. Não há nenhum momento no artigo em 
que isso seja objeto de consideração e nem há implicação 
lógica. Chamo atenção desse detalhe para mostrar que esse 
artigo tem uma certa afetividade desnecessária, quer dizer, 
ele manifesta uma reação de caráter afetivo qUe procura um 
logradouro racional, mas o ponto de partida é realmente e::: mo
tivo, é realmente afetiVo. O artigo, ao buscar es~e logradouro, 
atinge um aspecto da questão que está em jogo e que me 
parece importante para a nacionalidade, para o futuro .da 
nossa Pátria, que é a queStão da relação entre o Executivo 
e o Judiciário, porque o conceito de cjdadania- e!_evi4~nte, 
V. Ex~ sabe muito mais profundamente que eu- supõe uma 
intocável, indiscutível imparcialidade do judiciário, mas, além 
de supor esta imparcialidade irredutível, supõe também um 
dado _de psicologia s'?cial, supõe que o cidadão creia n? ~upre
mo. O juiz, além de ter o dever de ser um bom JUIZ., ele 
precisa ser acreditado. Quando se crê em __ um juiZ, crê-se
na sua imparcialidade, na sua isenção. 

V. EX• tem uma experiência itivejável, e, provavelmente 
-arrisco-me em dizer isso -sabe, hoje, que é mais difícil 
ser juiz do que Chanceler. 

Tenho certeza de que sabe disso hoje. V. E~ já o sabia. 
Eu já sabia - por ter sido um modesto juiz no Rio Grande 
do Sul -que não existe um estado de espírito que se chame 
isenção, imparcialidade. 

_V. Ex: sabe, como eu o sei, por experiência, que-não 
exiSfê um atributo da personalidade que se chame imparcia
lidade. Estou quererido dizer que V. Er e eu sabemos que 
ningUérri é- iiilparcial; sabemos que ninguém é isento. Pelo 
contrário, somos pura proclividade desâe a paixão, porque 
somos paixão, e pobres dos que não chegam à paixão no 
que concerne à razão. 
- O artigo tem uma -tese que,-:nõs termos do próprlo Juiz, 

diz: "A inexistência de ingerência aparente ou camuflada da 
administração federal sob pena de instalar-se uma espécie 
de ditadura". Essa a idéia do artigo, reconhecido que ele 
tenha aquele caráter emocional, afetivo. 
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O que está por detrás desse artigo, nobre Ministro Fran
cisco Rezek, é algo que lhe vou dizer francamente. Primeiro, 
V. Ex~ está sendo premiado com um titulo que não tem precew 
dente histórico, salvo_melhor juízo. V. EX' está serido guin
dado com Um título que, se houvesse a necessária relação 
entre o valor pessoal e o título, V. Ex• teria que ser um 
gênio, teria que ter assim uma qualificação, no mínimo, a 
nível de Pontes de Miranda, do velho Clóvis Bevilacqua, dos 
grandes juristas qUe tivemos e temos. Rec()_nheço em V. E~ 
um grande jurista, mas também sinto· isso, porque em um 
espaço de onze vagas, de onz~ lugares, V. Ex• é gu4J.dado 
duas_ vezes. Quer dizer, existe uma propOrC"iOOalidade nisso. 
V. Ex~ é, por exemplo- e afirmou aquf -, um Pr-Ocurador 
da República de carreira. E os outros Procuradores da Repú~ 
blica? Não existe entre eles pessoas tão bem qualifiCadas quan~ 
to V. Ex!'? Não precisa ser magistrado. O Brasil es.t;i com 
tal pobreza de juristas que é preciso colocar duas vezes a 
mesma pessoa em incomparável condição _de Minístro do Su
premo Tribunal Federal? V. EX' entende o que quero dizer? 
Não é só insólito. É- um pouco mais que insólito. V. Ex• 
disse que o que realmente existe no ser insólito é sair -do 
Supremo Tribunal Federal, sem se aposentar e em condições 
de voltar. A meu ver, há um pouquinho de excepcionalidade, 
mas o caráter excepcional está nessa premiação. O Que é 
que unia pessoa faz para merecer tanto? E o que os outros 
fã.zem para não merecer jamais -essa Consideração? É real
mente excepcional o que está acontecendo com V. Ex• O 
nobre Ministro terá- urila responsabilidade de ser o mais sábio, 
o mais efetivo dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
V~-EX~ sefá-MiriíSti-o ào-Sllpi-CIDCi'rrlbllriãl-Federatna põténCi3 
dois, isto é, duas vezes Ministro daquela Suprema Corte. Terá 
que operar com a grandeza, a sapiência e a capacidade de 
trabalho de dois niinistros e_ de todos_ os que_deixaram de 
ser considerados, merecendo -não há lugar para todos, são 
onze vagas. Se pudéssemos colocar todos os_ grandes homens 
do Direito, no Supremo Tribunal Federal, colocáwlos-íamos. 
É impossível. Então, por que colocar duas vezes o mesmo? 
Não é uma questão de proporcionalidade, não é uma questão 
de justiça. Não está havendo uma privilegiação incOmum e 
aqui é que está o Conceito que eu buscava. Isso não é uma 
privilegiação. V. Ex• sabe que o privilégio é a própria negação 
da Justiça. Mas não é uma privilegiação excepcional. Em ne
nhuma Corte Suprema do mundo isso ocorreu, ao que eu 
saiba. É um fato audacioso, ousado e cheio de significações 
e de dificuldades para quem quer apreender, como esse Juiz 
teve dificuldade de apreendê-lo, de assimilá-lo. Eu disse que 
seria franco. 

Se estou aqui como Senador, estou representando alguns 
aposentados que votaram em mim. V. Ex~ tem sido Ministro 
do Governo Collor. E havendo esse conflito entre o Governo 
Collor e os aposentados do Brasil, V. Ex~ vai julgar essa 
causa. Sei que V. Ex~ tem grandeza para transcend_er_e__çapaci
dade pessoal para ser imparciaL Sei que não preciso me pertur
bar quanto a esse assunto. Mas o .que me perturba é o coração, 
é a ·crença, o que pensa, o que sente o cidadão que estou 
aqui representando. É uma questão. Se fóssemos ·aqui ~orilea
dos pelo Presidente da República, seria diferente. _Estamos 
aqui, porque algumas pessoas entenderam que deveríamos 
fazer algo por nosso País aqui. Dentre essas pessoas eStão 
os aposentados. Veja bem. Não se e_quipara- como foi refe
rido, com brilhantismo, como sempre, nesta sessão- o seu 
caso ao do Ministro Paulo Brossard. 

Em primeiro lugar, o Ministro Paulo Brossard assumia 
o cargo pela primeira vez; em segttndo lugar, porque o Go
verno era diferente. Talvez, seja -uril pouco vulgar lembrar . 
José Ortega y Gasset. Mas somos também a nossa circuns
tância: Uma coisa é o Governo Satriey que não tinha confeti
vídade jurídica, -cujo estilo era afeiçoado aos caminhos da 
normalidade jurídica, e o Governo Collor- vamos ser francos 
-é pura ousadia. Ele não se perturba com o caráter constitu~ 
cional ou inconstitucional do seu ato. Pelo contrário, ele ach!l 
que a Constituição Federal o está impedindo de arruniar esta 
Pátria. Para ele, a Constituição Federal é um obstáculo e 
ele não esconde isso. O Presidente da República tem um 
projetO de revisão constitucio-nâ.f que é uma das coisas mais 
discutíveis que já enfrentei na minha vida de quem, modesta
mente, trabalha com o Direito. As-questões mais graves do 
Direito que afetam, inclusive, os direitos fundamentais que 
são hoje cláusula pétria da Constítuição Federal. Esse- é- um 
Governo que, de Certa forma, eufemisticamente posso dizer, 
se aivora em detentor de um poder constituinte. Como temos 
um dispositivo que- foi desgraçadamente inserido no Ato das 
Disposições ConstitucionaiS Transitórias de revisão sem poder 
constituinte, e como aqui estamos trabalhando com pessoas 
que consideram o Direito coriiO -qUestão em- que cada um 
defende o seu -que ponto de vista, está acabado, não- tem 
objetividade nenhuma. Então, está-se pensando numa revisão 
feita por um Congresso com um poder constituinte. Quer 
dízer, nós, aqui, estamos cometendo essa barbaridade. E ainda 
não se discutiu até onde isso é possível, até onde é delegável 
um poder constituinte. Pode uma Constituinte delegar o seu pode-r? ____________ ------ ---- --------------------------- ------------ --- ----- ------

se há algo indelegável - este é o meu ponto de vista 
-é o poder constituinte. Se o poder constituinte for delegável, 
não tem mais nada que não o seja. 

Então, essa é uma questão muito séria~ 

O SR. JARBAS PASSARINHO- O nobre Senac;lor, 
concede-me um breve aparte? 

O SR. PAULO BISOL- Pois não, Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Em relação à citação 
que fiz do Ministro Brossard, não a fiz pelo ineditismo da 
volta ao Supremo. Sabemos que não foi o caso. Fiz uma 
referência exatamente a um político que chega ao Ministério 
da Justiça, e, de lá, pelo então Presidente é indicado para 
o SUpremo Tribunal Federal, ainda no decorrer do mandato 
do Presidente Sarney, e comportou-se com essa imparcia~ 
lidade que V. Ex•, com- o brilho de sempre, admite que não 
podemos ter. Para mim, ele foi e está sendo imparcial. Nestas 
circunstâncias, queria exatamente lembrar que, quando o Mi
nistro Rezek referiu-se ao fato de que o Supremo não seria, 
no encerramento .de carreira, o topo normal dos Juízes de 
carreira, af esta um exemplo, e foi sobre esse exemplo que 
quis chamar a atenção. Mas a minha pequena capacidade 
de persuasão não chega à altura ímensurável do raciocínio 
de V. Ex!' Por isso é que, provavelmente, isso_ escapou-me. 

_Não recordei o caso pelo ineditismo da volta, mas sim pelo 
fato de que, ao contrário do que sustenta o ilustre juiz do 
Rio GraOde do Sul, também o Ministro Paulo Brossard, por 
esse princípio, aó exemplo que se_ somariam todos aqueles 
dados pelo Ministro Rezek, poderia ter sido censurado pelo 
fato de_ não ser a pessoa mais indicada para ocupar um cargo 
de juiz no Supreino Tribunal Federal. Era apenas uma obser
vação, e, como sempre, mais em homenagem ao talento_ de 
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V .. Ex~ do que tentando fazer qualquer modificação do ~eu 
ponto de vista. 

O SR. JOSÉ PA1JLO BISOL- A córilribuição de V. 
Ex~ é sempre primorosa. E n~o é precisO re(>etir- aqui, em 
qualquer intervenção que se faça nesse tribunal, pelas condi
ções_ pessoais, pelo que sabe, pela experiência, pela persona
lidade, pela clareza das idéias e das posições. Agradeço muito 
a V. Ex• .. 

Realmente, também penso ser verdadeiro o que V. Ex! 
disse. Estou insistindo _é na diferença circunstancial dos dois 
governos. É ess_a diferença da circunstância que me preocupa, 
porque o nobre Ministro Rezek será o juiz da causa_dos apo
sentados, e os meus aposentados não têm fé nele. 

O Ministro Francisco Rezek será o juiz das questões que 
levaremos ao Supremo a respeito dessa perigosa, fantasma
górica e estremecedora revisão_ constitucional _que se pretende 
fazer. Há aqui quem pretenda fazer outra c-ons_tituíção. O 
primeiro deles é o_ Presidente da República. Se é para fazer 
outra Constituição, vamos desmoralizar a legalidade, a consti
tucionalidade e o Supremo também, porque, junto co_m_ _ _a_ 
legalidade e constitucionalidade, que são _tá_9_ débeis como 
sentimento da nossa nacionalidade, junto com essa derruição 
vão os tribunais e o Supremo_ também. 

Quer dizer, essa é uma questão perigosa que está a riósSa 
frente_., muito séria, muito importante. E no que essà revisão 
constitucional afetar direitos fundamentais, direitos su_bjetivos 
constitucionalizados, para ser bem explícito, levarei ao Supre
mo, se não conseguir resolver aqui, e ele terá que resolver, 
porque existe ou não a cláusula pétrea? __ 

Uma revisão é mais que uma Constituinte? Não tem maís 
cláusula pétrea, não tem mais nada. Ela tem poder constituinte 
total. E até _onde vai esse poder constituinte? 

É uma questão que me faz lembrar o Wittgeste~n. Pr~va
velmente V. Ex~ gosta de lê-lo. Foi ele quem procurou os 
limites dos princípios lógicos. Precisamos descobrir qu~is são 
os limites da normatividade. Até onde posso afirmar que uma 
coisa n-ão pode ser feita? -Até onde posso afii"íriar que· isso 
aqui é poder constituinte originário e até óride ele pode ser 
um poder constituinte deriya:do. 

São questões .importantes e gravíssimas. Mas quero carac
terizar, e V. Ex~ tem que co_nc_ordar comigo, acredito, é crue
meus aposentados não vão conseguir" ter fé. E aqueles que 
tiverem suas estruturas existenciais atingidas pela revisão cons
titucional também sentirão uma ·ceàa insegUrança:.- Eles tam
bém, penso não votariam, e eu e todOs os senad6!es "i:epresen-
tamos uma boa parte deles. _ .-. 

É uma questão que, apesar do caráter emocional que 
reconheci existir no artig"O, na verdade, ele tem boas razões, 
pelo menos de discutibilidade. QUer dizer, _é um que~t~õnã
mento dentro de: uma_situa,ção excepcional, insólita, que natu
ralmente aceita esse questionamento. _ _ 

Queria coloc-ar rsso· ã- V. Ex~, nãq para defender o juiz, 
mas para mostrar como somos frágeis ein- matéria de imparcia
lidade. O jUiz fOi imparcial com V. Ex", porque não soube 
transcencer do caráter emocional de sua relação. Mas V. Ex~ 
foiimparciãl com ele, porque respondeu emocionalmente tam
bém e não transcendeu, não conseguiu transceder e tirou uma 
iniplicaçãb que o artigo náo tem. Pois o juiz nãO diz que 
quer a magistratura tenha o seu ponto fínal no Supreino Tribu-
nal Federal. · · · 

Com esses pressupostos, quero fazer uma pergunta bem 
jurídica e simples a V. Ex~ - ela é maliciosa e só deixa 
de ser maliciosa porqUe estou prevenindo V. Ex~ conhece 
melhor que eu, como juiz, esta Constituição. Conhece o art. 
95, incisos 1;11 e III: "Os juízes gozam das seguintes garantias: 
vitaUciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimen
tos". Ou seja, tudo aquilo a que V. Er' renunciou, quando 
deixou de ser Ministro do Supr~mo Tribun~~-Federal. 

"Paragráfo único. aos juízes é vedado: 
I -exercer, ainda que em disponibilidde, outro 

cargo ou fu~ção, salvo urna de magistério. 
••••-••••••••n•••••••••••••--~•••••••••••••••••••••···~••••·•~·••• 

III - dedicar-se à atividade político-partidária ... 

É claro, nobre Ministro, que não vou afirmar que esse 
dispositivo incide Iió seu caso. +'Ião se verifi.ca a inddênCia, 
mas a aparência. Estou lembrando-me agora até do Oscar 
Wilde, e não sei em qual de suas obras há uma refe_rência 
que me parece genial: ••todo mundo busca o invisível, e a 
verdade está nas aparências que ninguém vê"''. Claro que ísso 
aqUi não incide do ponto de vista da lógica jurídica. Claro 
que não posso, conseqüentemente, aplicar esse dispositivo 
ao seu caso. Mas claro que posso, ético--filosoficamente, dizer 
que o seu caso está burlando essa disposição constitucional, 
porque, embora tenha renunciado à vitaliciedade, à inamovi
bilidade e à irredutibilidade, V. Ex' está agora; ao- sair da 
dimensão política na qual se en-gajou, readquirindo-as como 
um licenciado. - -

Quer dizer, o caso de V. Ex1' não é uma licença, mas 
teril todas as- suas características, constitucionalmente proi- · 
bida, Ministro. E este dispositivo, como quase todos o dispo
sitiVos constitucionais que são políticos, jurídicos e são éticos 
tênl um fundamento ético também. 

Se V. Ex' não está burlando, a indicação do Presidente 
é que- está burlando juridicamente o dispositivo. Não está, 
tenho certeza disso. Não está burlando do ponto de vista 
jurídico,-mas há algo sub-reptície que afeta. Não estou dizendo 
que isso tenha passado pela consciência do cidadão Fernando 
Collor. Às vezes fazemos coisas más sem perceber que as 
estamos fazendo: Às vezes, burla-se uma regra, uma norma 
sem se dar conta disso. Burlam-se regras com boa-fé. NãO 
discuto a foa-fé, não levanto essa questão. Agora, também 
não posso deixar de perceber-que o seritido ético dessa norma 
está sendo burlada pela indicação do seu nome feita pelo 
Presidente da República, porque a história vai registrar isso. 
V. Ex~ será o único- juiz do mundo licenciado para fazer po
lítica. 

É impossível tirar esse caráter excepcional da excepcio
nalidade do q_ue está acontecendo._ 

-- -Qúero· que teriha por mim o mesino Carinho que fenho 
por V. Ex~ pois nunca tive em minha vida amigos bondosos, 
nci-Sen!ido de que só dissessem amém ao que faço. Tenho 
poUCos amígos, mas ·todos eles são duríssimos. E, por isso, 
são meus a1T'_: ~ ..tS. São apenas três, ~odos eles não lidam com 
o perdãozinho e com o elogio. Lídam é com o afeto, com 
o amor. Estou dizendo isso no sentido de que V. Ex• será 
um juiz excepcional, mas que a excepcionalidade de sua condi
ção de juiz carrega consigo aspectos desfavoráveis que V. 
Ex~ terá dificuldade ein apagar. V. Ex• vai ficar ria Históriã.. 
Agora, a História vai censurar ou aplaudir? s-e-isso-estacorre-
to, é um precedente também. . . 

Como é que outros países vão nos julgar? Aqui existem 
Embaixadores que estão pn!stigiáhdo V. Ex• - o que não 
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é estranho, porque V. Ex~ é um Chanceler. Aqui existem 
grandes ministros, que já foram e qu-e são do Supreni.o Tribu
nal Federal solidários também, que o estão prestigiando. São 
seus amigos. -A mlffi nie interessa se o Supremo vai aumen
tar ou diminuir a Sua credibilidade com a volta de V. Ex~. 
Estou concluindo, objetivamente, que irá diminüíi·-. sObretudo 
pelas circunstânCias, Uma vez que V. Ex~ terá que julgai ques
tões que afetam diretamente a sua participação no Governo 
Collor. · 

Dessa desagradável injunção dos fatos, chego a urna con
clusão de que precisamos voltar a Legislar sobre um tribunal 
que, pelo menos no que tange aos direitos subjetivos constitu
cionalizados, pelo menos no que diz respeito às questões que 
afetam ao interesse do Exécutivo, as noi:ileaçóésnãO depen
dam dele. 

O qUe V. Ex~ me diriã:-Se aqui fizêssemos Um-a emehda 
constitucional para criar um tribunal que empolgasse, que 
tirasse do Supremo a competência para decidir as questões 
relativas à cidadania, aos direitos subjetivos constitucíOna
lizados, pelo menos? E as questões constitucionais que- envol
vam o interesse do Executivo? 

Penso que é a sociedade que deve indicar essas pessoas. 
Temos de encontrar uma forma. O Supre-mO TfibU:Oal coilti
nuaria por indicação do Presidente, mas não- decidiria mais 
as questões de Sua Excelência. Quer dizer, vã:inos purificar 
as nossas instituições. Esse é um caminho. --

Não sei se V. Ex' sabe, com a minha incompetência e 
falta de lucidez, no meu projeto iniciãl para os primeiros 
capítulos da Constituição, criava um tribunal, nOmeado pela 
sociedade, com mandato previamente determinado, somente 
para essas questões que acabo de relacionar, a firi:t de evitar 
a ingerência de um Poder que tem interesses nas decisões 
judiciárias. COm isso, talvez-;pOdúíamos purificãf nossa insti
tuciõnalidade e, quem sabe, começar a firmar_ uma cidadania 
que é difícil de ser alcançada neste País. 

Para terminar - repito - responda-=mc-com- o "Ine-smo 
carinho e a mesma franqueza com que lhe perguntei. 

O SR. FRANCISCO REZEK - Senador José Paulo 
Bisol, fico-lhe muito grato por todas as considerações que 
fez. Conheço a obra de V. Ex~ sei das suas propostas relacio
nadas com a estrutura, no seu vértice maior, do poder público, 
e reitero o profundO respeito que tenho por isso. Como pro
fundo respeito nesse ponto, nós nos homenageamos mutua
mente cm bases muito igualitárias, pelo seu passado. 

Se me permite V. E~~ faço quatro breves comentários 
e neles inverto, então, a ordem: A dependência do Executivo 
no desencadear do processo de formação do Supremo Tribunal 
Federal. 

No artigo do Juiz Barbosa Leal, há uma referência a 
esse tópico, e V. Ex~ há de recordar que é cxatamente esse 
o ponto que motivou, pelo editor da Folha de S. Paulo, a 
frase de chamada, colocada no centro do artigo. Há um certo 
descompasso em que o autor se reffia ao que- vê-de negativo, 
na ação executiva de indicar, sem referir-se, de modo igual
mente crítico, à ação parlamentar de decidir. Na realidade, 
Senador José Paulo Bisol, tenho -como V. Ex~ - uma 
longa carreira, começada muito cedo por concurso público, 
mas creio, e penso que V. Ex~ crê comigo_;_ qi1e o concurso 
público, que a competição pelo mérito é algo que vai permitir 
o prosseguimento honrado, escalão por escalão, de uma carrei
ra, mas algo que não conduz, necessariamente, à Suprema 
Corte, sobretudo em um País como o nosso em que, como 

tive oportunidade de dizer há poucos minutos-, nada excede, 
·no tempo ou no espaço, a prerrogativa que se conferiu ao 
Judiciário por força- de Constituição que, a cada uma delas, 
mais faziam alargar-se essa prerrogativa, concentrada em últi
ma instância no Supremo Tribunal Federal. 

Penso que a via concursiva não leva necessariamente a 
essa atitude e que a manifestação do quadro social, repre
sentadopei_<?S -podere~ p()líticos ~o Estado, que há de particip~r 
da composição do Supremo Tribunal. Assim é nas demais 
nações democráticas que se assemelham a nossa em termos 
judiciários, não só uma autoridade independente, mas um 
poder do Estado. É fundamental, portanto, que aquele cida
dão que nunca recolheu nas urnas um voto popular, tenha 
à-sua investidura na Corte Suprema, legitimada o pela conju
gação das vontades dos poderes políticos do_ Estado. E essas 
são nec·essarlà.lnente a do Presidente da República, numa na
ção presidencialista, onde o Supremo Mandatário se faz pelo 
voto direto e o Congresso Nacional, dentro do nosso esquema, 
representado pela Câmara Alta. 

V. Ex~ re~eriu-se, Senador José Paulo Bisol, aos aposen
tados. Tenho todas as razões para crer que, tanto dentro 
do .~upremo Tribunal, quanto no seio da Ordem dos Advo
gªdos do Br~~il_e no do Ministério Públi_co, _não_ se produz 
essa dúvida que,_ Pe outro modo seria extensiva a todas as 
hipóteses de migração do Poder Executívo, ou do Parlamen_to 
Nacional para __ um tribunal. Seria- extensiva a todas aquelas 
hipóteses. E -como a história do Supremo desautoriza essa 
dUvida. Obse-rVo, entretanto, Senador José Paulo Bisol que, 
ativídade polítíco-partidária, a qual o art. 95 da Constituição 
se refere, é algo que eu próprio nunca exerci. E, em momentos 
iilúmeros da história deste País e de outros, vários membros 
do Governo nunca exerceram, Como atividade político-par
tidária; mais que iSso, a minha passagem pelo Gove-rno, nos 
últimos dois anos, deu-se numa pasta, onde a isenção político
partidária é da tradição, é a regra,_ nunca foi excepcional. 
Numa casa, ademais, cuja ação no definire executar da política 
exterior do Brasil sempre mereceu do Parlamento uma visão 
aprobatória virtualmente unânime. Ouso dizer a V. Ex~~- com 
o carinho que estou agora a reciprocar e num parêntese quase 
q-ue· intimista que, em todas as vezes que senti que sobre 
a política exterior desenvolvida pelo Jtamaraty nesses últimos 
dois anos, alguma acidez se destilava, isso nunca foi, sobre
tudo, no seio da Oposição ou do setor governista do próprio 
Congresso. Isso se dava em determinados corredores do pró

-prio Governo. A unanimidade com que se sustentou a política 
exterior do Brasil, não apenas aquela desenvolvida por mim, 
mas aquela que remonta a tantas administrações ahieriores, 
é um dos trunfos da Casa de Rio Branco. E, decididamente, 
Senador José Paulo Bisol, essa não é uma Casa, aquela por 

_ que passei na íniriha única experiência executiVa. -Não é uma 
Casa onde se faz política partidária. Penso, entretanto, que 
V. Ex~ tem razão quando traz à cena a chamada síndrome 
da mulher de César, aquela idéia de que não basta que, subs
tancialmente, algo seja de certo modo; é preciso também 
que aparente ser daquele modo. 

Senador Bisol, Õão apenas é certo que não tive nenhuma 
participação decisória - somos uma república presidencia
liSta, onde não se governa colegiadamente em questões as 
mais polêmicas, que lançaram na barra dos tribunais o Go
verno da República - como também é certo que a Corte 
tem e sempre teve mecanismos para, além da questão de 
consciência que se coloca para o magistrado, satisfazer ·aquela 
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outra não menos importante, pelo contrário, mais importante, 
a .da objetividade da fé que se deve depositar no tribunal. 
E. para isso, Senador Bisol, têm-se adotado de_ntro da Cox:te 
uma prática que todos os seus membros conh~_ç_em de lo:n.ga 
data. Independentemente do que penso C..QID_o _ _juiz, o que 
parecerá às_ pessoas, às diretamente interessadas, ou a parte 
delas que seja, a minha própria isenção'! se h_á_míilima possibi
lidad~ de que esta seja posta em dúvída~ o m..ecanismp_ do 
impe\ 'iritento' obvia esse problema. E não fal:!:.a_rão n.a Çasa, 
imped.do que esteja um dos seus jufres, de~ ·outras vozes. 
Ainda sobrepujamos em uma unidade a composiÇão da Corte 
Suprerriã norte-americana. ~ _ . 

Permito-me dizer_ que terei ~special cautel;1, se aprovadO 
fôr, em certificar-me junto"- d_e V. Ex~. especificamente,. de 
que alguma dúvida quanto à it>enção porventura existe-nte, 
que escape à minha própria- intuição, nãO é fatbr indicâtivo 
do impedimento. ___ _ 

Sen~dor Bisol, fico realmente vexado com -a_possibilidade 
de ter sido duro nas considerações que fiz a respeito do artigo 
do juiz Barbosa Leal. Ao longo de dois anos de chancelaria 1 

a crítica- que mais freqüCritémente Se fez_ à mínha política 
exterior parecia indicar exatamente o contrário, parecia indi
car a falta da dureza desejada por setores do nosso pensamento 
político, que, a meu ver~ imaginam --que 6 açódamento ou 
a arrog~ncia possam conduzir a bom termo em matéria de 
política exterior. Desculpe-i:ne, sinceramente~ se em algum 
momento, fiz sobre o artigo alguma consideração menOS- ele~ 
gante. Mas a razão por que me pareceu que o artigo- tiriha 
implícito conteúdo corporativo é o fato que ele faz a crítica 
generalizada e ampla de toda migração, da passagem de um 
poder a outro. Tudo quanto diz o articulísfa" à respeito' do 
ingresso num tribunal de_um membro do Qq'le---.rnQ, de quem 
até então fosse membro do Governo, aplitã.-se, também, aos 
membros do CongiesSONaciOnal. Ou seja, ci q'ti'é está ·ar SUbja
cente é um muro imperine-áVel a separar os (>óderes do Estado, 
razão por que fui levado a crer que a idéia corporativa esti~ 

vesse, de algum modo, a contaminar a ideologia do articUlista. 

Senador BisoL _lamento profundamente que os liitl_ites 
de tempo desta reunião não permitam urrí diál9g0 mais apro~ 
fundado e mais largo sobre um tema da mais· 31ta importância 
e sensibilidade que V. Ex~ levantou na sua exPOsição, o daquilo 
que poderia ser definido como a imparciálidade impossível. 
Cada um de nós, por força da condição OUffia,na, tem consigo 
uma carga ideológica, uma carta espiritual que não lhe permi
te, em nenhuma circunstância, ser absolutamente isento. 

O SR. .T0SÉ PAULO BJSOL- Se V. Ex' m~ permite, 
talvez eu não tenha_ ultimado esta parte. Eu quis dizer que 
a imparcialidade, a isenç.::> ..... "e al....dr.~: .::m cada caso. É sempre 
produto de um esforço, é sempre uma conquista em cima, 
objetivameilte, de um fato determinado. 

O SR. FRANCISCO REZEK-Não há dúvida, Sc;;ador 
Bisol. A imparcialidade é o resultado de u_xp. trab~lho mental 
que importa, às vezes, uma enorme dificuldad~. Mas eu penso 
que a história do Supremo Tribunal Federal há de· ilustrar, 
perante V. Ex~, o seguinte: sempre que os ·mais agUdos ana
listas do Supremo Tribunal, aqueles que se dão a prever resul
tados de julgamento, aqueles que se dão a _avaliar probabi
lidades de votos, sempre que estes se põem em cena para 
fazer os seus exercícios especulativos, tão interessantes, eles 
são levados_ à conclusão de que a possível previsibilidade de 
posições tem muito pouco a ver com a origem funcional do 

juiz; tem, seguramente, a ver co_m a sua índole, com a sua 
formação, com certas características que remontam, sempre, 
à juventude. É sob essa ótica que se- distingue, co_m maio_r 
ou menor nitidez, o chamãdo ]uiz técnico - modelo de que 
o :seu coestaduano, ·o saudoso Ministro Soares_ MunhozJ()i 
o melhor exemplo -, do juiz- de algum modo tendente a 
posições ora mais liberais, ora mais cOnservadoras. Até mesm~ 
a avaliação de tendências ·cqmo aquela de ser pró-autoridade, 
e aí não importando o momento his~órico, não importando 
o perfil do governo, não importando sequer saber se a autori
dade contestada é governamental ou é congressional, até mes
mo a tendência, em certos espíiitos jUdiciários, de preservar. 
de algum modo, o ato de autoridade, isso não tem a ver 
Coin a origem funcional, tem muito mais a ver com a origem. 
funcional, tem muito mais a ver coin uma carga psico16gk~ 
que se carrega desde muito cedo. Mas nada me daria mais 
.satisfação, Senador Bisol, do que um dia _poder, onde quer 
que eSteja, -discutir cOm V. Ex~ esse tema, e, mais uma vez, 
agradeço as suas observações. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) --'- A Mesa dá 
·a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Senllores 
aqui presentes, nobre Ministro Francisco Rezek: 

Quero dizer a V. Ex~ que durante muito tempo meditei 
sobre essa questão qUe viria a exame perante o Senado Fede
ral. Tive, na verdade, algumas dúvidas, e até prometi a mim 
mesmo não votar favoravelmente a V. Ex\ Sr. Ministro. Mas 
fiz um exame muito profund~ da questão._Esperei, por exem
plo, alguma manifestação do próprio Supremo Tribunal Fr;,:de
ral. E posto que houvesse silêncio, foi-me possível até admitir 
o aplauso à volta de V. Ex• _ -__ _ 

D_epois, verifiquei que o Governo fora desastrª-do em 
algumas atividades, nos últimos tempos. Inclusive, dando-se 
a extravagância de livrar-se de V. Ex~ no seu Ministério, e 
de dispensar os trabalhos de um homem do quilate de Jarbas 
Passarinho. E vi que as instituições tinham posSibilidades de 
recuperação. O Senado recolhia o Senador Jarbas Passarinho 
ao seu seio, para que novamente brilhasse. Era um critério 
absolutamente natural. E V. E~. no entanto, pelo seu prestí
gio, pelo seu notável saber jurídico -nunca contestado -
por sua honradeí. - '""ltnCa ferida -deu-se a harmonizar-se 
com-um critéri0 de nova indicação que fora feita pelo Presi
dente da Rcp.iblica, permitindo ao Supremo que também 
recolhesse ao seu seio uma das suas melhores expressões de 
83 até o atP mesperado Ga exoneração de V. Ex• 

Hoje, no momento em que V. E~ vem à sabatina, con
fesso que estou convencido de que devo votar favoravelmef!te_. 
Também, .;;+4 para reparar o que houve, o equívoco consu
mado. Não tenho preocupações com o que V. Ex~ fará no 
Supremo. Não espero nenhum deslize, não esperó nenhuma 
emociv~~:lidade, muito embora eu surpreenda V. Ex• ao dizer 

. que; na sua volta, estará integrando o Supremo um homem 
muito mais m-agoado cOm o Presidente do que proprianiente 
agradecido por ter sido Ministro e ter sido novamente iridka
do. Sei que V. Ex• se expôs à sociedade por praticar um 
ato de difícil julgamento: deixar o Supremo Tribunal Federal 
e ingressar no Ministério das Relações Exteriores. Um ato 
de coragem, de desprendimento. Talvez a inamovibilidade 
não tenha seduzido V. Ex~, ao longo dos anos; __ a irreduti
bilidade dos vencimentos, talve_~. também não -úmlia seduzido 
-v. EX', nesse período pós-83. Não sei, màs estou convencido 
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de que V. Ex~~ será um grande reforço-no Supremo Tribunal 
Federal, notadamente por dois valc.res que ninguém ques
tiona: a honradez e a competência jurídica; 

Mas não quero deixar que V. Ex~ saia desta sala ·sem 
uma pergunta dentro do campo ·cto direito. 'Aliás, isso seria 
até inesperado e dispensável, porque·; se V. Ex~-já fora Minis
tro do Supremo e erã. competerité, como seria, então, iricom~· 
petente agora'? Se já soubera convencer esta CaSa, em ·outra 
oportunidade, porque perderia as condições depois de mais 
experiência, de mais vida e de mais amadurecimento? 

Mas temos muitas preocupações. E uma das principais 
preocupações é a revisão consüfucional. Todos entendem que 
haverá uma revisão constTfUCíonal ainpla. Mas, o interlocutor 
de V. EX~ entende que não. Entendo que a revisão~ constitu
cional se prende única e exclus"ivamertte-ao·sistema'e'forma 
de governo, de tal sorte que, se o plebiscito resultar na confir· 
mação do Presidencialisino, -não há o cj_ue revisar, unicãme
rahnente. QUeria saber da oposição de V. Ex• Enteride V. 
Ex• que, par-a mudar a Constiti.iiÇãO";·eom_ outras parte, faremos 
sempre através de emenda, bicameralmente? Ou entende V. 
E~ que, realizado o plebiscito, é possível revisar-Se -toda a 
ConstituiÇãO? Na verdade, os arts. 2ç e 3? não parecem iilde
pendentes, desligados um do outro. Muito pelo contrário, 
Dr. Francisco -Rezek, emborg- um artigo seja· foriúalmente 
um artigo, na verdade o 39 é parágrafo do 29. 

Assim, entendo que para tranqüilidade dos que, como 
os Senadores José Paulo Bisol, Divaldo Suruagy e Jutahy 
Magalhães, que se preocupam com a legitimidade da Carta 
nacional, nós que nos preocupamos com a legitimidade enten
demos que a revisão constitucional prende-se única e exclusi
vamente a sistema e forma de governo. E V. E:x", como pensa? 

O SR. FRANCISCO REZEK - Sénador Cid Sabóia 
de Carvalho~ agradeço as palavras de V. Ex•, que mUito me 
honram e dou uma resposta tão Crinclsa qua-iltõ--possíVel à 
sua indagação. O plebisCito, à cOnsulta que se fará à sociedade 
brasileira, ao eleitorado brasileiro, a ·respeito da forma do 
Estado e do sistema de governo, será condicionante às decisões 
que aí se tomarem daquilo que poderá ser projetado para 
a Constituição ·que a Assembléia Nacional COnstituinte elabo
rou e editou em 1988. Penso que- a· revisão" é programada 
em dispoSiçãO transitória·, intra- o ·e-xato- ·momento fiístõrico 
em que ela foi situada, à conta do resultado da consulta popu
lar, à conta daquilo que será respondido pelos brasileiros, 
sobre a questão de saber se preferem, ·a restauração· monár
quica mas, sobretudo, para irmos a um tema de maior contro
versialidade neste momento: um sistema de governo parla
mentar ou presidencial. Imagino que, fora das projeçõe·s do 
resultado do referendo popular, será difíCil conceber uma re
forma constitucional mais ampla. Os mecanismos que a pró
pria Carta determina, no sentido do ritual da sua emenda, 
são aqueles que hão de funcionar para quan·to mais se projete 
ver aperfeiçoado no quadro constitucional, e observad_os, além 
do mais, os limites que a própria Carta estaheleCe. -

Uma Carta táo densa, Senador_Cid Sabóia, que~ quando 
se fala na revisão con-stitucional anunciada, ou quando se 
fala no process-o orgânicõ natufal e crónico de emendas, não 
falta nunca quem estime que esse processo deveria levar ao 
seu enxugamento e a que se relegasse a legislação ordinária 
quanto se transformou em tema constituciõnal, na Carta de 
1988, ou quanto não sendo necessariamente constitucional, 
já o era, entretanto, no Brasil, por força de uma vocação 
extensiva do nosso -eo-ns.tituinte ao longo de toda a História. 

Creio, entretanto, que- a AsSembléia Nacional Consti
tuii:lte dos anos 80 esteve __;_ e não teria podido deixar de 
estar- atento à essa questão, à da dimensão do texto constitu
cional. E preferiU, não por acaso, mas por opção consciente, 
o-modelo extensivo. 

· Se aperfeiç9.amentos há, portanto, Senador Cid Sabóia 
.d~_c_R:"rvalho,_pà~"e.Ce-me que~eles não tém sequer a ver com 
a dimensão do ternário que a CórisütuiÇão do B!asil, hoje, 
pretendeu abrigar e efetivamente abriga. Teríamos o que re
pensar através do mecanismo comum das emendas, no que 
se refere à construção desta_ou daquela norma. E não me 
p~r:~-ç~ aberta~ perspectiva de contrariar certas diretrizes ideo
lógicas_ que a ·Assembléia Nacional Constituinte dos anos 80 
estabeleceu em· definitivo. - -

Iss_o me leva, Senador Cid Sabóia de Carvalho, a consi
derar-que, além de temas que a própria Carta deseja ver 
intartgídos -,como quando, por exemplo, diz que nenhuma 
modíficãção ao~ seu textc. restririgirá a dimerisão das garantias 
individuais, restringirá o espírito vocacionado para a preser
vação dos direitos humanos, que foi a grande tónica da Consti
tuinte - além .desses limites expressamente estabelecidos ao 
poder de reforma do texto há, também, que considerar que 
os Constituint~s. dos anos 80 não quiseram programar para 
a década seguinte algo que contrariasse as grandes matrizes 
ideológicas "'da Carta, de tal mOdo que aquilo que é o meu 
pensamento a respeito do tema tem grande similaridade com 
o que lhe parece a si próprio. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Com-a pala
vra o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, pro
curarei ser muito breve, tanto assim que não voltarei a reprisar 
os argumento~ •. que seriam meus também, ditos com a maior 
simplicidade, mas sem o brilhantismo que tem o Senador José 
Paulo Bisol; também aquelas dúvidas levantadas por S. Ex~ 
são as minhas. 

Estou num momento da minha Vida pública, que vai um 
pouco longa, 34 anos de mandatos consecutivos, que considero 
talvez seja o môffi~nto de maior constrangimento pessoal para 
mrm: De maiOr" constrangimento pess9al, pela admiração que 
tenho pelo Dr.-Rezek, porque admiro a sua cultura, os seus 
c;onhecimentos jurídicos, a maneira afável do seu trato. E 
sempre que esteve no Senado, quando era MiniStro das Rela
ções Exteriores, fazia eu questão de participar das reuniões 
e, algumas vezes, interferir -nós debates, porque tinha sempre 
alguma coisa a aprender. E a admiração por S. Ex~ é sempre 
um crescendo. Agora, vejo-me na obrigação de manifestar 
orna opínião que seria muito fácil evitá-la. Bastaria não compa
recer a esta reunião e não dizer nada; chegar no plenário 
e mostrar minha opinião através do voto secreto. Tenho comi
go uma compulsão pessoal de dar minha opinião, de mani
festar de público aquilo que penso. 

Discordo, Dr. Rezek, mas discordo mesmo, quando se 
fala na possibilidade de um retorno. Socorro-me de um compa
nheiro nosso, ontem conversando sobre esses assuntos_, ele 
tinha razão quando dizia qUe a vitaliciedade não é um direito, 
nem um favor; a vitaliciedade transforma-se numa obrigação 
da pessoa exercer aquele mandato para o qual foi escolhido 
até o final, até o momento em que dele s~ afasta definitiva
mente, seja através da aposentadoria voluntária, compulsória, 
da morte ou da renúncia. 
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Por isso também discoi-do, e rião éiuero mariifeSfar-muíto . 
a opinião, porque prometi ser breve e nossos_ companheiros 
necessitam que cheguemos à conclusão dessa reunião; quero 
manifestar minha discordância total e absoluta de uma decla- ! 
ração de V. Ex~, publicada no Jornal do Brasil do dia 16; 
cito entre aspas: 

"O retomo ao Supremo é a melhor prova que 
o PrCsidente Collor poderia dar da minha idoneidade." 

V. E~ não precisa de prova nenhuma de idoneidade; 
a vida de V. Ex~ é eSSa prova. V. Ex' não precisa que-ninguém 
faça essa, demonstração de público. V._ E~~ é- i,Jm homem 
honrado, e todos reconhecemos que o-é. V.- Ex~ e o Ministro
Passarinho, se fossem chairiados, poderiam dar provas de ho
norabilidade a quem quer que o exigisse. Mas V. Ex' não 
precisa dessa prova. 

A citação estava ent_re aspas no jornal, mas já vi n~úll3ni-:.. 
festação de V. Ex• que talvez não tenha dito isso. Tenha 
dito ou não, a minha discordância é porque V. Er não precisa 
de prova de ninguém. Mas V. Ex~ também foi citãdo, e, na 
época em que deixava o Ministério, V. Ex~ disse o seguinte: 

"Meus colegas do Supremo esperam que eu volte 
ao Tribunal, mas não se percorre o i:nesmo caminho 
duas vezes." 

Aí'concordo com V. Ex~ No meu entendimento, V. Er 
estava dizendo que aquela avenida era de mão única. No 
momento em que V. Ex~ deixava o Supremo Tribunal, volunta
riamente, por uma renúncia ao Cargo vitalício que ocupava 
com brilhantismo - seria o Presidente do Supremo, estaria 
equiparado com o Presidente da República- manifestei" mi
nha inconformidade com a saída de V. Ex~ na primeira vez 
em que esteve no Senado, como Ministr9das Relações Exte
riores. Disse-lhe que não conseguia entender razões que o 
levaram a sair do Supremo. 

E não consigo entender a volta. Socorr9-me de V. Er 
mesmo quando diz que esse não era o caniinlro p3ra Ser pei'cOr
rido duas vezes. Naquele instante, V. Ex• ·via que -nãO" era 
possível e admissível aquela via ter mão -dupla. A saída era 
uma avenida de mão única. - - -

E por concordar com V. Ex~ é que, neste momento, 
tenho o maior constrangimento de manifestai' a nlihha incon
formidade com a mensagem do Presidente. 

O SR. FRANCISCO REZEK- Faço breve comentário, 
nobre Senador Jutahy Magalhães, a respeito da primeira frase 
a mim atribuída pelo Jornal do Brasil; ela não foi formulada 
dessa maneira. Penso que se estaria colocando ante mim, 
numa conversa com os jornalistas variados, a questão da crise 
do dia 30 de_ mªr_ço último e a questão de saber se eu tivera 
algum constrangimento em razão de circunstâncias que podeR 
riam, ao público em geral, não parecer bastante claras sobre 
quem saiu e por quê. 

Houve um comentário; feito não por mim, mas por ou
trem, a respeito da indicaçãQ a_o Supremo. Isso naturalmente 
teria a virtude de esclarecer sentimentos do Presidente da 
República. A minha preocupação maior, Senador Jutahy Ma
galhães, é com o s_entimento da comunidade, e a esse respeito, 
penso haver conversado mais_ de_ um"'- ve;z com o, Minis~ro 
Jarbas Passarinho. 

Acredito- piamente na sensibilidade dos brasileiros, não 
só dos eruditos, dos outr_os _também. _Creio no póder da intui
ção da nossa gente mais simples e penso que nenhuma espécie · 

de zo:õ.ácinzenta resultou na análise retrospectiva que os brasi
leiros fazem dos episódios políticos dos últimos tempos. 

Sim, eu disse, no passado, que não acreditava que se 
percorresse duas vezes o mesmo caminho. Não afirmei como 
dogma. Alguém me indagava que espécie de reação produzia 
em mim a percepção recolhida alhures de que dentro do Supre
mo Tribunal Federal algumas vozes pareciam nutrir a expec
tativa do retorno, um dia, do seu juiz precocemente retirado. 
Manifestei a convicção de que dificilmente se percorre o mes
mo caminho duas vezes. 

As circunstâncias atuais, Senador Jutahy Magalhães, fo
_raJ;ll determinantes de umà reflexão que acabasse por desauto
rizar aquela visão, mais intuitiVa que túdo, de que o mesmo 
caminho não fosse retomável. Nisso, creia V. Ex', contou 
de modo absolutamente decisivo a percepção do que pensa
vam os meus antigos companheiros de Tribunal. Assim como 
o próprio gesto, esse- bem mais estranho, o da retirada em 
março de 1990, não deixei de ouvi-los a todos. Penso que 
mais que tudo, esse fator foi determinante de uma concepção 
nova sobre aquilo que é possível na vida de um homem. 

Fito extremamente sensibilizado, Senador Jutahy maga
lhães, diante das considerações que fez V, Ex~ a respeito da 
prova da idoneidade. Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Tem a pala
vra o Senador Maurício ·corrêa. 

O SR. JU1Af!Y MAGALHÃES-Sr. Presidente, antes 
de falar o Senador Maurício Corrêa, gostaria de fazer uma 
complementação. V. Ex\ Senador Nelson Carneiro, que é 
um dos batalhadores pela nomeação, pode ter certeza de que, 
se eü for convencido de que meu voto é único na Comissão, 
não macularei a homenagem prestada. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sr_ Presidente, emi
-nente amigo José Francisco Rezek, autoridades da Mesa que 
~aqUi Se encontram: 

O Ministro José Francisco Rezek não é o Ministro Magri, 
nem seu Cláudio Vieira, e não é aquele clã que, se transformou 
numa camarilha em tomo do Ministro Alceni Guerra. O Mi
niStftYRezek tem passado. 

Confesso a y. Ex• que não acreditava que iria proceder-se 
à sua indicação. Assustei-me no dia em que me encontrava 
no Senado, numa sessão plenária, foi lida uma mensagem 
de encaminhamento feita pelo Presidente da República. Esta
mos, portanto, diante de uma realidade. 

O Senador José Paulo Bisol. en passant, falou sobre a 
estrutura do Supremo Tribunal Federal. Aproveitando-me da 
honrosa presença do Ministro Raphael Meyer. ex-Presidente 
daquela Corte, gostaria de invocar alguns acontecimentos. 

Durante a fase Coristituinte, logo após a conclusão da 
Comissão de Sistematização, o ent~o Deputado Bernardo Ca
br~l. Relator, me convidou para ser um d?s adjuntos e pediu 
que o auxiliasse na parte relativa -ao POder Judiciário -e ao 
Ministério Público. 

Sabíamos, até então, do_ lobby, das manifestações originá
rias do_ Brasil inteiro preconizando a modificação da estrutura 
do Poder Judiciário, especificamente o Supremo Tribunal Fe
deral. E a onda foi muito grande, no sentido da transformação 
do Supremo TribUnal em Corte Constitucional. 

Lembro-me que recebi uma afirmação do Deputado Ber
nardo Cabral, que muito me envaideceu naquela ocasião, que 
foi a -seguinte - Maurício, a questão do Judiciário, aqui, 
nessa fase do Banco do Brasil está entregue a você. 
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Sim, porque havia nele uma dúvida q-uantõ à adoção 
daquilo que uma grande parte dos Constituintes queria; ou 
a manutenção do texto tradiciOnal, deixando o Supremo Tri
bunal Federal com a estrutura atual; quer dizer, as nomeações 
feitas pelo Presidente da República, referendo ·cto Senado 
e, inclusive, o leque das conlPCtê.tidas. - -

Hoje, estamos vendo o papel que o Supremo-Tíibunal 
tem desenvolvido, inclusive, agora, com a -alta respons3bi
lidade do controle mais direto da constitucionalidade- das leis 
em virtude do elastério dado no art. 103 a diversas entidades 
da sociedade civil e dos órgãos públicos para o e:x:ei-cfcio, 
para a provocação desse remédio tão extraordinário junto 
ao Supremo Tribunal Federal. -

Estou mencionando esses fatós para dizer- á-v---:-E~ do 
apreço que a sociedade brasileira e todos nós temos, e que 
até o cidadão comum_ tem pelo Supremo Tribunal Federal. 
Dai eSsas mariifestaÇõeS. · - ----- -~ ----

Ninguém 'mais do que eu teve responsabilidade, na Cons
tituinte, por esses rápidos dados que estou trazendo, pela 
sua manutenção, pela existência tal qual foí ni3ittído, afinal, 
o Supremo Tribunal Federal. · 

Mas, Miriistro Rezek, com a lealdade de um amigo,- eu 
preferiria que V. EX" recusasse esse convite. 

O Senador José PaUlo- Biso! foi um iipresentante meu 
para expressar tudo aquilo que eu sentia a respeitO da sua 
indicação. Não há dúvidas com relação àquilo que a Consti
tuição chama de requisito, de notável saber jurídico. Ninguém 
vai questionar V. Ex~ sobre os seus méritos, corri-0-niD.-guém 
terá condições de _ap~_~ta~_~d_a sob~e -~ su~_~l_!!)_~~~utaç_ão~ 
Os requisitos_ estão totalmente preenchidos. Mas parece-me 
que o equívoco de V. Ex• Iastreou-se no instante em que, 
convidado para assumir o cargo de Chanceler, renunciO\! à 
vitaliciedade do cargo de Ministro do SupremO Tribunal Fede
ral e, por conseguinte, se integrando ao Tribuna_! ~p.periOr 
Eleitoral. 

Muito bem, V. Ex• prefere aceitar. Sei .que V. Ex~ é 
um homem de bem, é incorruptível, tem todas as condições 
para representar a sociedade brasileira na delegação que o 
Estado dá para o exercício jurisdicional, -não há dúvidas quan
to a isso. Mas, vou dizer a V. Ex~, Sr. Presidente, que vou 
votar no Dr. José FrancisCo Rezek porque quero· pr-estar ao 
amigo José Francisco Rezek uma homenagem que vai permitir 
uma reflexão, porque todos nós somOs capazes de cometer 
erros, mas os erros tém que servir como lição, como dados 
pedagógicos até para o exercício da nossa atividade. 

Eis a razão pela qual voto em V. Exa e, mais do que 
isso, voto em V. Ex•, para qúe llão se-fãÇà llenhuma confusão 
quanto ao Dr. José Francisco Rezek~ ilUstre professor de Di
reito Internacional, emérito jurista, consagrado homem públi
co; que não seja confundido com o Sr. Magri, com o Sr. 
Cláudio Vieira, com a ci:lmarilha que estava em torno do 
Ministério da Saúde. 

Voto em V. Ex~ pelo seu passado. 
Aí discordo um pouco do Senador José Paulo Bisol. Ape

nas nessa parte discordaria dele quando S. E~ fala sobre 
a credibilidade, no que tange à Nação-brasileira, aos usuários 
da justiça. V. Ex• terá mais condições de imparcialidade do 
que nunca, daqui para frente, pois foi um sacrifício o que 
V. Ex~ passou, o verdadeiro holocausto, eu diria, a situação 
constrangedora a que V. Ex• foi submetido no instante em 
que teve de pacientemente· :ag-uardar como um reje"itado do 
Governo·; lá, na condição de Ministro das Relações Exteriores; 
V. Ex• um jurista, V. EX~ uni homem de bem, um exemplar 

chefe de família, teve que suportar aquilo. Daí a razãO pela 
qual estou dizendo a V. Ex~ que preferiria vê-lo de pasta 
na mão advogando, preferiria vê-lo na cátedra a vê-lo voltar 
ao Supremo Tribunal Federal. 

Mas, V. EX' aceita voltar para o Supremo e eu tenho 
certeza que aí, sim, V. Ex~ terá mais imparcialidade para 
julgar, porque-sabe que as aventuras do poder são aventuras 
arriscadas e terá agora muito mais maturidade para julgar 
Com isenção. 

_ ~eu voto_é seu por essas razões, meu amig<YJosé Fran~ 
cisc_o Rezek. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Oimeiro)- V. Ex• gosta
ria' de agradecer? 

O SR. FRANCISCO REZEK - Fico-lhe muito grato, 
Sen!lçlor Maurfçio OÇorrêa, por todas as consideraçõeS que 
fe~. Não é a prji1_1elfa --vez que -aprendo com suas palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)__: Com a pala
vra o nobre Senador Antonio Mariz. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Sr. Presidente, Exm'' Srs. 
Ministros do Supremo, Exm~ Sr. Ministro Rezek: não tenho 
dúvida alguma de que as condições fundamentais requeridas 
pela Constituição para o preenchimento de cargos no Supremo 
Tribunal Federal estão inteiramente atendidas por V. Ex~ 

.Otl_aisquer qUe tenham sido aqui as considerações feitas, 
filvoi"áveis ou riáo -à 1D.dicação do- iiõme de V. Ex~, em todas 
elas _se reconh~Çeu o notável saber jurídic_o e a _ _reputação 
ilibada. E são,-sem dúvida, esses os elementos fundamentais 
da indicação, da aprovação, da nomeação para Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. 

O debate aqui estabelecido e a sabatina reclamada consti
tuciohalmente contribuem para revelar a estatura de V. Er. 
que não é uma pessoa comum, mas que se distinguiu por 
s_p.a- atividade, por sua vida e, sobretudo, em termos de uma 
inteligência _de escol, uma formação consistente, sólida, não 
somente no plano jurídico, mas da formação geral e, principal
me-nte, pela dignidade, pela integridade revelada na função 
pública. 

V. Ex~ integroU um governo e exerceu um papel decisivo 
na definição das diretrizes da política exterior brasileira e 
deixa essa função com a sua dignidade e sua honorabilidade 
in~ocadas, o que, _consideraçlas as circunstâncias, não é tarefa 
simples. 

Estou certo-de que a sua aprovação ou não pelo Senado 
estará, n~o em função do fato de haver integrado o Supremo 
Tribunal e de a ele agora retomar. Essa decisão se deverá 
à avaliação das qualidades que tem V. Ex• para o exercício 
dessas altas funções, pela compatibilidade que vem revelando 
V. Ex• para a interpretação e a efetívação ·sobretudo da Consti~ 
tuição vigente. O que é essencial na indicação para Ministro 
do Supremo p~rece~me ser a sua visão do Brasil, sua identifi~ 
cação com as matrizes ideológicas - como dizia V. Ex~ -
como a Lei Magna em vigor. 

Para não extender mi_nhas palavras, gostaria de explicitar 
umã. -questão, baseada justamente em apreciações já feitas 
por V. EX" Quero perguntar qual o grau de sua identidade 
com essas linhas mestras da Constituição brasileira? Qual o 
apreço que tem V. Ex~ pela Constituição de 1988? Porventura, 
pelas correntes que a contestam, que a agridem, que vêem 
na Constituição um obstáculo ao desenvolvimento, à moderni
zação do País ou ao contrário - entende V. Ex• - que o 
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Texto de 1988 é a expressão da vontade nacional, é a expressão 
das aspiraçõeS do povó brasileiro? 

O SR. MINISTRO FRANCISCO REZEK - Senador 
Antonio Mariz, fico muito grato pelas suas considerações ini
ciais e tentarei responder a questão que V. Ex~-me coloca: 

No dia 4 de abril de 1989, tomando posse junto com 
o Ministro Sidney Sanchez na Presidência do Tribunal Supe
rior Eleitoral, flz, naquela Sessão de Investidura, um comen
tário sobre o tema. E da Constituição de 88~ diz1a etrna 
época~ extensa quem sabe, imperfeita topicamente aqui ou 
ali convenhamos, mas redimida e glorificada pela sua incompa
rável legitimidade, nunca antes na História do E:rasil, poucas 
vezes quem sabe na história de outros países, Se terá elaborado 
um Texto Constitucional pelas mãos conjugadas de tantos 
cidadãos eleitos no momento efervecente e brilhante - :;;e 
uso dizêRlo- da vida política nacional Com representação 
de todos, absolutamente todos os maHzes do largo espectro 
político. Na sua imaculada legitimidade, à Carta. de 88 encon
tra o seu maior esteio. Não creio em abso"Iú,o. ÍJ.ue seja ·a.Ig? 
nocivo à extensão do Texto Constitucionàl._Ateilho-me sobreR 
tudo à convicção de que estC tema foi f~ütaln:ente meditado. 
E o Constituinte dos a_nos 80 optou pelo mOdelo extensivo. 
Julgou que ali se deveriam, no patamar m.rus· elevado, expli
citar direitos e regras tantas de convivência. Tenho sido, em 
tudo que tenho dito a respdto nesses últimos an,oS nas uniVersi
dades, na Ordem dos Advogados, em outros foros, o entu
siaSta da modernidade da Carta de 88, naquilo em que real
mente é mais importante ser moderno, ou Séja, o sentido· 
de humanidade, o respeito por valores humanos fundamen
tais. Neste ponto, a Constituição de 88 é uma t:ealidade irreverR 
sível, nada vai - graças a Deus - mudá-la:. Talvez, sob 
a ótica estritamente eco-nômica. tsso ·é 3.lgo qUe a sociedade 
brasileira representada no Congresso pela força que se revelar 
majoritária, haverá de decidir na hora oportuna. Talvez, sob 
a óptica estritamente económica_, a Cartã de 88 tenha sido 
trabalhada e editada na iminência de que a"COntei::essem,_ na 
cena mundial, alguns fatos que levariam a repensar metedoR 
logias económicas. Concebo assim, então, que-ãt temos uma 
área fértil de manobra, de trabalho, de elaboração, de depu
ração para o CongressO Nacional, na sua análise, à luz das 
regras pertinentes do texto, e nas mudanças que venha a iril
porRlhe nos próximos anos. Mas, na sua espinha dorsal, SenaR 
dor Antonio Mariz, a-carta de 88 não foi absolutamente desau
torizada pelo final da Guerra Fria, não foi absolutamente 
desautorizada pelo chamado colapso do so-cialismo real, ela 
preservará - e a sociedade brasileira e o Congresso_ por ela 
são os guardiães disso_.__ todas as características que a fizeram, 
sob a óptica ao ser humano, um texto de extraordinária moder
nidade. Penso que o mais é quase perifériCo, impOrtante, -
mas não :hudear, e será trabalhado com a prudência, sabedoria 
do Congresso Nacional nos anos que estão por vir. 

Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro),- A Mesa dá 
a palavra ao último orador escrito, o nobre Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presi
dente, antes que V. Ex~ passe a palãvra ao Senador Eduardo 
Suplicy, eu queria transmitir a V. Ex~ o apelo do Presidente 
do Senado, Senador Mauro Benevídes, para que, logo após. 
,a votação da indicação do Ministro Francisco Rezek; votásse-

mos também o indicado para o SuperiOr Tribunal de Justiça. 
que é uma questão de urgência para aquele Tribunal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- O apelo está 
extendido a todos os Srs. Senadores. Havendo número, haverá 
reunião. Com a palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY _;_ Sr. Presidente, Srs. 
Senadores e Sr. Ministro Francisco Rezek, sou suplente neSta · 
Comissão e, portanto, não voto. GOstarlã., Coritudo, de fazer 
.uma_breve pergunta. V. Er' considera postura eticamente 
adequada, principalmente no qUe tange ã imparcialidade de 
um Magistrado, Presidente do TSE, após disputa entre dois 
candidatos, aceitar convite para assumir cargo de confiança· 
no Governo do candidato vitorioso? 

O SR .. MINISTRO FRANCISCO REZEK- Eminente 
Senador Eduardo Suplicy, penso que V. Er', e a exemplo 
de V. Exa, integrantes ilustres do seu Partido, e muito destaca
damente aqueles que se consagraram ã Ciência do Direito, . 
como Dalmo de Abreu Dallari, como Plínio de Arruda Sam
paio e tantos outros, e que acompanharam o processo eleitora) 
no ano de 1989, penso que V. Ex~ tem perfeita convicção 
a respeito daquilo que era o passado judiciário, de quem, 
em março de 1990, se viu na contingência de aceitar um convite" 
para integrar um Ministério· ri uma área _despolitizada, e devi
do, sobretudo, à circunstância que ponderei no início da ses~ 
são 1 Senador Eduardo S\lplicy, de que o candidato, que resulR 
tara eleito em 1989, por não ter consigo uma estrutura partiR 
dária ampla, carecia de quadros. E por ter acreditado Que 
estaria agindo de. modo egoísta, se pensando na minha própria 
conveniência, estabiJ).dade e se_gurança, dissesse não ao convi
te, tal como foi formulado, Ç-adasas conseqüénéi3s que esSe 
afastamento me acarretou e qu~ lançou sUas pi"Oje"ções no 
tempo até o dia de hoje, penso, Senador E.dwirdo Suplicy, 
que não houve comprometimento ético. Estou. s_eguro de que 
não só daquela época, mas também desses dois ano!) de.~xer
cício do Ministérío das Relações Exteriores, dará testemunho 
V. Ex~, darão testemunho os seus correligionários· de uma 
política exterior isenta, mas, também, nas trivialidades do 
cotidiano, de um procedimento decididamente não partidário 
em relação a todos os problemas que se colocavam. para a 
tinham alguma relação com ela. 

De modo que a resposta é negativa. 
Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- A Mesa con
cede a palavra ao nóbre Senador Máiio Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, Sr. Ministro, tenho dezenas de razões pessoais para ter 
o maior apreço pela figura de Francisco Rezek. 

Em algumas circunstâncias ele foi a fé além de certas co_nR 
veniências, em relação aos cargos que ocupava, no sentido 
de manifestar certas posições, que me foram profundamentes 
gratificantes. 

Tenho fato presente, não como significado de conseqüênR 
cia que lhe deveria alguma coisa, mas, para mostrar a dimenR 
são de que alguém ocupando um cargo como ocupava, instável 
e até não instável, em determinado instante, tornou pública 
a preferência que pertencia aos rígidos controles da sua intimi
dade .. 

Por O\'tro l~do, tenho que proclamar a enorme admiração 
porque, durante as oportunidades em que com ele pude convi
ver, na relação entre Senado e Ministério, nesta Casa, pude, 
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devia decidir a respeito de presidencialismo e parlamcnta- \ 
Psmo. E foi desta maneira que se conseguiu repor o assunto 

através de suas lições adquirir ·-uma enorme quantidade de 
conhecimentos. _ -__ -_ ~ 

SintoRme um ·pouco peixe fora d'água por isSo. Primeiro 
a falar sobre este tema e a essa figura, e, segundo, falar numa 
Comissão de Constituição Justiça e Cidadailia. 

Sou um pobre engenheiro metido a besta, que eventuaiR 
mente se arrisca em questões que fogem completamente ao 
meu contrGie. É tão diversíficada a minha atuação que cheR 
guei, enquanto e:n_g~phei~o, a ser Lídér na Constituinte, do 
maior Partido "deste Congresso. Isso me leva, portanto, às 
vezes, a avançar na dimensão das minhas chinelas. 

Há pouco ouvi aqui o Ministro respondendo ao Senador 
Cid Sabóia de Carvalho sobre o significado dos arts. 2•. e 
3~ das do Ato das Disposições Conslituciónais Trailsitórias. 
Refere-se ele, especificamente, ao plebiScito. A respeito -de_ 
uma decisão, ou de duas decisões, aquela que pesará sobre 
a definição presidencialismo ou parlamentarismo, e a outra 
que presidirá a decisão sobre República e Monarquia. 

E o art. 39 dispõe sobre uma revisão constltucional, a 
ser feita a partir do instante em que se completam cinco anos 
de exercfciõ da Carta. -- --------- -

Li entrevista de um pensador francês, Alair ToUi'ãine 
onde ele afirma que na Améríca- Latina aconteceu um' fato 
político, recentemente, de maior significado: foi a Sa.ída,- ã 
retirada que esse país tiv-era-em-relaçãO a regimes autoritários. 
Mas, por outro lado, ele acentua que essa mudança não se 
deu com a construção de regimes democráticos. Saímos do 
autoritarismo, sem, na realídade, definirriios a -noSs_a_ Ciàã-da~ 
nia, em termos de um regime democrático. E cita:'QUe talvez 
uma das únicas expressões do exercfcio democrático-- tenha 
sido a elaboração da Constituição de 1988. ~ 

E quando vi, agora, _o Ministro fazer refúêndas na· res~ 
posta ao Senador Cid Sabóia de Carvalho, eu, ·realmente, 
me surpreendi. A úrifcã fõiTna qUe-co-nheço de tentar entender 
esses _dispositivos é ir à árlgérii -dOS mesmqs. Eu vivi este 
episódio, e vivi muitó iritím3.inerite. 

Quero dizer a V. Ex~ que, até onde entendi, a revisão, 
isto é, o art. 39 nasceu da fusão de duas emendas, uma apresen
tada pelo Senador Ronan Tito, e a outra apresentada pelo 
Deputado Joaquim Bevilácua, que tinha uma justifit:aííva tOda 
ela baseada no qcre aconteceu na ConstituiÇãO portüguesa, 
que, afinal, previu a revisão depois de um certo tempo, sem 
ter a considerar nenhum plebiscito no que aconteceria naquele 
tempo posterior. Que previu, siiDJ)lesmente, ao fadO da figura 
emenda, pela qual se modifica topicamente a COnStituição, · 
a expressão mais ampla, chamada revisão, para um determi~ 
nado período, que precisaria revis-ar a visão, o Pf6prio texto 
da Constituição. Esse dispositivo nada tinha a ver cOm o art. 
29, que nasce de uma outra circunstância. 

O Deputado Cunha Bueno apresentou urna emeitd-a a 
respeito de um plebiscito. Era compromisso do Regime Revo~ 
lucion-ário, no sentido de que a passagem do parlamentarismo 
para o presidencialismo seria objeto, no futuro, de um plebis
cito, e nunca se chegou a essa realidade. Em nome dlsto, 
ele sustenta a monarquia, apresentou uma emenda para que, 
cinco anos depois, se realizasse um plebiscito para tomar essa 
decisão. 

Acontece que os parlamentaristas ~esta Casa, que foram 
vitoriosos na subcomissão c na Comissão de Sistematizãçâo, 
e que se viram derrotados em plenários, ria võtação de primei
ro turno, quando prevaleceu o presidencialismo em lugar de 
parlamentarismo, acabaram por incluir, em cima da emenda 

. existente, através de uma fusão, também que aquele plebiscito 

de uma forma mais consentfnea, com. o espírito- exiStente 
_Qª Casa, que em três sucessivas etapas apontou para o parla
mentarismo, e _que só foi derrotada, nítida e claram~nte, por 
ingerências externas. 

De forma que, na minha visão, essa dualidade de compor
tamento, essas origens diferenciadas, sempre me indicaram 
que a revisão nada tinha a ver com o plebiscito_._Eias obedecem 
à origem, a circunstâncias e a objetivos diferentes~ 

Vi, neste "instante, o Ministro responder ao Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, numa direção diferente. De forma que, 
sep1 a polémiCa, eu seria a -última pessoa -que iria polemizar 
com alguém_ pertencente ao Supremo, a respeito de regras 
de natureza-constitucional, mas pergunto se esses dados são 
dados decisiVos' para a fixação da posição. 

Tenho muito medo- e creio ser até implícito -quando 
alguém começa algum tipo de questionamento com elogios. 

- > 

Em geral, quando isso acontece comigo eu espero a tro
voada que vem depois. 

___ Tome isso,- Sr. Ministro -faço questão- de afiri:nar a 
mau respeitá e até a minha con_sidera_ção pessoal - como 
simplesmente, o resultado de uma refeição que, afinal, em 
alguns instantes me fez perder o sono. -

Há poucOs instantes, o Senador José Paulo Biso i lembrava 
um artigo dã ·constituição. e nesse artigo da Constituição 

-se dizia o seguinte: "'Os juíZes gozam das seg_uin~s garantiãs: 
vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimen
tos". 

Qual teria $ido_ a intenção deste dispositivo? 
A garahtia, aí~ é um direito, ou a garantia aí, é um dever? 
A garantia, aí, é alguma coisa parecida às dragonas que. 

afinal, alguém porta para exibir a sua hierarquia de natureza 
militar? 

A garantia, aí, é aquele dístico que, afinal, o capitão 
do time de futebol usa para o diferenciar dos demais? E um 
sim bolo de poder? 

É ou a garantia o pressuposto de que, tendo em vista 
o que se espera do exercício da atividade do juiz, seja uma 
ferramenta que lhe permite atingir esse objetivo? 

Por que a vitaliciedade? 
Porque, se pressupõe que o juiz, sem a preocupação com 

o cargo, ou de .que alguém tenha a possibilidade de lhes retirar 
o cargo, possa agir com absoluta e total tranqüilidade de isen
ção. Ninguém chega a juiz para garantir a vitaliciedade. Mas, 
quem chega a juiz tem, como conseqüência, para o·exerclcio 
do seu cargo, a garantia da vitaliciedade_. 

E aí eu me questiono a respeito exatamente deste proble
ma: isto é um direito ou isto é um dever? 

Se tem o tom de dever, necessariamente o pressuposto 
é que o casamento, além de ser em comunhão de bens, é 
indissolúvel. Pressupõe-se que alguém que ocupa o cargo de 
juiz só o deixa definitivamente. Afinal, é o que nasce da 
idéia que a vitaliciedade seja, além de uma garantia, um dever. 

Daí o presSuposto de desvinculá~la, cortá-la, criar uma 
dificulçfade, no sentido de r:ecompó-la. E é exatamente sob 
este ângulo, sob esse aspecto, que eu gostaria de ouvir o 
Ministro. 

Volto a insistir que não formulo a perguntâ. do ponto 
de vista jurídico .. Não tenho sequer estrutura ou base cultural 
para isto. Nós pensamos em nós próprios de maneira diferente. 
O homem ligado à matemática é um homem que abre espaços1 
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trabalha em cima de materiais, constrói infra·-estrutura. A 
cultura jurídica é algo de dil:nensões muito amplas~ Envolve 
as relações humanas. -

Ela é sempre assustadora: para mim. Não teria a prete'risãó 
de estar polemizando o MiniStrO neste aspecto. 

Realmente, em ·ambas as perguntas, o meu obfetivo é 
ilustrar, estando certo que eu reafirmo e reitero; diante dO 
Ministro Rezek não apenas na relação de Senador/Minisfro; 
não apenas na relação seu-ador/Juiz um ertorme apreço,-mas, 
sobretudo na relação humana, uma enorme· simpatia e uma 
profunda admiração.· _ _,- __ _ 

O SR. FRANCISCO REZEK- Muito, obrigado~ à V. 
Ex~, Senador Mário Covas. - _-

Já tive ocasiã_o _de dizef Uma vez,- n-uma~ das··saiaS dC::ste 
corredor, quando de uma visita à ComisSãO de Rel_ãÇóeS 1;.-Xte~-
rioreS, do apreço que tenho por V. Ex• Disso o País inteiro 
tem conhecimento desde 1989. 

Quanto à primeira questão, a tese que _o Sena4or Cid 
Sabóia de Carvalho levanta ~ ~-e uma impreSSionante veros.fi~ 
milhança, a proximidade com que o CõriStífuirite vet~()U a 
revisão con-stitucional e o plebiscito. 

A própria linguagem 'do art. 3'? do Ato- das Disposições. 
ConstituciOnais Transitófiâ.S: começa pOr"iiffriTHlFqüe---a rêVisão 
constitucional será re~lizada a:Pós cincO anos, -iiãó como quem 
irtov·a, mas como quem dá continuidade a· algo previamente 
anunciado, e que seria o conteúdo do art. 2<? Isso, sem dúvida, 
pesa e reforça a verossirrtilhança da tese da revisão vinculada 
aos resultados do plebiscit_o. . - -

Senador Mário CóVa-s, V. Ex~ tem at:e:Sso a dadOs. os 
ilustres Senadores têm acesso a informações que, forà_do âmbi
to da própria Assembléia Nacional ConstífUinte, não s$"o de 
trânsito comum; ou seja, é a perfeita noção do que foram 
os trabalhos preparatórios; do que foi a gênese_ de cada norma. 
E quanto a isso V. Ex~ _não há de ter dúVida: a análi.sç dos 
trabalhos da Assembléia Nacional Cons'títuirite, na produção 
desses dois artigos transitórios, há de contar segurâ.mente no 
deslinde que venha a dar à questão qualquer analista, incluin
do aí o analista judiciário. 

Quanto à vitaliciedade, Senador Mário Covas, essa dúvi- _ 
da se coloca ante juristas, essa dúvida quanto a saber se deter
minado instituto jurídico configUra um: d~yer ou um direito. 
Se aquilo é uma prerrogativa ou é algo que_ -se impõe sendo, 
destarte, renunciável. Isto, sem dúvida, Senador, é uma ques
tão que se coloca em variados domínic;)s 0_9 direito. E não 
são poucas as coisas que se definem siril~\t~neamente como 
direitos e -deveres. -

Creio, entretanto, como quer-que-ctassifiqueinos a vitali~ 
ciedade, que ela é algo que a ConstifuiÇãó e a ordem jurídica 
brasileira quer que revista o magistrado no" exercício da judi~ 
catura. 

Aqui, Senador Mário Covas, coni.ó _bhs demais -pafses, 
é possível a presença em variados moment9s_ de uma existência 
humana, em mais de um setor da atiVidade, em mais de ·um 
setor da própria função pública. O impoltallte, a meu ver 
-e esse_ terá sido o móvel do constituinte, não só em 1988, 
mas em todos os textos precedentes, cdmportante é- que não 
se veja o juiz de nenhum modo contaminado, enquanto exerce 
a judicatura, pelo receío daquilo que infe.lizmente:a Ordem 
jurídica de variados países ainda hoje '!_utoriza;·ou seja, a 
destituição do magistrado por 'razões· -de ordem política: a 
destituição do .nagistrado por tudo quaritC.-1ião configure o 
.crime, o- crime comum, o ·crime de responsabilidade, por tudo 

quanto não s~ja "um fator deSautorizatório da sua: idoneidade 
no cargo. 

-Penso que seguramente o constituinte, por força de não 
se haver posto em cheque jamais na História do Brasil a 
validade desse princípio,.tem sido atendido. 

. ' . ReiierÓ minhas h0men3ginS à -v. Ex~; -senador Mário 
COVas~ -

O 'sit. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) _:__ Concedo 
~palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

~ O SR .. PEORO SIMON- Sr. Presidente, faço algumas 
consid_erações porque esta é uma reuniãO diferente~- é uma 
indicação inédita. Támbém eu creiO que, cOmo alguns Senad~~ 
res, estarei Vdtárido pela -sêgUri:da vez no Ministro Francisco 
Rezekc 

·- 'Eu era Sieriador em 1983 qtianâo, ·com o meu voto e 
de taritos outros Senadores, V. Ex~ foí cOnduzido ao Supremo; 
e creio que, corO o meu voio e _com os dos Outros Senidores, 
V. Ex~ Será conduzido pela segunda vez. 
- Não nego que ao ler a primeira notícia, a mim me parecia 
que o Ministro não aceitaría~ a· indicação. Eu penso como 
nilustrç Líder do PDT. 

. j~Ja prini.elra" ariálise que fiz. eu acreditava que era· quase 
uma obrigação~ considerava o yoto muito -delicado por repre
sentar o respeito, o carinho, a dedicação qué tinha e tenho 
pelo Ministrocomo Ministro do Supremo. Que acompanhei 
§é p~-rto a atuaçã_o de S. Ex~_ como Ministro das Relações 

-EXteriores, afuação exemplar; nós do Rio Grande do Sul, 
corri ielação ao Mc:rcosul, reconhecemos o empenho que teve, 
o seu esforço~ O seu carinho e a sua dedicação. Piant~ dr:sse 
contexto, o voto-setl~ dífíc:U. AcreditávamO~ qúé o precd:Iente 
era inuito delicado. 

Em meio a_ essa re_uni~o, com muito carinho e com muito 
respeito, votarei a favor de _S. Exa MaS: eu g9staria de deixar 
clara a minha opinião, Sr. Presidente. Eq gostaria de dhfidir 
o _riteU voto em dOis votos; eu pretendo votar a favor da 
indicação do ilustre Presidente, do Ilustre Ministro do Supre~ 
mo Tri_bunal, mas se pudesse eu votaria C9ntra a atuãção 
do Presidente Collor em todo esse episódio. E como não 
posso votar duas vezes, uma a favor do Ministro e outra contra 
o Presldente Collor, voto a favor do Ministro e consigno na 
ata a minha desconformidade com toda a atuação do Presi
dente Collor quanto a tudo que se relaciôna ao Ministro Fran
cisco Rezek. S.~~ teve uma atuação brilhante como Ministro, 

·e o Ministro diz com toda a clare~a que o President.e -da Repú
blica nãó tinha quadros --:- não sei se não tinha, digamos 

-que não tinha e escolheu S. Ex' _ 
O Presidente tev~ 35 milhões de votos; a Nação viu naque

l~ homem uma perspectiva de que o seu mandato sería atuante~ 
teria uma credibilidade e buscaria algumas inova_ções. Quanto 
a isso, o Ministro Francisco Rezek deve ficar tranqüilO, pois, 
-como muitos brasileiros, acreditou que o Governo pretendia 
dar seguimento a uma série de realizações, e que ele no Jtama
raty, poderia ser cc-participante dessas realizações. 

A verdade está aí, o que vimos e o que realizamos. 
Quando governador, nunca nomeei parente, nem meu 

e nem de ninguém ligado a Governo. Os secretários não po~
diam ter, sob hipótese nenhuma, parente trabalhando com 
eles. Meu argumento_ e_ra o seguinte: não se deve nomear 
quem não se pode demitir. 

No caso do Ministro Francisco Rezek, o Presidente da 
República, infantil, como tem sido ao longo do tempo, come-
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teu mais essa infantilidade. Para tirar o Prê"sident_e- dÓ Trib~nal 
Superior Eleitoral, o Presidente deveria saber que ao nomear, 
esse cidadão, o mesmo deveria acompanhá-lo até o final do 
meu mandato. Se tinha intenção de abrir o precedente para 
o retorno do Ministro Francisco Rezek ao _Supremo estou 
analisando o comportamento do CoUor e não do Ministro 
- ele que deixasse para o final do seu mandato. Se esse 
é um gesto bonito, e nós estaríamos aqui"a:O-final do Governo 
Cóllor, como fez o e;x-Presidente José Sarney com relação 
ao Ministro Paulo Brossard, ao final do seu Governo, ele 
deveria dizer: "O nosso Ministro Francisco Rezek é ainda 
moço, prestou inestimáveis serviços, deve voltar". Diria que 
o Ministro Francisco Rezck prestara ali, no Itamaraty, um 
ótimo-trabalho, e devia retornar ao antigo posto. 

O que fez o Dr. Collor? O Dr. Rezek estava ali fazendo 
um ótimo serViço nO ltibunal Superior Eleitoral, preparan
do-se para prestar um ótimo serviço na Presidência do Supre
mo; cortou; ali não! Preciso aqui. O Ministro FrancisCo Rezek 
prestou um ótimo serviço no Itamaraty, párticipou de um 
diálogo difícH e importante com a Argentína, com o Uruguai, 
com o Paraguai, com o Chile, com os países do mundo inteiro, 
numa hora difícil como essa que atravessamos, com a queda 
do muro, com a queda do socialismo, com o racha do Leste 
Europeu. A atuação respeitável de S. EX~ fcii cortada pelo 
meió. Quer diier, fOr Cortada na justiÇa e no ltamaraty, o 
que fez, ]nclusive, que a atuação a nível de Itamaraty, dele, 
Presidente da República, fosse cortada ao meio. E escolheu 
outra pessoa; posso ter por ela o maior respeito", mas- Cóm 
outra idéia, com outra filosofia, ·coni. -outra·ongem Dáêiõiía
lista, colocou-a ali, na posição que ía muito bem, Obrigado. 
O i:notivO distO? Não sei. As causas do Pre_sfdente CoUor 
nos obrigam a 'abrir esse precedente. Eu estou preocupado 
com relação ao Dr. Rczck no Supremo. Eu sei que- ele fará 
uma atuação excepcional e lavo as mãos;-Inàs tenho medo 
do precedente, perdóe-me a sinceridade. 

Daqui a 3, 10, 15, 20, 50 anos, haverá outro Rezek, 
outro Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, como o Dr. 
Rezek, com sua imparcialidade e que agiu com dignidade, 
e foi para o Itamaraty onde agiu com dignidade e volta com 
dignidade? Será que daqui a 30, 40 ou 50 anos esse pre-cedente 
não vai determinar que, sem essa transparência, alguém faça 
o mesmo trajeto? E lamentável, é injustíficável a_atuação 
do Presidente da República, porque diz respeito ao Supremo 
Tribunal Federal e ao Itarnaraty, duas das instituiÇões deste 
País que têm maior credibilidade, maior seriedade e que preci
sam ter essa credibilidade a nível interno e a nfvel interna
cional. Ficaram evidenciada a incompetência, e a- me per
doem- irresponsabilidade com que o cidadão com 35 milhões 
de votos agiu com relação a essas institUições. 

Voto com muito carinho c com muita tranqüílidade no 
Miriistro. Ele agiu com a maior seriedade. Parece que estou 
a sentir a sinceridade e a seriedade com que ele agiu no Supre
mo, com que ele saiu do Supremo para ir para o Itamaraty. 
Eu acompanhei, como o Brasil inteiro, a mágoa e o ressenti
mento que ele deve ter tido. Está aqui o companheiro Jarbas 
Passarinho, mais curtído, mais conhecedor da matéria, mais 
sabedor. Não dá para comparar o que foi a quarentena de 
um com a do outro. Um estava por dentro, sabia, entendia. 
Mas, com relação ao Ministro Francisco Rezek foi muito dife
rente. O Presidente pegou um homeln, com a- pUreza, cOm 
a dignidade e - não vá se ofender com o que eu vou dizer 
t- com a ingenuidade, do ponto de vista da política e das 

suas difíceis e às vezes, injuStas _c_onseqüêricias, um homem 
desse caráter e desse jaez. Mas V. Ex~ sai bem, sai com seu_ 
nome limpo digr:o; passa por esta Casa, tem a credibilidade 
do Supremo, do Itamaraty e da s9ciedade brasileira, pela 
qualidade de V. Ex\ porque não era para acontecer isso. 
V. Ex~ sai imune, mas poderia ter safdo numa situação dramá
tica e_ difícil, principalmente_saindo, como saiu, daquele Minis-
tério. - - -

Voto favorável a V, Ex\ mas _ _faço questão que conste 
nos Anais desta Comissão o trieu repúdio à lastimável, melan
cólica, injusta e incompreensível atitude do cidadão ColJor 
de Mello, que brincou com o Supremo, com o Itamaraty, 
com a sociedade e -por que não dizer? -com_ esta Casa. 

Meus cumprimentos a V. Ex• 

O SR. FRANCISCO REZEK -Sr. Presidente, quero 
apenas agradeCer as palavras generosas .que me disse o Sena-· 
dor Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Tem a pala
vra o Senador C:h~~as. Rodrigue.s: ~ 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -,-Sr. Presidente,_estou 
hoje no exercício da Liderança 4~ ~e,u Partido, o ~.SDB: 
Por isso, para que ninguém pudesse supor que estana aq':t_ 
falando o Líder. eu preferi ouvir. V. Ex~s sabem, Sr. ~resi
dente Srs. Ministros_ que_ honraram o Supremo_- aqm tam
bém ~steve o representante máximo do Ministério Público 
-, que esta é uma Casa democráti~. Aqui, :acta. ~m tem 
o direito de manifestar-se~ há o plu_r~hsmo parttdáno, temos 
sistemas filosóficos, religiosos e éticos, seguidos pelos dife
rentes. 

Vou pronunciar-me ao fim desta reunião histórica como 
um-modesto Senador, membro desta Comissão. QUero dizer
apenas o seguinte: V. Ex~ honrou o Ministério Público, honrou 
a Magistratura, lionrou e honra o magistério superior, honrou 
e honra a cultura nacional e o que este País tem de máximo 
na área da dignidade humana. Sou também titular da Comis
são de Relações Exteriores. Se V. Ex~ tivesse sido indicado 
para ser embaixador em qualquer país, teria o meu voto. 
Aqui, respeito Os ·poiltos de vista dos Colegas, mas V. Ex• 
terá o meu voto_. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Não havendo 
m3is quem queirã Ínterpelar o Sr. Ministro, a Presidência 
pede a atenção dos Srs. Senadores, pois vai ser feita a chama
da. Solicita também que os Srs. Senadores só votem à propor
ção que foram sendo chamados. 

Os funcionários e a televisão devem- se-afã.s-tar da cabine 
de votação, pois o voto é secreto. 

(Procede-se à votação) 
A Mesa designa os Srs. Senadores Maurício Corrêa e 

Valmir Campelo para conferirem a votação. 
A indicação feita 'pelo Sr. Presidente da República foi 

aprovada por 15 ·votos. (Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (Nelson. Carneiro) - Peço aos 
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. (Pausa.) 

Passemos à apreciação do segundo item da pauta. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car

valho, para fazer a leitura do parecer. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- (Leitura do 
parecer sobre a indicação do Dr. Francisco César Aço Rocha 
para o STJ) 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Na forma 
regimental, a Presidência concede a palavra a(;>-Dr. Fúu~-~iScO 
César. . . _ - - · · .. 

o sR. CID SABóiA DE CARV ALHCJ - sr. Pr~si
dente, se ele desejar usar. dado o ·adiãntadÕ da hõl-a. -- ._ · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Mesmo com 
o adiantado d<! hora. É a_ fonn3 r~gimental: , · · · 

O SR FRANCISCO, CÉSAR AÇO 'ROCHA _:_ É.;,_i
nente Senador Nelson_ Çaineiro, Digm<? Pi:eSíctêhte desta douta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cídaclanj~, eminel).\e:~e
nador Cid Sabóia de_ Cãivalho, Digm" Relator do processo 
para exame, eminentes Se:qadores que co-mpóein esta egrégia 
Comissão: · · · · --- -

Gostaria, primeiramente,. de deixar consignada a emoção 
que me invade neste_momento, por estar_sqb a apreciação 
de juristas ilustres, de homens veneráveis. e<<te consagradas 
virtudes e que tanto hontam o Senado Fecieral. 

Em segundo lugar, gostaria de dizer que ·este niOJ;nen!o 
significa, por Certo;· o·toque de maior legitimidade neste,pro
cesso, de certa forma cansativo, mas muito honroso, por que 
passa o advogado para galgar ao posto tão ele.v~do de Ministro 
de egrégio Superior Tribunal de Justiça .. É que, como V. 
Ex~s sabem, este processo importa um exame prévio ao egrégio 
Conselh . .o f~4eral da, Or~em dos Advog:~,dos do Brasil, qve 
é composto por três ilustres _advogados de caQa Estado, estan
do assim representada a.F:e.deração brasilei;ra pq que diz respei
to à honrosa classe dos advogados, para, posterio!mente, após 
a formação de uma lista sêxtupla, haver tar,nbém o exame 
do egrégio Superior Tribunal de Justiça,, que_ a reduz~ ull}.a 
lista tríplice, que submete a, posterior exame de _Sua Excelência 
o Senhor Presidente d~.República, que, no caso, escoJheu 
o meu nome para a apreciação desta augQ.s,t:r.Casa. , .. 

De ·sorte que, após todos esses trâmites.!·ter o nome apre
ciado pelo Senado Federal o primeiro desta augusta-Comissão 
é, por certo, ·aquele toque de legitimidade'a que me rep?rtei 
inicialmente que muito gratifica o advog~do, o profisSional 
que por muitos e muitOs anos está entregue aos estudos desse_ 
mundo jurídico. Certamente será este o troféu que apresen
tarei com maior galhardia caso venha a concretizar minha 
posse no Egrégio- SUpe-rior Tribunal de Justiça. (Muito_ bem! 
Palmas.) · · · -' - · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameirb) -OsSrs. Sena
dores que quiserem interpelar o Dr. Frandsco César Aço 
Rocha podem fazê-lo. (Pausa.) 

Como nenhum dos Srs. Senadores ~e-~ej~ usar a palaVra, 
vou proceder à chamada para votação nominal. - -

(Procede-se à votação) 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Camé!to) -Está encer-

rada a reunião. - -
(Levanta-se a reunião às 14h10min.) 

10~ Reunião realizada em 6 de· maio de 1992 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

Às dez horas do dia seis de mafo, de mil novecentos 
e noventa e dois, na sala de teuniões dâ. COmiSsãO, s-ob a 
Presidência do Sr. Senador Nelson CarneirO, retine-Se a" Co
missãO de Constituição, Justiça e C:ida~ani_il, com a prese'nça 
dos Srs. Senador:es-: Elcio Alvares, João Calmon, Odacü Soa
res, Jutahy Magalhães, Josaphat Marinho, José Eduardo, Es

•peridião Amin~_Maurício Corrêa, Pedro Simon, Wilson Mar-

Üns,, Mansueto de Lavor, Carlos_ Patrocfnio, Cid Sabóia de 
· Câl'v'alho e Antônio Mariz. Deixam-de coniparecer, por mo
tiv_d jUStifícà:C1o; os s-eguintes Srs, Senadores: Amir Lando, 

'Jase FogáÇa~ Alfredo Campos, Frahciscô RoUemberg, Chagas 
-:Rôdiigues: B-ellíVer'as, Valíriir Càtnpi!lo·, .Júnia Marise, Ama
zohilio' MerideS 'e' Paúló .BiSO I. Havendo núinero regimehtal, 

'o sr. presiden"te deçl~a aberta a -sessão -e, disperisa a leitura 
da ata da 'ie.uni&o" anterior: -que-.é-_dada.como aprovada. A 

. seguir; J?ássa-~e à apreciação da pauta, na ordem determinada 
pelo Sr. Presidente: item 2: ProJ~eto de Lei do Senado n9 

74, de 1991, de autoria do Sr. Senador Mansueto de Lavor, 
que "dfsPõe soÇre a ~le!ç_ã9 qe_ freSiâente : Vice-Presidente 
da República pelo, Congresso 'K~ciqnál .e d:, Ot.!_ifil;. providên

' cias": ...:.... DecisãO terminativa - o· relator, Senador Odacir 
· SQMês Oferéc"e '~à.Iecet ê::oticlúihâo Pela aprovação da matéria, 
· re}eiiand.O a'erríerida o'fêrédda 'elri piazo i"égilhenfal pelo Sena
'dor Gerson Camata. ColOcã.do e ln dísCussão; tecem consitl_e
rações- s'obre o· assunto 9s- segUinteS Srs.- SenaQoi-e"s: dd S'a~ 
bõiã,'Mansueto de Lavor, Josaphat Marinho e Elcio Alvares. 
Anunciada a votação o Sr. Senador Carlos Patrocínio apre

. senta destaque para votação em separado da emenda do Sena
dor GersOn C3IPata. Vqta-se ·o parecer, que _é aprovado por 
tirianimi'dãde setn piejuízo da. emenda; a seguir, voüt~se a 
'etriend'a', a qual é rejeitada por maioria de votos. Votam xe_n
cido c6ffi -relação 3. 'enientla os'SrS. Elcio Alvares, Esperidião 

· ·ApÍin-: Josàphat ~Mariiihó e Ca'rlos PatrOcínio. Item 3: IndiCa
, 'Ção·n9'2?·de ·1991;de atitorià.-dó senâdor Amir Lando·, a 

qual "'sugere qu~ a Coffiis_SãO de_ Constituição,_Justiça e Cida
dania analise o critério atualmente adotado para o reajuste 
da rem.uneraçâo dos Membros do Congresso Nacional. HQ 
relator Senador" Jutahy Magalhães ~~~e _parecer sugerindo 

· que o· Corigr~sSg Naçi.Orial, por'ihicia'tivã da respectiva Mesa 
' Ditetora, altere o critériO estâbelecendO-no árt. 8!' do Decreto 

LegislativO· n9 72188, respeitado o piincfpiO da indepenaéncia 
do's POderes:,· previsto no- art. 29-da Constituição. ~ fim de_ 
'dar -effcãCia 'p1ena: e ·coiteta ao disposto no'art. 49, Vll, da 
LeiMafor. c-olocadó ein discussão o âsslinto, o Sr. Senador 
Cfd Sabóia solicita vistas_ da maté.ria, obtendo o deferimento 
da.- Presidência_. Prosseg~indo, passa-Se -à--apreCtaÇão 'do item 
i19 4 da pauta: Projeto de Decreto Legislativo n~ 2, de 1986, 
''api'óv-á ó -teXfo da Convl::'hÇão· de Viena sobre responsabi
'licl,ade Civil por danos hutleates, concluída em Viena, a 21 
de-mãíO-de 1963": O relator, Senador Esperidião Amin, con
clui parecer pela aprovação da matéria. Não havendo discus-:: 
são, -coloca-se em votação o parecer, que recebe aprovação 
unânime. A Presidência consulta o Plenário, SObre a possibi
lidade da apreciação extra pauta, de proposições enCaminha
das à Comissão, com recomendação de urgência. Não havendo 
objeções, passa-se à apreciação dos itens constantes da pauta 
e.xtra: item 1: Prájt::.to de Lei da Câmara n9 17, de 1992, de 
autôria do Tribunal Superior do Trabalho, que "dispõe sobre 
a criação de Juntas de Conciliação e Julgamento nas regiões 
da Justiça do Trabalho, define jurisdições e dá outras provi
dência.s". 0 relator, Senador Maurício COrrêa, emite parecer 
pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação quanto ao 
mérito. Não havendo manifestações contrárias, coloq~.-se em 
votação o parecer que recebe aprovação unânime. Item 2: 
ProjetO de Lei da Câmara n~'9, de 1992, de autoria do Tribunal 
Superior EleitOral, que "dispõe sobre a criação de cargos 
de provimento efetivo e em comissão, nos quadros perma
nentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais do 
Amapá, Roraima e Tocantins e dá outras providências". O 
relator, Senador José Eduardo. emite parecer pela constitucio.-
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nalidade e aprovação quanto ao mérito. Não havendo discus
são, coloca-se em votação o parecer do relator, que é aprovado 
por unanimidade. Nesta oportunidade, evidenciançlo~se a R, Ue
da do quorum, a Presidência encerra os tral;Jal~o1;õ,_-deixqndo 

. adiada a apreciação das matérias constantes _da pauta? para · 
a próxima reunião_ ordinária._ Nada mais havendo a tratar, 
eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, lavrei a presente ata, que 
após lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente e levada 
à publicação. 

11• Reunião realizada em 13 de maio de 1992 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

' Às dez horas do dia 13 de maio, de mn ilóveceiltos. e 
noventa e dois, na sala de reuniões da GomisSáo~ sob a P.r~Si
dênda do Sr. Senador Maurício Corrêa, reJ,ÍJte-se a Comissão 
cte Constituição, Justiça e Cidadania, com _a_presença dos 
Srs. Senadores: Chagas Rodrigues, Francisco RollelllbeFg, ~~~ 
cio Ai vares, Aluízio Bezerra, João Calmon, Valmii Cãmpêfo, 
Esperidião Amin, Wilson Martins, Odacir Soares, Jutahy Ma
galhães, José Eduardo, Beni V eras, António Mariz, Alfredo 
Campos, Josaphat Marinho, Ronaldo Aragão, Pedro Simon, 
Cid Sabóia, Garibaldi Alves eAmir Lando. Deixam de compa
recer, por motivo justificado, os se.guintes Sr~._Seri_a~or~s: 
Nelson Carneiro, José Fogaça, ,Mansueto de ~vpr 1 C;trlos 
Patrocínio, Júnia Marise, Amazonino Mendes 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. Nesta oportunidade o Sr. Senador 
Elcio Alvares solicita a palavra para, na qualidade de relator, 
fazer leitura de parecer, sobre assunto processado no Senado 
como diversqs n9 4, de 1992, de iniciativa do Ministério. da 
Justiça, "do S_r. Conselheiro~ Relator do, Conselho Nacional 
de Política Criminal e Penitenciária, encaminhando ao Presi
dente do Senado Federal, cópia da "proposta de regras báSiCas 
para o programa de privatização-do sistema penitenciário do 
Brasil", para conhecimento e manifestação dos senhores Par
lamentares .. , ao qual, Sua Excelência o relator, sugere que 
o Senado Federal não deve pronunciar~se antecipadamente 
sobre a proposta, devendo aguardar por um anteprojeto de 
lei a ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso 
Nacional. Não havendo discussão sobre o assunto, é colocado 
em votação o parecer. cuja conclusão recebe aprovação unâni~ 
me_·do Plenário. A ·seguir, passa~se à apreciação da pauta 
da ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item 1: Projeto 
de Lei do Senado n' 111, de 1991, de autoria do Senador 
Gerson Camata, "que proíbe a União Federal de prestar auxí
lio financeiro aos Estados e aos Municípios nas hipóteses que 
menciona". - decisão terminativa - a relatara, Senadora 
Júnia Marise emite parecer concluindo pela aprovação da ma~ 
téria, nos termos do Substitutivo que oferece. O Sr. Senador 
Cid Sabóia de Cai"valho, que havia solicitado vistas da matéria, 
apresenta voto em separado opinando pela rejeição da mesma. 
Não havendo discussão sobre a matéria, a Presidência coloca 
em votação o assunto, oportunidade em que a Comissão deli
bera pela rejeição da matéria, apoiando o voto do Senador 
Cid Sabóia, o qUal passa a constituir o parecer da Comissão. 
Item 2: Emendas de Plenário oferecidas ao Projeto de Lei 
da Câmara n9 99. de 1991, de autoria do Poder Executivo, 
que .. dá nova redação ao art. 184 do Código Penal". O relator, 
Senador Cid Sabóia, emite parecer opinando pela aprovação 
das emendas de Plenário, com apresentação da Emenda n~> 

.1-CCJ, de cunho redacional. Não havendo discussão, colo-

ca~se em votàção o parecer, qlle.receb_e aprovação unânime. 
Item 3: Projeto de Lei do Senadó n' 11, de 1991; de aútoda 
do Sr. Senador Wilson Martins, que "altera a Lei n9 5.197, 
de 3 de janeirO de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna; 
revoga a Lei ri9 7:653, de 12 de fevereiro de 1988 e dá outras 
providências''. -:-:·decisão terminativa- o parecer do relator. 
Senador Elcio Alvares conclui pela aprovação do projeto aco
lhendo a emenda _oferecida pel<? .Senador Alfredo _Campos. 
O Sr. Senador Amii Lando que ha_via solicitado vista da maté~ 
riil'devolve-a Com voto em separado, opinando pela sua apro
vação nos termos do Substitutivo que._ oferece. Apõs.diScUsSã"o 

-sob_re o assunto·. o Sr. Relator acólhe ein seu pai:ecef o "referido 
Substitutivo, juntamente coin' a emenda anteriormente aceita, 
cujo parecer é aprovado pelo Plenário por unanimidade. Item 
5:~ Projeto de Lei do Senado n' 276, de 1991, de autoria do 
Sr. Senador Odacir Saores, que ~'dispõe ·sobre a obrigato
riedade a fotografia do portador na Carteira Nacional de Habi~ 
litação, TítulO de Eleitor e Carteira da Saúde, e dá outras 
providências" .. - decisão terminativa - Relator: Senador 
Magno Bacelar;-parecer: pela rejeição da matéria. Não haven
do discussão; 'COloca~se em votação· o parecet, que_ recebe 
aprovação unânime. Item 6: Projeto de ReSolução n" 74, de 
1991, que "altera dispositivos do Regimento Interno refe
rentes tramitaÇão- de Proposta de Emenda à Constituição". 
-Relator: SenadOr Wilson Martins;· parecer: pela aprovação 
da matéria .. EM fase de discussão a Presidência concede vistas 
ao Senador Elcio Alvares. Item 7: Projeto de Lei da Câmara 
:09 1, de 1992; que. "altera dispositivos da Lei n9 5.869, de 
11 de janeiro·de 1972- Código de Processo Civil, referentes 
â prova pericial. ~Relator: Senador Magno Bacelar; parecer: 
ade e aprovação quanto ao mérito. Não havendo discussão, 
cofoca-se em votação o parecer 'do' relator, o- qual recebe 
aprovação unãnitne. Item 8: Projeto de Lei do Senado n9 

336, de 1991, de. autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, 
que "dispõe sobre o sorteio público para a celebração de 
contrato para a ~xecução de obras públicas e de publicidade 
oficial, pelos órgãos_ da admínistração direta e indireta edá 
outras pro'\(idências". - decisão terminativa - o Rrelator, 
Senador Jutahy Magalhães, oferece -parecer concluindo pela 
rejeição da matéria. Em fase de discu_ssão, o Sr. Presidente 
concede vistas ao Sr. Senador Antônio Mariz. Item 9: Projeto 
de Decreto Legislativo n~' 23, de 1985, que aprova o texto 
da Recomendação n9 116, da Organização Internacional do 
Trabalho, sobre a redução da duraçao do trabalho adotada 
em Genebra, a 26 de junho de 1962; durante a XLVI sessão 
da Conferência Internacional do Trabalho". Relator: Senador 
Cid Sabóia; parecer: conclui pelo encaminhamento da matéria 
às Comissões ·de Assuntos SociaiS· e Asstiri.tos EconOmicos~
Não havendo discussão, a matéria é. ãprovada por unanimi
dade. Item 10: Projeto de Lei do Senado n' 296, de 1991, 
de autoria do Sr. Senador Gerson Carilata, Que "fixa prazos 
para o pagamento dos financiamentos contratados pelo pro
grama de crédito educativo e dá outras providências". - deci
são terminativa :_o Relator, Senador Jutahy Magalhães emite 
parecer concluiildo pela constituciOJ]alidade, juridicidade e 
aprov·ação quanto ao mérito. Não havendo discussão, ·a maté
ria é aprovada por unanimida~e. _I tem 11: Resolução do Sena~ 
do Federal n' 50, de 1991, "do Sr. Presidente da República, 
propondo ao Senado Federal, a rerratificação da Resolução 
n9 85, de 18-12~90, do Senado Federal, que aprovou a contra~ 
tação da Empresa Brasileira de Telecomunicações, S.A.,
EMBRA TEL, com quantia da República Federativa do Bra-
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sil, de operação de crédito eXté:rp.O~ no valor global de até 
US$286,424,673.00, junto ao Export-lmport Bank ofthe Uni-· 
ted States - Ex.iiilbank, o Credit LyqnnaiS e ·o Bimk Brussels 
Labert S.A". O Relator, Senador Jutahy Magalhães emite 
parecer pela aprovação da matéria, na forma do Pfojeto.de 
Resolução fqrmulado pela Comissão de Assunt(!S ~conômiR 
cos. Após discussão, é colocado em votaçãO O ·parecer; que 
recebe aprbvação unânime. Item 13: Projeto de Lei do Senado· 
n~ 189, de 1991, de autoria -do Senador Jo~Q Rocha; qüe 
"torna obrigatória a publicação da trans[erêncià de recuisás~. 
a fundo perdido, da Adminis-tiaçãó Pública Federal para Esta-_-. 
dos e Municípios, inclusive a seus- órgãos de. entidades, _e dá · 
outras providências". - decisão termirtativà --;- o Relator',' 
Senador Jutahy Magalhães conclui parecer pela·injuridicídaOe · 
da matéria. Não havendo discussão, é colo'cad,p. em vot~ção _ 
o parecer, que recebe _ajm)v.a_ção unãninie'. ]tem 18: Projeto 
de Lei do Senado n' 349, de 1991, de autoria do.Sr. Senador 
Eduardo Suplicy, que "eX.tingüe disposiçõeS 1êga:is q-ue assegu~ 
ram a prisão especial"' ·- decisão tcrminativ~' - J3.e!a~o~: -
Senador António Mariz; )?~·re~e·r: ·pela constitucjonalidaae, 
juridicidade e aprovação quanto ao méritô,' nós termos _do 
Substitutivo que oferece. Em ·face de disç~Ssãó _á Pres!dênci~ 
defere pedido de vistas· da Sr. Senador Am~t:: Ç~ndo. Pr?S~e- ' 
guindo, passa-se à apreciação dó item n<? 20 da_ p,auta~ Pr9fet9_ 
de Lei _çla Câmarf' n" 110-\ de 1990, de autot·i~âo Deputado, 
Gonzaga Patriota, que "d1spõe sobre o poite &~ armas curtas 
pelos motoristas· de cargos ~~:~tónornas ou dé ,empresas"; O_ 
Relator, Senador Odacir Soares, eriüte pai"ec~rE_~l_a a:pr~v_açã~ 
da matéria nós lermos· do Substitutivo que.oferftée. Após nis
cussão sobre a roatériã., opôrtunidade em que faze·m conside
raçõ-es sobre o assunto'os Srs. Senadores Cld'Sabóia_e Elcio 
Alvares, passa-se à votaçãq. dá ProposiçãO. ãql1àfé :i:efeítada_ 
pelo Plenário; na oporturtiâade a Presidência_ designa}? __ Sr. 
Seriã.dor Cid Sabóia para relatar o vencido. Atendendo solici~ 
tação da Mesa, a Présidência anuncia a aptêd:ã~ção exÚapàUta·, · 
da emenda fl'? 1 (de Plenãri~),_ apresentada Pelo senador Ira.
puan Costa Júnior~ ao:Subs~itutivo ofereci~9 -~o. P~ojeto·de 
Resolução n<? 29, de 1991, 4e autoria do Se_fl:a!:fjj{ Juta_hy M~ga
lhães, que "estab~lece dias e horários para ~t;aF~ação de ~e~~ 
niões ordinárias das·contissões permanentes" . .O relator, ~ena
dor Cid Sabóia, eniite. p~rec~r pela aproVáção da Emenda 
de Plenário. Não hav~ndo_ discussão, coloca-se em votaçãq 
o par_ecer, que ~ aprovado por unanimidade,. ~Nesta opO.rtu
nidade, o Sr. Presidente encerra a presente_r.eunião, às treze 
horas e trinta minutos, deixap.do adiada para a próxima sess·ão 
ordinárfa a apreciação dos demais itens( dà. pauta:_ E para 
constar, eu, Vera Lúcia Lacerda N_unes, lavrei a presente 
ata, que após lida e aprovada será assinada pet,O Sr. Presidente 
e levada à publicação. 

12~ Reunião realizada em 27 de maio de 1992 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

Às dez horas do dia 27 de maio, de_ mil_ novecentos e 
noventa e dois, na sala de reuniões da Corrils-~ão, sob a Presi
dência do Sr. Senador Nelson Carneiro, rcúne~Se a Comissão 
de _Consti_h.lição, Justiça e Cidadanlã, cõm- a pfesehça: dos 
Srs. Senadores: Francisco Rollemberg, Chagas Rodrigues, 
ValmirCampelo, Carlos Patrocínio, Pedrb Si~on-;E1cio Alva
res, Meira Filiho, José Paulo Bisol, Júnia_ Marise, Wilson 
Martins, Esperldião Amin, Odacir Soares, Jutahy Magalhães, 
António Mariz, Magno Bacelar, Cid Sab6ia de Carvalho, Al-: 
fredo Campos, José Eduardo e Mansueto de 1:-~-~r. Deíxani 

de comparecer. por motivo justificado, os seguintes Srs. Sena
dórs: Amir Lando, José Fogaça, Josaphat Marinho, Beni V e
ras. Maurício Corrêa e Amazonino Mendes. Havendo número 
regimental', O Sr. Presidente· deciar.a aberta a sessão e dispensa 
3.ldturã- d3 ata da ·reunião anter!or, que 'é- dada coroo apro
vad_a·;-A .segui(, pass?~S~ .à !'lpret:_iação da pa~ta, na ordem 
deten~·iinada pelo Sr. Presid!!nte: Ite,m· ;1: Mensag~m n"' _293 •. 
de 1992~ do .Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, o nome do Senhor Leonalclo 
Silvat..para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo 
de MiniStrp Classista Temporário, representante dos trabalha
dores, no triê,nio de 1992 a 1~~5, pa ,Vflg~ deco.rrente do térroi.:_ 
no· aà-inVeStidura de Hélio de Souza: Regàto. de .Andradê: 
Após· ê:õríVídar. o Sr,. Leonaldo Silva para tomar asSente;>: à , 
M~~a_, a_~r!:!sidência concede a palavra ao Sr. Senador.Valmü:. 
Campdo para,' na éttialídadê -de'rdator', fazei- leitura do-pare~ 
cei _.sóbre o indicado. Concluída a f~se Qe ,argü,içã:o .• passa~e· 
à'vOtáÇão; ao final o Sr. Presidente ãnuncicj a apróvação-da
Mensagem, que recebeu treze votos favoráveis. Item 2: .M~n~ 
Sag~IP.. IÍ"' ~04; de 1992, do Senhor PresidenÍ_e d-a Repúbliqa, . 
submet~ndo à aprovação do Senado Federal, o nome do _Se,_- . 
nhar.Miguel Abrão Neto, para ser _reconduzid,o_ ao cargo ·de 
Suple]lte.âe.Ministro Classista Te.mporário, representante dos· 
trabalhadores junto ao Tribunal Superior _do Trabalho, ·no 
td~ÍliO --dé '1992 a'199:S, na vaga· decorrente do térmi;nc{·d~ 
sua iri\';estidura: A convite da Presidência, o Sr. Miguel Abrão 
Neto toma ass.eniõ à Mesa. A seguir. faz" ü:sõ'- -~a palavra a 
tefatOra, Senadora Júnia Marise, para emitir o_-parecef Sobie 
o indicado. Concluída a fase de argüição, passa-se à votaç~p, 
sendo apurados ao final, treze votos favoráveis à Mensagem, 
Item 3: Mensagem n' 205, de 1992, do Sr. Presidente da Repú, 
bliCa; submetendo ·.a. aprovação do Senado Federal, o nom·e 
do Senhor Walter Vettore, para compor o Tdbun.al superiOr 
~Õ -Trabalho;rio cargo de Suplente_de.Miilistro Classi:;ta Tem-. 
pOi-árlô, representaritec doS trabalhadores, ~o triénio de 1992 
a.1995, na vaga decorrente do término da investidura de Ger:. 
Cino Evaristo. A Presidência convida o Sr._ WaltÚ Vettàre 
para to~ar assento à Mesa a seguif, ·concede a palavra ao 
iêlator-;·s-enador CarlOs Patrocínio, que emite pàrecer sob~;e 
o, in9!cado. Concluída a fase da sabatina, passa':'se à votação, 
da Mensagem, Sendo· apuritdo ao Yrnar, ·a aprOVãção do nome 

_do Sr. Walter Vettore, por treze votqs favo!~ veis·. Ite[!l 4:· 
Mensagem .. il" 206, de 1992, do Sr. Presidente ~ Repú_bliê:ã, 
subJDetendo à aprovação do Senado Feder.al, o nome do Se
nhor AiltóniCt Maria Thaumaturgo Cortizo,' para compor o 
Tfibunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista 
TemporáriO, representante dos trabalhadores, _no __ triênio de 
1992 a 1995, na vaga decorrente do téff!li_no, çla investidura 
de, Norberto Silveira de Souza. Após convidar_ o_Sr. AfitóríiO 
Miuia Thaumatu-rgo Cortizo para tomar assento à Me~a,_ p_ 
Sr. Presidente concede a palavra a9 relator, Senador Magno 
Bacelar, para emitir o parecer sobre o indicã_do~ J'eiminad~ 
a_fªse de argüição, passa-se à fase de votação, apurando-se 
aOfinãl:1faprovaçáo" dà:Mensag-erri com treze votos favoráveis. 
Contiriuarido, a Presidência concede a palavra ao Sr. Senador 
Elcio Alvares, para fazer leitura de parecer da lavra do Sr. 
Senador Josaphat Maiinho, sobre requerimento de autoria 
do Senador Ronan -Tito, a propósito da constitucionalidade 
do Decreto n' 456, de 24 de feve~reiro de 1992. O relator 

-COnclui pe!a inexistência de inconstitUcionalidade p,o referidp 
Decreto. Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reUniã-o 
às doze horas e quarehta e cinco· minutos. E para constar'· 
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eu, Vera Lúcia Lãcerda Nunes, Secretária, lavrei a presente 
ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente 
e levada à publicação_. 

13~ Reunião realizada em 17 de junho de 1992 
' REUNIÃO ORDINÁRIA 

Às onze hotas e trinta minutos do dia dezessete de junho 
de mil novecentos e noventa e dois, na sala de re_uniões da 
ComissãO,- sob a Presidência do Sr. Sendo r Nelson Carneiro, 
reúne-se a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
com a presença dos Srs. Senadores: Elcio Alvares, Nabor 
Júnior, Antônio Mariz, Odacir So.ues,-José Eduardo, Mon
sueto de Lavor, Jutahy Magalhães, Wilson _Martins, JoSap~at 
Maririho, Cados .Patrocínio, Jarbas Passarinho, Cid Sabóia, 
Chagas Rodrigues e Magno Bacelar. Deix'!:T de, ~~~p~r~~e_r_, _ 
por motivo justificado,-os seguint_es·srs. -senadores Amu Lan
do, Jos-é Fogaça, P~dro SimOn, Alfredo Ç~mpos, Francisco 
Rollemberg, Berii V eras, Valmir CamPelo,_Maurício Corrêa, 
Júni8. Marise, Amazonino Mendes, Esperidião Amin e José 
Paulo BisoL Havendo número regimental, o Sr. Presidente 
declara aberta· a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, que é dada comO- aprovada. A seguir passa-se ao 
item-1 da Pauta: o Sr. Senador Wílson- Martins, solicita à 
Pi'esidência á retirada do Item 1, para revisão do Parecer. 
Item 2: Projeto Decreto Legislativo n~ 6, de 1991, que suspen
de a vigência da resolução do Bánco Cénttal do Brasil, n~ 
1.810, de 27 de março de 1991, sobre conversão.~m investi.-. 
mente, de créditos externos correspondentes ã dívidas de e~ti
dades do setor público federal, no âmbito do programa nacto
nal de desestatização, institUído pela Lei n~ 8.031, de 12 de 
abril de 1990; de autoria do Senador Mareio Lacerda, o Sr. 
Relator Senador Elcio Alvares, oferece pareCer- favorável. 
DiSCussão é!ricérfada sem oradores, fi.carido adiada a votação. 
Item 6: Piojetó de Lei do Senado n' 8, de 1992, decisão 
terminativa, que altera a redação dos arts. 222 e ~223 d~ Lei 
n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de processo c1vil), 
de autoriF! do Senador Mauro Benevides; o Sr. Relator Sena
dor Carlos Fatrocíri.io, oferece paiecer favorável.- DisCussão 
encerrada, fica adiada a votação. Item 9: Indicação 003, de 
1991, que sugere a co-missão de constituição, justiça e cidada
nia estude a matéria indicada, de autoria do Senador Jutahy 
es; o Sr. Relator Senador José Eduardo, conclui pelo Projeto 
de ResOlução que apresenta. Discussão enCerrada; fiCa adiada 
a votação. Item 11: Projeto de Lei do ___ Senado n9 76, de 1991, 
decisão terminativa, que dispõe sobre pensão militar, de auto~ 
ria do Senador Valmir Campelo, o Sr. Relator, Senador Josa~ 
phat Marinho, oferece parecer favoráv_él, com as emendas 
n~' 1 a 15-R, em discussão, a Presidência -concede vistas_ao 
Senador Jarbas Passarinho. Item 13: ProjetO de LeLdo Se_nado 
n' 31, de 1992, decisão terminativa, que ·acrescenta inciso 
ao art. 28 da Lei n' 7.664 de 29 de junho de 1988, que dispõe 
sobre a propaganda eleitoral gratuita no rádio e ria,~elevisão, 
de autoria do Senador Mareio Lacerda, o Sr. Relator, Senador 
Magno Bacelar, conclui pela r~jeição, em discussão a Presi
dência concede vistas ao Senador Nabo r Júnior. Item 15: Pro
jeto _de Lei do Senado n~ 350,_ de 1991, decisão terminativa, 
que cria a secretaria federal de controle interno como órgão 
vinculado à Presidência da República, de autoria do Senador 
João França, o Sr. _Relator, Senador Carlos Patrocínio, conclui 
pela rejeição da matéria por inconstitucional. Discussão, en:. 
cerrada, fica adiada a votação. Não havendo número regimen
tal. o Sr. Presidente declara encerrada a presente reunião, 

eu, Domingos S. do :r•iascimento SecretáriO ad h?c lavreí a 
presente ata, que após lida e aprovada será assmada pelo 
Sr._ Presidente e levada à publicação. -- -· 

14~ Reunião realizada em 24 de junho de 1992 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Às dez horas e cinqüenta e cinco minutos do dia 24 de 
junho de mil novecentos e noventa dois, na sala de reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Sr. Senador Nelson Carnei
ro, reúne~se a-Comissão de Çon_s!i~uição, Justiça e Cid,adania, 
com a presença dos Srs. Senadores: Elcio Alvares, Francisco 

- Rollemberg, Jutahy Magalhães, Arnir Lando, Aluízio Bezer~ 
ra, Enéas Faria, Nabor Júnior, Esperidião Amin, Chagas Ro~ 
drigues, José Eduardo, Júnia Marise, Alfredo Campos, Josa
phat Marinho; Carlos Patrocíriiô, Beni Veras, Meira Filho, 
Cid Sabóia, Magno Bacelar, He_nr~que Almeida e Pedro _Si
mon. Deixam ~de comparecer, por motivo justificado, os se
guintes Srs. Senadores_: Antônio Mariz, José Fog~ça,_ Man
sueio de Lavor, Odacir Soares, Valmir Campelo, -Maurício 
Corrêa, Amazonino Mendes e José Paulo Biso!. Havendo 
número regime:i:Ital, o Sr. Preside.qt~ ,d,eclara aberta a reunião 
e dispensa a tei_tura da ata da reunião anterior, que. é dada 
como aprovada: A seguir, o Sr. Presidente comunica aos Srs. 
Senadores membros desta ComissãO, que os -iterís 6; 9;12, 
15, 25, 28 e 29, foram discutidoS ná. reuriiãO antedor e por 
fal~a de qu()rum deixaram de ser: vqt~dos. Prosseguindo, pas
sa~se à apreciação da pauta, na orclem _determinada pelo Sr. 
Presidente. Item 6: Projeto de Lei d_o_ S_enado n•.> 8, de 1992, 
decisão terminativa; que altera a redaçãO dos aits. 222 e 223, 
1 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), de autoria 
do_ Senador M-auro Benevides; o $i. :Rel<J,tor ,_ Senador Carlos 
Patrocínio, ofereCe parecer favorável. Em votação: aprovado. 
Item 9: Indicação n~ 3, de 1991, que sugere que a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, estude a matéria -indica
da, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, o Sr, Relator 
Senador José Eduardo, oferece parecer favorável. Em vota
ção: aprovado. tt~m 12: Consulta do_~xm~ Sr. Presidente 
do Senado Federal, a propósito da Resolução n" 16, de 1991, 
oriunda do Projeto de Resolução n' 31, de 1991. O Sr. Relator 
Senador Jutahy Magalhães, oferece parecer peJa constitucio
nalidade e juridicidade. Em votação: à]lrovado.Item IS: Pro
jeto de Lei do S~nado n~ 350, de 1991, decisão terminativa, 
que cria a secretaria federal de controle interno como órgão 
vinculado à Presjdê:ncia da República, de autoria Senador 
Pedro Simon. O Sr. Relator Senador CarloS Patrocínio, ofere
ce parecer pela rejeição. Em votação: aprovado o parecer 
do relator. Item 20: Projeto de Lei Câmara n'. 10 •. de 1~88, 
cJue revoga- o artigo 10 do Decreto-Lei n9 2.288, de 23 _de 
julhodel986_,_d~ a_uto!ia do Deputado Adylson Motta, em 
fase de discussão. A Presidência concede vista ao Sr. Senador 
Alfredo Campos. Item 25: Projeto de Lei do Senado n' 353, 
de 1991, decisão terminativa, que suprime a prescrição de 
Ações Penais, acrescentando parágrafo ao art. 109 do Código 
Penal (Parte Geral, Lei n' 7.209, de 11 de julho de 1984), 
de autoria Senador Marco Maciel. O Sr. _Relator Senador 
Cid Sabófa', ofereée plúecer favorável. Ein votação: aprovado. 
Item 28: Projeto de Lei do Senado n' 37, de 1992, decisão 
terminativa, que regula o direito da companheira a alimentos 
e_àsucessão, de autoria Senador Nelson Carneiro, neste item 

--assume a Presidência o Sr. Senador Cid Sabóia. O Sr. Relator 
Senador Francisco Rollemberg, oferece parecer favoráve1. Em 
votação: reãssumindo a PresidêÍlcia o Sr. Senador Nelson Car-. 
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neiro anuncia o item de o'? 29 9-a pauta: Projeto de Lei da . 
Câm~ra n!l 36, de 1992? que .orgíiniza a Justiça Militar da 
U~ião e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares, 
de autoria do Poder Exee:utivo. O Sr. Relator Senador Fran~ 
cisco Rolh;,mberg, oferece parecer favorável. Eni votação: 
aprovado. Não havendo nada mais a tratar, o Sr. Presidente 
encerra a presente reunião, e eu, Domingos S. N~scimento, 
secretário ad hoc lavrei a presente ata, que após lida e apro
vada será assinada pelo Sr. Presidente e levada à publicação. 

15•Reunião realizada em 22 de julho de 1992 

Jl.EUNIÃO ORDINÁRIA 

Às dez horas e cinqüenta niiliutos do dia vinte. e dois 
de julho. de mil novecentos e_noventa e Pois, na sala de reu
niõeS da Comissão sob a Presidência do_ Sr. Senador" Nelson 
Carneiro, reú-ne-se a Comissão de ConStituição; Justiça e .CidaR 
dania, cotp. a presença dos Srs. Senadores: Elcio Al':'arefõ, 
Francisco Rollemberg,_~agas Rodrigues, Josaphat Màrinho, 
Pdero Simon, Alfredo Campos, Wilson Martins, Cid Sabóia 
de Carvalho, Eduardo Suplicy, Nabor Júnjqr, Odacir Soares, 
João _Calmon, Esperidião Amin, Amazonino Mendes, César 
Dias, J~nia Marise, José Eduardo, Fernando Henrique CardaR 
so, Garibaldi Alves, Valmir Campelo, Mansueto de Lavor, 
Maurício Corrêa, Meira Filho~ Antônio Mariz, Lourival Bap
tísta e Hydekel Freitas. DeiXaram de comparecer por motivo 
justificado os seguiittes senhores Senadores: José Fogaça, JuR 
tahy M~g~ll;lã~s e )9~ ,P_aulo Bisol, compareceram, ainda, 
os Sr.s. S~n,a_dpres, B:U;~_l?t:r~o Lucena,_ Marco Maciel e Ronan 
Tito. Havendo número reg~mental, o Sr. Presidente declara 
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata Qa reunião anterior, 
que é dada como aprovada. A seguir, o Sr_. :P.residente comu
niCa aOs senhores Senadores :membros da Comissão que as 
reuniões da~ próximas quarta e quinta-feitas, destinar-se-ão 
à apreciação dos projetas da modemiz~ção dos Porto~ _e da 
Reforma Agrária. Prosseguindo passa-se ao Item 1, e úriiéo 
da pauta; recurso do líd-er do PDC n_o_ Sen:;tdo quanto à decisão 
da P~esidência ao Congresso· que acolheu indicação feJt_a pelo 
Líder do PDS no Sen_ado, de membro estrapho aos quadros 
daquela agremiação partidária para composição de CPI. O 
Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Relator, Senador 
Alfredo Campos, para proferir o seu Pare_cer, o Sr. Relator, 
conclui pelo desconhecimento do recurso, sn/92-CN, por juri
dicamente nulo, sem apreciação do ro.érito. Passando-se a 
discussão, usam da palavra os Srs. Senhores Senadores, Cha
gas Rodrigues, Josaphat Marinho, Odacir Soares, Amazonino 
Mendes, Fernando Henrique Cardoso, Esperidião Amin, 
Humberto Lucena, Eduardo Suplicy e Elcio Alvares; encer
rada a discussão, pássa-se à votação do parecer do Relator, 
que recebe aprovação por 12 votOs a 10. Nada mais havendo 
a tratar encerra-se a reunião lavrando eu, Domingos S. Nasci
mento, Secretário ad hoc, a presente ata, que- após lida e 
aprovada será assinada pelo Sr. Presiden_te_ e lev~~a à publi
cação. 

16• Reunião realizada em 29 de julho de 1992 

Jl.EUNIÃQ ORDINÁRIA 

Às onze horas do dia vinte e nove de julho de mil nove
centos e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Sr. Senador Nelson Carneiro, reúne~se 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com a pi"e
sença das Srs. Senadores: Mansueto de Lav9r, Elcío Alvares, 

"Esperidião Amin, Chagas Rodrigues, JoSaphat Marinho, Al
fredo Campos, Antônio Mariz, José Eduardo, Pedro Simon, 
Wilson Martins, João Calmon, Francisco Rollemberg, José 
Fogaça, Cid Sabóia de Carvalho, Nabor.Júnior e Beni V eras. 
Deixam de comparecer por motivo justíficàdó Os SI-s. Senado
res: Amir Lando, Carlos Patrocínio, OdaCii' Soares, Jutahy 
Magalhães, Valmir Campeto) Maurício Correa, Júnia Marise~ 
Amazonino Mendes e José Paulo Bisol. Pr~ntes, também, 
os Senhores Seanadores Mário Covas, Nelson Wedekin e Mar
co Maciel. Havendo número regimental, o Sr. Presidente de
clara aberta a reunião, comunicando que a finalidade da mes
ma destina-se à apreciação do Projeto de Lei da Câmara n" 

. 66, de 1992, que "dispõe sobre o regime jurídico da exploração 
dos portos organizados e.das_instalações portuárias e dá outras 
providências", oportunidade em qUe coricede a palavra ao 
_npbre Senador Mansueto de Lavor para emitir; ria" qualidade 
.de Relator, o parecer sobrç o projeto. Usam da p'a.laVi-3. ria 
discussão da matéria os Srs. Senadores Cid. Sabóia de Ca,rvaR 
lho, Josaphat Marinho, Chagá.s Rodrigues, Marco_ Maciel, 
Esperidião Amin, Antônio Mariz, Mário Covas, Elcio Alva
_res, José Fogaça, Wilson Martins e Nelson Wedekin. Após 
_a .discussão da matéria, o Sr. Presidente resolve colocar em 
votação, em primeiro plano, todas as emendas oferecidàs pelo 
Relator, e, posteriormente, as 'dem'ais émendas oferecida:s·a 
proposição. Depois de terem sido apreciadá.s às Emendas de 
nços 1 a 6 do Relator e a emenda de autoria do _Sr, Senador 
Esperidião Amín, o Sr. S~ila4or Chagas Rodrigues. solicita 
à presidência que interrompa a reuniãO, devido ao avançado 
da hora e também porque em breve começará a reunião em 
plenário, onde haverá a votação da antecipação do plebiscito 
e da Lei Orgânica da Advocacia-Geihl-da- União. A':Presi
dênc.ia acata a solic_itação_ çio Sr, Se.t)ador Chaga~ RodrigUeS 
e .encerr~ a presente reunião; deterrilinando_ que eu, Antônló 
Carlos Pereira Fonseca Secretário, ad dOe lavrei a presente 
Ata que após lida e aprovada será assinadã pelo Sr. Presidente 
e lev~da à publicação. - - · - - -

17~ lteunião realiz~~a em 4 de agosto de 1992 

Jl.EUNJÃO EXTRAORDINÁJl.lÀ. 

Às dez horas do dia quatro de agosto de mil novece.ntos 
e noventa e dois, na sala de reuniões, da Comissão, .sob a 
Presidência do Sr. Senador Nelson Carrteii-0, reúne-Se-a Co
miSSão de Constituição, Justiça e Cidadania, com a presença 
dos Srs. Senadores Chagas Rodrigues, Elcio Alvares, Man
sueto de Lavor, Césàr Dias, Francisco -Rollemberg, Nabor 
Júnior, Pedro Simon, Magno Bacelar, Alfredo Campos, Josa
phat Marinho, João Calmon, Wilson Martins, Ronaldo Ara
gão, Jutahy Magalhães e Garibaldi Alves. Deixam de compa
recer por motivo justificado os Srs. Senadores Amir Lando, 
Cid Sibóia, Carlos Patrocínio, Odacir Soares, Beni Veras, 
José Eduardo, Valmir Campelo, Júnia Maris~, Amazonino 
Mendes e José Paulo Bisol. Havendo número ~egimental, 
o Sr. Presidente comunica que a presente reunião destinaRse 
à continuação da votação dç-. parecer do Sr. Senador Mansueto 
de Lavor sobre o Projeto de Lei da Cãitlani n"' 66, de 1992 
que ·•ctispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos 
organizados e das intalações portuárias~ e dá outras providên
cias". Pela ordem o Sr. Senador Elcio Alvares chama atenção 
de seus pares sobre o exame do mérito _da matéria que, no 
entender de S. Ex~~ deveria ficar restrito ao plenário da Comis
são de A~s~ntos Econômico_s, que por força regimental apre-
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ciará igualmente o projeto, devendo a CõmiSsáo ~de -Cõristi
tuição, Justiça e Cidadania no· entender de Sua Excelência 
tão-somente os aspectos constitucionais da proposição. Usam 
da palavra tecendo considerações sObre o assunto os Srs. Sena
dores Chagas Rodrigues, Esperidiâo Amin e Josaphat Mari
nho, oportunidade em que o Sr. Relator, comunica que ao 
analisar o projeto e as emendas, se deteve apenas quanto 
ao mérito jt.ui'dico que envolVia o assunto. Dirimida esta preli
minar-o Sr. Presidente passa à votação das seguintes matérias: 
Emenda do Sr. Senador Esperidião Amin, dando nova reda
ção ao § 3• do art. 1• Aprovada; Emenda do Sr. Relator, 
oferecendo nova redação ao art. 49, seus incisos e paiãgrafos. 
Aprovada; Emenda do Sr. Relator suprimindo o art. 6~ e 
seus parágrafos e o art. 7~ e seu parágrafo únicO. Aprovada; 
Emenda de autoria do Sr. Relator, Setiador Mansueto de 
Lavor, acrescentando a palavra "avulso" ao Título do Capítulo 
IV. Aprovada; Emenda oferedda peio Sr. Senador Chagas 
Rodrigues, dando um parágrafo único ã.o art. s~, em substi
tuição aos§§ 19 e 29 Aprovada; Emenda igualmente, do Sr. 
Relator oferecendo nova redação a:'o caput do art. 18 e supri
mindo seus indsos. Aprovada; Emenda apresentada pela Sr. 
Relator, dando nova redação ao art. 19, seus incisos e pã.rágra
fos. Aprovada. Emendas tam,bém de autoria do Sr. Senador 
Mansueto de Lavor, suprimindo o art. 27 e seus parágrafos 
e dando nova redação do caput do art. 30. Aprovadas. Diante 
do adiantado da hora, e tendo em vista a queda do quorum 
regirilental para deliberação, o Sr. Presidente convo~areunião _ 
extraordinária a realizar-se amanhã, às 10 horas, destinada 
à continuação da votação da presente matéria, e apreciação 
do projeto de lei que dispõe sobre a reforma agrária. Nada 
mais havendo a tratar, eu, Vera Lúcia Lace-rda Nunes, secre
tária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será 
assinada pelo Sr. Presidente e levada à publicação. 

18~ Reunião realizada em 5 de agosto de 1992 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Às onze horas do dia cinco de agosto de mil novecentos 
e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão, sob a 
Presidência do Sr. Senador Nelson CarneirO, reúne-se a Co
missãO de Constituição, Justiça e Cidadania, com a presença 
dos Srs. Senadores Chagas Rodrigues, Elcio Álvares, Man
sueto de Lavor, Francisco Rollemberg, Nabor Júnior, Pedro 
Simon, MagnO Bacelar, Alfredo Campos, Josaphat Marinho, 
João Calmon, Jutahy Magalhães, José Eduardo, Esperidião 
Amin, Beni Veras, Carlos Patrocínio, Antônio Mariz, JOsé 
Fogaça e Cid Sabóia de Carvalho. Deixam de comparecer 
por motivo justificado os Srs. Senadores Amir Lando, Odacir 
Soares, Valmir Campelo, Maurício Corrêa, Júnia Marise, 
Amazonino Mendes e José Paulo Biso!. Presentes, úlnlhéln, 
os Senhores Senadores: Mário Covas e Nelson Wedekin. Ha
vendo número regimental, o Sr. Presidente comunica que 
a presente reunião destina-se à continuação da votação do 
parecer do Sr. Senador Mansueto de Lavor sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n9 66, de 1992 que "dispõe sobre o regime 
jurídico da exploração dos portos orgnizados e das instalações 
portuárias e dá outras providências''. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente passa a votação das seguintes propostas de ~utoria 
do Sr. Relator, Senador Mansueto de Lavor: que dá nova 
redação ao art. 31, e seus parágrafos, itens e alíneas. Apro
vada; que acrescenta ao caput do art. 46, após a palavra "avul
so", a expressão "e dos Conselhos de Autoridade Portuária". 
Aprovada; que inclui no art. 46, o§ 29, renumerando o atuaJ 

p3.fágfã.fo único com § 1~ Aprovada; que suprime o§ 2~ do 
art. 50~ AproVada; que inclui nas Disposições Transitórias 
um novo artigo, onde couber, ~uprimindo, em conseqüência, 
os artigos n9~ 52, 53 e 6S" __ do Projeto. Aprovada; e, a que 
substitui, onde const3!, a expressão "porto -organizado" pela 
expressão "porto". Aprovada. A seguir, passa;;.se -ã votação 
das outras proposições apresentadas: Aprovada; Emenda de 
autoria do Sr. Senador Esperidíão Amin que adequa o texto 
do caput do art. 32 e do inciso 19 do § 19 do mesmo artigo. 
Aprovada; Emenda de autoria, também, do Sr. Senador Espe
ridião Amin que in-Cl-ui -a pafavra "i-echego" no coD.ceito da 
função de estiva, no inciSO II, do § 39 do art. 55. Aprovada; 
Entenda, de autoria, ainda, do Sr. Senador Esperidião Amin 
que busca assegurar aos atuais trabalhadores portuários, em
pregados da extinta Portobrás, o registro profissional. Preju
dica; Emend~ _do Sr. Senador Nelson Carneiro que propõe 
um novo artigo nas Disposições Transitórias. Aprovada; 
Emenda do Sr. Senador Esperidião Amin que propõe uma 
aplicação gradual do dispositivo nos incisos I e II do § -f9 -
do art. 89 Prejudicada; e a Emenda do Sr. Senador: Jutahy 
Magalhães que propõe a vigência, por um período, das cláu
sulas da Convenção Coletiva de Trabalho dos Tr:ibalhadores 
Avulsos. Aprovada. Usam da palavra, na discussão dessas 
matérias, os Senhores Senadores: Chagas Rodrigues, Josaphat 
Marinho, Beni Veras; José Fogaça, Jutahy Magalhães, Cid 
Sabóia de Carvalho, Mário Covas e Esperidião Amin. Não 
havendo mais emendas sobre o PLC n9 66, de 1992 e não 
o pare_cer é aprovado. A presidência comunica aos Senhores 

Senadores que amanhã, dia 6, às 10 horas, haverá reunião 
da Comissão, para apreciar o projeto sobre a reforma agrária. 
Nada mais havendo a tratar, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, 
secretária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada 
será assinada pelo Sr. Presidente e levada à publicação. 

1~ Reunião realizada em 6 de agosto de 1992 

REUNIÁO EXTRAORDINÁRIA 

- Às dez horas do dia seis de agosto de mil novecentos 
_e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão, sob a 
Presidência do Sr. Senador Nelson Carneiro, reúne-se a Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, com a presença 
dos Srs. Senadores: Elcio Alvares, Esperidião Amin, Chagas 
Rodrigues, Josaphat Marinho, Alfredo Campos, Antonio Ma
riz, Jutahy Magalhães, César Dias, José Eduardo, Pedro Si
mon. Valmir Campelo, Wilson Martins, João Calmon, Carlos 
Patrocínio e Maurício Corrêa. Deixa, de comparecer por moM 
tivo jU.Stificãdo os Srs. Senadores, Amir Lando, Cid Sabóia, 
José Fogaça, Mansueto de Lavor, Francisco Rollemberg, Oda
cir Soares, Beni Veras, Júnia Marise, Amazonino Mendes 
e José Paulo Bisai. Havendo núemro regimental, o Sr. Presi
dente declara aberta a reunião, comunicando que a finalidade 
da mesma destinaMse à apreciação do Projeto de Lei da Câmara 
n~ 65, de 1992, que dispõe sobre a regulamentação dos dispo
sitivos constitucionais relativos à reforma agr~fia, previstos 
no capítulo III, título VII, da Constituição Federal, oportu
nidade em que concede a palavra ao nobre Senador Alfredo 
Campos para emitir, na qualidade de Relator, o parecer sobre 
o projeto. Usam da palavra na discussão da matéria os Srs. 
Senadores Chagas Rodrigues, ESperidião Arnin, Josaphat Ma
rinho e Jutahy Magalhães. O Sr. Presidente, após consideM 
rações que expende, resolve colocar em votação de pesi, todas 
as emendas oferecidas à proposição. Em face da queda do 
número regimental para deliberação, deixa de ser ultimada 
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a votação do projetO, e, tendo em vista que a matéria por 
força de requerimento aprovado no plenário do Senado Fede
ral, será apreciada na reunião extraordinária de hoje, em 
regime de urgência. O Sr. Relator comunica que emitirá oral
mente o parecer, levando em consideração as deliberações 
sobre a mesma, levadas a efeito ila presente reunião. Nada 
mais havendo a tratar, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, secre
tária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será 
assinada pelo Sr. Presidente e levada à publicação. 

20• Reunião realizada em 12 de agosto de 1992 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
Às dez horas do dia 12 de agosto de mil novecentos 

e noventa e dois, na sala de reuniões da Comis!!ãO, sob a 
PreSidência do Sr. Senador Nelson Carneiro, reúne-se a Co
missão de Constituição, Justiça e Odadania, com a presença 
dos Srs. Senadores: Eduardo Suplicy, Francisco Rollembertg, 
Júnia Marise, Chagas Rodrigues, Elcio Álvares, José Eduar
do, Ganbaldi Alves Filho, Alfredo Campos, Mansueto de 
Lavor, Esperidião Amin, JUtahy Magalhã_es, Maurício Corrêa, 
Ronaldo Aragão, António Mariz, Wilson Martins~ Magno 
Bacelar, Divaldo Suruagy, José Fõgaça;-Josaphat Marinho, 
Júlio Catnpos e Pedro Simon. Deixam de comparecer, por 
motivo justific~do, os seguintes Srs. Senadores: Amir Lando, 
Cid Sabóia, Carlos Patrocínio, Odacir Soares, Beni Veras, 
Valmir Campelo, Amazonino Mendes e José Paulo Bisol. 
Havendo número-regiment~, o Sr. Presidente declara aberta 
a sessão e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que 
é dada como aprovada. A seguir, passa-se à aptedação da 
pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente: Item 6: 
Projeto de Lei do Senado n' 386, de 1991, de autoria do 
Senador Márcio ~cerda, que "altera e acresCenta dispositivos 
ao art. 151 do Código Penal, e dispõe sobre a execução do 
inciso XII; do art. 5'~, parte final, da Constituiçâó Federal". 
Relator: Senador Magno Bacelar; parecer: pela Constitucio-

nalidade, juridicidade e aprovação quanto ao mérito, nos ter:." 
mos do substitutivo que apresenta. Após discussão da matéria, 
é colocado em. votação o parecer, que recebe aprovação unâni
me. A Presidência lê requerimento de autoria do Sr. Senador 
Magno Bacelar, solicitando dispensa de interstício, para ime
diata apreciação do ProjetO em turno suplementar. Após apro
vado o _requerimento, passa-se â apreciação e votação em 
turno suplementar, sendo ratificada a decisão 4a Comissão, 
qUe opinou pela aprovação do Parecer. Nesta oportunidade, 
a Presidência suspende a apreciação dos projetas incluídos 
na pauta, para dar contiriuidade à apreciação e votação do 
parecer do relàtor, aos "Projetos de Lei da Câmara n' 65/92 
que_ dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitu: 
cforlais relativos à reforma agrária previstos no Capítulo III, 
Título VII da Constituição; n'~ 92/91, que regulamenta o art. 
185, inciso I, da ConstitUição Federal, e defíne pequeno e 
médio produtores rurais, e de Lei do Senado n'? 6/91, que 
regulamenta o art. 185, da Constituição da República, e dá 
outras providências; n9 13/91, que regulamenta a função social 
da propriedade rural e a execução da reforma agrária, e 100/91, 
que define a pequena propriedade rural e estabelece meios 
para financiar o seu desenvolvimenton. O relator, Senador 
Alfredo Campos, usa da palavra para dar continuidade à leitu
ra do parecer, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n~ 65192, com as Emendas de n..,s 1 a 19-CCJ, 
considerando-se, em conseqüência, prejudicados os PL de 
números 6, 13 ê 100, e O PLC n9 92, todos de 1991, em 
tramitação conjunta com a matérja. Após discussão, passa-se 
à votação do parecer, que recebe aprovação por unanimidade. 
Nesta oportunidade o Sr ... Presidente dá por encerrada a pre
sente reunião, ficando adiada a apreciação dos projetas cons
tantes da pauta para a próxima reunião ordinária. Nada mais 
havendo a tratar, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, secretária, 
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada 
pelo Sr. Presiàerite e levada à publicação. 
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1 ·- ATA DA 161' SESSÃO, EM 26 DE AGOSTO . 
DE 1992 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Fala da Presidência 

- Finalidade da sessão destinada ao comparecimento 
do Senhor Ministro de Estado da Previdência Social, Dr. 
Reinhold Stephanes, a fim de prestar inforritações sobre 
assuntos relacionados com a sua Pasta. 

1.2.2 - Exposição do Ministro de Estado da Previ-· 
dência Social, Dr. Reinhold Stephanes 

1.2.3 - Fase de Interpelações 

- Senadores Francisco Rollemberg, Almir Gabriel, 
Gerson Camata, Jonas Pinheiro, Cid Sabóia de Carvalho, 
José Eduardo e Marco Maciel. 

1.2.4- ComunicaçãO da Presidência 
- Prejudicialidade do Requerimento n~> 592/92, lido 

em sessão anterior. 

sáo 

TES 

1.2.5- Designação da Ordem do Dia da próxima ses~ 

1.3 '-ENCERRAMENTO 
2 - MESA DIRETORA 
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

.. . . 

Ata da 161 a Sessão, em 26 de agosto de 1992. 
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevídes, Dirceu Carneiro, Epitácio Cafeteira e Nabor Júnior 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE- Jos6 Fogaça- Jos~ Paulo Bisol - Josê Rlcha- Jos6 Sarney 
SENTES os SRS. SENADORES: - Jlinla Marise - Lavoisier Mala - Levy Dias - Lourem

berg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella -
Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos Ma8J1o Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda -

- Almir Gabriel - Amir Lando - Antonio Mariz - carias Marluce Pinto - Maurício Corrta - Mauro Benevides -
De'Carll - C&rlos Patrocfnip - Ctsar Dias - Chagas Rodr!- Meira Filho - Mo!ses Abrlio - Nabor Jlin!or - Nelson 
gues - Qd Sabo!a de Carvalho - Coutinho Jorge - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhlio - Odacir Se
Carneiro - Divaldo Suruagy - Elcio Álvares - Enéas Faria ares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Rachid · Saldanha 
- Esperidilio Amin - Epitácio Cafeteira - Flaviano Meio - Derzi - Raimundo Ura - Rol)aldo Araglio - Ronan Tito -
Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filbo - Gerson Ruy :Sacelar - TeotOnio Vilela Filho - Valmir Campelo -
Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hu- Wilson Martins. · 
go Napolello- Humberto Lucena -Iram Saraiva -Irapuan O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de 
Costa J(anior - Jarbas Passarinh~ - .João catmon - Joao presença acusa o compatecimento de 67 Srs. Senadores. Ha-

~ ~ F~ança - Joa.o Rocha - Jonas Pmhetro - Jos6 Eduardo - ~ vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
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EXPEDffiNTE 
CBNTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEI. VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor..Oeral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
lmpre~ao •ob respouabilidade da Me1a do Seoado Federal 

Dirctor E:recutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dirctor Adm.iniltrativo 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS Semestral ··-··~········-····---·--·---·~t._.~.~·..,.,. Cr$ 70.000,00 
Dirc10r Industrial 
PLORIAN AUGUSfO COUTINHO MADRUGA 
D.irctor Adjunto -

Sob a proteção de Deus, iniciamos n9ssos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ...,.- Srs. Sena
dores, nos termos do art. 397. II, do Regimento Interno, 
comparece ao Senado o Sr. Ministro de Estado da P_revldência 
Social, Dr. Reinhold Stephanes. . _ . ~ _, . . 

A Presidência designa comissão _formada pelos Srs. Sena
dores Epitácio Cafeteira, Marco Maciel e FrancísCó Róllem
berg, a fim de que introduzam S. Ex•, o Sr. Ministro, neste 
plenário. (Pausa.) 

A Presidência aguarda a chegada do Ministro Reinhold 
Stephanes, acompanhado dos Srs. Senado're$ __ Epitácio Cafo;;:
teira, Marco Maciel e Francisco_ Rollemberg. 

O primeiro interpelante é o nobre Senador Frailcisco 
Rollemberg, autor do requerimento de convocação,- e-, logo 
a seguir, o Senador Almir Gabriel. O Senador Ronan Titc 
também insere-se entre os inte-rpelantes de S. Ex~. o Sr. Minis 
tro Reinhold Stephanes. .. , . 

O Senador Francisco Rollembe:rg integra a comissão qu: 
acompanha o Ministro Reinhold Stephanes neste- plenáric•. 
Após a exposição do Sr. Ministro, S. Ex~ iniciará- as suas 
interpelações. Logo a seguir, dareffios a palavra aos Senadores 
Almir Gabriel e Ronan Tito. 

A Presidência pede ao Sr. S(mãdOi R.Onali -tlio. que se 
encontra em seu gabinete, que venha ao plenário a fim de 
que todos-os interpelantes fiquem realmente ocupando as suas 
posições para indagar do Sr. Ministro tudo aquilo que, a seu 
juízo, merecer o esclarecimento do titular da Pasta da Previ
dência e Assistência Social. 

Srs. Senador~s. já se encontra no plenário introduzido 
que foi por uma· Comissão de Sena_~-ores col!lp.osta pelos no
bres Senadores Marco Maciel, Francisco Rõ1lemberg, Epitá
cio Cafeteira, S. Ex~. o Sr. Ministro Reinhold Stephanes, que 
vem a esta Casa dissertar sobre a Previdência Social. -

A Presidência esclarece ao Plenário que, na SeSsaõ de 
10 do corrente, foi lido o Requerimento n• 592, de 1992, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg, solicitando fosse 
convocado o Senhor Ministro de Estado da_Previdênda-Social, 
Reínhold Stephanes, para prestar esclarecimenros-perâ.ilte eStá · 
Casa, sobre assuntos pertinentes à sua pasta, especialmente 
sobre as anunciadas reformas no sistema previdenciário brasi
leiro. Todavia, o Senhor MinistrO, tomando conhecimento 
informalmente do teor do referidO requerimento, cOlocOu-se 
à inteira disposição para prestar os esclarecimentoS: solicitados-, 
o que veio a ser confirmado e agendado para hoje, conforme 
!: Aviso n• 209, de 20 de agosto de 1992. 

Tiragem 1.200 exemplares 

Permito-me, com~ Presidente da Casa, deStacar o gesto 
eminentemente democrático de S. Ex~, o Sr. Reinhold -~tepha
nes. Ele próprio, antecipando-se ao requerimento, anuncioU 
o-seu propósito de vir ao Senado Federal, a fim de que aqui 
pudesse prestar os esclarecimentos necessários em relação às 

·"'" reformas da estrutura previdenciária brasileira. 
A Mesa, portanto, sente-se no dever de realçar essa atitu

de de S. Ex\ o Sr. Ministro ReinholdStephanes que, perten
cenQo ao Poder Executivo, _tç:rp_ ~ ~'!~origem no Congresso 
Nacional, membro que é dos mais destã6idos da Cârriara-dos _ 
Deputados. E até a sua nomeação pelo Pr~idente da Repú
blica para dirigir a pasta da Previdência SociiC tinh3 na outra
Casa do Congresso uma atuação das mais destacadas e marcan
tes em defesa dos interesses maiores do povo brasileiro. 

Com esse registro, a Presidência deseja homenagear o 
Ministro Reinhold Stephanes no in~tante em que, visitando 
o Senado Federal, deverá pres~ar escla~ecimentos a respeito 
da estrutura previdencíária brasileira. -

. Nos termos regimentais, o Sr. Ministro -disporá de meia 
hora para sua exposição. 

Para as interpelações a S. Ex~ serão chamados os Srs. 
Senadores_ inscrjtos, que disporão de cinco minutos cada um, 
sendo assegurado ao S_r..__Mjni_$trq ig-ual tempo para as reSpOs
tas. Para contraditar o Sr. Ministro, os Senhores Sen_adores 
poderão usar de dois minutos, concedendo-se ao Ministro 
igual tempo para a tréplica. 
- - Concedo_ a palavra ao Ministro Reinhold Stephanes para 
fazer a sua exposição inicial e, logo após, os Srs. Senadores 

. interp~larão S. Ex~ e o primeiro Senador inscrito, porque 
é autor do requerim-ento, é o nobre Senador Francisco Rollem-
berg. 

COin a palavra, portanto, o Miriistro Reinhold Stephanes. 

O SR. MINISTRO REINH:OLD SJE):'HANES .cc- Sr. 
Presidente do Senado, Srs. Senadores, inicialmente, e uma 
honra poder estar aqui nesta Casa. Agradeço também as pala
vras generosas- proferidas pelo Sr. Presidente do Senado à 
nossa pessoa, 

Vamos falar um pouco sobre P.revid~nçia Social, de prefe
rência abordando o tema da forma mais prática possível. A 
Previdência Social brasileira, embora já tenha feito quase 70 
anos de idade, começava inicialmente dentro de uma vi_são 
universal de Previdência Sqcial, tratando basicamente d_e apo
sentadorias, pensões e acidentes do traba,lho. Com os anos. 
à evolução nos levou a incluir assistência médica. seguro-de
semprego e assistência social, tran:sformando-se num novo 
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conceito, que é aquele hoje usado como :seguridade social. 
Nesta oportunidade, iremos tratar mais especificamente de 
Previdência Social. 

A Previdência Social, desde 1923, veio se desenvolvendo, 
crescendo, mas eu diria de forma muito desordenada, pois 
não procurava obedecer a critérios-técnicos que qualquer ativi
dade de seguro social deveria levar em c;onsideração e, muitas 
vezes, esse rigor não foi considerado. 

Assim, estudos atuariai:S hãO foram coil.Sideradós,--vãrlá
veis d~mográficas também não foram analisadas arüe_S -das 
decisões, inclusive perdendo, ao longo do seu tempo, o seu 
caráter contributivo, porque sendo a Previdência·- social uma 
grande empresa de seguro, uma grande atividade de seguro, 
embora social, ela tinha que manter sempre, como Um dos 
seus pontos básicos, ·o caráte{ contrilititíVO~- ã- póritõ -de que 
hoje dos aposentados pela PreVidência Social, quase a metade 
dos treze milhões de aposentados, pensionistas e que recebem 
algum benefíciCitOdo o mês, ou não contribuíram para a Preví~ 
dência Social em nenhum instante, ou contribuíram, no máxi~ 
mo, cinco anos com a Previdência Social. 

A noção risco/prêmiO- tatnbérif fOi se perdendo ao_ 10flgo 
do tempo, embora seja um sistema de repartição, onde não 
deveria haver muito rigOr Iiesfã ilóção- de risco/prêinio mas, 
de qualquer forma, ela deve ser considerada, 

-Então, muitas aposentadorias são concedidas a a_ti_vídades 
com tempo de contribuição muitõ-infe"rior ao tempo necessário 
para se poder obter um bom retorno depois. E, em muitos 
casos, inclusive, sem nenhuma justificativa ou nenhuma base 
também, com o tempo, váriOs sistemas forarit"surgindo. Nós 
temos ·sistemas estaduais, sistemas municipais-, ternos no âmbi~ 
to do sistema federal, dos congressistas, sistemas dos funcio~ 
nários públicos, dos militares e sem nenhuma interligação 
entre esses vários sistemas. - - -

Muitos benefícios foram ·também intrOduzidos, eu diria 
que não obedecem ã_s_c;;:;ra_ct_e_ríSticas de uma ~ti_vidade de previ~ 
dência social, que talvez, até em determinado momento, ti
nham sua razão de_ existir, mas que, perdidas estas razões 
inicíái:S, os benefícios foram mantidos até hoje. Eu cítãi"ia 
como exemplo, evitando, evidentemente, polemizar este as
sunto, mas o auxflio-Itãtalidade não tem nada a ver _com_ o 
sistema de previdência social. O p-ecúlio e o- abono-perma
nência também perderam suas razões. No nosso sistema temos 
muitos benefícios, chegamos a 72 benefícios; Nós de.veríamos 
restringir -iSsO a um riúmerõ báSicO e -_que córtceitUalmente 
fosse aceito, dentro das teorias universais de previdência so
cial. 

Eu diria, também, que, ao longo desse tempo, sempre 
houve um pouco de generosidade na estruturação do sis_tema, 
à medida que ele ia se desenvolvendo, à medida Que ele ia 
crescendo. 

Quer dizer, tivemos todos muitas facilidades, digo nós: 
a sociedade, o Congresso e o próprio Poder Executivo. Facili
dades são concedidas, sem a resposta a uma pergunta im-Por
tante: quem vai pagar a conta? Como a conta será paga? 
Ou seja, sempre foi muito mais fácil Conceder do que estabe
lecer quem iria pagar a cOnta. 

Cito como exemplo a questão dos bene_fícios do setor 
rural, que, após a Constituição de 1988 e a legi~la_ção _que 
a regulamentou, esses benefícios foram aumentados çie mejo 
para um salário mínimo. Isso é justo evidentemente. 

Houve também a diminuição d_a idade mínim&- para reque
rer o benefício: o homem, de 65 para 60 anos; a mulher, 

de 60 para 55 anos. O que, sob o ponto de vista técnico, 
é discutível, mas houve essa redução, aumentando assim os 
nossos encargos. 

Também introduziu-se o conceito da trabalhadora rural 
ou da _companheira rural, como muitos pretendem chamar. 
É um conceito tão amplo, que é possível enquadrar nesse 
conceito toda e qualquer senhora que, até os 55 anos de idade, 
tenha n:iorãdo no campo e exercido qualquer atividade, mesmo 
que seja uma atívidade caseira no campo, se formos um pouco 
generosos na interpretação. 

Isto chegou a triplicar as despesas da conta rural. Por 
outro lado, na hora de se estabelecer recursos adicionais para 
pagar esta conta, conseguimOs intrOduzir um sistema que redu

- ziu a receita no setor rural a um quarto; ou seja, triplicãmos 
a despesa e reduzimos a receita. 

Então, não tem havido muita compatibilidade quando 
se discutiram~ as entradas e as saídas, e havia muito mais 
generosidade para as saídas do que, efetivamente, uma verifi
cação so_bre se os n.4meros que iriam pagar a conta seriam 
suficientes ou não. 

Também, ao longo da constituição desse sistema, houve 
muitos desvios de recursos np sistema previdenciário. Quando 
o sistema previdenciário era jovem, priilcipalmente na década 
de 50 e de 60, quando as atividades urbanas se organizavam, 
o fenômeno da urbanização surgia coin mais intensidade em 
função da industrialização, o número de contribuintes que 

-entravam no sistema era muito grande; e o número de saídas, 
em conseqüência, era muito pequeno. 

Mas o sistema qüe era ]oVem, ãffiadureceu, e, mais tarde, 
vamos ver daqui a pouco, que ele se tornará inverso. Quando 
era jovem, embora não fosse um sistema de capitalização 
e sim Um sistema de repartição simples, tínhamos que manter 
o mínimo de reservas no sentido de atender necessidades ou 
eventuais problemas futuros do sistema. Esse dinheiro, histori
camente, era desviado. 

Felizmente, a partir" da ConstitUição de 1988 e sua legisla
ção posterior, hoje o desvio é, diria, até ímpraticável. Mas, 
no_ pãssado, isso era muito comum, não obstante a própria 
Constituição de 1988 ~ ~ posterior legislaÇão permitiram a 
. utili:?~_ç-~q dos recursos da Previdência Social para o pagamento 
dos encargos preVidenciários da "únião para segurados que 
nq.nç:a l].;wiam contribuído par~ o si_ste~a mas que, no entanto, 

. recebem valores I!Jéd_ios bem mais elevados do que os valores 
médios dos contribuintes da Previdência SociaL ·· 

Ao lado de tudo isto, acho que a Previdência apresentava 
um outro defeito muito grande em termos da sua organização 
e da sua administração. 

A Previdência sempre foi gerida e considerada como roais 
uma repartição públic3, quando deverfamós olhá~la mais como 

.uma grande empresa de seguro, embora uma empresa pública, 
utilU:ando todos o_s métodos, processos e tecnologias modernas. 
de administraÇão. 

Isto acabou levando, através da história, a que a Previ
dência tivesse cOnstantes crises,- e constantes crises de desequi
h'brio. 

Ao longo da história, essas crises e desequih'brios que 
-:acaba_vam desemboçando em de~equilíbrios económicos e fi
nanceiro~ do sistema, eram resolvidos de duas formas muito 
simples: aumentando-se as alíquotas ou criando-se novas con
tribuições, por um lado, e por outro lado, achatando-se os 
pagamentos dos benefícios. Sempre procurando, novamente, 
o equilíbrio entre entrada e saída. 
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Acho qUe aí os =constituintes-d~ 1988 merecem- a- ~"essa 
homenagem, o nosso Iespeito, porque eles conseguiram, pelo i 
menos, mudar essa visão e esse caminho para se conseguir 
o equilíbrio. Eles conseguiram estabelecer, com. muito mais. 
clareza, o valor real a ser recebido de forma Permanente i 
pelos segurados, dando a eles segurança daquilo que eles iriam· 
receber para o futuro, limitando a capacidade de manipulação 1 

desses valores pelo Poder Executivo, ou até pelo Poder Legis-. 
lativo, se fosse o caso. Da mesma forma, o modelo de criação 
freqüente de novas contribuições mostrava sinais de esgota
mento - ou seja, não adiantava mais aumentar o número 
de contribuições. Há até Uril Parlamentar que tem usado muito 
esta frase, o Deputado António Britto, quando diz que parece 
que a sociedade fez um pacto, pois, por maior que seja a 
alíquota ou o aumento do número d_e novas contribuições, 
a entrada no caixa é sejnpre a mesma. Então, não adianta 
aumentar as alíquotas ou o número de contribuições sempre 
para o mesmo grupo. _ · 

Além dessas crises constantes em termos de desequilíbrios 
económico-financeiros, que, como dissera-m., sempre foram 
resolvidOs historicamente ou através do aumento de receitas, 
ou através do achatamento dos pagamentos aos aposentados, 
uma outra grande consegüência disso é o_ elevado número 
de erros e de fraudes. E possível afirmar hoje que quase 
a metade dos benefíCiOs concedidos apresenta ou alguma for
ma de erro na sua -concessão, erro este que pode ser a favor 
ou contra o segurado, ou fraude. E o número de fraudes 
evidentemente não atinge esse nível, mas atinge um nível 
bastante grande. É difícil fazer, com total segurança, afirma
ções quanto· a esse montante, mas é provável que o número 
de benefícioS fraudados possa ter chegado, ao longo dos ano_s, 
à casa de um milhão. 

A terceira grande conseqüência é a baixa qualidade dos 
serviços prestados aos segurados. Um segurado precisa aguar
dar uma aposentadoria durante seis meses ou um ano; e, 
se concedida após essa espera, ainda há evidentemente as 
centenas e milhares de erros cometidos co~tra __ o nosso segu-
rado_, _ __ _ - -

Hoje o_ nosso sistema, além de todos ess.es problemas 
que fazem parte de sua história; teril vivido Uma conjuntura 
ec_onômica desfavorável durante quase dez anos; e uma con
juntura desfavorável, evidentemente~ pressiona o sistema -por 
um lado, porque gera mercado informal e, conseqüentemente, 
diminui o número de contribuintes. Hoje, o nosso mercado 
informal, formado por pessoas que deveriam ou poderiam 
estar ocupando um posto com_ a sua capacidade de trabalho,. 
gira em tomo de quase sessenta milhões de pessoas, enquanto 
os contribuintes são pouco mais de trinta milhões. Ou seja, 
quase a metade das pessoas em idade de prestação de um 
trabalho ativo não está co_ntribuindo para a Previdência Social. 
Evidentemente, nesse período, a despesa iimbém é pressio
nada, porque é o momento em que mais se pr<?cura a Previ
dência Social e os órgãos de assistência social. 

É interessante observar - e isto é inipórtante-- que, 
mesmo assim, a Previdência Social resistiu-, coriseguiU sobre
viver e, como veremos mais adiante, com algum esforço, tem 
conseguido mostrar a sua plena viabilidade. 

Além desses problemas históricos, dessa conjuntura des
favorável, ao longo dos anos, o sisteina foi criando e desenvol
vendo problemas estruturais sérios, que temos qúe considerar 
também. 

O primeiro deles - já fãlarrios rapidamente, mas pode
mos citar - é _o amadurecimento do sistema. Ele era jovem 

no período de 50 a 60, começou a amadurecer a partir da 
década de 80, quando as pessoas começaram a requerer os 
seus direitos, e está crescendo à medida que os anos vão 
passando. Na década de 80, exatamente um período de gera
ção de -ppuco emprego, ou seja, de pouca gente entrando 
no sistema para contribuir, ele encontrou uma saída para a 
inatividade, ou seja, para essas pessoas que passaram a receber 
benefícios. Houve um aumento de 68% na década, quer dizer, 
um número bastahte grande de novos participantes da inati
vidade. 

_ Como conseqüência desse fenónemo e da informatização 
_ da economia, a relação entre Pessoas que contribuem para, 

o sistema e as que recebem do sis~ema, que já foi de 5 para 
1, está hoje em 2,3 para ~ou seja, para cada inativo, temos 

_ 2,3 contribuintes apenas . .h uma relação extremamente estrei
ta, que considero um problema estrutural muito sério do siste
ma. 

~ ~it.uação nos outros s!~temas é~ seguinte: no do funcio
nalismo público federal, a relação é praticamente 1 por 1, 
ou seja, para cada ativo que paga há um inativo. Na área 
militar, essa relação apresenta-se de forma ainda mais dra
mática. 

. Ainda dentro das questões estruturais, nesse período, 
ao longo dos anos, tivemos a alteração dos indicadores demo
gráficos, o que deve ser evidentemente considerado na estrutu
ração do sistema para o futuro. Além disso, as chamadas 
aposentadorias precoces cresceram muito. Um trabalho feito 
por uma comissão de estudos da Câmara mostra-nos que quase 
50% das pessoas que estão se aposentando por tempo de 
serviço encontram-se em idade inferior a 52 anos. Essas pes
soas que atingem a idade da aposentadoria vivem em média 
72 anos, ou seja, têm um período extremamente grande de 
inatividade. Algumas categorias têm hoje mais tempo na inati
vidade do que na atividade, pelo menos em termos de recebi
mento pelo sistema previdenciário, porque, na prática, essas 
pessoas retomam à atividade sob outra_forma. --,----

Eu diria que, em termos de tendência atual e fUtura, 
a nossa Previdência caminha para um equihôrio eCOnómico
financeiro bastante frágil e tendente a déficit. Todo sistema 
previdenciário", mesmo de repartição simples, embora não seja 
um sistema de capitalização, mas, sim, de entradas e saídas, 
deveria ter uma reserva equivalente pelo menos a três, quatro 
oti cinco-meses de rt!ceita. Nos últimos anos, não conseguimos 
trinta dias de reserva, ou seja, é um sistema de equilíbrio 
extremamente frágil. Quando surgem questões cómo a dos 
147%, ou algum outro problema econômico, numaconjun~ura 
desfavorável, num pequeno momento ou em pequenos inter
valos de tempo, não temos reservas para sustentar essas even
tualidades. 

Apesar de tudo isso, procuramos estabelecer quatro grãn
des objetivos a serem atingidos a curto prazo, no sentido 
de manter a Previdência em equilíbrio;-mesmo que fosse um 
-~~q:l.jilíbrio frágil. O priirieiro ponto que nos parecia importante 
era considerar e estruturar a Previdência Socíal como uma 
grande organização, apta a atingir as suas finalidades. Só acre
ditamOs que ela tenha futuro se for profissionalizada. Enquan
to for considerada uma simples repartição pública que trata 
de uma ativídade tão importante e fundamental para a socie
dade, e com um volume de recursos tão grande para a socie
dade, evidentemente ela terá problemas. Portanto, ela deverá 
ser profissionalizada. 

Outi'o objetivo é tentar aumentar a sua receita, sem au
mentar alíquotas e sem criar novas contribuições. Todos os 
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relatórios de estudos feitos, inclusive no Congresso Nacional, 
através de comissões tanto na Câmara como do Senado, com 
a participação inclusive do Senador Almir Gabriel, apontam 
que há uma evasão de receita muito gran-de, ou seja, o poten
cial de arrecadação era muito maior do que o que estava 
sendo realmente_ arre-c;adado. Então, tínhamos de trabalhar 
no sentido de aproximar essa arrecadação efetiva do seu po
tencial. 

Inicialmente, estabelecemos como meta aumentar, em 
termos reais, a nossa receita em 10% .. Isto representaria um 
adicional de cinco trilhões de cruzeiros. Felizmente, hoje po
demos dizer_ que esta meta já foi atingida. Aqui cabe ressaltar 
o grande esforço de arrecadação e fiscalizaçãQ feito pela Previ
dência Social. Acreditamos poder ir ainda mais longe: talvez 
possamos conseguir, no prazo de seis a oito me-ses, outro 
incremento adicional de 5% em termos de receita. 

Outro grande objetivo estabelecido é diminuir os. chama
dos pagamentos indevidos. A lei votada em !~~O--pelo Con
gresso determinava uma revisão geral de todos os benefícios 
da Previdência Social, e pensávamos que havia razões éticas 
e morais_ suficientementeJm:tes para que isso fosse realizado, 
ou seja, retíl·ar do sistema aqueles que recebem indevida
mente, exatamente para poder pagar bem aqueles que tenham 
direito. É um trabalho difícil, porque são doze milhões e 
meio de pessoas que recebem, e só existe uma forma de re\rt
são; caso a caso, processo por processo, pessoa por pessoa. 
Não existe outra forma de se fazer es_sa limpeza total. 

No caso, tivemos que trabalhar em duas dimensõeS: uma. 
criando um sistema de revisão de todo _o passado desses doze 
milhões e meio de beneficiários existentes;- outra, crüindo me 
canismos que evitassem que se cometessem fraudes na Previ 
dência Social, ou que se continuasse errando daí para frente 
E é nessas duas dimensões que estamos trabalhand9. Mai.; 
adiante, poderemos_ dar, com detalhes, explicações a respeitt> 
de como estamos trabalhando nesse sentido. 

Um outro objetivo básico era a reorganização estrutural 
da Previdência Social, de forma a melhorar sua receita e_ dimi:
nuir suas despesas e custos operacionais. Tínhamos. também, 
que melhorar a qualidade dos seus se:niços. Nã_o era possível 
deixar que nosso s_egurado, ao receber seu pagamento no 
final do mês, ficasse cinco horas numa fila, às vezes até a 
noite toda. Isso não era possível. Tínhamos que enfrentar 
esta questão. Felizmente, hoje ela está superada, e o problema 
resolvido. 

Tínhamos, ainda, um outro problema muito mais grave 
do que esse: era a chamada Hfiia invisível", ou seja, um milhão 
e meio de pessoas_ que requeriam benefícios, sendo que a 
grande maioria deveria obtê-lo imediatamente, e tinham que 
aguardar um ano e meio até conseguir um despacho faVorável 
ao seu direito. Por outro lado, todas as reviSõeS qlie a Consti
tuição e leis posteriores mandaram que se fizessem não tiilham 
sido realizadas, em virtude de extremas dificuldades opera
cionais. 

Portanto, estamos· trabalhando não s6 na eliminação da 
fila visível, mas também da fila invisível. Posso fornecer alguns 
dados neste sentido: hoje, dos SOO mil requerimentos da área 
urbana, mais de 400 mil já foram atendidos;ou seja, o represa
mente-na área urbana é muito -pequerio. Na área rural ainda 
temos algumas dificuldades, mas estamos andando com muita 
velocidade. 

Precisainos também, para InahtéYú.ni. equilíbrio a curto 
prazo, de algumas soluções, como, por exemplo, em relação 
aos 147%. A poSiÇãO que o Governo assumiu foi a de que, 

uma vez que a Justiça decidira que o pagamento dos 147% 
era devido, ele seria estendido a todos e seria feito de imediato. 
A incorporação da- difereD.ça dos 79% _p-ara os 147%, uma 
vez que já havíamos realizado o pagamento da diferença dos 
54% para os 79%, dar-se-ia agora, a partir do dia 1 ~de setem
bro, com base nos direitos de_agosto. Isto será feito agora, 
a partir do dia 1 ~ de setembro_. 

Esse pagamento implica uma dívida adicional, daqui para 
o final do ano, de 5,1 trilhões de cruzeiros; teríamos também 
que- pagar o chamado· estoqu-e da dívida, ou seja, o direito 
dessas pessoas relativamente ao período de setembro do ano 
passado a julho deste ano, o que representaria uma despesa 
adicional de mais 7,2 trilhões de cruzeiros, em valores de 
julho .Assumiu-se, assim, a decisão de se pagar imediatamente 
a incorporação, sendo que os atrasados seriam pagos, corrigi
dos, a partir de janeiro do próximo ano em doze parcelas. 

Oçqrre que Os recursos à disposição não são SuficiéÍlteS 
para atender a essa nova demanda. Eu diria qUe, se o nosso -
esforço em melhorar a receita e diminuir os pagamentos inde
vidos continuar na velocidade em que está hoje, OU na intensi
dade com que vem sendo aplicado, talvez possamos até absor~ 
ver a incorporação da diferença dos 79% para os 147%. Mas~ 
evidentemente, não teremos condições de arcar com o estoque 
da dívida, que teria que ser paga a partir de janeiro do próximo 
ano. 

Além dessa questão, que está _send_o_ discutida e debatida 
há quase 60 dias na Comissão de Seguridade Social, da Câmara 
dos Deputados, com a participação- de alguns dos Srs. Depu~ 
tados mais representativos nestas questões sociais ou de previ
dência social, também teríamos ·que alterar a legislação no 
que se refere à contribuição rui'al. - -- -

O sistema de contribuição rural estabelecido com a no_va 
legislação, por um lado, provocou evidentemente uma queda 
muito grande na arrecadação; por outro lado, levou a uma 
pressão, que os estudos revelam ser. até certo ponto, correta. 
Na medida em que não se cobra mais sobre a comercialização 
da produção- como era o sistema anterior- algumas ativida
des, a exemplo da soja, da pecuária de corte, do trigo, do 
milho mecanizado, enfim, atividades que usam intensivamente 
capital e pouca mão-de-obra e têm um grande valor agregado 
de produção, tiveram uma diminuição no valor das contribui
ções. Estão, portanto, sãtisfeitos, pois passaram- a contribuir 
menos para a Previdência Social. 

Há, entretanto, outros grupos qUe- US3.ni intensivamente 
mão-de-obra: são os do café, cacau, açúcar e pecuária de 
leite. Eles tiveram um incremento bastante grande na sua 
contribuição. Alguns dobraram, triplicaram, foram até além 
disso em termos do valor de suas contribuições. Isto acabou 
levando esse grupo de contribuintes a deixar de pagar, assim 
como acabou forçando, também, uma informalização da mão
de-obra, quando se deveria, ao contrário, formalizar cada 
vez mais a mão-de-obra no campo. 

Existem estudos nesse sentido nas Uniy_ersidadesdeYiço
sa e de Piracicaba e de outras pessoas que analisaram esta 
questão. Estamos também em disc_ussão com a Comissão .de 
Seguridade Social, da Câmara dos Deputados, inicialmente 
no sentido de encontrar uma fórmula para tornar mais adequa
da a contribuição do setor rural. 

Gostaria de levantar uma outra questão, que, na minha 
opinião, deve_ser enfrentada a curto prazo: a do acidente 
de trabalho. Nessa área, há basicamente dois grandes proble
mas a serem resolvidos na Previdência Social. O primeiro 
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deles é a recuperação do acidentado do trabalho. Parã a Previ
dência Social, quanto mais veloz for a recuperação do aciden
tado de trabalho, menos tempo ele fica: em aUxílio-doença 
ou auxílio-acidente de trabalho. Isto significará, -para trós, -
diminuição de custo. Não dispomos de dados corretos p3fà 
provar isto, porque toda a atividade de infOrmações gerenciais 
estava totalmente desestruturada na Previdência Social ,.:___só 
agora está sendo reestruturada -e, com issó, petâemos as 
séries históricas para anãlisar isto. Mas há indicadores de que 
o nosso acidentado do trabalho hoje está levando três vezes 
mais tempo em auxilio do que no passado; ou sejã, -estamos 
gastando três vezes mais, porque o sistema de recuperação, 
com o advento do SUS, não se mostrou adequado. 

A outra questão refere~se às demandas judici3.is 'cj_ue ú~ 
mos em relação ao acide:nte do_ trabalho. S~o __ ~!lterias de 
milhares de demandas judiciais, e sistemattcamertte temos per~ 
dido todas, ou quase todas. Portõ:!,nto, temos que -aperfeiçoar 
também a legislação e os procedimentos, porque aí está. uma 
fonte de despesa muito grande para a Previdência Social, 
o que não deveria estar acontecendo. __ -: ___ -_ -

Resumindo, eu diria que, a curtoj:.razo;teiD.os-queTnves:.---· 
tír basicamente em organização e profissionalização, em pro
dutividade e qualidade, em melhoria de receita, em diminui
ção de pagamentos indevidos e em_ algumas adaptações da 
legislação. 

A longo prazo, temos que pensar em reformas estruturais 
mais profundas. Dentre elas, eu citaria, primeiro, 6 desenvol
vimento de um sistema geral e básico de previdência social 
para o País, abrangendo todos os atuaiS sistemâSé-Xistentes, 
obedecendo apenas a algumas peculiaridades de cada sistema, 
mas criando algumas regras que sejam gerais a todos os siste
mas previdenciários. Esta é uma questão fundamental em 
termos de visão de longo prazo· da Previdência Social brasi-
leira. -

Outro ponto é o estabelecimento _c!_~ _idade _mínima. Já 
é con-senso entre todos os especialistas em Previdêt_lcia SOcial, 
e mesmo entre pessoas, tanto na Câmara como rio Senado, 
que estudam previdência social ou lidam com ela, que há 
necessidade de se estabelecer uma idade mínima para a apo
sentadoria. Pode-se discutir qual será essa idã.de e quais serão 
as regras de transição do atual para o novo síStenla. De qual
quer forma, a idade mínima é um pressuposto básico para 
a saúde futura da Previdência Social. 

Na minha visão, deveríamos especializai- Ou- d"efinii me~ 
lhor as fontes de financiamento da Previdência SociaL Com
preendo que há um conceito mais amplo, nO sentido de que 
deva haver um orçamento único para a seguridade social; 
mas entendo também, por outro lado, que devemos definir 
melhor os recursos que cabem à Previdência Social, à Saúde 
e à Ação Social. Deveremos especificar- nielhor essas fOrite"s 
na legislação futura. 

Evidentemente, também defendo - e acre-alto -nela -
a necessidade de um sistema universal público básico. Creio 
que devemos definir o teto desse sistema Pásico - se §~rá __ 
cinco, seis, oito ou-'âez salários. Esta é uriüt decisão política 
que deve ser tomada com base em cálculos atuariãls. oevemos
incentivar, além disso, o desenvolvimento de fundos de pen~ 
são. 

São esses os pontos, em termos de reforma-s estrutU.i-3.15~ 
que deveriam ser adotados para o futuro da Previdência Social. 

Já acabaram Cls meus 30 minutos. IniCialmente, era o 
que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. -- --

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passamos, 
agora, ã fase de interpelações. 

Concedo a palavra, por cinco minutos, ao nobre Senador_ 
Francisco Rollemberg, autor_ do requerimento de convocação 
de S_. Ex~ o Sr. Ministro da Previdência Social. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (Sem revisão do 
orador.) -Sr. Ministro, Sr. Vresidente, Srs. Senadores, gosta
ria de registrar, primeiramente, que este Se_nador e esta Casa, 
de uma maneira muito espedãl, agradecemos a presteza com 
que V. Ex~. Sr. Ministro Reinhold Stephanes, se dispôs a 
aqui comparecer para nos falar a respeito da sua Pasta, dos 
seus projetas, do que lá ocorre, pois, de uma certa forma, 
é a_ Pasta do nosso presente e do nosso futuro. 

Sr. Ministro, permita-me, neste-curto espaço de tempo, 
tecer algumas considerações~ talv~z_até fora de_ propósito ou
saudosistas, mas é precisO· que eu as faça. Recém-fomuião-~ 
fui ttabalhar na Previdência, nO antigo IAPI. Lá dirigi o· Setor 
de Trtage~ Cirúrgica. Nessa época, o·cidadão, para ser previ
denciário~ -sUbriletia-se a um exãme médico antecipado, tinha 
um período de carência; somente após ser constatada a sua
higidez, as suas boas condições físicas, é que ele entrava como 
benefiCiáriO e aguardava o período de um ano para ter direito 
à assistência previâenciária. 

_Vi dePois, com surpresa, Sr. Ministr<>; que, com-a univer~ 
salização da Previdência, passou a ser necessário tão-somente 
coúipatecer·a um banco, pegar um carnê e começar a pagar 
para, dentro de um ano, comparecer à Previdência, fazer 
uma perícia e aposentar~se. Conheço inúmeros casos assim: 
pessoas que foram para a Previdência, porque eram paraplé:. 
gicas; tinham tumores, eram esquizofrênícas. A Previdência 
tornou-se, então, uma instituição de caridade. 

Lembro-me, tarilbém, Sr. Ministro, que tínhamos outros 
inStitutOS que prestavam a contento assistência à saúde e previ
dência: eram o Iapetec, IAPB, IAPC, que, inclusive, em de
terminada fase de sua vida, financiou casas para seus associa
dos. Veio a fusão, e criou-se o INPS, o lapas e, depois, o 
Inamps. Depois acharam por bem unificar a saúde e reunir 
saúde preventiva e curativa em um Minis~ério. Vai ~,Inamps 
para o Ministério da Saúde. Ficã V. Ex~ com a arrecadaÇãQ 
e com a Previdência, uma previdência que se universalizo\). 
em benefícios, mas não em arrecadação. 

Há bem pouco tempo, de madrugada, telefonei para a 
casa de V. Ex\ porque estava detido em Aracaju, por ordem 
judicial~ o Superintendente_do INPS, na época do pagamento 
dos 147%. 

Veja V. EX~- como tem sido difícil,_ noS témpo"s attiãis, 
quando se aumentaram demais- os benefícios, quando a arreca
dação não teve o seu correspondente aumento, gerir uma 
Pasta tão complexa quanto a que V. Ex; vem gerindo atual
mente. 

- De outro ladO, ao que estamos assistindo? No Millistérió 
da Saúde, o eminente Ministro Adib Jatene disputar fatiaS 
de verb~s ,Ço F AT, do Finsocial, para poder manter a rede 
pública e privada de hospitais, para que o atendimento à 
saúde do bra~ileiro não venha entrar em débâcle. 

Então, pergunto-lhe, Sr. Ministro: fói realmente varr;.:i
josa para o brasileiro a extinção desses institutos? Foi._ reaJ~ 
mente vantajoso levar-se para o Ministério da Saúde o Inamps, 
quando ele não arrecada, qUando ele tem que receber transfe
rência de recursos, quando se discute a legalidade do Finsocial, 
quando se pretende levar do Fundo de Apoio ao Trabalhador 

-verJ:las para praticamtmte financiar os hospitais particulares? 
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Isso tem me causado muita apreensão, e se apreensão 
maior não me causa_ é pOrque vejo no Ministérió da Previ~ 
dência V. E7r' que, ao lado de Celso Barroso, um estudioso 
da Previdência, acredito, forani oS dois hom_e_ns que lá chega
ram com conhecimento de causa, homens certos para o lugar 
certo. E isso tive· oportunidade de dizer a V._ Ex~ na sua posse. 
Felicitei-o dizendo issó _e feliciteí o Presidente Fernando Collor 
de Mello pela sua escolha. . --

Mas, Sr. Ministro, não vou rnc ater a outras __ co_nside
rações. V. Ex~ expôs muito bem. E. eu havia feito algumas 
anotações, onde comento um trabalho que V. Ex• publicou 
na revista Conjuntura Social, do relatório do Deputado Antô
nio Britto, para que nós pudéssemos, então, debater a grave 
situação que hoje vive a Previdência Social. Mas, V. Ex\ 
com esse poder de síntese que lhe é peculiar, em tririta minu
tos, em vôo de pássaro, falou-nos tudo, e vou me_ limitar 
agora a lhe passar perguntas que tenho recebido nas ruas. 

No meu Estado, por exemplo, pessoas que vão a minha 
casa, que me param nas ruas de Aracaju, nas cidades do 
interiOr do meu Estado, questionam o assunto. Sr. Ministro, 
do que V. Ex• disse, gostaria de indagar sobre a questão 
do pagamento dos inativos da União, com recursos da Previ-' 
dência Social. Eu gostaria de saber se ela tem recursos para 
custear essas despesas. Qual o montante, em termos percen~ 
tuais, do dispêndio pelos encargos previdenciáriós da União? 

Eu completaria essa pergunta com uma outra. 
Talvez não fosse necessário criar algo parecido com o 

antigo Ipase, de onde fui médico durante muitos anos, para 
que a União assumisse oS encargos com os seus Iuncionáfios 
e não jogá-los no bolo comum da Previdência, quando V. 
Ex• mesmo afirmou há poucos instantes, no plenário desta 
Casa, que eles recebem muito mais na sua média do que 
aqueles que contribuíram efetivamente--para a Previdência 
Social? 

Urna outra indagação que gostarÍamos de fazer, que se 
refere aos 147% e aos aposentados. Hoje mesmo, Sr. Ministro, 
a Folha de S. Paulo, na págin-a 10 diz: "150 mil benefícios 
serão realizados". São 150 mil segurados. E num outro artigo 
fala que V. Ex~ declara que aqueles que receberam, através 
de mandado judicial, terão, quando do pagamento no próximo 
ano, o desconto daquela quantia já antecipadamente recebida. 

É esse, realmente, o propósito de V. Ex~? 
E, voltando à pergunta anterior. Essa revisãO que provo

cou, Sr. Ministro, um certO--mal-estar nacional --não _foi 
só local, foi nacional - tem seu valor, V. Ex~ está ci.Impr1n-do 
determinação legal, mas eu lhe pergunto: por que essa revisão 
não poderia ser feita àqueles que têm menos de cinqüenta 
anos e V. Ex• levou aos_cinqüenta e cinco anos, quando nós 
sabemos que um homem de trinta anos não consegue mais 
acesso ao mercado de trabalho no Brasil? Veja V. Ex~: eu 
fui médico da Previdência Social e conheço pessoas que estão 
aposentadas há mais de vinte anos, que não terão a menor 
possibilidade de voltar ao trabalho. Foram aposentadas numa 
época em que determinadas doenças davam esse direito, comO 
a tuberculose, que hoje não aposenta; como a lepra, que 
hoje não aposenta, assim como determinados t_ipos de câncer 
que hoje não aposentam, por serem curáveis.- Então, eles 
eram tuberculosos, leprosos e cancerosos, àquela época. Hoje, 
eles não são nada disso, são pessoas que estão reah;li: •. uJas 
fisicamente. -

Além do mais, para não ser muito extenso - eu teria 
uma série de perguntas - V. Ex~ falou que os acidentados 
do trabalho no Brasil perll_!anecem três meses a mais no bene-

fício que em ou_tros países. Mas sabe V. Ex~ que o acidentado 
de trabalho vai a tratamento médico, vai para um setor de 
readaptação funcional, e este Senador, que tem 57 anos, 32 
de Medicina, nunca viu nenhum readaptado ser aceito de 
volta em seu emprego de origem ou em qualquer outro lugar. 
Então, o que vamos fazer com esses acidentados reabilitados 
e readaptados que não conseguem mais trabalhar? 

O tempo urge, e não teria mais tempo para perguntar 
coisa alguma. Mas se V. Ex• pud~r comentar essas minhas 
perguntas, ficarei muitO grato.-

Durante a interpelação do Sr. Francisco Rollem
berg, o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafe

-- teira. 

Durante a interpelação do Sr. Francisco Rollem
berg, o Sr. Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nàbor Júnior)..::_ Com a pàlavra 
o Sr. Ministro Reinhold Stephanes, por cinco minutos, para 
responder às indagações do Senador Francisco Rollernberg. 

O SR. REINHOLD STEPHANES -São muitas pergun-
tas para cinco minutos, mas vou tentar. -

-Os ericargos previdenciários da União correspondem a 
algo em torno de 12% da despesa da Previdência Social. É 
um valor, para nós, bastante alto; são seis ou sete trilhões 
de cruzeiros. 

Acho que, por uma questão de coerência, ·por· uma· qUeS
tão de conceito, não deviam ser despesas pagas pela Previ
dência Social. Mas a lei asslni nãO -o pre-viU. Num determinado 
momento, o Governo assim entendeU, interpretou - e eu 
não posso discutir se a _interpretação era certa ou errada -
d~_pois veio a lei e consagrou esse princípio e fez o chamado 
"desembarque''. 

Este ano nós estamos pagando 45% dessa despesa; no 
próximo ano serão 35%, assim até 1994. Mas eu acho que 
não deveria ser p_ago com recursos da Previdência Social. 

Quanto aos 147%, são erros que infelizmente foram co
metidos e, agora, nós temos o ónus de tentar corrigir esses 
erros. 

Quando se deu o aumento dos então 54%, que eram 
os au_Inentos que foram dados em agosto, abrangendo o perío
do de agosto para março, para trás, ou seja, de março a 
agosto, -d~ram-se esses 54% para todos, mesmo para aqueles 
que estavam se aposentando_ no_ mês de julho. oU estavam 
se aposentandu no mês de agosto, quando, em verdade, os 
54% eram para quem se aposentou em março, para quem 
se aposentou em abril. Tinha que haver um valor diferente. 
Aí teria que Ser de abril a agosto, ou de maio a agosto, e 
assim por diante. 

Quando, depois, se pagou a diferença dos 54% para os 
79%, nós não poderíamos jogar siinplesmente em cima porque 
havia uma distorção para trás. Havia pessoas que tinham rece
bido aquilo que não deveriam ter recebido, e o mesmo acon
tece agora, ao pagar essa diferença dos 147%. 

Entdu, _o interesSante é que quando pagamos a diferença 
dos 54% para 79%, algumas dessas pessoas, aqueles que se 
haviam aposentado no mês de agosto, tinham direito negativo, 
o~_seja, 25% a menos do que estavam ganhando. Entretanto, 
não descontamos, porque ficaria até muito iU:im descontar. 
Deixamos para discutir isso no futuro. 
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ConfeSso que, sob o ponto de vista d~ q_ma: administração' 
geral, sob o ponto de vista de imagem da Previdência __ e sob 
o ponto de vista, vamos dizer, político, seria -intáessaD.te que 
esquecêssemos esse fato, porque sã"o- 150 mil pessoas num 
universo de dois milhões e meio de pessoas que são atingidas 
pelos 147%. No entanto, a lei é mUitO clara. Quer dizer, 
não podemos deixar de cumpri-la em relação a essa questão. 

Estamos, inclusive, elaborando urna nota, exemplifican
do com muita clareza o que efetivamente aconteceu, cOlo
cando todo o histórico das pessoas que se aposentaram, desde 
março de 1991 até a presente data, para tentar dar uma expli
cação·em relação à legislação. 

Agora, enquanto a legislação não for alterada,- provavel
mente vamos ter que cumprir dessa forma. Essa nossa nota 
explicativa estaiá prOrita, provavelmente, amanhã. Aí, inclu
sive, tomarei liberdade de rçmeter ao Sr. Senador ~ssas expli
cações mais detalhadas. 

Em verdade, é um erro que foi cometido para trás. Ao 
invés de aplicar pro rata, aplicou-se diretamente a todos, inde
pendente do período em que a pessoa havia requerido a con
cessão de sua aposentadoria, mas só abrangeu pessoas que 
foram aposentadas no período de abril de _1991 a agosto daque
le mesmo ano. 

A lei deu a obrigatoriedade de revisão de invalidez para 
pessoas com até cinqüerita e cinco anos. Nós acabamos _esten
dendo a todos, inclusive àquelas com ídade acima desse limite. 

Mas, Senador, fizemos isso com urna única iritenção: so
mente para tentar resgatar aqueles que fraudaram a Previ
dência no passado. Quer dizer, se as pessoas, efetivamente, 
não têm condições ou foram _aposentadas dentro de um código 
que, hoje, não seria mais considerado para efeito de invalidez, 
não é nossa intenção abrangê-las, essas pessoas serão manti
das. Queremos alcançar aquelas que_obtiveram_uro_a con_cessão_ 
fraudulenta. 

Então, temos alguns exemplos, claro que extremos: numa 
cidade do Rio de Janeiro, de cento e cinqüenta pessoas_aposen:.. 
tadas por problemas de vista, cento e vinte enxergam normal
mente, não têm problema algum. No Espírito Santo, vamos 
encontrar um motorista de táxi que está aposentado por ce
gueira. São exemplos que vamos encontrando pelo Brasil afo
ra. 

Outro eXenlplo divulgado pela imprensa, mas que, evi
dentemente, aconteceu, eu diria até por.displicéncia oU por 
falta de cuidado, por desorganização, foi o de um hOmem 
aposentado, que recebia auxílio-invalidez por complicações 
de parto, caso que ocorreu no Maranhão. 

Aquilo era feito com tanta facilidade~ que não se tomava 
mais o cuidado de ver se aquele nome era masculino ou femi
nino, já que havia uma dúvida sobre o nome da pessoa. 

Nós, inclusive, recomendamos que nas revisões se dêem 
condições de recursos às pessoas, e o recurso--seja tratado 
por uma equipe diferente, de nível superior,-no sentido de 
analisar com muito cuidado para se evitar o máximo o cometi
mento de injustiças; 

Embora se saiba que, num universo muito grande,' numa 
massa muito grande - são 2 milhões e 200 mil pessoas que 
terão que passar por uma nova períCia __:; € possível que se -
cometam injustiças-. Mas, para isso, estamos criando meca
nismos que recuperem com muita rapidez uma eventual injus
tiça cometida, porque a irftençâo é pegar apenas aqueles que 
efetivanieilte- fraudaram, e não erro de interpretação de médi
cos, na época. Isso será, evidentemente, considerado. 

- Qu:ando falei do acidentado, talvez tenha me expressado 
mal sobre dois aspectos: o primeiro foi qUan-do falei que leva 
três vezes mais em relação ao nosso passado._ Três vezes mais 
para a recuperação da sua doença, não para sua readaptação. 
Talvez eu não tenha usado adequadamente o termo. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- V. EX' usou 
certo, eu é que fui mais à frente com ,réadã.ptã.ção. 

O SR. REINHOLD STEPHANES-Mas é para recupe
ração da sua doença. Quer dizer, ele se acidentou, então 
é urna recuperação daquele acidente, e não uma readaptação. 
O que normalmente se podia fazer em dois ou três_ meses, 
para que ele voltasse ao seu emprego, porque é um prazo 
muito pequeno, está levando seis a nove mese$. Então, o 
período passou a ser muito grande porque se perdeu todo 
o acompanhamento dessa pessoa para que ela te_nha uma recu
peração bastante rápida. 

A pergunta sobre se a fusãoJoi vantajOsa ou não é muito 
difícil de ser respondida. Claro que, na época, havia alguns 
institutos estruturados primorosamente, profissionalizados~ 
o Iapi era o mais profissionalizado de todos-, onde as pessoas 
entravam por concurso, eram promovidas por mérito, os car~ 
gos eram ocupados por mérito. Mas também havia outros 
que tinham problemas. Acredito que a questão não é discutir 
ou não a fusão; a questão é discutir uma boa administração, 
uma boa organização e uma b_oa estrutura para a nossa Previ~ 
dência. 

A Previdência- -é viável - digO isso- há mUítos anos -
desde que bem administrada. Se ela for profissiOnalmente 
administrada, ela é viável. Quando falo profissionalmente, 
não me refiro a um eventual ministro. que seja um profissional 
em Previdência, mas a uma estrutura toda profissionalizada, 
que até independa de um eventual ministro. 

_O SR. PRESIDENTE (Nabor iúnior)- A Mesa indaga 
ao Senador FrancisCO Rollemberg se quer usar o direito de 
réplica. 

O SR. FRANClSCO ROLLEMBERG -Por um ins
tante. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ·c.:c V. Ex• tem 
dois minutos. eiltão. - - -

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -cc.Sr. Ministro, 
no que diz respeito à última resposta de V. Ex'~ realmente 
o geienciamento é de uma importância capital, mas o que 
estamos vendo no mundo moderno, inclusive até o México 
fez agora, é dividir- perfuração, distribuição, destilação:
para facilitar o comando da empresa. 

Se criarmos uma megaempresa, uma megainstituição de 
previdência, é evidente que ela será muito mais difícil de 
gerir do que se tivéssemos duas ou três _médias empresas de 
previdência. Era só uma opinião. 

Gostaria de tecer dois comentários. Numa certa feita, 
no Estado de V. Ex•, visitava Itaipu e o então Presidente 
Costa Cavalcanti dizia: "Estamos indo rituito bem, dinheiro 
não nos falta porque a Previdência nos empr-estou bastante 
dinheiro, a dois por cento ao mês"._ Naquela época os juros 
deviam estar na base de 8 a 10%. Um colega meu. Ad_roaldo 
Campos; surpreendido,_ disse: _"Mas a PrevidêD.cia agora é 
uma casa bancária, Um banco? Está financiartdo obras em 
detrimento da sua função precípua de ser _um órgão de Previ
dência?~' Diz V. Ex~--que isso não acontece mais, e espero 
que não aconteça. 
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Estava vendo aqui uma 'citação no relatório do Deputado 
Antônio Britto em que, citando o Presidente Fernando Collor 
S. Ex~ diz: ' 

"O GoveriiO DãO terá mi;!.is ingerência:, ·nehi iiümi
pulará, como até hoje tem feitoiriipuriemente,-0 dinhei
ro da Previdência. 

A correlação dos valores das aposentadorias com 
o salário mínimo será mantido em quaisquer circuns
tâncias, pondo-se fim à terrível discriminação de que 
foram vítimas durante anos; e ainda hoje, os benefi
ciários nâõ pteV:idenciáiios-." 

Acredito, então, pelo que V. Ex~ diz e pelo que o Presi
dente nos diz - isso é uma palavra de ordem - que Isso 
é definitivo. 

Mas faria a última pergunta, para encerrar. Fala-se muito 
-V. Ex~ também fala, e o relatório do Deputado Antônio 
Britto também aborda a questão -sobre o término das apo
sentadorias duplas, sobre a Previdência não --ter mais duas 
aposentadorias. 

Pergunto a V. Ex~: como ficam Os médicos, que têm 
direito a dois empregos na Previdência? Como ficariam as 
~posentadorias decorrentes de legislação especial, tipo jorna
lista, professor, aeronauta etc.? Serão extintas? _ 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a pala
vra ao Sr. Ministro, para tesportâer às indagações do_ Senador. 

O SR. MINISTRO REINHOLD STE_pJ:iANES - Nós 
temos_ aqui duas situações. A primeira é-O direitO -adquirido 
de quem está aposentado. Em qualquer situação qUe esteja 
o aposentado ele tem o direito a-dquirido e não há no que 
se mexer. 

O segundo é a expectativa de direito. Àqueles que vinham 
numa determinada situação, estruturado um novo sistema, 
quais as regras de transição para aqueles que tinham expec
tativa de direito? Isso é uma decisão política a ser adotada. 

Acredito, firmemente-, QUe algumas questões terão de 
~r resolvidas, não há motivo para se manter uma idade espe
ctãl para professora-, para jornalista e nem para aeronauta. 
Temos estudos, inclusive o último estudo assinado pela Varig, 
mostrando claramente que a idade que exigimos é muito baixa, 
podendo ser estendida por mais 10 anos para os aeronautas, 
de acordo com os preceitos universais. -

Então, algumas aposentadorias especiais terãO" que ser 
revistas, terão de ser reanalisadas. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Agradeço ao 
Sr. Ministro e encerro as minhas interrogações. ConfessO que 
estou muito satisfeito com as respostas de V. S• 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eduardo Suplicy - Hydekel Freitas- Marco Maciel 
- Mário Covas. · · · 

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Almir_Gabriel. S. Ex~ disporá de cinco 
minutos. 

O SR. ALMIR GABRIEL (Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Senadore_s, em primeiro lu
gar, eu gostaria que S. Ex~ o Presidente, fosse generoso, pelo 
menos em um ou dois minutos, em relação a Uma colocação 
primeira que desejo fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa terá 
toda contemplação com V. Ex~ Pode fazer as suas indagações. 

O SR. ALMIR GABRIEL- As colocações iniciais que 
quero fazer são as seguintes: sou um político de poucas pala
vras~. Segundo, reconheço a diVergência de posição ideológica, 
de posição política que tenho em relação ao Ministro Reinhold 
Stephanes. Apesar das duas coisas, faço questão de dizer que 
há uma disparidade extraordinária entre a presença de V. 
Ex~ ·e do Ministro anterior, quando aqui Veio, pOr ocasião 
da convocação do Senado Federal. Além da própria posturà 
e da quantidade de informações que V. Ero trouxe numa 
breve comunicação, é forçoso reconhecer que a presença de 
V. Ex~ no Ministério da Previdência Social reverteu, por intei
ro, a posição que o Ministério e a Previdência vinham tendo 
na imprensa brasileira. Os escândalos, as filas, as reclamações, 
enfim, tudo que cercava a Previdência Social é que levavam 
alguns afeitos a dizerem que ela era inviável. Com a presença 
de uma pessoa séria, competente, correta, dedicada ao traba
lho, como V. Er, fez transformar, por milagre, o que vinha 
acontecendo. Digo essas palavras, repetindo que divirjo ideo
lc?gica e politicamente de V. Ex~ Nem por isso deixo de reco
nhecer que a sua presença no Ministério da Previdência Social 
foi, por si, capaz de justificar a todos aqueles que tinham 

-a crença da previdência pública, que ela era viável; foi capaz 
de invibializar, de uma vez por todas, as afirmações daqueles 
que apressadamente diziam que a Previdência Social pública 
brasileira era um sístem falido e impossível de ser levado 
à frente. 

Ao tempo em que faço esse reconhecimento, quero tam
bém parabenizá-lo pelo fato de que, em função da sua ação 
e da equipe que-te-m dentro da Previdência Social, é possível 
termos claro que o que colocamos dentro da Constituição 
brasilei!a nem foi um sonho, nem foi um gesto-paranóico, 
nem fo1 alguma ambição desmedida. Foi, sem dúvida nenhu
ma, um projeto para um país que quer crescer com justiça 
social. 

Eu diria qUe o fatõ"mais importante que pudemos colocar, 
durante a Assembléia Nacional Constituinte, nO bojo da Cons
tituição, foi o de elevar os direitos sociais para a iriesrriã ·cate
goria dos direitos políticos, fazendo assim o reconhecimento 
de que toda a população brasileira, independente de contri
buição, é formada de cidadãos brasileiros. 

Eu gostaria de aproveitar esses debates, pelo nível de 
V. Ex\ não para perguntar coisas comuns, mas para tentar 
enfocar quer a situação atual quer aquilo que me preocupa 

-extraordinariamente, que é a assim chamada proposta de re
forma constitucional e com ela seus reflexos para o âmbito 
da Previdência Social. Parto do pressuposto de várias afirm-a
ções feitas por V. Ex• Entre elas a de que a Previdência 
é"Viável, de que o sistema previdenciário brasileiro precisa 
de gestão correta, competente, profissionalizada e permamen
temente atuante. Dentro disso eu ·me permitiria fazer as se
guirites indagações, em função da proposta feita pelo Governo 
e encaminhada ao Congresso Nacional. 

Primeiro: V. Ex~ pÕde definir, sumariamente, a base con
ceituai da reforma fiscal proposta pelo Governo? 

·segundo: quanto do Produto Interno Bruto o- Governo 
pretende arrecadar como receita bruta pela reforma fiscal? 

Terceiro: qual será a distribuição desta receita por nível 
de Governo? 

Quarto: quanto do Produto Interno Bruto se estima desti
nar à -Previdência, à Saúde e à Assistência? 

A quinta pergunta tem a seguinte introdução: estudos 
da Organização Mundial de Saúde e de outras organizações 
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internacionais indicam que os gastos mínimos com-saúde nos 
países em nível assemelhado ao do Brasil deveriam corres
ponder a algo em torno de 100_ dólares per capita/ano. E 
que esse valor representa alguma coisa como 25% dos gastos 
das políticas de cobertura de riscos da sociedade. Port:mto, 
que seriam 100 dólares per capita/ano, destinados à saúde 
e esses deveriam representar alguma coisa com_o 25% dos 
gastos das políticas gerais que cobrem os riscos da própria 
sociedade. Para uma população de aproximadamente 150 mi
lhões de habitantes, como o Brasil, isso significaria uma des
pesa aproximada de 60 bilhões de dólares ao ano. A pergunta 
que faço é: qual foi o gasto do Brasil com seguridade social 
nesses dois últimos anos e quanto foi dispendido especifi
camente com previdência social? 

Sexta: sabe V. EX' que fui Relator da Comissão da Ordem 
Social durante a Constituinte, que tratava-de direitos dos tra~ 
balhadores, dos servidores públicos, previdência, saúde, am~ 
biente, negros, índios, deficientes e outras minorias. Estou 
certo que desde o preâmbulo da atual ConstitUição, como 
o Capítulo II, Dos DireitoS Sociais, o Título VIII, da Ordem 
Social, o Título IX, Das Disposições Constitucioriais Gefais, 
em todos eles, ficou claramente definido que esses direitos 
sociais se equivalem aos direitos políticos no resgate da cidada~ 
nia. Ficou claro também, no Título VII, Da Ordem Económica 
Financeira, e no Título VIII, Da Ordem Social, que o trabalho 
e a justiça social são fundamentos da Nação brasileira. É 
daí que deriva o conceito da seguridade social. Sabe bem 
V. Er que este conceito de seguridade social é bem diverso 
e mais amplo do que o conceito de previdência. 

No meu entender, a proposta de emenda à ConStituição 
e de reforma fiscal, encaminhada ao Congresso Nacional para 
estudos, destrói o conceito de seguridade social. __ 

A pergunta que lhe faço é se V. Ex~ também tem esse 
mesmo entendimento. 

Sétima questão. As alterações propostas no sistema de 
fmanciamento são, em tese, as seguintes: o financiamento 
da Previdência passa a ser tratado em separado do financia~ 
menta da saúde e da assistência social. A folha de salários 
passa a ser exclusiva da Previdência Social. Propõe-se a extin
ção imediata da contr;ibuição das empresas sobre o ly._cro -
10% das empresas em geral e 15% para as instituições finan-
ceiras. -

A terceira alteraçao proposta é a extinção gradual do 
Finsocial. Até 31 de dezembro de 1994 haveri~ urna redução 
progressiva, com o seguinte crOnograma: 2% atual, ã.té dezem
bro de 1992; 1,6% de janeiro a junho de 1993; 1,2% de julho 
a dezembro de 1993; 0,8% -de janeiro a junho de 1994; 0,4% 
de julho a dezembro de 1994 e seria extinta a partir de janeiro 
de 1995. 

Uma quarta alteração diz respeito à diminuição da alíquo
ta de contril;>uição dos empregadores sobre a folha de salários. 
A partir do primeiro semestre de 1993, à razão de dois pontos 
percentuais a cada semestre, de forma a ficar reduzida à meta
de, isto é~ a 10% a partir de janeiro de 1995. Estabelece 
que o valor de cada redução na contribuição dos empregadores 
será automaticamente incorporada ao salário do trabalhador. 
Há tmabém um cronograma especificado. Faz a equiparação 
das alíquotas de contribuição dos empregadore~s _sobre ª folha 
de salários com o dos trabalhadores, isto é, tanto os trãba1ha
dores como a_ contribuição sobre a folha será de 10%; cria 
a contribuição sobre operações relativas a m-OVimento· ou 

, transmissão de titularidade e de numerário de créditos; ~limina 

da isenção as entidades beneficentes de assistência social, de 
contribuição para a seguridade social; suprime da referência, 
a contribuição dos produtores rurais, cerca de 3% da comercia
lização dos produtos; elimina no geral, o art. 195, do prazo 
de 90 dias para a exigência .de contribuiç6es criadas O!J modifi
câQaS, niantendo sonleríte para contribuições sobre salários; 
adores para o PIS/Pas_ep no valor de 0,65% do faturamento 
o fato vinculado ao seguro desemprego e elimina o orçamento 
da seguridade social. 

Isso tudo, posto em números, segundo o levantamento 
de que disponho, indica qUe passaríamos de ce~;ca, de 12,49% 
do Produto Interno Bruto destinados à seguridade social para 
algo em tomo de 7,54%, que podem ser assim distribuídos: 
recursos ordinários; 0,90; PIS/Pasep 1,24; contribuição sobre 
lucros, 0,61; contribuição sobre faturamento, FíriSOcial 2,56; 
contribuições sobre salários_ 5,87; recursos de concursos de 
prognósticos, 0,08; seguro social do servidor, que hoje é de 
0,21; e outros 1,2, perfazendo esses 12,49. 

Como o PIS/Pãsep, _a contribuição sobre Õ lucro, a Contri-· 
buição sobre o faturamento se extinguem, e como se reduz 
a- contribuição sobre salários para 3,23%, eJ?-tão, o líquido 
a ser percebido pelo conjunto daria algo em torno de 7,54 
do Produto Interno Bruto. 

Significaria dizer que a reduÇãO dos recul:SOs no âmbito 
da contribuição sobre fQJhas e outros atinge algo em tomo 
de 56% do volume dos recursos que hoje o sistema da Previ
dência se utilizaria. 

A questão fica para mim da seguinte lnaneira: com estas 
reduções no meu entender nem mesmo os benefícios da Previ
dê-ncia Soci31 seriam sustentados pelo sisteJ!l~ que está_ pro
posto. 

Creio que as alterações que V. EX' propõe. pelo menos 
para estudo, referentes à extinção da aposentadoria por tempo 
de serviço ou, pelo menos, uma reanálise, um reestudo; o 
estabelecimento de aposentadoria por tempo de contribuição 
que tem sido colocado e veio, inclusive, na proposta; a elimi
nação da diferenciação entre homens e mulheres e trabalha
dores urbanos e trabalhadores rurais e a elevação do prazo 
de carência para aposentadoria de 15 para 20 anos, sãO todas 

_.alterações perfeitamente discutíveis. Creio apenas que alguns 
aspectos não podem ser perdidos de vista. O que eu considero 
da maior importância neste País, quer relativos à questão 
da demografia, na medida em que houve uma redução conside
rável - e certamente esta taxa de incremento populacional 
no País tenderá a decrescer significativamente-, quer a ques
tão da expectativa de vida, a esperança de vida, ao mesmo 
tempo em que se tem no Sul e Sudes~e algum~ coisa equiva
lente a paíseS da Europa e!m que a aposentadoria por tempo 
de serviço pode perfeitãmeilte sei colocada de lado, na medida 

__ ~-m que o conjunto da população tem uma expectativa de 
vida mais ou menos igual, e que se aproxima de 77 anos, 
por isto mesmo ·se aposentam aos 65 ·anos, quer as pessoas 
se encontrem em estado de higidez bastante razoável, quer 

_-também o tempo de benefício da aposentadoria, que. será 
de dez anos, portanto. um quarto do_ tempo, que levou de 
contribuição. . 

E~a lógica, que é váiida no Sul e -Sudeste. dificilrrú;:iite 
pode ser vista ou levada para o Norte, Nordeste, Centro
Oeste, na medida em que mais do que a diferença entre a 
capital e a área urbana, eu diria- que aquelas pessoas que 
recebem algo em tomo de cem dólares ÇOII)O sal~rio mensal, 
essas pessoas têm_, hoje, demonstrado no Brasil uma expec-
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tatiVa de vida de 15 a 17 anoS_ª_meO._os 9-o. que aquelas outras 
que têm uma renda superior a duzentos ou_ _trezentos dólares 
mensais. 

Eu diria que ·esse ponto terá-que Servir de uma grande 
discussão e, certamente, de uma apreciação política mais am
pla, como também na questão do_ sexo. Ainda que eu não 
faça diferença entre sexo masculino e feminino~ rçspeito a 
condição de que um grande número de mulheres tem dupla 
jornada, e essa questão não pode ser totalmente desconsi
derada na discussão ou.questões da aposentadoria. 

Finalizando, compartilho das preocupações de V. _Ex~ 
desde a época da ConStituírite com relação ao tempo de serviço 
de determinadas categorias ou compartilho das preocupações 
de V. Ex• em relação à legislação que beneficia professores, 
jornalistas, aeronautas e outros_ profissiOnais cJ.ue, ao longo 
do tempo, não ficou demonstrado que tivessem um prejuízo 
biológico capaz de dar a eles uma expectativa de vida m_enor 
e, por isso, a aposentadoria por tempo de serviço aos 25 
ou 30 anos não constitui, de maneira alguma, um reconhe
cimento social ao que eles fazem e sim um odioso privilégio, 
sobretudo quando consideramos o trabalhador ruraJ .-:-.o ga
rimpeiro, o pescador e outros_trabalhadores desse _tipo. 

Eram essas as colocações e indagações __ que gostaria de 
fazer ao Sr. Ministro. 

q SR. PRESIDENTE (Nabo.r Júnior),--- Gomoapalavra 
o Sr. Ministro para responder às indagações do Senador Almir 
Gabriel. 

O SR. MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Ini
cialmente, agradeço ao Senador Almir Gab_rie_l pela~ palavras 
dirigidas à nossa pessoa que servem, inclusive, -de estímulo 
para o trabalho que estamos fazendo e gostaria de transferi'-las 
para a minha equipe, porque, hoje, a PrevidênciciSocial traba
lha com um grupo muito bom, aliás, uma equipe da Casa. 

As colocações do caro Senador sempre são uma aula 
e assim as respeito. Acredito que as nossas convergências 
são muito maiores na questão da Previdência Social do que 
eventuais divergências. Talvez alguns dados, pão os tenha 
aqui, de cabeça, para fornecer, mas vamos começar por uina 
das perguntas que me parece importante. Se a proposta da 
emenda destrói o conceito de seguridade social ou não. 

Tenho refletido sobre a_ matéria e confesso que tenho 
dúvidas. Creio que mereceria um amadureCimento maior, por
que pode se correr-se o risco, não vou afirmar, da proposta 
efetivamente destruir a idéia inicial de seguridade social, em
bora, por outro lado, tenha defendido uma melQQr. especia
lização de recursos, porque o nosso receio é sempre, a cada 
lei de diretri:z;es orÇãtiléntárias o-u a cada elaboração de orça
mento, voltar-se à discussão de quanto das contribuições de
vem ser retiradas para outras finalidades. 

Acredito que essa fleXIbilidade é um pouco perigosa, já 
que a despesa da Previdência Social não é flexíVel, ela é prede
terminada. Esta é a minha preocupação. Agora, concordo 
que ao resolver um problema podemos criar um outro maior. 

Quanto à reforma fiscal na área da f'r~vidência_ Social, 
em princípio, a idéia básica seria simplificai" ·as-contÍ"ibuições 
à medida que se tem uma alíquota única, 10% para tudo, 
tornando menos cara a formalização da mão-de-obra, era urna 
das razões, uma das bases apresentadas. Também, com a 
introdução da contnbuição sobre transações financeiras au
mentaria a base de contribuição porque praticamente todos 
,passariam a ser conti"ibuintes.. _ ·--·------

Mas essa diminuição de 20 para 10% na folha nos trará 
um deçré~~imo de 6 bilhõ_es de dólares. E a contribu!ç~o-~c;>bre 
transações financeiras deverá t:~nder, em princípio, 12 bilhões 
de dólares. Em princípio, nos cálculos apresentados, 12 bilhões 
de dólares. Nos nossos cálculos, para compensar, partindo 
do princípio que são 12 bilhões de c;:lólare_s, nós teríamos que 
participar em torriO de 40% dessa nova fonte, não para cobrir 
os 6, porque, na verdade, é um pouco menos de 6, à medi-ia 
que as alíquotas sobre a folha e sobre o salário seriam somente 
da Previdência Social, não se tirariam, como hoje, 15% disso 
para a saúde. Então, a perda é de um pouco menos de 6. 
Ou seja, nós precisarfamos, então, ter uma participação de 
pelo menos 40% sobre essa nova fonte para compensar essa 
diferença. Eu não fiz os cálculos, eu não sei se há uma queda 
de 12,4 para 7,4 do PIB, no conjunto. Eu fiz os cálculos 
apenas das nossas necessiQa4e.s de Previdência Social que se
riam, então, em torno de 5 bilhõe~ _de dólar~s, com 4,5 a 
5 dessa nova fonte, ou seja, contribuições sobre transações 
financeiras para cobrir essa diferença, e continuai"lamos·na 
mesma posição, em termos de entrada de recursos, já que 
continuamos acreditando que a boa administração dos recur
sos e algumas dessas reformas estruturais, em termos de apo~ 
sentadorias especiais e por idade e a idade mínima dariam 
o equilíbrio que a Previdência precisa e não necessariamente 
recursos adicionais, O que desejarfarnos hoje seria a manu
tenção do mesmo nível de recursos, isto sim, e com segurança 
evidentemente. 

__ Oaro que passaremos e continuaremos com um proble
ma: quando vamos ter uma reserva mínima para os momentos 
de conjuntura difícil? 

Talvez fosse interessante que a reforma nos desse um 
pouco a mais, para podermos constituir essa reserva. 

A participação da seguridade social no PIB, V. Ex~ mesmo 
já respondeu. Creio que é algo em torno do que V. Ex~ citou. 

Considero discutível a questão da diferença de idade para 
homem e mulher. Sessenta e cinco por cento dos países que 
têm- sistema organizado adotam o critério de idade idêntica 
para homens e mulheres, de 60 a 65 anos, não estou bem 
certo; e 40% adotam uma diferenciação entre homens e mu
lheres, embora sem justificativas do ponto de vista biológico, 
mas eventualmente por outras razões que foram aqui citadas. 

Não fecho questão em relação a isso, embora tenha pro
posto u~a idade idêntica, pois é um assunto a ser discutido. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a pala
vra ao Senador Almir Gabriel para a réplica. 

O SR. ALMIR GABRIEL- Sr. Ministro, gostaria de 
ouvir uma palavra de V. EX" sobre a questão da idade relativa 
da população, vamos dizer, do Sul, do Sudeste. 

_ ... 0 SR. PRESIDENTE. (Nabor Júnior)- Çom a palavra 
V. Ex•, para responder às indagações do Senador Almir Ga
briel. 

O SR. MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Eu 
tenho dito, e sou coerente com isto, que nós temos que ter 
Urila idade rníx:tima, não s.ei qual é._ Nós propusemos, em princí
pio, 62 anos, mas não temos os estudos atuariais_ demográficos 

_suficientemente precisos para estabelecer essa idade. 
Há três meses, encomendamos à Fundação João Pinheiro 

e à Universidade de Minas Gerais, em conjunto com a Univer· 
sidade de Campinas, que eStão nos fazendo esses estudos, 
e acreditamos que quando a questão entrar em debate nós 
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teríamos esses eStudos para fundamentar e, inclusive, aí, anali
sadas as difeü'!nçaS -regionais. 

Mas, de antemão, é interessante considerar que crsistema 
atual em qualquer hipótese. por tempo de serviço, é injusto, 
porque quando se analisa o perfil das pessoas que se aposen
tam, vamos observar com muita clareza, que estão se aposen
tando cedo aquelas que têm melhor nível de renda e, em 
conseqüência, melhor qualidade de vida; e os que estão apo
sentando tarde são_ exatamen_te as pessoas com menor renda 
e menor qualidade de vida. . ~ . . 

Então, sobre esse aspecto, o sistema já' é 'injusto, õu 
seja, a maioria das pessoas com poucas condições financeiras, 
de baixa renda, não estão s_e aposentando, hoje, de qualquer 
forma, antes dos 55 ou 60 anOS de i4ade. Concordo que preci
saríamos ter dados. mais claros e mais precisos ·em relãÇão 
a essa análise e ela está sendo trabalhada neste ~omento. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa per
gunta ao Senador Almir Gabriel se deseja formular mais algu-
ma pergunta ao Sr. Ministro. · · · -

O SR. ALMIR GABRIEL- Ministro Reinhold Stepha
nes, insisto que a presença- ·de V. Ex• é um matc.o capaz de 
demonstrar que o sistema público de previdência social, neste 
País, é possível dar resultados, se levado a sério. 

Lembro-me que discutíamos, na Comissão de Assuntos 
Sociais, na presença do Professor Roberto Macedo, Célio 
Silva e outros, que a assim chamada diferença de 4 trilhões 
de cruzeiros que o País tinha que cobrir, para fazer face aos 
147% e outros benefícios, eu dizia que o· próprio sistema 
é capaz de absorver. E V. Ex~ provou isso. 

Hoje, a Previdência Social consegue ter alguma coisa 
como 1 t.rilhão de cruzeiros de saldo ao mês, apesar de não 
divulgar os dados. AtuaJmente, tenho muito mais_díficuldades 
de ter dados da Previdência Social do que tinha antes. Creio 
que a equipe de V. Ex~ se resguarda um pouco mais. 

Mas como sou uma pessoa ligada, há muito tempo, a 
essa área, me permito o direito de fazer os meüS ·cálculos, 
ainda que empírico-científicos, e admito que hoje o Sistema 
esteja equilibrado. V. Ex• tem toda razão, o sistema não se 
manterá se ele não for possível de guardar, de ter alguma 
coisa como dois, três meses, e não -isSO de agonia permanente 
e diária de ter recursos para pagar a cada momento. 

Assim, acredito que mantida uma administração como 
a que V. Er vem levando, sem dúvida, a coisa chegaria a 
bom termo e atingiria essa capitalização pequenina mas dese
jável para o tema. 

Todavia, quando V. Ex• diz que as despesas da Previ
dência Social são incompreensíveis, com:o· prOfis-siOnal de saú
de, eu lhe diria tãffibém que as despesas da saúde são incom
preensíveis. É absolutamente significatíVo para a socie-dade 
brasileira que tenhamos c;lareza de ·que o bacilo da tuberculose 
não sabe a diferença entre o trabalhador que tem carteira 
e o trabalhador que não tem carteira. A hanseníase a mesma 
coisa. Enfim, o estado de saúde do conjuntq da população 
tem a ver não apenas com a condição de que um determinado 
grupo da população tem urna boa expectativa de vida, tem 
um bom nível de saúde e sim que o conjunto tem também. 
E é dramático o que temos assistido ao longo desses últimos 
anos. 

O Brasil, que já gastOu _cerca _de_ 6~3% do seu Produto 
Interno Bruto com saúde, hoje, gasta menos do que 2,4%, 
o que é absolutamente impossível em termos de gastos, porque 
isso representa menos do que 50 dólares percapita/ano, com-

parado com outros países da África, Ásia, da própria América 
Latina. Nessa comparação verificaremos que a nossa situação 
é dramática. 

Então é impossível dizer às mulheres que deixem de parir. 
É impossível dizer as pessoas que deixem de adoecer, como 
também é impossível dizer que elas devem deixar de se tratar. 

Por isso mesmo, a política de Saúde, no meu entender, 
é intrinsicamente ligada à política de previdência, como tam
bém à política de assistência, como Um conjunto-de políticas 
que permitam fazer com _que a sociedade brasileira dê o passo 
digno em telação à questão da vida do conjunto da ~ociedade. 
Isto é, o Estado brasileíro podei fã:Zer- políticas que cubram 
os riscos das pessoas, mesmo porque temos como indicadores 
que o Brasil chegará no ano 2010 com uma população de 
192 milhões de habitantes. Daí, 12 milhões terão mais de 
65 anos, 50 milhões com menos de 14 ~mqs; teremos 130 

-Milhões de pessoas econoni.icamente ativas-~ Se sairinos do 
modelo económico cj_tie estamos, em que te-mos, hoje, 62 mi-

---lhões de pessoas economicamente ativas e apenas 30 milhões 
formalmente ligadas ao trabalho, quer dizer, se tivermOS Uma 
economia includcnte, em que as pessoas possam estar no mer
cado formal de trabalho, com certeza absohitã teremos uma 
Previdência absolutamente equilibrada. Eu até diria, se hoje, 

. _ ao in_vés d_e 30 milhões de contribuintes, tivéssemos do total 
de 54 milhões de pessoas ocupadas alguma coisa corno 40, 
45 milhões descontando para o sistema, este estaria absoluta
mente tranqüilo, equilibrado e podendo satisfazer as necessi
dades de seguridade social do conjunto da nossa população. 
Eu diria, portanto, que V. Ex~ bem pode juntar ã sua palavra 

-de _profundo conhecedor da área da Previdência, uma palavra 
-Çle extrema significação, que sed~ <;Jizer que ao lado de todas 
as coisas que acontecem dentro da Previdência, ~e a sociedade 
brasileira não buscar um outro modelo de crescimento econô
mico, ·um outro modelo que seja capaz de incluir toda essa 
população que vai ainda ttascer--e ·cre-scer ·e ser ativamente 
económica, chegaremos ao desastre. Agora, ao contrário dis
_so, se passarmos a ter um crescimento econômicó indudente, 
rião teremos por que ter medo dos 28 milhões de empregos 
novos que o Brasil terá que criar até o ano 2010. 

Espero que V. Ex~ junte à sua palavra a Sua competêriCia, 
a sua autoridade nesse mesmo discurso, em prol de um novo 
País. 

Muito obrigado pelas iilforrnações. 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Eu só me permi
tiria dizer que quanto às informações, o Senador tem razão, 
-teffios segurado-Uri:i pouco as informações. Primeiro, porque 
havia uma dança de números den_tro da Previdênc_ía Soctal 
que hoje, felizmente, não eXiste mais. Hofe temos um -nú.iJ?.ero 
claro, correto. Segundo, havia o uso do número muitas vez~ 
não correto, a medida em que se divulgasse _esse número 
antes do_ tempo. Mas, já a partir deste mês d_e agosto_, o setor 
correspondente está autorizado a mensalmente divulgar, inclu
sive em boletim, todos os números da Previdência Social. 
Mesmo independentemente disso, nós, mensalmente, quarido 
eles eram pedidos pelas re..;;pectivas comissões, no·caso a Co
missão de Seguridade Social 1 fornecíamos mensalmente esse 
números. Agora eles já passam a ser distribuídos inclusive 
em boletim, mensalmente. 

Então, pe"Ço desculpas, mas havia uma razão interna, 
estratégiCa. O Senador COfi!preendeu. 

COncordo, também, com a colocação de que as questões 
da saúde são muito mais dramáticas do que as questões da 
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Previdência Social, porque a diminuiçãO- de -InVestimento na 
saúde se traduz no aumento estatísticas nas mortes, imediata
mente. O que, sob outrO aspecto, sempre me chamou à _aten
ção é que p.a Previdência Social o direito é iridividualizãdo, 
quer dizer, a pessoa tem o direito a receber, nO final do 
mês, aquela pensão. aquela aposentadoria ou aquele auxilio. 
É um direito indivídualizado. Tem-se que pagar, não há como. 
E a saúde como é um direito coletivo, embora sob o aspecto 
de resultado final da não aplicação do recurso, é riiU.ito mais 
dramático do que um eventual não pagamento de um bene-
fício. -- -

O SR. ALMIR GABRIEL - Sr. Ministro, trabalhei 
em Santa Casa, é impossível dizer que não se interna uma 
pessoa porque ela não tem um carteirinha. 

O SR. REINHOLD STEPHANES- Eu sei. Estou con
cordando com isso. Estou dizendo que é muito mais dramático 
porque, à medida em que não se aplica recursos, não se gasta 
recursos na área de saúde, as estatísticas de mortalidade au
mentam imediatamente. Por isso é muito mais d:l-amático. 
Quando eu me referi antes~ foi apenas no sentido de como 
calcular e aquele recurso terá que ser pago no final do mês 
e não há como fugir- disso. 

O SR. ALMIR GABRIEL- Pois não. Estou satisfeito, 
Sr. Presidente. 

Durante o interpelação do Sr. Almir Gabriel, o 
Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, J1 '>ecretário. 

O SR. PRESJi!'!ENTE (Dirceu Carneiro):.:.._ Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMA TA (Sem revisão da orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro Reiilhold Ste
phanes, primeiro, desejo cumprimentar V. E~ pela eXposição 
que está fazendo, nesta tarde, aqui, no Senado Federal. 

A iritrodução que V. Ex• fez, a exposição com a qual 
V. Ex- inicioU a sua fala, aqui, foi preocupante._ Os da_dos 
que V. Ex• colocou nos deixam, até, com a sensação de perder
mos ·o sono diante da problemática da Previdência Social brasi
leira. Entretanto, a segurança com que V. Ex~ dirige 3 iriS:titui
ção, a maneira como V. Ex~ colocou, também, as duas posições 
e os modos como esses problemas podem ser resolvidos nos 
dão a segurança de que, apesar da turbulência;-das dificul
dades circunstanciais; dos problemas que foram se acumu
lando, há solução para os problemas quando há brasileiros 
capazes, como V. Ex~, bem intenciOnados e desejosos de resol
verem esses problemas. _Devo registrar,_ num momento s.rave 
oomõ este enfqiie-vive-o Brasil, Uin OUtro -motívO ae S3:tiSf3:çãO 
para nós. V. Ex~. cujo desempenho é tão bom à frente do 
Ministério da Previdência Social, é um políticO -como nós. 
Quer dizer, nos quadros políticoS, que tantaS- Vi:Zes sofrem 
críticas, encontramos uma pessoa como V. Ex~ que, indo para 
o Ministério, representa muito bem toda a categoria, como 
muitos nutros companheiros nossos em governOs- ele ""Estados 
e Secretarias, demonstrando o grande volume de serviço que 
eles podem prestar ao País, resolvendo - como_y. Ex~ está 
fazendo---,. grandes problemas de Estados e Municípios brasi
leiros. 

Eu faria apenas duas perguntas, dentro dO enfoque de 
V. EX1', para ouvir a sua opinião como grande especialista 
no assunto e que a cada dia se vem aperfeiçoando na discussão 
e no estudo desses problemas. 

Primeiramente, com relação ao atual sistema, percebe
mos pouca discussão tanto daquele que, trabalhando, está 
_contribuindo, como daquele que, aposentado, começa a rece, 
ber; o contribuinte nã·o di$çute os problemas da Previdência, 
não participa, não tem conhecimento desses números, não 
sabe que, se a situação continuar desse jeitO, daqui a pouco, 
ele nã() irá sequer receber a aposentadoria. Cria-se aqueTã 
noção de que a Previdência é uma ·éntidãde do Gove.rno ~ 
que o Governo é uma vaca que- come capim no céu e dâ 
leite na terra. O contribuinte está tran-qUilO; Dào tem ptObleriJ.à 
algum e o Governo tem que arranjar o dinheiro que o contD.-; 
buinte não quer saber de onde vem. 

Diante disso, dois pontos me trazem freqüentemente_ .. à 
reflexão. Primeiro, de que_ maneira V._ EX1' vê_a saída do Gti.::
verno da Previdência? Seria criada Uma cOmissão paritária, 
eleita, de em.pregados e empregadores; e essa entidade autó
noma viraria Previdência Social, com uma administraçãO prafl..:. 
camente privatizadil,-tecnificada, com o Governo fora? <íú 
até uma representação paritária: Governo, empregados e eçti
pregadores? Porque, aí, os aposentados, as associações d_e 
aposentados que viessem a participar da eleição dos represen
tantes estaduais, dos seus delegados federais, da administração 
çentral, poderiallJ. discuti(' amplamente as metas, os problemas 
e a situação da Previdência. E creio que isso daria à Previ
dência, com maior particip3.ção, um pouco maiS de agilidade 
e uma melhoria de suas contas e do seu desempenho. 

A segunda questão: como V. Ex~ vê o eStabelecimento 
de um teto de aposentadoria na Previdência? Ou seja, liaveria 
um te to, até determinado número de salários mínimos, em 
que a aposentadoria seria feita pela Previdência; acima disso, 
o cidadão pagaria um fundo privado e se aposentaria dentro 
do limite que pudesse ou desejasse pagar. 

Eram as duas colocações que gostaria de fazer, cumpri
mentando V. Ex~ pela magnífica ~:yK>sição na tarde de hojç~ 

O SR. MINISTRO REINHOLD STEPHANES- Ágrá: 
(teço ao nobre Senador Gerson Camata as referênciaS elogiO
sas à minha pessoa. 

E gostaria de começar pela segun(la pergunta, porque 
é mais fáCil e a essa sou favorável. 

-_E-feiivamente, temos que t~r um teto -se for de cinco 
ou dez salários será uma decisão a ser tomada; hoje ele é 
de dez. E devemos criar uma motivaç_ão para os fundos com
plementares de pensão, que não só são importantes para com
plementar uma pensão, uma aposentadoria, mas, fundamen
talmente, para gerar poupanças para o desenvolvimento nacio
nal. Esse, a meu ver, é um fator extremamente -importante"~ 
Sou Da:stante TaVOtãvel à colocação feita na segunda pergunu!. 

Quanto à primeira, acredito na necessidade de profissio
nali~ção da Previdência Social, mas não acredito que e_i~ 
tenha sucesso com comissão paritária. Acredito até que pode
ríamos ter um conselho gestor paritário, com alguns lirnit~_ 
para não imobilizar a execução dos programas; conselho pa:ra 
definir algu1n:~s regras e dentro_ 9-~las o gesto.:: - o MinistfQ-! 
ou o Presidente do INSS - passaria a administrar com certa 
lib.erdade dentro dessas linhas. Eu não acredito numa comis
são paritária de administração propriamente dita, ape-nas -em 
um conselho gestor,_ dentro de determinados limites. Isso, 
sim, seria posSíVel. -

O SR. GERSON CAMA TA- Muito obrigado a~ Sr. 
Miq.istro Reinhold Stephanes e a V. Ex•. Sr. Pfesider 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo 
a palavra ao Senador Jonas Pinheiro, para as iiltéfpelações 
que desejar faze:r-ac;--s(. Ministro Reinhold Stephanes. 

O SR. JONAS PINHEIRO (Sem revisão do orador.) 
- Sr. Ministro, minhas consideraçó~s iniciais podem até ser 
tomadas como supletivas, desnecessárias, redundantes, por
que dizem respeito ao que já foi dito pelos nobres Senadores 
que me ante.ce.deram; dizem r~speito à atuação de V. Ex~ 
à frente do Ministério da Previdência Social, cujo comando 
assumiu em meio a um estado de -deterioração daquela entida
de, em meio à crise mais violenta de que se tem cop.heqimento, 
em meio a greves dos trabalhado_res da Previdéncia, em meio -
a uma desorganização admínistrativá.- em meio aoS escândalos 
que abalaram a Nação. No-entanto, V- _Ex~, tendo recebido 
essa herança má, ruim, tem-se conduzido e havido com_habili
dade e competência. Já podem ser vistas numerOsaS vantaiens 
e grandes resultados em cons~qüê~cia, da admini~tração de 
V.E~ . 

Permita-me recordar aqui, que, quando da nomeação 
de V. Ex\ eu me enchi de entusiasmo e de confiart_ça quanto 
ao que V. Ex~ viria a fazer, porque havíamos sido compa
nheiros de trabalho na CPI _que apurou as irregularidades 
do INSS; aquela CPI que teve un;t grande papel, dando uma 
grande contribuição para trazer _à tona e à reflexão da _1'4 ação 
inteira a corrupção, os desmandos, as fraudes __ que pulavam 
e permeavam a Previdência. Portanto, estc~)U ~end? repetitivo, 
já que V. Ex~ recebeu aqui, dos meus antecessáres, a mais 
rica e justa adjetivação, os aplausos, os louvores. 

Eu não teria muitas perguntas a fazer, até porque V. 
Ex\ na sua exposiÇão, foi niuito âidátiéO, coerente, racional 
e infófmOU muito. Outras p~rguntas respondidas por V. Ex~ 
foram também esClarecedoras. - ---

De modo que eu me ateria apenas a u~ qúestiOn.amento 
que tenho ouvido por onde passo sobre a possível idéia da 
privatização da Previdência._~ª~-os ou não vamos privatizar? 
Eu queria que-v. Ex~ fizesse algumas considerações sobre 
as vantagens e desvantagens de uma possível privatização da 
Previdência, com__uma abOrdagem, se -pO-ssíVel, do modelo 
chileno, porque temos informações que- é ·um -modelo que 
tem dado resultados satisfatórios e tem sido, inclusive? expor
tado para outros países. Eu gostaria, portanto, que V. Ex•, 
SI'" possível, fizesse algumas conside!açõe~ sobre o _~?odeio 
r.::hileno, relativamente à- ptiVãtização ou não da nossa P~~vi
dência, bem como ·se ·o-·modelo de capitalizaçã_o é o qUe mais 
convém, ou o de repartição, como é atualmente. 

São essas considerações que, mesmo genericamente, me 
satisfariam a curiosidade. 

O SR. MINISTRO REJNHOLD STEPHANES -Em 
primeiro lugaf, muito obrigado, meu llobre SenáâOf--Jonas 
Pinheiro. 

Inicíalmehte, gostaria de dizer _que temos considerado, 
muito, os documentos oriundos do congresso Nacional. 

Os documentos da CPI forain analiSãdos e debatidos na 
nossa gestão ~o-Mülistério da PreviCf~IiCia, e, au, muitos levan
tamentos e muitas recOmendações impoitarites Iorilm e estão 
sendo adotadas, como também o doCumento da Câ"mar_a_ dos 
Deputados, da Comissão Especla] sobr_~--estudos da Previ
dência Social, que também nos trouxe uma orientaçãOã seguir. 

Até começaria mais ou menos dentro da idéia do docu
mento da Cànlara. O_-documento da Câmara n~s informava, 
com muita clareza. que não deveríámóS-nem"iurlú~:ntà"r ãlíquo-

tas, nem criar novas contribuições, nem discutir questões pre
videnciárias e estruturaiS, desde que se colocasse a casa em 
ordem ou que fosse demonstrado se se estaria, Pelo menos, 
no caminho para colocar a casa em ordem. 

Então, a nossa primeira preocupação foi, justamente, 
no sentido de trabalhar e colocar a casa e_-gt ordem, até para 
adquirirmos condições para discutir as oUtras questões-. 

Logo que assumi, debatia-se muito essa questão de priva
tiz3.Çcl0, ou não, da Previdência Social. Procurei afastar essa 
discussão. Temos, no -momento, questões mais graves. Temos 
que melhorar primeiro a nossa qualidade de serviço, reorgani
zar-n-os, arrecadar melhor, acabar com as fraudes; enfim, colo
car a casa em ordem e nos credenciarmos para os âebcites 
seguintes, tanto em termos de alteração de legislação, como 
em termos de alterações estruturaiS. Procutamos afastar um 
pôuco·esse debate,- até porque ele estava sendo polemizado 
e acabava interferindo na administração da Previdência. 

Um outro Ponto que temos sempre em mente ao discutir 
Previdência Social é proCur-armos nos bas_ear no conhecim~nto 

- Ui.tiVersal - o que se passa no mundo em termos de Previ
dência Social - e aperfeiçoar a nossa Previdência de acordo 
com a nossa realidade, mas incorporando princípios e concei
tos do que se pratica no mundo. O mundo todo pratica uma 
Previdência Social onde existe um sistema básico estatal, uni
versal para todos e sistemas complementares de Previdência 
Social; aí, sim, sistemas complementares que podem ser públi
Cos ori privados. Na maioria dos- países os Sistemas são priva
dos. 

O Chile surgia como um modelo, eu diria, totalmente 
privatizado. É o único modelo que levou a_ privatização ao 
extremo. Eu pessoalmente estive no Chile_ algumas vezes~ 
conheço o sistema~_ discuti-o várias vezes e até creio que o 
Sistema para o Chile vai bem. Só qUe teinos que entender. 
que o modelo chileno - o tipo do sistema é o único que 
existe~ e no qual podemos nos basear - poitantó, DãO é 
suficiente ainda para nos dar o conhecimento universal a ponto 
de o considerarmos correto. El~ foi planejado pelo ministério 
da economia do Chile, dentro de um modelo de desenvol
vimento econômico para o Chile, e principalmente comO ills
trumento de geração de poupança de longo prazo para o desen
volvimento chileno. E O Chile, a partir daquele momento, 
a partir do início da década de 80, en~rou num processo de 
desenvolvimento. _É um país com 12 milhões de habitantes 
dos quais--quatro milhões são trabalhadore~_ e o novo sistema 
tem apenas EO mil pessoas recebenslo por ele. O nosso tem 
13 milhões de pessoas recebendo; quer dizer, as dimensões 
e as características são ID!iito diferentes. 

EntãO, no Chile, com uma economia uniforme, em pleno 
crescimento nesse período, os fundos renderam o mínimo, 
em termos reais, de 7% ao_ ano, durante 1 O anos. 

Erttão, para a Chile, o sistema efetivamente funcionou 
e está funci J.ndo, mas eu teria muitas dúvidas ainda quanto 
a se transplantar um sistema desses para o Brasil. Eu preferia 
manter a idéia do sistema básico universal e do sistema comple
mentar, aí, sim, através de fundos de pensão. 

Quanto ao sistema de repartição e capitalização, penso 
que o nosso sistema é de repartição simples, deverá continuar 
nesse sistema -não há por que mudar- embora deva manter 
algumas reservas para os momentos de dificuldade; a comple
mentar, sim, essa só pode ser por sistema de capitalização, 
claro. 
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Não sei se respondi, Senador. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Respondeu é estou satis
feito; retomo a-palavra apenas para~estimar que V. E~ contiM 
nue assim motivado, com essa- dedicação exemplar, com essa 
competência invejável, para o bem da nossa previdência e 
para o bem do Brasil. 

O SR. MINISTRO REINHOLD STEPHANES- Muito 
obrigado, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiróf~~Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de CarValho. · 

O SR. CID SABÚIA bE CARVALHO (Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Senadores, 
confesso a V. Ex~, Sr. Ministro, que creio muito na sua compe
tência, na sua experiên.ciã, -e sei que a stia gesfáõ tem sido 
extraordinária, à frente desse diíícil Ministério", O cjllal Conhe
cemos bem por uma Comissão de Inquérito sobre a Previ
dência e, depois, por uma outra Comissão de Inquérito em 
que investigamos o ex-Ministro António Rogério Magri. 

Sabemos da problemática da Previdência Social, inclusive 
por uma comissãO da qual participo e que presido onde é 
relator o eminente Senador Almir Gabriel, cuja competência 
V. Er teve, há poUcos instantes, oportunidade de dela se 
acercar, pela explanação que ele fez aqui, para juStificar as 
indagações que produziu. 

Mas não queria deixar que V. Ex• passasse pelo Senado 
Federal sem colher a nossa preocupação, principalmente a 
minha preocupação pessoal, respeitante a essa questão da 
aposentadoria. Sabemos que a má gestão previdenciária levou 
este País a mil necessidades e a um quadro de agruras. V. 
E~ sabe que, no momento em que estamos aqui, converSando, 
o povo está lá fora, exigindo o impeachment, exigindo a renún
cia do Senhor Presidente da República, pelos desmandos que 
endividaram o País e pela subtração do dinheit_:o público, pelo 
favorecimento indevido de pessoas que se acercaram de Sua 
Excelência, o Presidente da República do Brasil. 

Tenho medo nesta hora, Sr. Ministro, quando tentamos 
alterar os critérios de aposentadoria, de que terminemos por 
projetar um resultado patológico de crise no quadro jurídico 
brasileiro, dentro das instituições brasileiras.- Sei que estou 
falando para um dos grandes entendedores da Previdência 
Social, que é exatamente o Ministro cujo livro por ele me 
foi dado, que conheço e li e dele me servi para o meu trabalho. 
Mas a verdade, Sr. Ministro, é que a aposentadoria-prêmio, 
a aposentadoria por tempo de serviço, não pode merecer essas 
considerações que emergem--de um cen_!riQ doentio, patoló
gico, que, queiram os bons fados, seja de uma rápida transição. 

Nós sabemos o quão é importante na vida do cidadão 
o património que se fOrma por suãs conquiStas diante do Esta
do; e o património de conquista diante do Estado não pode 
ser criticado_, porque o Estado é o próprio cidadão~ é o cidadão 
organizado. Cidadãos se organizam e formam o _Estado. É 
o Estado que deve devolver as garantias a cada cidadão. 

Eu temo muito, Sr. Ministro, e isso me preocupa quando 
se fala, como V. Ex~ falou esta tarde, no juizo crítiCo da 
aposentadoria por tempo de serviço. Não sei por que, de 
repente, vamos considerar que ninguém deve se aposentar 
por tempo de serviço e passamos a imaginar fóimulaS, como 
se o brasileiro fosse detentor de um índice de sobrevida de 
cem anos, porque, do modo como estamos pensando, é evi
dente que o direito "à aposentadoria vai assistir a pessoas às 
portas da morte, a moribundos talvez ou àqueles que tenham 

uma perspectiva de vida que, com certeza, na média nacional, 
não é avantajada. 

É quase que uma fuga do Estado do verdadeiro sentido 
sociológico da Previdência, porque alguns entendem de Previ
dência pela sistemátic·a que ela representa neste ou naquele 
país, mas muitos hão de compreender a previdência pelo sen
tido _filosófico de que ela se reveste. Pre_ver para prover é 
talvez o seu princípio básico, e isso vem da filosofia "comtea
na", de Augusto Comte, qUe tanto enibalou os sonhos da 
República brasileira. 

·- Na verdade, o sentido sociológico da previdência é esse: 
de que as pessoas contribuem para que, nas necessidades, 
tenham de onde socialmente fazer a retirada. Quando passa
mos a ver um Estado que se restringe na Previdência e que 
dela tenta se descartar, ficamos com o receio de que o Estado 
igualmente queira se afastar desses princípios filosóficos bási
cos, que fazem parte da própria teoria do Estado, da própria 
existência do Estado. 

O Estado existe por mil razões: a segurança do indivíduo. 
a administração do país, a pessoa jurídica, que é esse Estado, 
para ordenar o que chamamos de direito. Há mil razões, 
mas uma das razões básicit.S é a garantia de que é possível 
uma existência humana digna, e a existência humana digna 
diz: trabalha-se e há a aposentadoria-prêmio por tanto tempo 
de trabalho. A aposentadoria-prêmio é um instituto. Não é 
só a idade que deve ditar a aposen1adoria. O homem trabalha 
por tãntos anos, esgota a sua saúde. esgota as suas energias 
para fazer jus a esse prêmio. E eu quero dizer ao nobre Minis
tro que, hoje, no mundo inteiro, um ramo do Direito ganha 
projeção. E exatamente o Direito Premiai, aquela oportu
nidade em que o Estado tem que devolver ao cidadão, em 
forma de prêmio, aquilo que o cidadão propiciou ao próprio 
Estado. Temos muitos prêmíos no contexto do Direito em 
todos os países, e a aposentadoria é um desses prêmios ao 
que trabalha. Desaparecendo isso na área previdenciária, Sr. 
Ministro, eu não sei o quê, no lugar disso, se porá socialmente 
no País. 

Tenho medo que V. Ex~ tenha razão nesta hora patoló
gica, em que o Brasil, alé_rg __ 9:~ ep.fermo, é hipocondríaco 
também. Temos todas as nossas doenças, adquirimos umas 
outras tantas por força da dívida externa e ainda assimilamos 
um outro tanto por uni contágio internacional nunca perfeita-
mente explicado. _ 

Não será, Sr. Ministro, que esta hora é abSo-luta"mente 
inadequada para mexermos nesse instituto básico à felicidade 
humana, â condição social do cidadão e da família brasileira? 
Não será que vai parecer brincadeira, nesta hora de crise, 
querer-se que o brasileiro se aposente pela idade, quando 
alcançar a idade é a grande dúvida do brasileiro? 

Eu gostaria de questionar essa sua posição, com todo 
o respeito que o senhor rne merece e por toda a dignidade 
com que V. Ex~ se projeta, pelo magnífico exercício do cargo 
que vem tendo até o presente momento. 

-Sua palavra é tão abalizada, Sr. Ministro, que é impor
tante ao Senado registrá-la nos Anais, diante dessa peça con
testatória d~ um Senador de Oposição. 

O SR. MINISTRO REINHOLD STEPHANES - ini
cialmente meus respeitos, caro Senador. Tive a oportunidade 
de trab~ar com V. Ex~ numa das comissões parlamentares 
de inquérito e ali aprendi a respeitá-lo, principalmente por 
seu saber jurídíco. 
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Eu gostaria de ponderar alguns pontos, sem, evidente- O SR. CID SABÚJA DE CARVALHO -Essa parte 
mente, discordar .das CQlo_cações. Acho que, qúã.ntO à hora_ ~nal da colocação de V. Ex~, além de muito honesta, é muito 
da discussão, do debate dessa questâo, isso é uma decisão . ~emocfática. Sente-se que V. Ex~ deseja o debate, deseja 
política que o Congresso Nacional ~erá que assuniif p-ãta ver encontrar soluç-ão adequad~ para essa verdade que tão bem 
qual o melhor momento para disCl,ltir. V. Ex~ colocou. A Previdência Social foi vítima constante 

Agora, cabe a mim, como Ministro- dessa área, neste da fraude, da fr~ude instituciofiallZada;-qualldo enganar-se 
momento, propor os temas para discussão, porque temos que a Previdência passou a ser até um mérito. Ninguém se culpa, 
pensar não só no trabalho e nos objetivos de_ curto prazo, ninguém tem peso na consciência por enganar a Previdência 
mas quem trata tle Previdência Social tem que pensar para ou por ela usufruir indevidamente. 
a próxima geração. Temos que pensar para oS que começam Em outra oportunidade, voltaremos a debater e quero 
a contribuir hoje e que vão, daqui a 30 -ou---40 anos, receber louvar a inteligência da resposta de V. Ex~ Estou muito satis-
os seus recursos. Tanto que, se essas alterações estruturais feito. ---
fossem adotadas ou votadas pelo Congresso neste ano ou O SR. MINISTRO REINHOLD STEPHANES-Muito 
no próximo ano, elas só trarão efeito mais sentido, em termos obrigado, Senador. 
de caixa, para a Previdência Social, dentro de 10 ou 15 anos. O SR.PRESIDE~ (Dirceu Carneiro)_ V. Ex~ deseja 
Portanto, estamos adotando uma visão de longo prazo. · usar o tempo de tréplica? 

Gostaríamos também de consi<;lerar que o sistema não . O SR. MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Náo 
prevê só idade mínima, ele também prevê a combinação mista Sr. Presidente. 
com anos de contribuição; quer dizer, não precisaria só, neces
sariamente, ter-se uma idade mínima de 60_ anQS ou 65; podia-__ 
se ter, conforme está proposto, uma idéia mínima combinada 
também com números de an_os de contribuição. OU seja, quem 
contribui durante 40 anos não precisa atingir a idade mínima. 

Devemos também considerar - eu tenho sempre me 
colocado de forma muito livre, muito aberta em relação a 
essas discussões- que qualquer sistema que viertnos a estabe
lecer, em termos de idade ou em termos de anos de contri
buição, terá que ser baseado em cálculos atuarias e em indica
dores demográficos; evidentemente, de acordo com o número 
de anos que se contribui, vai-se ter um determinado valor 
a receber na frente. O que não pode acontecer- e até_ quero 
pedir desculpas, porque vou forçar uma colocação, que não 
é nova, é muito antiga - é fazermos de COQta que estamos 
contribuindo para a Previdência Social e a Previdência fazer 
de conta que paga depois. Isso vem ao encontro de uma afirma
ção que fiz, no início da minha exposição, que mais da metade 
das pessoas que hoje recebem da Previdência, ou nunca contri
buíram, ou co"Qtribuíram, nc;> máximo, cinco anos para a Previ
dência Social. É claro qUe há Um grupo- que contribuiu muito, 
30, 35 o_u 40 anOs, e. aí acaba recebendo menos em função 
disso. .. -

Acho que a Previdência Social tem que ser observada 
como tal, em termos de entradas e saídas de recursos. Tem 
que haver um risco e tem que haver um prêmio p3.ra paga
mento desse risco. Então! ~-~ntro desse contexto que entendo 
caber o debate da questão da idade míriíriia:. E, fambém, 
dentro de um outro contexto que é o da Injustiça sodal que 
se pratica hoje. 

Concordo com muitas cqloca:ç9!!~ que forã.m-fdiis, aqui, 
em termos de diferença de expectativa "de vida entre as várias 
regiões do Brasil, e de acordo com o nível d~ _r_enda das pes
soas. Mas, a questão prática, hoje, é que ·estãh-;-ganiüirido, 
recebendo da Previdência Social, as pessoas que dispõem de 
melhor nível de renda e melhor qualidade de vida. Os mais 
sacrificados e os que mais contnbuem com o sistema atual 
têm sido, exatamente, os trabalhadores mais comuns, aqueles 
que têm expectativa de vida menor. São os que- maís- estão 
contribuindo para a Previdência Social; e ~stão usufruindo 
exatamente aquelas pessoas que têm uma viçla média acima 
de 72 ailos. Todas essas questões devem ser_ ç)ebatidas,_díscu
tidas com uma visão de equilíbrio da Previdência Social: 

Pessoamente, não fecho questão sobre esses aspectos. 
Ao contrário, estou abrindo essas discussões. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Eduardo. -

O SR- JOSÉ EDUARDO -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, prezado Ministro Reinhold Stephanes, eu estava nã. sessão 
final de votação do relatório da CPI e, infelízmente, não pude 
acompanhar a sua explanação inicial. Mas, conhecerido V. 
Ex~ cOmo conheço, encontro-me aqui, não para fazer uma 
pergunta, mas para registrar o orgulho dos seus coestaduanos, 
do povo do Paraná, em ter V. Ex• â frente de um Ministério 
da importância social do Ministério da Previdência, cuja histó
ria registra, em sua administração, os maiores desmandos, 
tais como desvios, corrupções, falsificações; crime's de toda 
a natureza. Tendo assumido esSa P?-s_ta, em curto espaço de 
tempo, V. Ex~ dá demonstração da sua competência, da serie

-dade com que gere a coisa pública, recolocando o Ministério 
no rumo certo, recriando as condições para pagamento daque
le mínimo, que é devido aos aposentados, aos cidadãos que 
contribuíram, grande parte deles a vida inteira, pãra ter a 
sua aposentadoria. Hoje, V. EX" já começ-a a·apontar·rumos 
para uma solução definitiva do problema das aposentadorias 
no Br:asil. Registramos aqui a nos-s-a satisfação em tê-lo como 
representante do nosso Estado no Ministério da Previdência, 
e queremos dizer, também, que, em algumas ocasiões, já 
temos feito pronunciamentos apontando que a solução do 
Brasil é muito mais de ordem administrativa do que de qual
quer outra natureza. Faltam bons gerentes na gestão da coisa 
pública, seriedade na forma de encarar os problemas~ e na 
busca de soluções efetivas que eliminem as suas causas, não 
soluções demagógicas que- apenas combatem ou dístorcem 
as causas. 

Parabéns a V. Ex•! Tenho a certeza de que os nossos 
paranaenses se sentem orgulhosos de tê-lo ocupando um cargo 
da relevância, como esse. 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Muito obrigado, 
caro Senador. 

O Sr. Dirceu Carneiro, J? Secretário, deixa a cadei
ra da presid~ncia, que é ocUpada pelo Sr. Mauro Bene
vides, Presideiúe. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência indaga dos Srs. Senadoie_~ presentes se há algum 4eles 
que deseje interpelar S. Ex• o Sr. Ministro Reinhold Stepha
nes. (Pausa.) 
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O Sr. MARCOMACIEL .:._Sr. Presidente, peço a pala-
vra. 

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

O SR. MARCO MACIEL (Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste instante final"âa fala 
do Ministro Reinhold Stephanes, não desejo fazer qualquer 
interpelação a S. Ex~ Pretendo somente, Sr. Presidente, em 
rápidas palavras fazer dois registras. 

Em primeiro lugar7 qUero destacar o aceito da política 
previdenciária que veni sendo desenvolvida pelo Governo do 
Presidente Fernando Collor e executada pelo excelente Parla
mentar, especialista em questões de seguridade social, que 
é o Deputado Reinhold Stephanes. Quem o conhece - e esta 
Casa o conhece muito bem, tanto quanto a Câffiara dos Depu
tados -, sabe que é um político na plena acepção do termo, 
e um profissional espe-Clalizado_ nas questões de seguridade 
social e, de modo particular, a Previdência SociaL Por isto, 
não nos surpreendeu a excelente exposição que S. EX" fez 
nesta Casa, bem como os_ debates que, aqui, se desenvolveram. 
S. Ex• não somente mostrou, com muita clareza, a política 
que desenvolve no Ministério, sob sua supervisão, como, tam
bém, respondeu, com muita propriedade, às interpelações 
que lhe foram dirigidas. Por isso, eu gostaria de cumprimentar 
S. Ex• e dizer, também, o quanto isso ajuda a enriquecer 
os Anais da nossa Casa, porque o·seu comparecimento-deixou 
mais claras, mais nítidas, algumas questões que desafiam a 
Previdência Social, sobretudo no instante atual que atraves
samos. 

DeSejo, iambém, ·sr. Presidente -e esse é o segundo 
e último registro - dizer que o comparecimento --de S. EX' 
se deveu a uma convo-cação do ilustre Vice-Presidente da 
Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, o nobre Senador 
Francisco Rollemberg. S. Ex• houve por bem suscitar o compa
recimento do Sr. Ministro Reinhold Stephaties e, antes mesmo 
que a matéria fosse votada - é outro dado que eu gostaria 
de ressaltar- S. Ex~, o Sr. Ministro da Previdência, se· anteci
pou à aprovação do requerimento de sua convocação e desejou 
vir, aqui, por comparência voluntária, para prestar os esclare-. 
cimentos que estavam sendo solicitados. 

Por isso, eu gostaria, tamhé:Ql, de gizar, de salientar este 
aspecto e cumprimentar, portanto·; não somente o Sr. Ministro 
Reinhold Stephanes mas, também, o nobre Senador Francisco 
Rollemberg pela feliz iniciativa que teve ao ptopor-o compare
cimento de S. Ex• ao Senado Federal. 

Eram estas as eonsideraçOes que gostaria de íazer, Sr. 
Presidente.~ Encerrando-as, desejo aperias cumprimentar a Ca
sa e, de modo particular, ao Ministro e aos seus interpelantes 
pelos excelentes resultados que hoje obtivemos na discussão 
das questões de seguridade social em nos·so País. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Ao iniciar
se a sessão de hoje, destaquei, Sr. Ministro Reinhold Stepha
nes, o significado da presença de V. Ex• para discu~ir com 
os Srs. Senadores a eStrutura previdenciária brasileira. Real
cei, sobretudo, o gesto extremamente democrático de V. E~ 
que, antecipando-se à convocação formulada pelo nobre Sena
dor Francisco Rollemberg, entendeu de comunicar-me o seu 
Propósito de vir ao Senado Federal para submeter-se a todas 
essas inquirições e oferecer - não apenas--ao Senado, mas 
à opiriião pública brasileira - os esclarecimentos em tomo 

do sistema previdenciário de nosso País. Acompanhei do meu 
gabinete todos o~-çlebates ql!-e _aqui se travaram e posso, ·neste 
instante, oferecer o meu testemunho de que V. Ex~ respondeu 
a todas essas interpelações com absoluta sapiência, com auten
ticidade, mostrando-se aquele conhecedor profundo da reali
dade da Previdência Social em nosso País. Acredito que atingi
mos, hoje, um dos grandes momentos de um relacionamento 
Executivo e Legislativo, porque o Senado Federal, ao trazer 
V. Ex~ a este Plenário, exercitou uma prerrogativa do seu 
poder de fiscalização e _controle. E, ao lado do pedido de 
informaçOes e da convocação de Ministro de Estado, isso 
significa, sem dúvida, a vivência democrática praticada por 
esta Casa do Congresso Nacional. 

Os cumprimentos, pois, a V. E~. Sr. Ministro Reinhold 
Stephanes. E para que V. Ex• seja acompanhado até o gabinete 
da Presidência, designo comissão composta pelos nobres Sena
dores: Francisco Rollemberg, autor do requerimento de con
vocação, Marco Maciel e o ilustre representante do Paraná, 
José Richa. 

A Presidência, então, faculta ao Ministro Reinhold Ste
phanes a oportunidade de, se assim o entender, apresentar 
as suas formulações finais. -

O SR. MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Sr. 
Presidente, eu gostaria de agradecer a esta Casa a oportu
nidade que tive de manter uma melhor integração. E é essa 
a nossa função, é nossa obrigação prestar informações, dar 
esclarecimentos. 

Agradeço especialmente ao Senador Francisco Rollem
berg, que foi o autor da solicit3ção do requerimento de nossa 
presença. Quero dizer que estamos procurando cuidar da Pre
vidência Social com muita seriedade e profiSsionalismo. Já 
conseguimos algum progresso até aqui, cujo mérito tenho 
transferido aos funcionários da Previdência Social, que estão 
trabalhando muito; são funcionários interessados e compe
tentes. E sabemos, também, que teremos ainda muitos proble
mas pela frente. Mas, pelo menos, temos a certeza _<;te que 
já localizamos os problemas, quais as suas causas, e o que 
deve ser feito para sUa solução, reconhecemos que, com rela
ção a alguns deles, ainda vamos ter muito trabalho pela frente. 
Além da integração aqui ocorrida, recebi também ensina
mentoS dos Srs. Senadores que me fizeram colo~ções. perfei
tamente corretas, que com a minha sensibilidade política e 
como Membro do Congresso Nacional sou obrigado a enten
dê-las; recebi também, através de suas palavras, um grande 
estímulo, inclusive do Sr. Presidente da Casa. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi
dência agradece, mais uma vez, a presença do Sr. Ministro 
Reinhold St~phanes e designa a mesma comissão para acom
panhar S. Ex• ao gabinete do Presidente do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência declara prejudicado o Requerimento n9 592, de 1992, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência lembra aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional 
está convocando para amanhã, às lOh, a fim de proceder 
à votação de vetos presidenciais. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

-l

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 106, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos- do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado il\' _228, de 1991, de autoria 
do Senador Humberto Lucena; que cOncede pensão especial 
a Francisco Paula Cândido, e dá outras providências. (Depen
dendo de Parecer.) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 65, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com õ Projeto- de Lei da Câma
ra n9 92, de 1991, e os Projetós de Lei do Senado n9s 6, 
13 e 100, de 1991.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n? 65; de 1992 (n9 11/91, na Casa de origem)~- de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a regulamen
tação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrá~ 
ria, previstos no Capítulo III, do Título VII, da ConstitUição 
FederaL (Dependendo de Parecer.) 

-3-
PROJETO DE. LEI DÁ CÂMARA 

N' 92, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do a_rt. -336, c, do 
Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câma~ 
ra n9 65, de 1992, e os Projetas de Lei do Senado n~ s 6, 
13 e 100, de 1991.) 

Discussão, em turno único, do Projeto- d_e Lei da Câm~ra 
n' 92, de 1991 (n' 1.714/89, na Casa de origem), que regula
menta o art. 185, inciso I, da Constituição Federal, e define 
pequeno e médio produtores rurais. (Dep~ndendo de Pare
ceres.) 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

W6, DE 1991 

(Erh regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) _-_ · 

(Tramitando em conjun~o c(_)m os Proj_etos de _I.:-ei da 
Câmara n•' 92 de 1991 e 65, de 1992, é os Projetos de Lei 
do Senado n• 13 e 100, ·de 1991.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n"6, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que regula
menta o art. 185, da Constituição da Rep_ública, e-·aa outras 
providências. (Dependendo de Pareceres._r- -- ---- -

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

W 13, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimênto Interná.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da 
Câmara n• 92 de 1991 e 65, de 1992, e os Projetas de Lei 
do Senado n• 6 e 100, de 1991.) 

Discussão, em turno único~ do Projeto-de Lei çlo Senado 
n" 13, de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que regulamenta a função social da propriedade 
rural e a execução da reforma agrária. (Depende-ndõ de Pare-
ceres.) · · 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 100, DE 1991 . 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei da 
Câmara n"' 92 de 1991 e 65, de 1992, e os Projetas de Leí 
do Senado n~ 6 e 13, de 1991.) 

Discussão, em turno único, do P~·~jeto de Lei do Senado 
- n~ 100, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhâes, 

que define a pequena propriedade rural e estabelece meios 
para financiar o seu desenvolvimento. (Dependendo de pare
ceres.) 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 71, de 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, C,- do 
Regimerito" Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto -de Ui da Câmara 
n' 71, de 1992 (n' 1.165/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Ministério Público da União, que cria a Procuradoria
Regional do Trabalho da 22• Região da Justiça do Trabalho, 
e .dá outras providências. (Dependendo de Parecer.) 

-8-

PROJETO D'E DECRETO LEGISLATIVO 
N' 51, DE 1992 

-- -Votação, em turno único, do Projeto de Decreto LegiS
lativo n' 51, de 1992 (n' 29/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Comercial entre o G<;>verilõ 
da República Federativa do Brasil e1o Governo da Tunísiã, 
tendo PARECER favorável, sob no 260, de 1992, da Comissão 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 63, DE 1992 

Votação, em turpo único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 63, de 1992 (n' 175/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica, 
Comercial, Industrial, Tecnológica e Financeira, celebrado 
entre o Governo -da ~epública Federativa do Brasil e o GoM 
verno dos Emirados Arabes Unidos, em Brasl1ia, em 11 de 
outubro de 1988, tendo PARECER favorável, sob n' 265, 
de 1992, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-lO-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA 

N' 3, de 1992 

(Incluído em- Ordem do Dia, nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno.) 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 3, de 1992 (n' 4.819/90, na Casa de origem), de iniciativa 
do Ministério Público da União, que cria cargos de Procura
dores do Trabalho de 2! Categoria? cria cargos efetivos e em 
comissão, e dá outras providências, no âmbito do Ministério 
Público do Trabalho, tendo PARECER, proferido em Plená
rio, Relatara: Senadora Júnia Marise, favorável. 

-11-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 58, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 58, de 1992 (n• 28/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Cientí
fica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da_ ~.e.P~~lica 
do Chile, em Bras!1ia, em 26 de julho de 1990, tendo PARE
CER favorável, sob n• 261, de 1992, da Comissão · 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 59, DE 1992 

Discussão, em turiio úriico, do Projeto de Decreto Legis~ 
lativo n• 59, de 1992 (no 62/89, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção n~ 158, da Organização 
Internacional do Trabalho- OIT, sobre o término da Relação 
do Trabalho por Iniciativa do Empregador, adOtada em Gene~ 
bra, em 1982, durante a 68~ Sessão da Conferência Interna~ 
cional do Trabalho, tendo PARECER favorável, sob n• 262, 
de 1992, da Comissão · 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-13-. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 61, DE 1992 

Discussão, em tu'rno únicO, do Projeto de Decreto Legis~ 
lativo n• 61, de 1992 (n• 86/91, na Câmara dos Deputados), · 
que aprova o texto do- Acordo de Coprodução Cinema to~ 
gráfica, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Argentina. em Buenos 
Aires, em 18 de abril de 1988, tendo PARECER favorável, 
sob n~' 263, de 1992, da Comissão 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-14-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 4, DE 1992 

Discussão, em primeiro turno, na Proposta de Emenda 
à Constituição n~' 4, de 1992, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães e outros Senadores, que dá nova redação ao artigo 
47 da Constituíção. 

-IS-

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 258, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172,' I, 
do Regimento Iilú:mo.) 

Projeto de Lei do Senado n~' 258, de 1991, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que fixa o valor dos títulos públi- · 
cos na composição do preço para aquisição de bens a serem 
alienados. (Dependendo de Parecer.) 

O SR.. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer-
rada a s·essão. -

(Levanta-se a sessão à 17 horas e 25 minutos.) 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVII- N•140 SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOStO' DE 1992 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
EMENDA CONSTITUCIONAL N• 2, DE 1992 

Dispõe· sobre o plebiscito previsto no art. 2• do Ato das Disposições Constitncionais 
Transitórias. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 39 do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. O plebiscito de que trata o art. 2• do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
realizar-se-á no dia 21 de abril de 1993. . . . . 

§ 1' A forma e o sistema de governo definidos pelo plebiscito'terãovigência em 1' de janeiro 
de 1995. 

§ 2• A lei poderá dispor sobre a realização do plebiscito, inclusive sobre a gratuidade da livre 
divulgação das formas e sistemas de governo, através dos meios de comunicação de massa concessionários 
ou permissionários de serviço público, assegurada igualdade de tempo e paridade de horários. 

§ 39 A nOiili.a constante do parágrafo anterior não exclui a competência do Tribunal Superior 
Eleitoral para expedir instruções necessárias· à· realização da consulta plebiscitária. 

Brasília, '25 de agosto de 1992. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS -Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente- Depu
tado Genésio Bernardino, 1' Vice-Presidente - Deputado Waldir Pires, 2• Vice-Presidente - Deputado 
Inocêncio Oliveira, Primeiro Secretário - Deputado Etevaldo Nogueira, Segundo Secretário - Deputado 
Cunha Bueno, Terceiro Secretário -Deputado Max Rosenmann, Quatro Secretário. 

A MESA DO SENADO FEDERAL-Senador Mauro Benevides, Presidente - Senador Alexan
dre Costa, 1• Vice-Presidente- Senador Carlos De'Carli, 2• Vice-Presidente- Senador Dirceu Carneiro, 
Primeiro Secretário - Senador Márcio Lacerda, Segundo Secretário - Senador Rachid Saldanha Derzi, 
Terceiro Secretário- Senador Iram Saraiva, Quarto Secretário. 

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

art. 48, item 28 -do Regimento Interno, proinulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 49; DE 1992 

Revigora, por cento e oitenta dias, o prazo para o exercício da autorização constante 
na Resolução do Senado Federal n• 75, de 13 de dezembro de 1991. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Gcral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Dfrctor Executivo· 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
D.iretor AdaiDiltrativo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Im.pre110 aob reapouabilldade da Mela do Seu.do Federal 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS o 

Dirctor Industrial 
Semestral ······~···············'"'"--·-·-·----·-...... -, ______ ,Q$ 70.~,00 

FLORIAN AUGUSTO COliT!NHO MADRUGA 
Dirctor Adj-uto 

O Senado Federal resolve: 

Tttagem 1.~ e2tnplares 

Art. 19 Fica revigorado, por um período de cento e oitenta dias, contados da data de publicação 
desta Resolução, o prazo para o exercício da autoriz;ação_ de que trata a Resolução do Senado Federal 
n' 75, de 13 de dezembro de 1991. . 

Art. 29 Esta Resolução entra-eni vigor na ~dátã de su~ publicaçãO. 
Senado Federal, 27 de agosto de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

r--------------,. ___ .... SUMÁRIO 

1992 
1- ATA DA 162• SESSÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 

1.1- ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1 -Mensagem do Presidente da República 
- N' 291/92 (n' 522192, na origem), restituindo autó-

grafo de projeto de lei sancionado. 
1.2.2- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
-Mensagem n<:> 260/92~ do Senhor Presidente çla Re

pública, submetendo à aprovação do Senado Federal o 
nome do Sr. Afonso Celso Moraes de Sou~a Carro<?_, para 
recondução ao Tribunal Superior do Trabalho, ao cargo 
de Ministro Classista Temporário. -=-

-Mensagem n9 261/92 do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Seml_d_o Federal o nom~ 
do Sr. Osório Coelho Guimarães Filho, para recondução 
ao cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário,_
junto ao Tribunal Superior do Trabalho. 

1.2.3- Comunicação 
-Do Senador Carlos De'Carli, requerendo desistên

cia da licença que lhe foi concedida através do requeri-_ 
mente n' 632192. 

1.2.4 --Requerimentos 
- N' 647/92, de autoria do Senador Francisco Rollem

berg, solicitando licença no dia 28 do corrente, a fim de 
participar da assinatura de convênios na áre.a do P9_lo Clo-_ 
roquímico, a realizar-se às 16 horas e 30 minutOs~ ná cidade 

de Aracaju-SE, a convite do Go_vemã.dor do Estaqo, João 
Alves Filho. Aprovado. - -

- N<:> 648/92, de autoria da Senadora Marluce Pinto, 
solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 96/92, 
que "revoga os incisos I, II, III do art. 79 da Lei n<:> 8.162, 
d.e 8 de janeiro de 1991, para peiinitir que o tempo de 
serviço público federal, prestado pelos servidores celetistas 
que passaram ao regime da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, seja contado também para fins de anuênio, incor
poração de "quintos" e "licença-prêmio por assiduidade", 
de minha autoria. -- -- -- - - -

1.2.5- Comunicações da Presidência 
.:...... Proposta ao Plenário do rioiDe do Senador Gerson 

o Cà:tnata para representar o Senado, sem ónus para a Casa, 
na inauguração da nova sede da Prefeitura de Mareno 
di Pia v~. na Itália, nos dias 11 a 13 de setembrQ pró~imo. 
Aprovada. -
- -Recebimento de manifestações d~ apoio à ÇPI do 
caso PC, das seguintes entidades: 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Cam
po e Diadema; 

Conselho Federal de Economia; 
- Conselho Region3.1 de Economia de 24: r~giõ~s; 
· PoDtifícia Universidade Católica de São Paulo;

Câmara Municipal de Ponta Porã; 
Câmara Municipal de Magalhães de Almeida - MA; 
Grande Qriente Paulista (Confederação Maçônica do 

BraSil); - -
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Ordem dos Escritores âo Brasil; e 
Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. 
1.2.6- Discursos do Expediente 
SENADOR PEDRO SIMON -~Reflexão sobre as 

conclusões da CP! do caso PC. 
SENADOR MARCIO LACERDA- Impacto na so

ciedade brasileira das conclusões da CPI do caso PC. Sone
gação fiscaL 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Prejuízos 
causados à economia do Estado _do Amapá advindes da 
inércia da política mineral brasileir~. 

SENADOR NEY MARANHAO -Seminário "SOS 
Pernambuco - I Fórum de Idéias e Soluções", realizado 
em Recife sobre o patrocínio da Fundação Joaquim Nabu
co e do Jornal do Commércio. 

SENADOR NELSON WEDEKIN - 5• Assembléia 
Estadual realizada pelo Movimento das Mulheres Agricul
toras de Santa Catarina. 

SENADOR WILSON MARTINS -Ética na política. 
L3- ORDEM DO DIA 
Substitutivo da Câmara ao Projeto --de Lei do Senado 

n~" 228, de 1991, de autoria do Senador Humberto Luce_na, 
que concede pensão especial a Francisco Paula Cândido, 
e dá outras providências. Aprovado, após parecer de Plená
rio, tendo usado da palavra os Srs. Cid Sabóia d~ Carvalho, 
Chagas Rodrigues, Elcio Alvares e Humberto Lucena. À 
Comissão Diretora para redação final. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 
228191. Aprovada. À sanção. ·~ ~ 

Projeto de Lei da Câmara n' 71, de 1992 (n' 1.165/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público 
da União, que cria a Procuradoria-Regional do Trabalho 
da 22~ Região da Justiça do Trabalho, e dá outras providên
cias. Aprovado, após parecer de Plenário. À sanção. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 51, de 1992 (n•29/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Comercial entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo -da Tunísia. Aprovado. A Comissão 
Diretora para redação final. 

Projeto de Decreto Legislativo n~' 63, de 1992 (n~> 
175/92, na Câiriara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Cooperação Econômica~- Comercial, Indus
trial, Tecilol6gíca e Financeira, celebrado entre o Governo 
da Re__pública Federativa do Brasil e o Governo _dos Emira
dos Arabes Unidos, em Brasília, em 11 de outubro de 
1988. Aprovado. À Comissão Diretora_ para redação final. 

Projeto de Lei da Câmara n' 3, de 1992 (n' 4.818/90, 
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público 
da União, que cria cargos de Procuradores do Trabalho 
de 2• Categoria, cria cargõs efetivos e em Comissão, e dá 
outras providências, no âmbito do Ministério Público- do 
Trabalho. Aprovado, À Sanção. _ . 

Projeto de Decreto Legislativo n' 58, de 1992 (n' 28191, 
na Câmara dos DepUtados), que aprova o texto do acordo 
BásicO de Cooperação Científfcà~ Tétnica e Tecnológica, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo-da República do_Chile, em Brasília, 
em 26 de julho de 1990. Aprovado. À CoJi:Ússão Diretora 
p3ia redação final. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 59, de 1992 ( n• 62/89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Conven~ 
ção n9 158, da Organização Internacional do Trabalho -
OIT, sobre o término da Relação do Trabalho por Iniciativa 
do Empregador, adotada em Genebra, em 1982, durante 
a~Bs~ Sessão da Conferência Internacional do Tf3.balho. 
Aprovado. À Comissão Diretora para redação final. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 61, de 1992 (n'86/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Coprodução Cinematográfica, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
~epública Argentina, em Buenos Aires, em 18 de abril 
de 1988. Aprovado. À c_omisSão-Diretora para redação 
finaL 

Proposta ·de Emenda à ConstituiÇão n~' -4, de 1992, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães e outros Senado
res,- que dá nova redação ao artigo 47 da ConstitUição. 
Discussão encerrada, em 1"' turno. 

Projeto de Lei do Senado n' 25!1, de 1991, de outoria 
do Senador Nelson Canieito, que fixa- o valor dos títulos 
público-s na composiçãO âo preÇo parã- aquisição de bens 
a serem alienados. Apreciação sobrestada após pareceres 
de Plenário e abertura de prazo para apresentação de emen
das. 

Projeto de Lei da Câmara n' 65, de 1992 (n' 11/91, 
na Casa de origem), de inciativa do Presidente da Repú· 
blica, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no 
Capítulo III, do Título VII, da Constituição FederaL (Tra
mitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n"' 92, de 1991, e os Projetas de Lei do Senado n"?5 6, 13 
e 100, de 1991.) Apreciação sob.-estadaem virtude do térmi
no do prazo regimental da sessão, 

Projeto de Lei da Câmara n' 92; de 1991 (n' 1.714/89, 
na Casa de origem), que regulamenta o art. 185, inciso_ 
I, da Constituição Federal, e define pequeno e médio pro
dutores rurais. (Tramit~ftido_em conjunto com o· Projeto 
de Lei_ da Câmara n9 65, de 1992, e os Projetas de Lei 
do Senado n~ 6, 13 e 100, de 1991.) Apreciação sobrestada 
em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

Projeto de Lei do Senado n9 6, de 1991, de autoria 
-do Senador Marco Maciel, que regulamenta o art. 185, 
da Constituição da _República, e dá outras providências. 
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da Câma
ra n'' 92 de 1991 e 65, de 1992, e os Projetas de Lei do 
Senado n• 13 e 100, de 1991.) Apreciação sobrestada em 
virtuqe do término do prazo regimental da sessão. 

Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1991, de autori'a 
do Senhor Fernando Henrique Cardoso, que regulamenta 
a função social da propriedade rural e a execução da refor
ma agrária. (Tramitando em conjunto com os Projetes 
de Lei da Câmara n" 92 de 1991 e 65, de 1992, e os Projetas 
de Lei do Senado n" 6 e !00, de 1991.) Apreciação sobres
tada em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

Projeto de Lei do Senado n,-100, de 1991, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, que define a pequena pro
priedade rural e estabelece meios para financiar o seu de
senvolvimento. (Tramitando em conjunto com os Projetas 
de Lei da Çâmara n<;>S 92 de 1991-e 65, de 1992, e os 
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Projetos de Lei do Senado n~ 6 e 13, de 1991.) Apreciação 
sobrestada em virtude do término do prazo regimentãl da 
sessão. 

1.3.1- ComuniCaçãO da PresidêDciã 
-Término do prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto de Lei do Senado n<? 348191, sendo que ao mesmo 
foi oferecida uma emenda. 

1.4,- ENCERRAMENTO 
2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES 

ANTERIORES . 
-Do Senador Nelson Carneiro, proferido- na sessão 

de 7-8-92. 
-Do Senador João Calmon, proferido na sesSãO de 

13-8-92. --

3- MESA DIJ.l.ETORA 
4- LÍDERES E VICE-LIDERESDE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA
NENTES. 

- -SUMÁRIO DA ATA DA 143• SESSÃO, -
EM 5 DE AGOSTO DE 1992 

RETIFICAÇÃO 
Na publicação do Sumário, feita no DNC (Seção 

II), de 6-8-92, na página n' 6331, 1' coluna, no item 
1.2.5 -Leitura de projeto, na ementa do Projeto 
de Lei do Senado n' 116/92. 

Onde se lê: 
, ... que altera a Lei n' 8.443, de 18 de julho 

de 1992, ... · 
Leia-se: 
, ... que altera a Lei n' 8.443, de 16 de julho 

de 1992, ... 

Ata da 1623 Sessão, em 27 de agosto de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Márcio Lacerda, 

Lucfdio Portella e Francisco RoJJemberg 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Antonio Mariz -
carias Patrocfn!o - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid 
Sabnia de carvalho - Cout!nbo Jorge - Dirceu carneiro -
Elcio Álvares - Enêas Faria - Epitácio Cafeteira - Fernan
do Henrique cardoso- Flaviano Melo - Garibaldi Alves Fi
lho - Gerson camata - Guilherme Palmeira - Henrique Al
meida- Hugo Napolello- Humberto Lucena- Hydekel Frei
tas- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passari
nbo- Joao calmon- Jollo França- Joao Rocha- Josaphat 
Marinho- Jost Eduardo- José Fogaça- Josê Paulo Biso! 
- José Rlcha - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg 
Nunes Rocha - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mãr
cio Lacerda - Márlo Covas - Maurício Correa - Mauro Be
mwides- Meira Filho- Moisés Abrao- Nabnr Júnior- Nel
son carneiro - Nelson Wedekin - Pedro Simon - Rachid 
Saldanha Derzi- Ronaldo Aragao- Ronan Tito- Wilson 
Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inici3.m0s riosSos trabalhos. 
O Sr. 1~> Secr~tário procederá à leitura dq Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo Autógrafos de projeto de lei sancionado: 
N' 291, de 1992 (n' 512192, na origem), de 24 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 1, de 1992, (n' 

902191, na Casa de origem), que altera dispositivÔS da Let 
n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo 
Civil, referentes à prova pericial, e que se transformou na 
Lei n' 8.455, de 24 de agosto de 1992. 

PARECERES 

PARECER N• Z74, DE 1992 

_Da Comissão de ConStitUiçãO, JUstiça e CidadaDia, 
sobre a Mensagem n9 260, de 1992, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, o nome do Sr. Afonso Celso Moraes de Sousa Car
mo, para reconduçâo ao Tribunal Superior do Traba
lho, ao cargo de Ministro Classista Temporário. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
vOtação secreta realizada c.::m 26-8-92, aprecíartdo o relatóriO 
apresentado pelo Sr. Senador E leio Alvares .(em aneXo ao 
parecer), sobre a Mensagem'n? 260, de 1992, do Senhor Presí
dente da República, opina pela aprovação da escolha do Sr. 
Afonso Celso Moraes de Sousa Carmo, para exercer o cargo 
de Ministro Classista Temporário, representante dos emprega
dores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1992. - Nelson 
Carneiro, Presidente - Elcio Alvares, Relator- V almir Cam
pelo - Pedro Simon - Wilson Martins - Cesar Dias -
Júnia Marise - Aureo Mello - João Calmou - Divaldo Su
rnagy - Meira Filho - Alfredo Campos - Antônio Mariz. 

Relator: Senador Elcio Alvares 
O Senhor Presidente da República, pela Mensagem n" 

260, de 1992 (Mensagem n' 268, de 9-7-92, na origem), sub
mete à aprovação desta Casa o nome do Doutor Afonso Celso 
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Moraes de Sousa Carmo, pai-a ser reconduzido ao cargo de 
Ministro Classista Temporário, representante dos emprega
dores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triénio 
de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término de sua inv_e~
tidura. 

Ao Senado Federal compete privativamente, nos termos 
do art. 52, inciSo Ill, alínea a, da Constituição Federal, aprovar 
previamente, poi-vOtó seCtetó, apõs-afgi.iiÇão pública, à eSCo.
lha de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho. 

Est_abelece o art. 101, inciso II, n~" 9, do Reginierito Inter
no do Senado Fe~eral, a competência desta Comissão para 
emitir parecei, quaritO ao mérito, sobre as matérias.de compe
tência da União, especialmente sobre escolha de Mi~i~ti'Os, 
dos Tribunais Superiores. 

Ao relator compete, nos termos do art. 383~ al_ínea. ~, 
elaborar relatório sobre a indicação com daA_o!i SÇ>l;>re o ~n,d,i
dato, que passará a constituir- parecer com o resultado da 
votação, aprovando ou rejeitando o nome indicado. 

O ilustre indicado nasceu em 12 de julho de 194(), na 
cidade de Aimorés, Estado de Minas Gerais, diplomando-se 
bacharel em direito pela faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerilis, no ano de 1964. 

De acordo com o curriculum ~tae qu_e acompanha a Men
sagem Presidencial, o Doutor Afonso Celso Mores de SouSa 
Carmo- exerceu diversas atividades públicas e privadaS, ã. 'sâ~ 
ber: 

-Secretário· Particúlar do Presidente da Minascalxa, em 
1961; .. 

-Assessor Parlamentar do Deputado Elias Carmo, e~ 
1965; 

-Escrevente Juramentado Autorizado do Cartó.rio. do 
89 Ofício de Notas de Belo Horizonte,- de Setembro de 1961 
a dezembro de 1965; · · 

-Membro Efetivo do Conselho d_e Transporte Cciletívo 
Intermunicipal do Departamento de Estradas de Roda'gein 
de Minas Gerais; de fevereiro de 1975 a fevereiro de 1~76; 

-Assessor para Assuntos Especiais da Prefeitura de Vol
ta Redonda, de março de 1977 a janeiro de 1978; 

-Secretário Adjunto de Estado do Interior e Justiça 
de Minas Gerais, de maio de 1978. a março de 1979; 

-Secretário Particular do Governador do Estado de Mi-
nas Gerais, de março de 1979 a maio de 1982; · 

-Secretário_ de Estado de GOverno e Coordenação Polí
tica de Minas Gerais~ de maio de 1982 a março de 1983; 

-Assessor do Ministro das_ Minas e Energia, de maio 
de 1983 a junho de 1987; 

-Advogado da Fundação João Pinheiro - Belo Hori· 
zonte, de 1979 a 1986; 

-Membro da Câmara de Usuários dos DNER, represen
tando os usuárioS:, de novembro de 1985 a novembro de 1987; 

-Chefe de Gabinete do Ministro de Estado da JustiÇa, 
de janeiro a agosto de 1989; - -- -- · 

Atualmente -o Doutor Afonso Celso Moraes de Sousa 
Carmo exerce, além do cargo de Ministro Classista Tempo
rário do Tribunal Superior do Trabalho, as atividades de mem
bro do Consellio de Transportes da Federação da Indústria 
do Estado de Minas Gerais - FIEMO e de diretor da Trans
portadora Itapemirim S.A., atuando, ainda, desde 1986, como 
advogado militante no foro. 

Deve ser salientado que o indicado tem vários trabalhos 
publicados ra Escola Superior de Guerra- ESG, e--Asso
ciação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra -
ADESG. 

Foi agraciado com diversas c_ondecoraçóes, dentre as. 
quaiS aS seguintes: : _ · · 

~Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho- Grã Cruz 
- Pro.n:ioção: confe.i-'ida pelo Presidente do Tribunal Superior 
do T~alho e recebida em trinta de novembro de 1989; 

-Ordem do Mérito Judiciário Militar- Alta Distinção: 
conferida pelo Presidente do Superior Tribunal Militar e rece
bida em primeiro de abril de 1992; 

-Medalha do Mérito Milita( - Grau de COmendador 
-Prom-oção: conferidã pelo Presidente. da República em De-
creto pUblicado no Diário Oficial da União de 9 de agosto 
de 1989; 

- Comenda da Ordem do Rio Branco - Gi3.u âe Co
mendador: conferida pelo Presidente da República em 18 de 
abril de 1989; 

-Medalha do Mérito Militar - Grau de Oficial: confe
rida pelo Presidente da República em Decreto publicado no 
Diário Oficial da União de 30 de julho de 1980; 

-Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Epitácio Pes
soa- Grã Cruz: conferida pelo Juiz Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da Parruba, em 13 de novembro de 
1991; 

-Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho - Grau de 
Oficial: conferida pelo Presiderite do Tribunal Superibt do 
Trabalho e recebida em 11 de agosto de 1989. 

---Em face da natufeza da matéria ora trazida à apreciação, 
não cabe aduzir outras considerações no âmbito do presente 
relatório. - - - -

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1992. - Nelson 
Carneiro, Presidente - Elcio Alvares, Relator. 

PARECER N• 275, de 1992 

Da Comi$são de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem n~ 261, de 1992 do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, o nome do Sr. Osório Coelho Guimarães Filho, 
para recondução ao cargo de Suplente de Ministro Clas~ 
sista Temporário, junto ao Tribunal Superior do Tra
balho. 

A Comissão de Constituiç-ão, Justiça e Cidadania, em 
votação secreta realizada em 26-8-92, apreciando o ~elatório 
apresentado pela S~ Senadora Júnia Marise (em anexo ao 
parecer), sobre a Mensagem n9 261, de 1992, do Senhor Presi
dente da. República, opina pela aprovação da escolha do Se
nhor Osório Coelho Guimarães Filho, para exercer o cargo 
de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante 
dos empregadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1992. -- Nelson 
Carneiro, Presidente - Júnia _Marise,_ Relatara_- Antônio 
Mariz - César Dias_..:. Ãufeo Mello - Pedro Simon - João 
Calmon - Alfredo_ C~_pos - WilsOn Martins - D~valdo 
Suruagy - Alrredo Campos- Meira Filho- Valmir Campelo 
- Elclo Alvares. 

Relatora: Senadora Júnia Marise 
Foi submetida à-apreciação da Comissão de Constituição, 

Justiçá e Cidadania a Mensagem n• 261 de 1992 (n• 269 de 
9-7-92, na origem). 

O indicado já exerceu o cargo de Ministro Classista do 
TST, como representante dos empregadores, foi o fundador 
da ASTRAM - Associação das Empresas de Transportes 
Rodoviários de Cargas e Mudanças do DF, Presidente da 
Astram, Presidente Fundador da SINDIBRAS - Sindicato 
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das Empresas de Transportes de Carga do DF, Presidente 
da FENATAC- Federação Interestadual das Empresas de 
Ttãrtsportes de Catgas, Vice-Presidente para Assuntos Polí
ticos da NTC - Assocíação -N acíonal das Empresas de Trans
portes Rodoviários P~. Carga, Vice-Presidente do Sindicato 
dos Revendedores de Petróleo e DerivadOs, Pelegado Repre
sentante da Fenatac junto à CNT - ConfçÇeraÇãó ~acional. 
de Transporte, Diretor da CNT, - Const:l~eiro do Sesf-:
Representante do_ Transporte de Cargas, Diretor da Asso~ 
ciação Comercial do DF, Diretor_ Fun~a.d_or da Empresa 
Transportes Muda Rápido Ltda.,- Representante da TUR 
-Transportadora Volta Redonda - Gpiânia e ~r~sília. e 
idealizador do Terminal Rodoviário de. Cargas de Bri!Sília., . , 

Recebeu condecoração da me"dalha do Mérito Aeronáu
tico, medalha do Mérito de Brasília - grau comendador, 
Medalha do Mérito Mauá, Medalha do Mérito Rodoviál;io, 
Medalha do Mérito Come_rci_al de Brasíl~a.- -

Ante o_ exposto, esta ComisSão está em· éõ~ndiçõés de 
apreciar a Mensagem n~' 26~, de 1992. 

Sala das Comissões, 26 de agosto, de 1992 .. -Nelson 
Carneiro, Presidente - Júnia Marise, Relatara. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a Mesa, comunicação que seÍ"á lida pelo Sr. 19 
Secretário. -

É lida a seguinte: 

Senhor Presidente, 
Nos termos do.§ ~~-d.:o aJ;"t._ 43 do ~~ento Interno, 

requeiro desistência da licença que me foi-concedida através_ 
do Requerimento n" 632/92.-em Virtude de não ter conseguido_ 
marcar os exames médicos a que iria s~r submetido no ext~rior .. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1992, -Sêii.ador Carlos 
De'Carl_i. -

O. SR. PRESIDENTE (Mauro Benev!des)- A Comuni
caçãoJida_ vai à publicação. 

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

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 647, DE 1992 

Requeiro seja cOnsiderada como Iice~IÇ_a autorizada nos 
termos do art. 43, inciSo II, do Regimento Interno do Senado 
Federal, minha ausência de Br~snía, -n·o-próximo dia 28, a 
fim de participar da assinatura de conVénios na área do Pólo 
Cloroquímico, á realizar-se às 16h30min pã cidade de Aracaju 
-SE~ a convite" do Governador çlo Esta_do, João Alves Filho, 
com a presença do Ministro-Chefe da Secretaria de Desenvol
vimento Regional da Presidência da República, Dr. Ângelo 
Calmon de Sá. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1992_. - Sep~dOr Fran
cisco RoHemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos·te_r_m_os 
do art. 43 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será-lidO pelo Sr. 1'? 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 648, DE 1992 

Retirada de proposição em curso no Senado Fe
. deral. 

''- . - . - . 
Nos termos do art .. 256, letra a, do ~egiinento Interno 

do Senado Federal, requeiro a retirada do Projeto de Lei 
(PLS) n• 96/92, que "Revoga os incisos I, II e III do art. 
7• da Lei n• 8.162, de 8 de janeiro de 1991, para permitir 
que o temp·o de serviço público federal, prestado pelos servi
dores celetistas que passaram ao regime da Lei n'? 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, seja contado também para fins de 
aJ;J.uênio, incorporação de "quintos" e "licença-prêmio por 
assiduidade,", de miilha autoria. 
· Sala das Sessões, 12 de agosto de 1292. - Sen~dora. 

Marluce Pinto. 

O SR. PRESIDENTÉ (Mauro Benevides) -O requeri
nleritO lido setá publicado e posteriormente incluído em Or
dem ~ÇI_ D~~; DOs te-ririOS do Re~ento Interno. 

-o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência propõe ao Plenário o nome do Senador Gerson Cama
ta, para representar ·o Senado, sem ónus para a Casa, na 
inaUguração da. nova sede da Prefeitura de Mareno d~ ~iave, 
na Itália~ nos dias 11, 12 e 13 de setembro próximo. 

Em votação a proposta. 
Os Srs, Senad_ores~qu~ __ a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Fica o Senador Gerson Camata autorizado fl representar 

o Senado naquela solenidade. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dênCia recebeu as seguintes manifestàções de apoiO à CPI, 
criada para apurar denúncias ·contra O Si": Paulo Cé53.r Farias: 

....:.._ Siildicã.to doS Metalúrgicos de São Bernardo do Cairipo 
eDiãdema; 

- Conselho Federal de Economüi; 
-Conselho Regional de ECoriOmia-de 24 regiões; 
-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 
-Câmara Municipal de Ponta Porã; 
-Câmara Municipal de Magalhães de Almeida -MA; 
·-Grande Ofieilte Paulista (Confederação Maçónica do 

Brasil); 
~ Ordem dos Escritores do Brasil; 
--Conselho Regiorial de Medicina de Pema~buco. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - H.á oradores 
inscritos; 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro SimOn, por 
cessão do nobre Senador Mareio Lacerda. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, V. Ex~, Sr. Presidente, e todos nós, e creio 
que o Brasil inteiro, assistimos, ontem, ãos trabalhos de encer
ramento da CPI. Inclusive a televisão brasileira, as rádios 
e os jornais vêm dando destaques permanentes aos trabalhos 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, ao transmitirem 
praticamente ao vivõ a leitura do Relatório -do ilustre Senador 
Amir Lando, os votos em separados dos ilustres Parlamentares 
do Governo e os debates dos Parlamentares favoráveis e con
trários ao Relatório. 

Creio que dificilmente na história deste País houve um 
momento do Parlamento brasileiro em que o povo póde acom-
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panhar à distância, mas permanentem-ente-, Os ató~-e ós-fãtos,_ 
envolvendo-os a um debate neste Congresso. 

Diga-se de passagem, rádios e televisões já viiJ.ham publi
cando ao vivo praticarilenle todos os.depoimentds·de muitas 
das pessoas que.depuseram na Cómissão Parlamentar de In
quérito. Por isso~ parece-me que não há àntecedente de um 
debate sobre um determinado assunfo que a sociedade, no 
seu conjunto,. tenha a~mpanhado, rião apenas no jornal, no 
infOrmativo, na nOtícia, mas acompanhado este debate, como 
ele aconteceu nesta CPI. 

Tenho que analisar o trabalho desenvolvido pela Comis
são Parlamentar de Inquérito. E V. Ex~, Sr. Presidente; cha
mava a at'enção, muitas vezes, sObre o· esforÇO e ó t~abaiho,
mciS, às vezes, sobre o exagera:do'núm.ero de Comissões Parla
mentares de Inquérito, que faz com Que nem sempre se chegue 
ao, resultado esperado. Quanto _à intenção_-de se criar Uma 
CPI, acho muito difícil_ que exista alguém que peÇã a sua_ 
criação sem que não tenha as melhores das intenções. Mas 
entre criar, trabalhar e concluir há um caminho, um percurso 
e, às vezes, dificuldades de chegar ao final da meta. 

Essa CPl desenvolveu as suas atividades com profícua 
responsabilidade. 

Creio que foi á pi"iirieiia ~ez na história do Pai-1ãflient0" 
que os Deputados e senadores saíram da posiÇão de sori:ieiite, 
ouvir os depoimentos para if também à cata aas provas. Foram 
a bancos, foram a empresas, foram a órgãos do Governo. 
Deputados, Senadores e Assessoria Técnica da Comissâo hou
veram por bem buscar as provas e fazer com que elas, realmen
te, chegassem ao conjunto do processo de investigaçãO dos 
fatos. 

É interessante salie~tar que a CPI não foi aUtora.-da busca 
das provas. _Ela foi buscar_ aquilo: que chegava ao seu cçm.l}e_ci
mento. A CPI criada em.cima da manifestaÇão do Sr .. Pedro 
Collor, que desencadeou o debate em tornq do seu depoi
mento à revista Veja e a outras publicações, assim cómo" en:tr:_e
vista a rádios e televisões. Antes disso, o ilustre representante 
do PT nesta Casa, Senâdor Eduardo Suplicy, fazia solicitação 
para a criação de uma CPI. Aquela sim, a solicitada pelo 
Senador Eduardo Suplicy, para apurar fatoS que envolveriam 
também o Presidente da República. 

Em meio aos debateS, enquanto se discutia a sua cria:ção 
ou não lembro-me que, desta tribuna, fui um dos que debate
ram a situação, as dificuldades~ os dramas que estávamos 
vivendo-após~ repito-- a entrevista bombástica do irmão 
do Presidente, houve quase que uma u:nãnimidade entre os 
Líderes e os Presidentes de Partido que ainda tinham algumas 
interrogações se era caso de se criar ou não a CPI. Não é
o caso de criar? Houve, praticamente uma unanimidade, no 
sentido de que não tinha como o Congresso Nacional evitar 
criar uma CPI em cima dos fatos que a imprensa eStava noti
ciando, e que culminaram com a entrevista do irmão do Presi
dente à revista Veja e às rádios e televisões. 

Na hora de criá·la, para que h~uvesse o entendimento 
das Lideranças, aceitou-se o requerimento do Senador Ed-uar
do Suplicy. Não se fez uma CPI para apontar, exclusivamente, 
os a tos do_Presidente, mas sim uma CPI para apurar as denún
cias do Sr. Pedro Collor envolvendo o Sr. Paulo César Farias. 
Embora na justificativa da CPI se verifiquem os argumentos 
determinantes da CPI, que tem à frente da sua solicitação 
a assinatura do Senador Humberto Lucena, seguindo-se as 
assinaturas do Senador Eduardo Suplicy, Deputado Gene
baldo Correia, Senador Fernanq.o Henrique Cardoso, Depu-

tado Edua1;_do Jorge, Deputado Éden PedroSo_, De.P,uiãdo José 
Serrã:;Seilã.dór Mauricio Corrêa, Senador José P"aulo Bisol,. 
Deputado José Dirceu e Deputado Luis Carlos Hauly. Essa. 
CP!, pluripartidária- Câmara e Senado- foi constituída. 

EU -me lembro das primeiras reun16es da CPI. -A -preocu
pação que tínhamos era basicamente......;.. porque a ·entreViSta 
do Sr. Pedro Collor havia sido muito enfática, muitO pesada. 
muito dura, e as manifestações em jornais', pririciPalminte· 
n_a_F_olba de S. Paulo, revistas prindpa.Ini.énte na Veja, à éP,-oca, 
eram também muito peSadas ao revelar os_ fatos- no sentido 
de que haveríamOS de colher provas, elementos, subsídios, 
e nãó ·po~díamos fazer uma CPI, baseados apenas no Óuvir 
dizer. Tin'hamos a PreOCupação de· averiguar as matérias bom
b~sticas que a imprensa estava publicando e aquilo que a 
CPI haveria de concluir. Achávamos que haveria uma dife
rença muito grande entre a manchete da imprensa e as conclu-
sões que buscávamos. · -

A CPI desenvolveu as suas atividades. O primeiro a ser 
ouvido foi o Sr. Pedro Collor; o segundo foi o Sr. Paulo 
César Farias. E, na medida em quie estávamos âesenvofvendo 
as nossas atividades, os fatos foram aparecendo. 

Considero UII!- depoimento impressiOnanteMente "impor
tante o- daquele motorista. Aliás, na m1Dha opinião, a essa. 
altura, quando a Nação inteira aoompailhou as conclusões 
desta CPI, creio, cbffi toda a sinceridade, que o depoimento 
da secretária Sandra e o depoimento do motorista, duas pes
soas simples que vieram do povo, forani depoimentos que 
abriram uma longa realidade para a CPI e deram uma demons
tração profunda e significativa de que exatamente as pessoas 

_maiS sjtrtples, mais singeias, e qUe repre"seritain a média do 
povo sofredor deste País, às vezes, nos dão profundas lições 
de seriedade e de responsabilidade. 

Nunca consegui'esquecer quando aquele operário, aquele 
trabalhador, aquele motorista estava falando e um Parlamen
tar lhe perguntou: "Mas o senhor está fazendo tudo isso só 
por patriotismo?" A sua resposta eu nunca pude esquecer: 
'"E o senhor acha pouco, Deputado"? 

Foi algo que d~ixou a Nação boquiabert~.-
Quando li o depoimento na Revista·IstoE, achei que ele_ 

estava muito arrumadinho, achei muito impressionante, por
que era sintético, dizia as coisas umas atrás-das outras: Mas 
quando ele veio depor, vi que ali estava uma pessoa da maior 
significação. A reportagem dele saiu no domingo, na revista 
lstoÉ, e, se não me engano, foi no d9m"ingo ou na segun
da-feira que o Presidente da República falou à Nação, pratica
mente desmentindo tudo o que o motorista havia dito. 

Mas ele veio depor perante a Comissão e. Para ti:t:na dolo
msa realidade, a conclusão a que chegávamos era que o moto~ 
ris ta estava dizendo a verdade e que o Presidente, roajs uma 
vez falando ao País, não dizia os fatos como eles eram. 

A partir, daquele momento, o que aconteceu foi fantás
tiCo, pois estávamos buscando os acontecimentos, para onde 
iam e para onde não iam, e, de repente, fala o motorista. 
Mas é a palavra do motorista! Mas, então, o Presidente da 
República fala à Nação, e, falando à Nação, Sua Excelência 
diz que não, que quem movimentava a sua conta era sua 
secretária, que -a conta era no banco tal, número tal, e quem 
depositava era o Sr. Cláudio Vieira. Se o Presidente não _tives

-se dito que aquela era a conta dele, não haveria condições 
de os membros da CPI afirmarem que aquela movimentação 
tamanha envolvia a pessoa do Presidente. 
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Portanto, reafirmo, foi a.partir da fala dO' motori~ta e 
da fala do Presidente, quando mostrou ao_País o docul;Ilento 
da secretária, identificando a conta_ c_oroo sua e dizenclo que 
ela a movimentava em seu nome. Depois, na -hora em que 
o Sr. Cláudio Vieira mostrou o documento pu~li~do na televi~ 
são, dizendo-se responsável pela corita -~lo .l"residente_, acon
teceu tudo o que já sabemos. Os fatos vieram vindo,_yieram 
vindo e chegaram ao dia de ontem. _ _ . __ _ 

A nossa CPI, quando foi constituída, tinha onZe Parla
mentares do Governo e onze_ Parlamentares da QpoS~ção_. 
Por um ato do Líder do PDS, Senador Esperidiãoo ~n, 
ficamos com doze _e, o Gove:mo ficou Co~ ~ez representarttes, 
porque o Senador Esperidião Aroin l_louv_e -por bem--indicar, 
em nome do PDS, o ilustre Senador _Jo:;é Paulo Bisol,_do 
PSB. De lá até a Votação de ontem, dos~no.s~os on_~e_in!ciã!~.~ 
mais o S~tu~.Qor)ós~-:Paulo Bisol, d_oze, quatro membr~~ de 
Partidos que apóiam Q Governo votara~ ~9J!~sco;totali~andÇJ 
dezesseis votos a favor. _ 

7 
_ ·- - __ 

Um membro não v.otou -seria ·o 17.? _7 porque foi retira
do. à última hora, que foi o Deputado Jp~Ç Múcio, do PFL 
de Pernambuco, que abriu o voto anteriormente e diss~: "\'q~ 
votar a favor do relatório". Seriam çlez:essete votos."- ~v.o.r. 

·O Presidente, Deputado Benito Q~m~, não manifeStOu 
o seu voto, mas as declarações e O$ pronunciamentos. que 
fez nos levam a acreditar que era muito provável que seu 
voto também fosse no mesmo sentido.. , , , . _ .. _ 

O Vice-Líder.do PFL, o ilustre Senador Elcio Alvares, 
representante do Estado do Espírito San.to nesta Casa, fez 
um. pronunciamento do maior significado e da maior impor
tância, quando disse que é importante f~zer uma reunião çla . 
sua Bancada, do PFL, do Diretório Nacional, dos SenadQres 
e Deputados Federais, porque o seu _Part;iÇlq n_ã_o pode ignorar 
a verdade dos fatos. Es~as modific_a~õ~S e essa vot~ção çle 
16 a 5 -não foram dois terços, foram três por um, no resultado 
da CP! -devem nos chamar a atenção para o trabalho que 
ali foi realizado_. Ei:n primeiro lugar, em r"elaçáo aos membros 
da CPI e aos membr;os do Governo na CPI? inclusive a chama
da brigada de choque da CP!. EssesPar(ament:ires trabalha
ram, lutaram e se esforçaram. O amQ~Çnte maptido foi de 
respeito e de dign~dade e sentimos que nerit os Parlamentáres 
da Oposição-~ _p.~m. 9§ Parlmentares do GovernO_ estavam 
na ânsia de demolir ou defender a qualqUer custo. O. de"Qa~ç 
foi em busca da verdade, a discussão foi;: em busca de fatos 
e de argumentos. _ - -- · 

Lembro-me daS CPI do passado. dos debaie_s qUe ocorr-e
ram em 1954 e em 1964, que tinham como.objetiv() demolir 
a figura do presidente. Aconteceu coín Vargas; aconteceu 
com João Goulart. . 

O debate mantido nas vésperas de_ 1954 e 1964 era feito 
nas tribunais do - - · 
Senado e da C4m~ra_ dos Deputad-os, Onde Oiariam(mte os 
Parlamentares que eram contráriOs· ãO Presidente demoliam 
a sua imagem, desmoralizavam a su~ imagem para que isso 
fo$e o caldo de cultura, para que saísSe nos jornais do dia 
seguinte. Era um esquema que tinha como objetivo a derru
bada do Chefe da Nação. 

Em nenhum momento, na ComisSão Parlametitar de In
quérito, um Parlamentar, fosse ele da Oposição ou do Gover
no, deixou de usar a linguagem responsável da busca da ver
dade. 

Nós, Parlamentares da Oposição; de tOdos os Partidos, 
Senadores e Deputados, tomamos, de saída, antes do primeiro 

, , depoimento, uma decisão: Nada de discursos. 

~ O que caracteriza uma CPI, muitas vezes, é que ela se 
reúne, vem o depoente, e aí o Senador ou O Deputado faz 
um discurso de dez minutos, faz :uma catilinária, diz o que 
qper; . desafo.ra e tudo o mJlis, t~rmina ~ !J.ãO há mais nada 
qu~ ;;e {~~X:- ~ós.n.ão _fizemos isso. Assumimos o compromisso. 
de, na hora da CPI, ~;,~.~ora dos depoimentos, ouvir_ as.test~
munhas, fãzer-pergu.n~as ~S: testem1:1nhas1 debater, discutir, 
buscar os fatos. e _debç.ar q· .di~urso, o óebate, a defesa O_u_ 
a acusação para depois. · - · -

DesafiO os senhores a procurar, em todo o dossiê d,a 
CPJ~ um_Parlamentar, um Senador, um Deputado, que tivesse 
ap~ov.eitado o _momento,_ a oportunidade.- já que as reufl:iões 
eppn transmitidas a"o vivo pela rádio e pela televisão ~ pata 
buScar O brilho dos refietõres, que aproveitasse_aquele.e.spaço 
p'a~~ir para _ciil:l"- do,l>t_e~iden~e, para dem~lir, para chamar 
os .casos~ .para bu~çar _as manchetes dos acontecimCri.tps.; A 
iinpreós3 está. _aqui .me aSsisti'ndo. A imprensa é_ testem,uDha 
de que eU estou diZendo a verc:Jad_e Qu ~~ a ~tou fal~3nd.o. 

Es~e foi o debate. Essa foi_ a discussão: Os Parlamentai-és, 
em nenhum momento, foraln buscar provas contra o Presi.: 
dente. Os Parlamentares ,fora11;1 bu_scar provas contra o Sr. 
?-i!P-!o. Çésar Farias. O dr~m.ático·é que, buScando provaS con
tx:a. o fÇ ,Faria~, ela~ ~meçaram ·a passar-pela figur~ dQ J?resi
d~nte .. pela figura dO seu 'secretário, pela figura da sua secre
tária, pelas figuras de ~~Us~(airiiliares, por sua casa aqui, Por 
s-ua "residência: lá, na t:apital de Alagoas. As nOtas das reformas 
feita~ na reSidéricia ein Maceió, p<igas pelo Si". Paulo César 
Farias~ cheg~aram rio' últinio dia, e ·o- Deputado Odacir Klein, 
qUe praticamente já tinha encerrado seu relatório, teve _que 
téfazê-lo. 

E a den~!Jcia foi feit~ por Uni ánõnlmO que disse: Olha, 
os senhores já têm hl os documentos, mas ainda não deram 
~1)-ta,diSso, ~~- ~allugar, à página tal encontram-se as notas 
e os recibos assinãdos Pelo Sr. PC Farias, pagando as contas 
do apartamento do Presidente da República na cidac;le de 
~aceió. 

Niniuéin sabia, ninguém iniagÍriãva isso; aliás os sentJ.ores 
devem ter reparado que nunca saiu nenhuma notícia, absoluta
mente nada dizendo que a empresa do SI. Paulo César Farias 
tinha feito a reforma n_o apartamento de Alagoas. Foi uma 
pessoa do povo que telefono-u.ao Sr. Odic~r,Klein e cOmuni
cou-lhe que os papéis estavam em meio a milhares de outros, 
que-era s_ó it à página~~~ que ele encontraria os comprovantes. 

E-os fatos acon~~ceram e envolveram ·a-figura do Senhor 
Presi~ente. É doloroso, _que eii). tóqas as _c;9nclusões s6 houve 
um .mom"enio. ém_ que o Govetno procu-rou a sua defesa -
aliás ~unciando com grande espalhafato- foi quando anun
ciaram qUe o Secretário Cláudio Vieira iria à televisão escla
reCer todos os fatos. E nós esperamos o depoimento do Sr. 
Cláudio Vieira quando apareceu a célebre "Operação Uru
guai;'. Trágica, se não fosse ridícula; _gr9tesca se não fosse 
vulgar. Às vezes, pensamos que para se inventar uma-fórmula 
como essa, é- porque i:Ião ·encontrar-am nenhuma outra. 

Tanto o é que, em meio às discussões, em meio aos deba
tes, em meio às respostas, o Govenio houve por bem não 
falar mais na "Operação Uruguai''. Ninguém mais conv-ersou, 
nem debateu esse assunto. 

Um governador de Estado vai se 13.nçar à Presidên~ia 
da República e~ antes disso, ele, o seu secretário e dois empre
sários daqui de Bras11ia, assinam uma promissória de Um em
préstimo de US$5 milhões? _Assinam a dívida de 5 milhões 
e recebem 3 milhões e 750 mil. 
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O cidadão responsável pela empresa que deu o dinheiro 
- uma salinha 3mx4m, em Montevidéu, o cidadão já, na 
cadeia há 8 meses, por organiZação de quadrilha, envolvido 
no assassinato de um cidadão da arrecadação- fiscal uruguaia. 
As pessoas teriam ido em Alagoas e levado a assinatura. Negó~ 
ciO giosseiro e vulgar. Teriam pego b dinheiro e vindo aqui. 
Pe-gain o Sr. Najum·Tumer que, áté hoje, está desaparecido! 
Um homem que atua na clandestinidade das contas do ouro· 
e do dólar e tudo o mais. 

Esse cidadão teria comprado 318 kg de ouro. E caaa 
vez que precisava de dinheiro, o Sr. Cláudio Vieira telefonava 
ao Sr. Najum Turner, lhéndóDando o valor do qual estava 
necessitando, e ele derretia uma barra, duas barras de oui"ó 
e mandava o dinheiro: · · -- - · - - · -

A história foi tãó vulgar!_ Inclusív'e _no documento elabo
rado diz-se que oS fantasm·as São c·ríatU.iasdo Si:. Nãjum Turner 
e a prova grafológica diz que os fantasmas são criaturas ·do 
esquema do Sr. PC e seUs auxiliares. 

Foi tão vulgar, foi tão groteSco, repíto, que ·após esse 
incidente em nenhum momento mais o Goveni"o partiu para 
a defesa ética do seu comportamento. 

Até na terça-feira -eu não diii3 -qual seria o meu voto 
na CPI. Não revelei o seu écinteUdO,- embOra- dissesse que 
a minha inclinação iJ.atural, cada dia mais, era votar pelo 
envolvimento- do P!esiderite. Entretanto, eu não dizia qual 
seria o meü voto_ pela _singela razão que esperava que, até 
a última hora, o Presidente fizesse a- Sua defeSa perante a 
Nação, contrapondo às argumentações levantadas pela CPI. 

Os votos em separado feitos com muito esforço pelos 
Parlamentares, na Câmara dos Deputados e no Senado Fede
ral, defensores do _seu Governo, entraram nos detalhes.-

Um parlamentar, no seu voto, -é faDtástico isso! -
chegou a dizer ·que nós, da CPI, usávamos os métodos nazista 
na busca da verdade. 

Outio :irgum'entavã. qUe era um escândalo fantásticO ter.:. 
mos terminado com o sigilo bancário, ainda que o seu término 
fosse de pessoas fantasmas. 

Afora esse esforço dos Parlamentares governistas- que 
devemos respeitar - querendo envolver uma série de situa
ções, dentre elas a de que não podemos investigar a figura 
do Presidente, isso tudo é nulo, nada disso vale, porque o 
Congresso Nacional não tem condições de investigar a figura 
do Presidente, ainda que, buscando investigar os-escândalos 
do Sr. PC, pãSSásse pelõ" Senhor PreSidente da República. 

Mas, afora essa argumeritação casuística da forma de agir 
da CPI, em nenhum momento apareceu na sua tribuna um 
argumento favorável, no campo da ética, da defesa do Go
verno~ 

Até agora, em nenhum momento o Governo veio se de
fender no campo da ética: "Esses fantasmas não existem, 
isso é mentira, esse PC não tem nenhum envolvimC-i:tto com 
o Presidente. Se esses empresários Vierem 3.qi.ir-dizer que o 
Sr. PC foi falar com eles, pegando dinheiro e dizendo que 
falava em nome do Presidente, isso é mentira! Não é verdade!" 

Até agora, em nenhum momento, o Senhor Presidente 
dis.se uma palavra contrária ao ~r. PC. 

É por iSso que os fatos aconiecerall} e a CPI -foi aprovadã. 
As informações que temos são de que a sociedade está 

se manifestando como nós nos manifestamos. 
Que coisa fantástica essa manifestação da. socied_ade! 
Eu era Seriador, vice-Presidente do PMDB, e lembro-me 

muito bem de como foram as manifestações pelas diretas. 

Elas não foram um movimento eSpontâneo da sociedade. O 
povo não saiu às ruas da noite para o dia, pedindo e gritando 
pelas diretas. Não é verdade! 

As manifestações pelas diretas foram um moVimento len
to, Vagaroso e que, aos poucos, foi se aprofundando. Fui 
encarregado pelo-meu Partido- e está aqui o ilustre ex-Se
nador Franco Montoro, a quem tenho o maior respeito e 
admiração, e vejo· com muito Cã.tinho a sua presença, aqui, 
neSte momento -S.-E~ sabe disto. _ . 

Fui encarregado de coordenar, dentro do nosso Partido, 
o movimento das diretas. -

E, quando o iniciamos, as pes-soas Olhavam~me ridícula.: 
rizando. _Mas, fazer movimentação popular por diretas? O 
pOvo não vai dar bolas pãra isto! -

E numa convenção do PMDB, realizada no AuditóriO 
Nereu Ramos, p-ois pensávamoS q"ue viriam muitás-, e não 
Viéram mais do que 15 pessoas, 15 preSidentes partidários, 
organiZamos o ·movimento das diretas. 

Na primeira reunião, em Porto· Alegre, numa sexta-feira 
de dezembro, estavam Tancredo Neves e Ulysses Guimarães; 
aproveitamos a eSqUina democrática, que era o lugar normal 
de trânsito das pessoas que passavam por ali. 
· A segunda, em Santa Catarina, fomos à Praia -de Cambo

riú-, aprOveitamos o ·momento natural-dOs -banhistas que esta
vam presentes. 

Convidamos artistas, intelectuais; apareceram ·cantores, 
artistas de cinema, rádio e televisão, e o movimento for cres
cendo e deu resultado. 

Agora, não. Se alguém disser q!Je o moviniento aqui 
de Brasüia, do confronto preto versus verde-amarelo, houve 
alguém incentivando. não está dizendo a verdade. 

- Outro diã~ estiVe OOiit os jornalistas; mi.rit aniversário aqui 
em Bfasília, e eles comentavam que no sábado, véspera do 
domingo, houvera Uín aniversário-deles, uma festa, e que 
fiCâr.ain: ~té tarde discutindo debatendo, conversando, brincari
do. Ninguéni falou no que iria aConteCér riO domingo, porque 
não iria acontecer ·nada preparado com antecedência, e acon
teceu aqUilo que todos_ viram. Esse movimento que está aí 
vem crescendo ao natural, porque, se dependesse de nós, 
esse movimento vem sendo feitO fora de hora. As manifés
tações de rua estão na frente das manifeStações partidárias, 
eles estão, de certa forma, nas ruas imagítiàndo que ontem 
a CPI concluiu seus- trabalhos, que hoje o Congresso decide, 
e amanhã, já temos a saída ou a permanência do Presidente. 

Esse movimento foi, talvez, na Histótia deste País o mais 
espontâneo. O .;itó que ninguém conseguê entender, o que 
o Presidente queria; de uma hora para outra, com o desgaste 
que sofri. à, COnVocar o povo para vir para as rua"s de verde 
e amarelo, em solid~riedade a ele contra o sindicato do golpe, 
á resposta veio ao contrário, a resposta veio es-pOntaneamente, 
a sociedade trouxe a sua manifestação cciritrária à presença 
do Presidente. Isso foi crescendo, em São Paulo, na terça-feira, 
houve uma manifestação com 400 a 600 mil pessOaS, e a classe 
política não estava presente. Foram entidades como OAB, 
UNE, estudantes, trabalhadores que se reuniram de uma for
ma: espontânea naquela manifestàÇãO. 

Chegamos ao dia de hoje, e nõs parece, pelas informações 
que temos, que a Ordem dos Advogados do_Brasil e a Asso
ciação Brasieira ~de Imprensa tetiám decidido entrar com o 

_pedido de impeachment do Presidente baseados nas conclu
sões d_a_ Comissão Parlamentar de Inquérito. Dizem que prova
velmente isso aconteça na próxima terça-feira. 
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Ao lado do extraordinariaml!nte respeitado, o ilustre Pre
sidente da Associação Brasileira de Imprensa, ao lado do 
Presidente da OAB, estarão, num documento aneXo, assina
tura de dezenas, e dezenas de entidades, as mais represen
tativas do Brasil) dando solidariedade àquele pedido. É este_ 
o momento que encontramos aqui. -

Sr. Presidente, faço questão, desta tribuna, de chamar 
a atenção para um aspecto: é a primeira vez - disse ísso 
sexta-feira passada e repito agora- na história desSê:!fiiiais 
de cem anos de RepUblica que uma crise, gravíssima, passa 
pelas nossas instituições - a nossa tradição é que as crises 
são resolvidas à ma~gem das instituições, ou até destruin~o 
as intituições- é_ a primeira vez que estamos seguindo, passo 
a passo, a crise, que não foi criada por nós, mas que fomos 
obrigados a entrar em meio a ela. 

Semana passada disse, e repito aqui, que dou nota dez 
aos militares. Eles estão olhando, assistindo, mantendo a or
dem com a discrição necessária e dizendo, ou dando a _enten
der, que essa é uma crise cuja solução tem que ser encontrada 
dentro das instituições. 

Acho que as instituições estão sendo resguardadas. Lá 
está o Supremo Tribunal, preparado para tomar as decisões 
para resolver as dúvidas que perante ele sejam colocadas; 
aqui está o Congresso Nacional preparado. 

Esse o mérito, -em meio a tudo de mal, a tudo de dor, 
a tudo de tristeza, a tudo que possamos sentir na hora em 
que estamos vivendo. Aquela reunião de ontem, no plenário 
do Auditório Pelrôiiio Portella, faz reviver Watergate, que 
culminou com a renúncia do Sr. Nixon à presidência da Repú
blica. 

O ambiente naquele auditório era de demoC~~a. Parece 
que nós temos uma democracia de 100 aiios, pela maneira 
de falar, pelo respeito recíproco, pela seriedade no plenário. 
Ao contrário, sabemos que, infelizmente, no nosso COngresso, 
quando a sessão.é muito importante, o plenário e as galerias 
ficam cheias de tumulto e de agitação, de gritos e de protestos. 
Há manifestações colaterais que dificultam, que tentam coagir, 
que tentam implicar, com relação à liberdade, a tranqüilidade 
do voto. 

Quantas vezes se fala: mas o Congresso' -de Londres é 
assim, o Congresso nos Estacl.oii Unidos é_ assim, b Congresso 
brasileiro tem muita agitação, tem muita interferência, não 
entendem as pessoas que devem ter respeito ao Cangresso. 

Pois, ontem à tarde, enquanto à frente do Co~gresso 
estavam 20, 30 ou 40 mil pessoas, sei lá quantas mil, agitando, 
gritando, falando; o ambiente na Comissão, no Auditório 
Petrônio Portella, era de seriedade e de respeito, onde as 
pessoas, inclusive Parlamentares do governo, foram duros, 
foram enérgicos, atacaram, criticaram, protestaram e, inclU
sive, foram injustos com a CPI, mas foram ouvidos no maior 
silêncio e no maior respeito. _ 

Duvido que alguém tenha coragem de dizer que algum 
voto tenha sido tomad9, tenha sido alterado, tenha sido modi
ficado pela pressão de quem quer que seja. Aliás, sobre isso, 
faço questão de dizer: os nossos votos n_a Cl?l foram de cons
ciência, porque, no caso, tratava-se de uma comissão téCnica. 
A mim, nem Orestes Ouércia, nem Humberto Lucena, nem 
Mauro .Benevides, nem Ibsen Pinheiro, riem Geneb3.ldo Cor
rêa, ninguém do PMDB; ou quem quer que seja me pressio
nou, no sentido de A, de B ou ~e C. Pelo que senti, no 
PT, no PDT - neste, conhecemos inclusiVe o epiSõdio -, 
no PSDB e nos demais Partidos, o debate, a decisão, a discus-

são foram feitas com cada um buscando a sua verdade; deba~ 
tendo, analisando, discutindo. Mas jamais fói toinado um voto 
político. Desafio que me digam que houve um voto, no sentido 
de ser contra o Senhor Collor! As decisões foram tomadas 
numa análise, no debate, na discussão da matéria que chegava 
ao nosso c0nhecimento4 Isso aconteceu ria ÇPL 

- TerçaMfelra, -pede-se -'-tudo leva a crer -o impeachment. 
E partiremos para u:tn debate dentro da democracia, com 
respeito às nossas instituições. Que me perdoem, numa hora 
difícil como essa, eu repetir o que vou repetir: a democra.cia 
mostra que pode funcionar. A liberdade, o respeito, as institui
ções mostram que têm condições de ir adiante. Não me parece 
que outro tipo de solução seja melhor do que essa. 

O Sr. PC falou em _jornais nat:ionais e em Várias te"tevísões 
que ós niétodos u;:;ados pela CPf for3m Os mesiliós-õsãdos 
pelas comissões de investigações do tempo da ditadura. Falou 
também que não tinha tido direito de defesa. Aliás, a.-n. 
Zélia_ teria dito a mesma coisa. CortVérn que se esclareça: 
a CPI não julga, não decide, não condena. Não estamos jul
gando, não estamos decidindo, não estamos condenando; esta
mos apresentando os fatos, e os fatos estão aqui. -Esses fatos 
serão levados, com relação ao Sr. PC e demais pessoas, ao 
Procurador~Geral da República, que, conhecendo-os, _apre~ 
sentará denúncia, se for o caso. Então; o Sr. PC terá a mais 
ampla oportunidade de defesa, de constituir advogado, de 
contestar o que queira contestar. 

A comparação com o regime contrário à democracia, 
onde as pessoas eram cassadas, julgadas, demitidas sem ne
nhum direito de defesa, é infeliz, porque o Sr. PC não está 
sendo condenado. O Sr. PC vai ter~ diante dele, um amplo 
dossiê. Pelo menos uma {:oiSa está provada, quantO a isso 
não há nenhuma_ dúvida: o Sr. PC é uma daS )?eSSOãS nlãiS 
mentirosas, mais hipócritas,· maS debocbadas que encontra
mos. Ele ironizou~ ele debochou, ele ridicularizou a eo-missão 
Parlamentar de Inquérito. Alguém devia tei'Mlhe ditO que essas 
Comissões não redundariam em nada, que nada aconteceria, 
e ele se aproveitou disso. E era uma figura que nos transfor
mava em pessoas grotescas~ que ele olhava de cima para baixo. 
E agora vem dizer que não teve oportunidade de defesa. 
Ele terá. Ah, isso ele terá! 

- Agora, essa CPI nos deu uma demonstração importante. 
Somos integrantes de uma subcomissão da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, que trata da impunidade. Foram 
realizadas cinco reuniões no gabinete do Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, Presidente do Supremo, Presidente da 
Câmara, Presidente do Senado, Ministro da Justiça, Presi
dente do Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral 
da República e nós, como representantes dessa subcomissão .. 
E tem-se debatido, e tem-se discutido muito o que fazer para 
combater a impunidade. 

Creio que o trabalho dessa CPI demQ_nstrou que quando 
se QUer se faz. Acredito que essa CPI mexeu; vasculhou, 
tornou conhecim-ento de fatos que, talvez, se não existissem, 
durante muito tempo ou todo 6 tempo nós não tomaríamos 
conhecimento. Ela mostrou. Ela mostrou que alguma coisa 
deve ser feita para mudar, porque querendo se chega lá, como 
ela chegou, como ela chegou. 

Aliás, reunidos, hoje, no nosso gabinete, os integrantes 
das Oposições na CPI levaram adiante o que nós, Parlamen
tares da Oposição, dissemos ao Deputado Benito Gama, Presi
dente da CPI, que a CPI não pode terminar :ipen:as entregando 
o seu relatório e não tem mais nada. Temos que, com o 
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Presidente Mauro Benevides, com o Presdiente lbsen Pinhei
ro, com o Procurador~Geral, da República, e tudo o mais, 
verificar para que isso não fique aqui. -Não pode parêcer à 
República que na terça-feira se pede o impeachment do Presi~ 
dente e nós não fazemosomais nada.-Qúe.a noss_á_ questão 
era uma quetão polftica para buscar envolver o Presidente, 
e nãQ tem mais nada. Não pode ser assim. Nós temos a obriga
ção ;--- nós, Senado, Câmara dos Deputados_, nós, o Parla
mento brasileiro - de levar isso adiante. 

O cheque fantasma é algo de que não tínhamos conheci
mento. Mas não vão pensar que os cheques "fantasmas" foram 
inventados pelo Sr. PC. Deve haver muitos cheques-fantasmas 
e muitas contas misteriosas por aí. Com relãção, allás, aO~ 
próprio PC, o que imaginamos é que passamoS Por algo em 
tomp de. lO% do que ele deve ter movimentado. Nós apenas 
levantamos tudo isso para mostrar o que existe. Mas_ um rnun-. 
do está atrás da abertura que foi feita. TerniinOu a CPI, termi
na tudo? Há lugares .em que a CPI ~ão teve condições de 
entrar. Onde entrou, encontrou. Mas há lugares onde não 
deu para entrar. Vai se entrar ou não vai se entràf? Não 
conseguimos provar nada, nem tivemOs tempo para provar. 
Mas há, interrOgações com- ielação a contrabando de ouro 
e com relação a tóxiGQ. V: ai Se vet: çu não va~ s_e ver? 

"Essas são questões que temos a obrigação de levar adian
te. Çn;io _que em cima do estilO- de trabalho da ·cpre-d3s 
provas que a CPI conseguiu, alguma coisa com _o ~ProCur:aâOr,
com o Ministro da Justiça, com a Polícia Federal, alguma 
coisa temos que fazer, para mostrar -repito -que-quando 
se quer, se pode. E o inedo que temos é que- O relatório 
da CPI caia na vala comum da Procuradoria da República. 

Sabemos que o Procurador-Geral da Repú61ica é uni-ho
mem íntegro~ digno, competente e trabalha<;lqr, mas sabemos, 
há milhares de processos que estão na Procuradoria-Geral 
da República -e que, pela falta de recursos humanos, técriiOOs 
e tudo mais, às vezes, andam muito lentamente. Será cjtie 
esse relatório_ vai entrar na flla à espera do resto, no mesmo 
ritmo, no mesmo estilo? Ou o sr: PrOcurado[, atenderido 
à solicitação que fizemos da tribuna da CPre faze-nios agora, 
neste momento, vai entender que tem que ter um ritmo rápido, 
e nós procurando dar a ele assessoria, colaboração, tudo que 
for necessário para -que essas Coisas i:l.ndem? 

O Sr. Eduardo Suplicy-: Permite-me V. Ex~ um apa-rte, 
nobre Senador Pedro SiinOn? --- ------ - - -- --

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex• com muito prazer, 
nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. -Eduardo Suplicy - Senador Pedro Simon, pedi 
este aparte a V. Ex~, em primeiro lugar, porque gostaria de 
dar um testemunho pessoal sobre o extraodinário pape-I que 
V. Ex~ desempenhou nessa Comissão Parlamentar de Inqué
rito. Primeiro, na refleXãO colljUtfta de todos os Senadores, 
juntamente com os Líderes, quando estava para se instalar 
ou não a CPI, e, com a sua experiência, V. Ex~ foi ponderando 
a todos os Senadores e Deputados sobre a importância da 
instalação da CPI e a forma adequada que deveria tomar 
até na sua formulação. 

Mas, em especial~ V. Ex~ foi convidado, indicado por 
sua bancada e pelo Senador Humberto Lucena para ser o 
relator dessa CPI. E por razões de sua reflexão pessoal, razões 
provavelmente históricas-. Ainda não sei se a Nação sabe quais 
foram todas as ponderações que fizeram V. Ex~ declinar dessa 

funçãO tão importante, que havia sido originalmente atribUída 
a ·v. Ex~ MaS foi múitÓ -interessante, foi uma atitude com 
a qual nós que aprendemos- os Senadores mais novos, mais 
i?:vens -~ a maneira como V. ~X\ ao- mesmo tempo que 
abriu mão, deu to.da a força para que o seu colega de bancada, 
Senador Amir Lando, fosse então __ o escolhido, o indicado. 
E no momento em que _pairaram algumas dúvidas sobre aquela 
eScolha, ao lado-do-Senador Humberto Lucena, V. Ex~ mais 
dO que deu força ao Senador Amir Lando e, ainda transmi
tindo a nós outros membros do Senado, do Parlamento e, 
em especial, da CPI das razões pelas quais realmente todos 
poderíamos confiai"-no- ttabalho do Senador Amir Lando. E 
friaíS dO (Jue surpfeendeu a maneira eqtiilibrada e responsáVel 
dô SCnador Amir Lando. Submetido a pressões de toda ordem 
dUianie" todo o··tenrpo, mas em especiãl na conclusão do seu 
parecer, o Senador Amir Lando deu uma demonstração- de 
força extraordinária de um relator que soube_ trabalhar com 
espírito de equipe,- soube receber a c_olaboração de todos os 
Parlamentares da CPI e soube se conduzir sempre ouvindo 
os seus colegas na CPI. Mas durante esses dois meses e meio 
de tiã.balho V. Ex~ teVe um papel fui:tdãmental, Po-rque coorde
nou os nossos esforços, e_sforços dos companheiros do Senador 
.Amit Lando, encaminhando as s-ugestões, sugerindo formas 
de trabalho conjunto nas Subcomissões e, enfim, avalio que 
V. Ex~, em não sendo Relator, teve um trabalho também 
quase tão importante quanto· o do Relator, Senador Amir 
Lando, quanto o do Presidente da CPI, Deputado Benito 
Gama, porque- ajudou muito na condução dos trabalhos, que 
acabaram sendo concluídos de forma tão bem-sucedida. Mas, 
prezado Senador Pedro Simon, estamos vivendo um momento 
especial em que o Co.ngresso Nacion3J. percebe e sente o que 
o povo está dizendo nas ruas de todas as cidades brasileiras. 
O Congresso Nacional acaba sensibíliZando-se pela palavra 
e pela decisão de cada um dos Parlamentares, pelo debate 
qUe se dá naciorialmente em todas as escolas, em todos os 
ambientes de trabalho, em todas as feiras, supermercados, 
em todas as residên~ias do Brasil; até mesma nas residêncías, 
Senador Pedro Simon, daqueles que, de alguma forma, estão 
envolvidos na CPI. Nós nos demos conta, por exemplo, de 
que o advogado do Sr. Paulo César Cãvalcanti FariaS, :Dr. 
Antônio Gáudio Mariz de Oliveria, deparou-se com o bonito 
gesto de seus filhos que resolveram ir ã passeata dos estudantes 
em São Paulo. Disseram ao p<li: "Olha, pai, nós vamos à 
manifestação pelo impeachment do Presidente Collor. Não 
podemos admitir mais isso". Ontem, ouvi do Diretor-Pre
sidente da OAS que sua filha de 15 anos, ou o seu filho, 
havia resolvido juntar-se ã passeata. 

Tenho a conVicção de que os fatores que tanto contri
buíram para a mudança de decisão de pessoas como o Senador 
Raimundo Lyra, o Senador Elcio Alvares e outros que, em 
sendo dos Partidos que apóiam o Governo, acabaram votando· 
favoravelmente ao parecer do Relator, para essa reflexão cer
tamente contribuiu aquilo que os seus pró-prios familiares di
ziam em casa e os seus -eleitores manifestavam nas ruas. O 
próprio Senador Valmir Campelo aqui disse: "O poVo nas 
ruas de Brasília está dizendo qual é a consciência da Nação." 
Mas, refiro-me a isSo, Senador Pedro Simon, porque _o que 
se estranha é o fato de lá no Palácio do Planalto o Presidente 
da República parece estar inteiramente isolado do que se 
passa no País. Tanto é que·, oritern, na entrevista para a TV 
argentina, a Telefe, de Buenos Aires-e se V. Ex~ me permite, 
vou citar algumas frases do Presidente publicadas hoje em 
jornais, como O Estado de S~ Paulo - sobre a renúncia, 
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Sua Exceléncia disse: .. Não há por que renunciar( ... ) O que 
vivemos são coisas dentro das prerrogativas do Estado demo
crático de direito. A cada denúncia feita, determinamos a 
abertura de inquérito e as investigações pai-a punir os Culpados, 
doa a quem doer". Sobre as manifestações: "Estamos vendo 
isso porque teremos eleições em todo o País. Então, existe 
esse ambiente de efervescência política, com as paixões sol:: 
tas". Como se nada fosse com· o Presidente Fernando Collor 
de Mello, como se fosse só_ -sob:r~ _as eleições que Vêm ar. 
Normalidade -- '-'0 importante é que tudo segue normal, 
as instituições estão sendo garantidas. a Constituição está sen
do respeitada, a vida segue normal, o Congresso -normal, a 
Bolsa de Valores está normal ( ... ) Fui jantar em casa com 
minha mulher e agora estou aqui no Alvorada para falar com 
vocês._ Tudo está normal. Não há motivos para preocupa
ção ... " Corrupção -"Isso acontece no mundo todo. É algo 
que temos todos, de maneira muito firme, de nãÓ permitir 
que aconteça, e combatê-la ( ... ) Infelizmente essas coisas se 
passam, e um presidente não tem mil Qlho_s parã. saber o 
que está acontecendo( ... ) Há muita gente punida por investi
gações determinadas pelo Presidente da República". Ou seja, 
como se nada ocorresse com a figura do Presidente, como 
se o povo não estivesse_aos milhares, àS ce-nte-naS de milhares, 
hoje, por todas as grandes capitais e cidadcis do jn.teriOr bnlsi
leiro. As cidades principais do interior de São Paulo assistiram 
milhares de estudantes e trabalhadores indo às ruas, pedindo 
ao Presidente para deixar o Governo, pa-ra: qüe o Congtesso 
Nacional leve adiante o processo de impeachmet do Presi
dente. 

O Presidente certamente, hoje, tem que ter a consciência 
de que, assim como mais de 3/4 dos votos, ou seja 16 a 5, 
votaram a favor do Relatório, isso também se refletirá na 
votação pela Câmara dos Deputados e nõ Senado. Claro que 
Sua Excelência tem todo o direito de defe!;a, m&s o que mais 
e mais parece que v·ai acontecer é que, do ponto de vistã 
dos fa:t_os, o Presidente está abrindo mão de _se defender. 
Tanto é que os cinco oradores, e mesmo os cinco oradores 
que expressaram o seu voto a favor do Presidente e mais 

·os Líderes, como o Deputado Humberto Souto, mencionaram 
fatos outros da vida política nacional e não os fatos concretos 
relativos que levaram o Senador Amir Lando, ao final, a 
dizer que o Presidente da República ~via cometido atos que 
desonram o cargo de Chefe de Estado. O Presidente, anunciou 
seu porta-voz, disse que irá apresentar um pronunciamento 
à Nação. Mas se não tem mais defesa alguma! Se as provas 
testemunhais e documentais são de tal ordem a não haver 
saída para o Presidente, se até os seus MiniStros se reuniram, 
Senador Pedro Simon, para dizer que vão dar continuidade 
ao governo, como se o ministério assumisse a Presidência, 
assumisse a chefia do Estado e o Presidente, lá, não teria 
mais autoridade. Nós cbagamos a um ponto, Seriador Pedro 
Simon- e é preciso ressaltar- onde par~e que os Ministros 
estão, agora, mandando mais do que o Presidente. Mas isso 
não pode ocorrer no sistema presidencialista, porque quem 
dá legitimidade a um ministério é um presidente eleito. Mas 
se o Presidente, aos olhos da Nação, perdeu a sua autoridade 
moral, se os seus Ministros estão agora falando com m_ais 
força do que o próprio Chefe de Estado, então é preciso 
que o Presidente perceba o que se passa no País e diga à 
Nação, fazendo um exame de consci_ência: errei, as pessoas 
a minha volta erraram; o Sr. Paulo César Farias_ levou-me 
a um envolvimento que não dignifica o cargo e é hora de 

renunciar. É isso o -que a Nação espera, o quanto antes. Para 
que possamos prosseguír com a administração da coisa pública 
de forma eticamente recomendável. 

Ó SR. PEDRO SIMON -Agradeço a V. Ex• o aparte. 
Faço questão d~ s:die.ntar 9 grande, o importante trabalho 
realizado por V. Ex~ nessa CPI. A _-ini.cla:üv:a partiu- de V. 
E~-. encampada depois, no entendimento de Liderança, pelo 
Uder do meu Partido. 

Em todos os momentos, depoimentos importantes ocmo 
o da secretária Sandra, foram trazidos aqui através de V. 
Ex~, que, permanentemente e com muító Cãrinho, dedicou-se_ 
à causa da CPI. 

Meus cumprimentos a V. EJc-' pelo seu trabalho na CPI. 

O Sr. Eduardo SupHcy - Gostaria apenas de registrar 
que o primeiro requerimento de convocação da CP! foi feitO 
em cc-autoria com o Deputado José Dirceu. 

O SR. PEDRO SIMON - Aliás, também foi uma excep
cional atuação a do Deputado José Dirceu. 

Mas digo o seguinte: estamos hoje aqui; a CPI concluiu 
os seus trabalhos, e o pedido de impeacbment deverá entrar 
na terça-feira. -

Chamo a atenção para o que V. Ex~ falou. Creio "que, 
em parte, o Presidente tem razão; a situação é de ç:aJ~~. 
de tranquilidade. É verdade que o povo está na rua, que 
os ·estudantes estão se manifestando, ~oje de manhá 1 ouvi 
pelo noticiário que o dó la):, de ontem para hoje, não aumentou 
tanto e que a bolsa teve uma certa recuperação. Não sei se 
o Presidente, de certa forma, estaria dizendo que as coisas 
estão indo bem. 

Em relação à nota do Ministério, eu não me lembro, 
como muito bem diz o Senador, de nenhum documento como 
o dos Ministros. O âocumento, realmente, eu diria, é sur
preendente pela fórmula encontrada. 

Eu me atrevo a dizer, acho que o Plenário concordará 
comi~o, que se _esse Ministério tivesse sido o primeiro, talvez 
a situação não tivesse chegado aonde chegou. Se o Senhor 
PresiOente da República, com 35 milhões de votos, não tivesse 
desprezado a classe política, os Partidos políticos, a sociedade 
e tivesse escolhido os homens da sua confiança, a situação 
talvez fosse diferente. 

Por exemplo, o Ministro Célia Borja, o que é que ele 
vai faZer? Todos o conhecem, é u_I_Il homem de bem, íntegro, 
competente, é um homem respeitável. O que é que ele, como 
Ministro da Justiça, vai fazer? O que o Ministro da Saúde 
e outros Ministros vão fazer, quando for apresentado o Rela
tório da CPI? 

A imprensa calculava que essas pessoas, por bem, have
riam de renunciar. 

Mas eles econtraram uma fórmula, que achei fantástica: 
eles falaram à Nação que vão ficar, mas vão ficar num compro
misso com a Nação, com a sociedade, por amor ao Brasil, 
vão fazer a transição do Ministério até a solução da crise, 
o que deverá ser feito de acordo com os princípiOs da Consti
tuição. 

O normal - e o .ex-Senador Franco Montoro, que foi 
Ministro de governos anteriores e se ecnontra presente no 
plenário, sabe disso -é que o Presidente use, mude, altere 
o Ministério para equacionar problemas. Mas quem manda, 
quem tem a força, quem tem autoridade é o Presidente. Ele 
escolhe, altera ou troca os MiniStrõs otC por crise, ou por 
sugestões, ou porque ãcha que deva mudar. 
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Aqui, está acontecendo o contrário. O PreSidente está 
numa situação muito difícil, quase dramática. O Ministério 
vem e diz: "O que é que a sociedade quer que façamos? 
Que renuncie o Ministro da Economia? Que _rep.uncie o ~inis
tro da Saúde? Que renuncie o Ministro da Justiça?· Que renun
cie o Sr. Jorge Bornhausen da função de coordenador político 
do Governo? Aí, sim, estaríamos vivendo, hoje, uma situação 
dramática sem -governo". -

Então, ele respondeu: "Não, nós não somos Ministros 
de fato do Presidente que tem aquela acusação na CPI". Mas 
nesta hora estaremos aqui - eles dizem - até que a crise 
seja solucionada. 

Merece respeito e admiração a nota dos Ministros .. · 

Como eles dizem, "não importa o nosso desgaste político; 
não_ importa o noso descrédito, não importa como vão ínter
pretar o nosso ato. A nossa consciência, como nos diz que 
é de solidariedade ao País'': 

S. E~s tiveram um gesto que merece respeito. Esse ato 
chama a atenção. 

Como precisa chamar a atenção o dato de que, graças 
a Deu-s, não apareceu nirtguétri aqurpãfa dizer-que a fórmula 
para resolver o problema é a antecipação do Parlamentarismo. 
Felizmente, ninguém está falando em antecipar o Parlamen
tarismo. Queremos o Parlamentarismo, queremos o plebiscito 
para definição do sistema de governo no dia 21 de abril do 
próximo anO, rrías-coiD.",irifplantação -no próximo governo, com 
o próximo governante. - - ----- - ---- -- -- - -

A solução está dentro da nossa Constituição e chegamos, 
repito, até o dia de hoje. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho --,-Permite-me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador Pedr9 Simon? 

O SR. PEDRO SIMON -Pois não. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Estou muito atento 
ao discurso de V. Ex~, e nesse ponto chegamos a uma culmi
nância da análise. V. Ex~ disserta muito bem, como foi muito 
brilhante o aparte do Senador Eduardo Suplicy. Mas não 
quero deixar de dizer que cm tudo isso que V.Ex~ analisa 
há uma profunda anomalia e uma estupenda inconstitucio
nalidade. PrimeirO, ós- Ministros não poderiam dizer que de
vem ficar, que itão ficar, que reSolvem fiCar, pàrque_ são deten-
tores de cargo de confiança e só qiiem pode ___ dizer se_ ~cam 
ou se saem é, naturalmente, a figura do Presidente da Repú
blica, respaldada na ConstituíÇãó" Federal. Há nisso ttido uma 
formidável inversão, porque eles dizem: "Vamos ficar". E 
o Presidente Collor já caiu? Não é mais, constituciónalmente, 
o Presidente da República? Ou na crise ético-pólítica, já riãO 
tem condições de substituir o Sr. Célio Borja, o Sr. Marcílio 
e outros titulares das pastas tal qual estão ocupadas neste 
exato momento. Temo, Senador Pedro Simon, que tenhamos, 
pelos desmandos governamentais, chegado ao quadro extre
mamente esdrúxulo, quando os Ministros é que detêm, como 
ocupantes de um cargo de confiança, Sua Excelênci~ o Pre~iM 
dente da República, que, após delinqüir, recebe uma proteção 
da honradez daqueles nos quais ele confiara há pouco, quando 
nomeara para cargos específicos da equipe ministeriaL Há 
nisso tudo uma formidável inversão. Sei que é mUito -bOnito 
o gesto do Ministro da Justiça, do Ministro da Econc;miiá, 
do Ministro do Trabalho, muito bonito o gesto do nosso ex-co
lega Jorge Bornhausen; tudo muito bonito e muito poético. 
Mas, institucioDalmente, absolutamente anómalo. Estamos 
diante de um quadro absolutamente anómalo. Temo por uma 

inversão absolUta de valores das institUiÇões e -até da moral 
política neste País. Ao invés de o Presidente manter os sc:;~s 
Ministros, os Ministros estão mantendo o Presidente da Repú
"!>lica. ~té o impe:achment. 

O SR. PEDRO SIMON -V. EX' é um grande jurista, 
e falou como jurista; faltou talvez um pouquinho de malícia 
a V. Ex~- me perdoe- para ver a situação. V. E~ tem 
toda razã-o; tudo que disse é absolutamente correto. Mas va
mos olhar a realidade. V. Ex~ tem que sair do aspecto jurídico 
do texto e entrar na realidade. É claro que o Presidente Collor 
pode demitir os Ministros hoje. Nem os Ministros estão dizen
do que não podem ser demitidos. É claro que podem. Mas 
a realidade é outra. A realidade é que o Presidente não tem 
condições de demitir os Ministros porque, se demiti-los, insta
la-se o caos neste País. 

Re-pare o finai da nota dos Ministros, nobre Senador: 

"Nesse sentido, apelam a todos os brasileiros de 
boa vontade e a todos os setores da sociedade, sem 
exceção, :Paia 'cfue, acima da crfse Política, qUe ·encon
trará o seu desfecho natural na órbita da ConstituiÇão 
e das instituições democráticas, colaborem para a indis-

-- pensáveJ governabilidade do País e a preservação dos 
interesses peimãnentes do Brasil. n 

É de uma clareza meridiana - eles estão dizendo que 
a crise vai ser solucionada no Congresso NacionaL Mas o 
País precisa ter governabilidade. É claro que eles podem ser 
demitidos amanhã, mas V. Ex• sabe, eu sei, o Presidente 
sabe e a Nação sabe que o Presidente não está em condições 
de demitir o Ministro da Economia, ou o Ministro da Justiça, 
01,1 o seu coorden~dçr político, porque não encontrará nin
guém a essa altura; o caos estaria estabelecido. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Nisso tudo, SenadOr 
Pedro Simon, lamento duas coisas: o erro de português da 
nota dos Ministros, porque quem apela, apela para. 

O SR. PEDRO SIMON -Tenho um carinho fantástico 
por V. Ex~ Numa hora como esta, está atento a um erro 
çle português. E tenho inveja dessa paz de espírito que V. 
Ex~ tem. -

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Além do erro lingüístico, 
de regência, lamentO, -também, que tenhamos que admitiT 
que os Caininhos políticOs afastam oda juridicidade, quando 
estamos numa questão altamente institucional. 

O SR. PEDRO SIMON - Perdão. Senador! V. Ex• está 
equivocado. Onde é que está a injurididdade? Mas o Presi
dente da República pode demitir amanhã. O Presidente da 
República pode se revoltar com essa nota e demite já. 

Se V. Ex~ diz, e está dizendo a verdade, que essa nota 
diz: "Os Minístros estão dando cobertura ao Pr.esidente". 
O Presidente, se não tiver os Ministros na frente, está numa 
situação dramática. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho -Na verdade. o quadro 
está inverso: os Ministros estão sustentando o Presidente da 
República. 

O SR. PEDRO SIMON- O Presidente pode dizer: "Bar
baridade! O Senador Cid tem razão: eu não tinha me dado 
conta, os Ministros estão me sustentando. Isso é uma barbari
dade! Está todo mundo demitido". Pode. Evidente que pode! 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• permite-me um i:tparte? 
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O SR. PEDRO SIMON -Com alegria, conc_e_d_o o aparte 
a V. Ex• 

O Sr. Josaphat Marinho- É notória a malícia com que 
V. Ex• disserta sempre nesta Casa; e· a-tecõn1ieceu, até, na 
resposta que deu ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
Permita apenas lhe ponderar, em honra da correção dos Minis
tros, que a nota não poPe ser entendida isoladamente. Em 
verdade, essa nota é conse_qüência do reiterado noticiário na 
imprensa, da saída de determinados Ministros. O que os Minis
tros, portanto, quiserem fazer, em satisfação à opinião pública 
e em respeito ao Presidente a que servem, foi declarar que 
permaneceriam nos seus postos cumprindo os seus deveres 
até a solução constitucional da crise. 

O SR. PEDRO .SIMON -V. Ex• foi maldoso, e eu não 
merecia o que V. Ex~ fez. O _que V.- Ei~ disse foi o que 
eu quis dizer, não tive a competência de V. Ex\ mas não 
tive nenhuma malícia. É exatamente -_o que eU quero dizer: 
o Senador, com muita competência, fez aquilo que eu gostaria 
de ter dito. E e_spero que tenha aceitado o.meu ilustre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. . 

Essa nota, o q~e vale esSa nota é pÕX:que ela é uma criatura 
nova na instituiÇão brasileira. Agora, ela tem de ser interpre
tada dentro das possibilidades, nas instituições demóCr:áUcas, 
de encontrar uma saída. E a contribuiçã~ veio por parte do 
Poder Executivo. 

Creio, Sr. Pr~sidente, que na próxima sexta-feira nós 
vamos ter os dois terços. É só repararmos os 16 votos da 
CPI: a informação que tenho é que no PTB, e o-Yoto do 
ilustre Senador do PTB, foi um voto do Senador Valmir Cam
pelo, que durante parte do trabalho da CPfse mostrava atento 
à defesa do Go~emo e que, de uns tempos para cá, na falta 
de argumentos e de provas, sentiu-se levado pela realidade 
que esta v a vendo. . .. 

A informação que tenho é que a Bancada do PTB está 
em vésperas de se reunjr e aos poucos marcha para um entendi
mento, quase de um fechamento de questão. 

Vejo, Sr. Presidente, a Bancada do PDS, que causou 
aquela polémica com a atitude corajosa dO Senado-r Esperidião 
Amin ao indicar o extraordinário Senador José Pau~o _Bisol, 
mas que, no decorre_r do tempo, fruto da realidade, veii.ficou 
a Bancada do PDS que o correto tinh_a _siQo o Senador Esperi
dião Amin, na indicação do Senador José Paulo Bisol, e o 
seu Presidente veio aqui, reuniu a Bancada, e a informação 
que temos é que ela marcha para fechar questão do PDS; 
aceitando o relatório. _ _ _ ... 

A Bancada do PDC a nós surpreendeu_, porque não tínha
mos a mínima idéia de que votaria do_ oossQJado. Surpreen
dentemente, o seu representante, na hora da votação, refle
tindo o pensamento da Bancada, votava do nosso lado. 

Creio que, no decorrer da próxima semana, vamos ter, 
Sr. Presidente, mais de 2/3 favoráveis .às conclusõ_es desse 
relatório, dispostos a dar voto favorável à SolicifàÇãO da AsSo
ciação Bra~ileira de Imprensa. 

Sr. Presidente, procuro pensar e refletir na figura do 
Presidente da República. Numa hora como essa, a minha 
índole, a minha maneira de ser não_ pede cobranças. Não 
é hora de chegar e apontar, no relatório da CPJ, os fatos, 
os erros e os equívocos eventualmente praticados por Sua 
Excelência no seu GoVemo. Creio que devemos falar do mo
mento que estamos vivendo. Uma coisa foi e~-1~~4, quando, 
na República do Galeão se organizou um dossiê contra o 
Dr. Getúlio Vargas, do qual ele não podia tomar conheci-

menta. Como conclusão daquele dossiê, lhe comunicaram os 
Ministros que o Dr. Getúlio Vargas estava deposto e que 
tinha de deixar o cargo. Ele preferiu o suicídio ·a-deixar o 
Cargo. Foi diferente com relação ao Sr. João Goulart: _não 
houve d_ossiê._ Em marçq de_l964~ __ com a~ tropas vinda~ de 
:M;inas Gei"a1S, ele veio a_Brasi1ia, ele _çmç:le_?oeg~i!J_para_forto 
AJegre. Estávamos 'ali, jUõtO- Coiri -ele, quando o Congresso
Nacional declarou vaga ã PresiÇ.ênc~a dâ República, alegando 
que o Presidente havia fugiÇ.o para o exterior. Não lhe-derim, 
portanto, oportunidade de defesa. 

Falo, Sr. Presidente, e meço minhas palavras, com ares
ponsabilidade que tenho: o_ Presidente da República tem todo 
o d!,reito ao mais amplo processo de defesa. Instalado o pedido 
de -ímpeachmeot pai- parte da ABI e OAB, ele vai transitar 
na Câmara dos Deputados. Essa tramitação poderá ser a mais 
longa, a mais complexa e_ a mais tumultuacJ,a, inclusiye _com 
recurso_ perante o _Supremo Tribunal _Federal. Mas o Presi
_dente terá as mais amplas oportunidades de: defesa. Terá de 
esperar que a Cãma_ra dos Deputados, por 213, determine 
que se reme:tfl _a esta Casa os autos, para que nós, sob a 
presidência do Presjdente _do Supremo Tnbunal Federal, fa
-Zendo as vezes de_ Tribunal, possamos dar a palavra final 
sobre o Presidente çla República e seu comportamento. A 
.i~so ele tem direito. N_ão passa por mim, em nenhum momen
to, dizer que o Presiderite da Répúblicá deve ahdícar dos 
se~s direitos, no sentido çl~ estarmos tirando dele o qúe a 
Constituição lhe garante. · ' · 

O Presidente pode fazer a defesa perante a Câmara dos 
Deputados, pode vir aqui, debater e discutir com amail;õ ampla 
oportunidade de defesa, porque, graças a Deus, é esta a, hora 
que nós estamos vivendo: a hora das instituições, a hora da 
democracia, a hora dos Poderes. Pode debater, discutir, diVer
gir, mas que é no voto, e que é no respeito às maiorias e 
minorias e rio respeito às garantias individuais que nós vamos 
encontrar a solução. -

Repito, Sr. Presidente, o Presidente da República, na 
nossa opinião, tem o -direito de ampla defesa. Agora, com 
to~a a sinceridade eu acho, lendo esse dossié, acompanhado 
por mais de dois meses a formação da_ prova, vendo o compor
tamento do Governo no trâmite 4e~se dossiê, a m.iJ;D D;l:e parece 
que vai Ser muito difícil o Presidente fazer agora a justif1cativa 
daquilo que lá no passado, quando no ano passado Parlamen
tares de_vários partidos lembravam ao Presidente que estava 
na hora de fazê-lo. O senhor PC; há um ano, um ano e meio, 
me mostrava o Deputado Jamil Haddad, me mostrava aqui 
neste Senado, S. Ex• Senador, quando ele chamava a atenção, 
no seu discurso de despedida do Senado, que o Presidente 
da República tinha que olhar para o senhor PC e o esquema 
que ele estava montando em todo o Brasil. O Si". Jamil Had
dad, eleito Deputado Federal, daqui desta tribuna, no seu 
discurso de despedida, que está impresso, chamava a atenção 
para o esquema diabóliCo que o senhor PC_ estava armando 
no Governo e qüe o Presidente da República tinha que tomar 
providências. 

i..afnenta v e 1m ente, não tomaram as providências. 
Sinceramente, é a primeira vez que falo como integrante 

da CPI. Até o dia do seu encerramento, nunca vim a _esta 
tribuna trazer a debate o que ocorria lá. O_ relatório E}stá 
aí. Pelo que conheço desse relatório,- pelos cheques, pelas 
contas, pelos recibos, pelas notas e por tudo o mais, do ponto 
de -vista da ética e das provas, do ponto de vista judicial,_ 
aqui, no Senado, ou lá no Supremo, parece-me muito difícil, 
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mas muito difícil mesmo, o Presidente encontiar provas que;: 
o defendam. 

A palavra está com o Presidente._ Sua Excelênci3.- tem 
o mais amplo direito e a mais absoluta liberdade para fazer 
a sua defesa. Lá, na Câmara, aqUi, õ.ó Senado. Mas se verificar 
e sentir que as coisas se coniplicararil; Chegaram a um estado 
tal, que é difícil avançar, creio que Sua Excelência deve medi
tar, deve refletir e buscar uma fórmula, pensando neste País 
e nesta sociedade. Graças a Deus, Sua Excelência é jõvem., 
goza de boa saúde, tem condições de se desenvolver, de avan
çar, de se redimir e de refletir. Uma pessoa com 40 anos 
está começando. Graças--a DeU.S:, do ponto de vista de sua 
saúde e de sua garantia, está aí ·a tfanqüilidade necessária~_ 

Ci"eio- quê a"~teriúDcía é uma·· possibilidade sobre a qual 
Sua Excelência pode meditar. Seria a forma pela qual essa 
questão poderia ser apressada. 

Acredito, Sr. Presidente - a renúriica do Presidente ou 
o julgamento desse processo, com a aceitação ou não do im~ 
peacbment, que o caminho está sendo trilhado. Ail;u:fa que 
haja em praça pública milhares e milhares de pessoas, que 
o clima seja de paz e de respeito rec(procO. Que o caminho 
para o qual estamos nos dirigindo seja exatamente aquele 
.que a democracia permite seja trilhado. 

Creio, Sr.- Presidente, que a hora é realmente esta, de 
dar a palavra ao Presidente. Acredito_ que buscar consell~._q-~_, 
buscar os seus amigos, buscar pessoas que tenham credibi
lidade e que tenham experiência para lhe forneCer seria algo 
realmente muito importante e significativo. 

A palavra está com o Presidente da República. Dizem,_ 
Sr. Presidente, que Sua Excelência vai falar à Nação. TUdo 
bem. É difíCil Sua Excelência falar à Nação a esta_ altura, 
dizeildo que esse relatório não é verdadeiro. É muito difícil, 
porque, ,a esta altura, esse dossiê está ultracomprovãdo. Sua 
Excelência pode seguir e buscar o destino deste País. 

Seja qUal for a decisão de Sua Excelência, o momento 
que estamos vivendo é de paz. Não teremos violência, agitação 
ou tumulto. Nós teremos o trâmite normal de um debate 
democrático. 

A mocidade está nas ruas. É bom que a mocidade esteja· 
nas ruas. Mas é bom que não se ofereça qualquer pretexto 
a intervenção que não seja dentro da normalidade da vida 
democrática. 

Sr. Presidente, juro que gostaria de vir a esta tribuna 
falando de maneira diferente. Que bom se pudéssemos chegar 
a esta tribuna e dizer: "Olha, provamos que o Sr. PC é isso, 
que o Sr. fulano é aquilo, mas, com relação ao Presidente, 
Sua Excelência provou que não é verdade ... Ou, então, se 
não pudéssemos chegar a tanto, "Sua Excelência provou que 
não é verdade", pelo menos: "Nós não conseguimos provar 
nada com relação ao Pr~siçlente". 

Que bom se pudéssemos dizer isso! Que bom se pudésM 
semos sair por esse caminho! Não me parece que alguém 
que tenha urna índole normal possa se sentir satisfeitO em 
fazer um pronunciamento como este que estou fazendo. Al~ 
guém que é democrata, que respeita as Instituições, que tem 
carinho pelo seu povo não poderia se sentir feliz em subir 
à tribuna e fazer um pronunciamento como es«:. 

Lamentavelmente, esse dossiê é verdadeiro. Lamenta
velmente, as coisas que se dizem correspondem à verdade. 

A minha consciência não me deixa feliz com este pronun
ciamento. Se o faço e se estou aqui neste momento, também 

não é porque veÕho, nesta hora, para tripudiar, no sentido 
de dizer: "Está vendo? É_ verdade!". _ 

Estou aqui, muito pelo contrário, para fazer um chama
mento ao Presidente da República para uma profunda medita
ção. Acredito que, com todo o respeito, se Sua Excelência 
houver por bem seguir esse caminho, não deve haver ridicula~ 
rização, nem tripúdio de nossa parte a quem tenha cometido 
o erro que cometeu e a quem tenha saído pelo caminho que 
saiu. · 

Se estou aqui é para dizer que a hora é esta. _O dossiê, 
para mim é verdadeiro, e se ele é verdadeiro, o Presidente 
tem condições de- seguir o seu caminho, com ampla oportu
nidade de defesa e investigação, ou,_ ~ntão, Sua Excelência 
interrompe o processo·e sai pelo caminho do respeito, dizendo: 
"Lamentavelmente, as coisas aconteceram. Eu abro mão para 
que o País siga oUtro caminho'•. 

Que bom, Sr. Presidente, a esta altura, nenhum de nós 
possa dizer que houve qualquer esquema atrás do que está 
aqui. Não vejo nenhuma força atrás desse dossiê. Não vejo 
as Forças Armadas, que, faço questão de repetir, mantive~ 
ram-se na dignidade de suas posições; não vejo Parlamentares. 
E, volto a repetir, nenhuma das provas que estão aqui vieram 
de qualquer Parlamentar. Essas provas começaram Coril o 
írmão do Presidente; continuaram com o seu ex-Líder, Dr. 
Renan Calheiros; foram adiante com o seu ex-Presideõte da 
Petrobrás, que veio de Londres; seguiram com o motorista 
_da sua secretária Particular. Enfim, o do~si~ ~ as provas que 
estão aqui não nasceram de nenhum cérebro_ de oposição, 
não nasceram de nenhuma das fontes da imprensa, porque 
a imprensa aí está. As provas que estão aqui não _n_a_s_ceram 
da revista Veja, da Folha de S. Paulo, nem de nenhum órgão 
da imprensa; viera:rn ·ae setores ligados ao GOverno. 

Não vejo aqui nenhum debate, nenhuma discussão, ne
nhum Partido, nem a CUT, nem o PT. Não vejo ninguém 
que tenha forjado as provas e as tenha lançado à opinião 
pública. Não vejo a opinião pública na rua conclamada por 
quem quer que seja. 

O Dr. Brizola, que é um homem que todos nós reconhe
cemos com condições de levantar massas, até ontem dava 
cobertura à posição do Presidente. Se hoje acredita que se 
deve fazer o debate para o julgamento do Presidente, é porque 
as provas levaram-no a isso. Não vejo ninguém, nem nada 
atrás desse dossiê Para que se diga que foi algo de malévolo, 
de maldito, que foi alvo de um esquema que se rnonto.u. 
Repito: fez-se em 1954, com o Dr. Getúlio Vargas; e em 
1964, com o Dr. João Goulart. Aqui, não vi absolutamente 
nada, Sr. Presidente, como hoje estamos aqui e ontem estáva~ 
mos na reuO:ião de encerramento da CPI, rio auditório Petrô
nio POrtella. Não _vi, em nenhum momento, nada que saísse 
da rotina tranqüila de um documento baseado em provas. 
~eguem os discursos dos oradores_ dos P~rtidos qu_e defen
deram o relatório e verão que as palavras eram absolutamente 
técnicas e estavam dentro dos fatos e da argumentação apre~ 
sentada no relatório. 

O Sr. Humberto Lucena- Pennite~IIie V. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Concedo. o aparte a V. Ex•, 
com o maior prazer. 

O Sr. Humberto Lucena - Quero _congratular-me não 
só com V. Ex~, mas com todos os demais companheiros do 
PMDB que integraram a CPI -como o Senador Amir Lando, 
Relator; Se1_1adores António Mariz e Iram Saraiva; os suplen-
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Ú~s, Senadores Cid Sabóia -~~ CarValho, Wilson M:~;rti!ls e 
Flaviano Melo; Senador_ Eduardo Suplicy, assim como todo& 
os demais membros da ComiSSão Parlamentar de Inquérito 
pelo excelente trabalho realizado que ele~ou de maneira ex
traordinária o conceito do Congresso NaCional, perante à Na
ção. Senador PedJQ Sh:_no.n, acredito que, e~. nenhum mo~~n
to, o Congresso Nádonal esteve tão prestigiado pela op1mão 
pública como hoje, justainente por essa- grande_ ta:efa que 
V. Ex" terminaram ontem de executar na Comtssao Parla
mentar de InquéritO -iilcUiribida de investigar as denúncias 
do Sr. Pedro de Collor de.Mello sobre a.s_~!ividades doSr. 
Paulo César Farias. Não há, que eu conheça, ao lOngo de 
toda a nossa história política, noticia de uina ·outra Coll).issão 
Parlamentar de Inquérito que tenha se equiparado a est:;l, 
mesmo aquela - se não me engano nos tempos do governo 
Vargas- que foi incumbida de apurar denUÍlcias sobre alguns 
escãndalos no Banco do Brasil, chegou a s~ comparar a essa 
CPI. V. Ex\ no seu prOnunciamento, coloca muito bem_, a 
a partir da premissa maior, que é justalhelfte-acroela que de1xa 
claro que em momento algum qualquer denúncia part~u.SC?q~er 
posição nada teve com is_so, ela apenas tomou a l~lClattva 
da formação dessa ComiSsão Parlamentar de ~nquénto, por
que a Nação inteira estava atónita, ansiosa por-saber a verda
de, apenas a verdade. Esse relatório que V. Ex~ tem em mãos 
espelha justamente a verdade -_a verQa~e dos fatqs, que 
são graves, fatos lamentabilíssimos, sU~preendentes, P?rque· 
nós meSmos que fazemos oposição, no Congresso Nacmnal, 
ao Senhor Presidente da República em nenhum momento 
pensamos que essas investigações chega.ssem a envolve.r Sua 
Excelência. Mas, repentinamente, a partlr daquele depmmen
to hist6iicó de u._nr simples motorista, um homem do povo, 
o Eriberto, que hoje se toma um herói nacio~al, foi se desven
dando um verdadeiro mistério que havia, no que tange ao 
relacionamento maior ou menor do Senhor Presidente da Re
pública com o Sr. P~_ulo Çésar FariaS,-q~e fora tesoureiro 
de sua campanha. E o resultado é esse: o __ relató_rio enquadra, 
claramente, o Sr. Paulo César Faria~_ ~m vários crimes, que 
serão objeto, naturalmente, de exalll~--P~l~_Sr. Procurad?r
Geral da República e- possivelmente - ~ós a~hamos qu~ stm 
-de denúncia à Justiça, para que ele seja deVidamente julga
do e .sobretudo exemplarmente punido. Nesse particular, in
clusive, o Dr. Aristides de Paula Junqueira, ~.m r.ecent~ e~~~e
vista deixou até com muita clareza uma opinião que nie parece 
opor1:una, que muito mais importánte do_ que a pris~?. de 
um elemento como esse, que chega a enriquecer tant~, t~c~~~
mente, seria o seqüesti"O de seus bens. I_sso seria mm~o l!la1s 
exemplar, muito mais corretivo, inclusive,_ para efeito· da pró~ 
pria satisfação da socied~de e da opinião públi~. E como 
não podia deixar de fazer, o Relator __ tey~ que colocar no 
papel os demais fatos que constavam dos depoimentos, nos 
documentos, nas contas bancárias, nos cn.eques assinados pe
los "fantasmas" e que, infc!lizmente, envolviam, como envol
vem o nome do Senhor Presidente da República e, portanto, 
a su~ responsabilidade. Desejo, nobre Senador Pedro Simon, 
neste momento,- em nome de toda a nossa Bancada, lev~r 
os nossos aplausos ao trabalho d~ Comissão Parla~~n~ar de 
Inquérito e, particularmente, a todos aqueles que a co"!~u
seram, pelo excelente serviço prestado à Pátria com espmto 
público e patriotismo. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V. Ex' pelo aparte 
que, como Líder do PMDB,_foi um dos grandes respon~veis 
pela criação da CPI e que, durante o desenrolar da Comtssão, 

deu toda cobertura necessária ao desenvolvimento do nosso 
trabalho. 

Meus agradecimentos e minhas felichâções a V. Er 

O Sr. Nelson Wedekin- Concede-me V. ~um aparte, 
Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON- Pois não, Senador Nelson We
dekin. 

O Sr. Nelson Wedekln- Senador Pedro Simon, também 
queria associar-me aos vários Senadores que me 3.ntecederam, 
que realçaram o trabalho da Comissão, e cumprimentar o 
excepcional trabalho realizado por V. Ext e pelos demais mem
bros da CPI. Creio que a CPI teve muitos méritos, entretanto,· 
um deles é preciso ser realçado, neste momento. A CPI traba
lhou como uma instância colegiada, como instância coletiva. 
Não houve muito espaço para os estrelismos, esta é a verdade. 
Foi muito-nl.ais uin trabalho de conjunto, um trabalho de 
pessoas que entenderam que precisavam somar todos os seus 
esforços, todos os _seus talentos para se chegar ao melhor 
resultado. Cumprimento V. E~. mas queria fazer uma refe
rência, porque é até do meu dever fa~-la. Não pode o Senador 
Maurício Corrê_ a, Líder do meu Partido no Senado, fazer 
o elogio de S. Ex• mesmo, e muito menos o companheiro 
Miro Teixeira, porque nãó pode falar numa sessão do Senado. 
Mas posso eu elogiar, como fez o Líder Humberto Lucena 
a respeito dos c_ompanheiros do PMDB, o trabalho compe
tente, diligente, sério, empenhado e esforçado dos nossos 
companheiros Maurício Corrêa e Miro Teixeira, ria CPI. Até 
com um certo grau de dificuldade interna por todos conhecido 
-conhecido por V. EX~ e pela Nação brasileira. Também 
gostaria de mostrar, de um certo ponto ·de vista, que o próprio 
Governador Leonel Bri:tola --tal qual V. Ex• e to-dos nós 
-...-..não desejava que o resultado da CPI fosse esse. Nenhum 
de nós gostaria de ler esse relatório e as conclusões que foram 
formuladas. Nas várias vezes em que tive oportunidade de 
conversar com o Governador Leonel Brizola, S. Ex~ fazia 
muito mais a projeção do seu desejo como brasileiro no sentido 
de que as coisas não chegasem a esse ponto do que uma 
análise real e detida s_o_bre todos os fatos. A tr~vessia que 
o Governador Leonel Brizola fez das suas primeiras posições 
com aquela que culminou com a posição do Diretório Nacional 
do PDT, na segunda-feira, foi a travessia de quem viu diante 
de seus olhos os fatos, as provas, os depoimentos. Enfim, 
todo esse conjunto probatório se acumularam diante dos seus 
olhos, diante da sua sensibilidade, diante da sua consciênci~. 
Creio que a CPI, além de todos esses fatos,_ também produZiu 
excep"ecionais sUbprodutos, infelizmente, pouco referidos. Em 
primeiro lugar, a constituição da CPI já foi um moment_o 
de sintonia da vontade nacional, do desejo nacional, de uma 
demanda nacional pela ética e pela moralidde com a vontade 
politica do Parlamento nacional. Por isso é que se constituiu 
a CPI. Houve, é verdade, o mérito é daqueles que primeiro 
tiveram a iniciativa de cOlher as assinaturas. Mas, em essência, 
foi esta Casa, este Congresso, a Instituição ParlamentO Nacio~ 
nal que soube acolher e receber essa demaqda que vinha 
do conjunto da sociedade brasileira. 

Creio que há outros subprodutos que_ v_ão acontecer _em 
curto prazo. Por exemplo, acredito que vamos ter que apressar 
a votação de uma nova lei de licitações porque de acordo 
com as atuais formas com que se realizam as licitações e coo~ 
corrêilcias, está aí um canal de drenagem dos recursos públi
cos, um canal de corrupção e de mal uso do dinheiro da 
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população. Tenho certeza, também, de que -porque todos 
me dizem isso em todos os lugares --diminuiu em todo _-o 
Brasil, em todas as instâncias de poder - do Municípló fi 
União- o grau de corrupção, o graU-de tráfico de iitfluência, 
o grau de irregularidade, o grau 4e fr_aude. No entanto, todos 
se preocupam, porque num determinado momento pode ser 
o PC_ Farias da vida, pode ser alguém_s_entado_ numa cadeira 
de CPI, que pode ser instituída em qualquer um dos poderes.. 
Devemos votar, certamente, essa lei que é modema porque 
está lá, nos Estados Unidos, na Itália, pelo menos, nesses 
dois países. Essa lei, que reduz ou isenta de pena o delinqüente 
menor, aquele pensonagem menor envolvido num crime qualM 
quer, sobretudo, contra o património; -para que possamos 
chegar ao delinqüente mais graúdo~ ao crimiriosõ maiOr ou; 
até mesmo, a uma rede de crimes; como aContece, volto a 
ia. Vamos ter, sem dúvida, que regulamentar as doações elei~ 
torais. Não pode ficar como está. Neste particular, ·creio -que 
é o único ponto em que o Si. PC Farias- teni-alguma razão, 
quando ele diz que há uma certa hipocriSia niSSo tudo. Não 
sei como fazei. Senador Pedro Simon, quando legislamos so
bre o horário gratuitO na--époCa, aquilo era um fator para 
reduzir o abuso de poder económico e tomar as forças políticas 
mais ou menos iguais. Hoje, com o altíssimo custo das produ
ções eletrónicas, o--abuso do poder económico -no" momento 
eleitoral se dá principalmente pelo uso-do horário gr3.tuíto. 
Enfim, temos que encontrar algumma forma legal como·exi~te 
em todo o mundo democrático, para as doações de pessoas 
físicas ou de pessoas juddicas, ·ou para, pelo menos; um fundo, 
a fim de que os Partidos possam enfrentar as eleições. Volto 
a cumprimentar V. Er Todos nós crescemos, cresceu o· Con
gresso Nacional. A CPI revelou figuras formidáveis, ComQ 
é o Caso do Senador Amir Lando - é preciso faZer este 
registro-, que com competência, com humildade, com sim
plicidade, apresentou um relatório preciso, preciosO; foi um 
trabalho de coletividade, de conjunto, como S. EX' observou. 
É preciso reconhecer: o relatório é oUsado, corajoso e diz 
as coisas como elas são de fato. Não se escamoteou nenhum 
fato, não se colocou, a rigor, nenhum fato em baixo do tapete. 
Quando muito, não houve tempo para que se colocassem 
mais claramente certas coisas que dizem respeito à CPI. Costu
mo dizer, Senador Pedro Simon, que quando há um crime 
comum, de algumém que rouba uma galinha, esse é um pro
cesso- -que, numa delegacia de polícia ou no juizado, é capaz 
de demorar seis meseS ou um ano. Pode haver um recurso 
e demorar dois anos. Essa CPI fez algo extraordinário: mos
trou a competência do Congresso Nacional, no sentido de 
que em sessenta dias levantou todos esses fatos, com precisão, 
com diligência. Foi algo realmente extraordináriO. Meus cum
primentos a V. Ex~ e os estendo a todos os membros da 
CPI, de algum modo para o Congresso Nacional como Institui
ção, e para o nosso País que, como Nação e como povo, 
neste momento deu um passo decisivO na -direção da evoluçao 
dos nossos costumes, das nossas práticas políticas e adminis
trativas. Muito obrigado. 

O SR.PEDRO SIMON -Agradeço a V. EX' pelo aparte 
e quero destacar as referências que foram feitas à sua Bancada, 
a do PDT, na CP!. 

Diz muito bem V. Ex~ que foi um trabalho de discussão, 
de análise interna e S. Er5 tiveram ex3.hiinente essa compe-
tência.- -- - - - - -- -

Ao invés de partir para a íntiiga, entraram em entendi
mento e aos poucos foram levados aos fatos. Poderia ter acon-

tecido o contrário. Todos sabemos da posição do Dr. Leonel 
BriZóla. E respeitamos aquela posição. 
- Foi muito boa- a posição do Dr. Brizola, de chamar a 
a~enÇâ.o, de cobrar. porque nos alertou no sentido de olhar 
com maior profundidade para não cometermos injustiça.· - · 

Será que estiúnds "fàzendô um ato político? Será que esta· 
mos aqui tentando encontrar coisas contra o senhor Presidente 
da República? - - -

Os representantes de Sua Excelência, o "ilustre SenadOr 
Maurício Correa e·o ilustre Deputado Miro Teixeira, tiveram 
essa competência~-e nO início até se iriiaginaria que a posição 
do Governador terininaria vencendo e eles se curvariam diante 
dela, dentro da CPI. Eu seria um desses. 
· - 'Posteriormente, verificou-se Cp.ie-; lamentavelmente, co
mo muito bem disse-v. Ex~. S. Ex~ estavam certos. Os fatos 
vierarri corroborar com o que S. Ex•~ eStavam dizendo e tive
ram ã competêncla" de desenvolver com muita sabedoria essa 
po-sição de estarem representando, debatendo, buscando a 
prova, ainda que poderia parecer de início uma posição de 
diverg_ência. DepOis, tUdo ficou equacionado, como muito 
bem disse V_ EX' 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me- V. E~ um aparte? 

- . O.SR. PEDRO SIMON -Pois não. 

O Sr. RonaD l'ito- Nobre Senador Pedro Simon, lem
bra-se V. Ex~, de que no início, quando foi proposta a CPI, 
fui contra, pela razão muito simples de que o Sr. Pedro Collor 
se comprometia à época, em entreviSta à revista Veja, de 
que no dia 9 de julho - se não me engano -:-ele entregaria 
toda a denúncia â Proc!Jradoria-GeraJ da República. E no 
"fiitar dos ovos'', a CPI, depois de apurar alguns ilíCit~S fiscais, 
de acordo com o art. 58,§ 39, da Constituição, levar ao Procu
fãdOr-Geral da ·República. No entanto, Sêriador Pedro Simon, 
fiquei contra a CPI durante duas ou três horas. Quando o 
meu Partido,, pela sua maioria, se decidiu, fiz questão -de 
subscrever. Na época foi por solidariedade partidária, hoje 
não, hoje acredito que a CPI prestou um enorme serviço 
a este País. Remanesce apenas um medo, de que neste mo
mento o País está com todas as esperanças voltadas para a 
Câmara, que por 213 deverá dar licença para iniciar o processo 
de impeachment do Presidente. Eu, que já tive algumas frus
trações aqui, vou me lembrar de uma que for a "Diretas-já", 
quando tínhamos absoluta certeza de que a Câmara não falta
ria à população e aos movimeritos- de massa_ e de rua. Na 
hora "h" saímos decepcionados, alguns chorando, outros com 
enxaquexa. Meu medo era só esse, de o povo, outra vez, 
ficar_ frustrado. Não concordo com muitos que disseram que 
ela CPI, eu diria que a CPI está começando um rascunho 
de um Brasil novo. Neste momento exalto as figuras dos mem
bros da CPI, que fiZeram um_trabalho sério, extraordináriO, 
moderado, correto, sem estardalhaço, mas de maneira firme, 
foram fundo. Gostei enormemente quando o nosso Relator, 
Senador Amir Lando, escolheu para inspirá-lo nas suas conclu
sões fmais, o verbete de São João: .. Encõntrareís a verdade 
e a verdade vos libertará". Creio que ·a verdade está nos 
libertando de algumas peias. Quero, neste instante, ressaltar 
-e para mim, nobre Senador, que tenho a honra de privar 
da amizade do Senador Elcio Alvares -que assisti na lninha 
casa, ao lado da minha mulher, pela televisão, direto, o voto 
do Líder do PFL. Naquele momento, sentimos um homem 
seguro, embora amarrado pelas questões partidárias, a sua 
consciência jurídica foi maior do que os seus compromissos. 
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partidários, como deve ser em qualquer homem públíco. Ex
pendeu aquela opinião, que para mim, valeu como i.llil clamor 
em busca da justiça. De maneira que a CPI tem um saldo 
positivo extraordinário, não vi nada de negativo. Espero,-sin
ceramente, que a Câmara dos Deputados, não por 2/3,- mas 
pela unanimidade, crie condições para que o Presidente seja 
julgado num processo de Pupeachment. Não disse condenado, 
mas julgado pelo processo de impeachment. Agradeço e levo, 
também, os meus cumprimentos a V. Ex•, que foi a· tempo 
todo, não só um batalhador naquela CPI, mas trouxe ao plená
rio as apreensões e ao mesmo tempo as esperanças daquela 
CPL Parabéns a V. Ex• · 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V, EX' pelo impor-
tante aparte, Senador_Ronan Tito. . -. __ -- -

Diz muito bem V. Ex•: houve uma apreensão-; i!úls-Ciiir 
uma CPI em volta disso, quais serão os r.esultados? Como 
diz muito bem V. Ero, as conclusões são essas que estão aqU.í. 

Encerro dizendo apenas duas coisas: - - _ 
Sr. Presidente, hoje, reunimos-os: integfàD.tes da Oposição 

na CPI. Chamávamos a atenção de to~oS: para o seguinte: 
não vamos imaginar que esse povo que está na rua, que essa 
gente que está falando, que essa manifestação -da imprensa 
tenha um só objetívo, o de pedir o impeacbment do Presidente 
da República. Essa gente que está clamando, que está falando, 
tem uma mágoa muito profunda, com íelação ao conjunto 
da nossa sociedade~ e que passa pelos fatos graves que estão 
sendo apontados na CPI; que passa pela onda da impunidade, 
pelas ondas de denúncia de corrupção, de ilícito, e tudo o 
mais, em que nada acontece. .. _ _ _. 

Não me parece que pedir o impeachment do Presidente, 
mas não levar adiante as acusações que_ estão aqui e não 
levar adiante a busca do combat~ àjmpunidade, seja a· solução. 

Creio (iue vamos cumprir a primeira etap·a, inclusive nós, 
integrantes da CPI, na terça-_feira, quando _se entregará ao 
Presidente da Câm~ra, lbsen Pinheiro, o pedido de impeacb
ment, ou na quarta-feira, quando se entregará ao Procura
dor-Geral da República, para que S. Ex• _e_ucaminhe, _se for 
o caso, os delitos privados, não será apenas esse o nosso 
trabalho. 

Parece-me que além disso - como !oi inuito benl-dito 
aqui - a CPI mostrou, que querendo se conclui, se busca 
e se apura provas, como vamos fazer para, depois de apuradas 
com relação ao Presidente, buscar a verdade em cima disso._ 
Tenho medo de que tudo se encerre apenas no pedido de 
impeachment do Presidente. ___________ _ 

Acredito que nós temos a responsabilidade de ir adiante 
e buscar - repito o que disse há pouco ""'7, a começar pelo 
extraordinário Senador José Paulo Bisol, que é um dos profun
dos conhecedor-$. Ex~ foi_o primeiro que chamou a atenção 
para isso, deve-se ter avetiguãdo 10% do_que se tem a obriga
ção de buscar daqui para a frente - repito, nós temos a 
responsabilidade de ir adiante e averiguar_ os outros 90% do 
que está aqui. - -

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

O SR. PEDRO SIMON - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Ruy Bacelar, _com muito prazer. 

O Sr. Ruy Bacelar- Nobre Senador, antes de entrar 
no mérito do meu aparte, desejo parabenizar V. Ex~, como 
toda a Comissão __ Parlamentar de Inquérito, que, num esforço 
árduo, hercúleo, conseguiu concluir os seus trabalho_s, mos
trando, espelhando a situação brasileira no momento. Mas. 

o meu aparte. nobre Senador, relaciona-se ao final do seu 
discurso, quando V. Ex~ diz que o povo brasileiro está nas 
ruas não somente pedindo o afastamento do Senhor Presidente 
da República; ele está nas ruas com muito mais profundidade, 
ex:igindo uma mudança radical da sociedade brasileira, da 
sociedade injusta que aí está, onde poucos têm muito e_ a 
grande maioria nada "tem. Ele está nas ruas lutando contra 
a corrupção, sobretudo do dinheiro público; está nas ruas 
clamando contra a impunidade e a morosidade da Justiça 
brasileira, que, não tenha dúvida, é uma das causas da situação 
atuaL Daí eu acreditar que o final do seu pronunciamento 
tem uma validade muito grande, sobretudo eiP relação a nós, 
repr~sentantes do povo brasileiro, que devemos ser exemplo 
de seriedade, de trabalho e de honestidade. Fique certo V. 
Ex• de gue o povo, através do Congresso Nacional, afastando 
o" Presidente da República~ vai requerer, vai eXigir o afasta
mento de mu_itosoutros, sobretudo de Deputados e Se11adores 
....:_·poUcos, é Verdade -que não têm sabido honrar e dignificar 
-a sua confiariça. Vai exigir o afastamento de vereadores, pre
feitos e de governadores, como também de empresários do 
setor privado, porque cometem, também, corrupção. Outrora 
eraln os empresários privados que tentavam corromper ou 
subornar os ~mpresários das estatais. Hoje, em verdade, o 
que há neste País é um conluio, em_grande parte, de dirigentes 
de empresas privadas com dirigentes de empresas públicas. 
Daí esse clamor popular -que está num crescendo -_que 
grita contra a falta de saúde, educação, moradia, emprego 
para o povo brasileiro e clama por exemplos de seriedade 
e trabalho. Quero parabenizar V. Ex~ pelo grande pronuncia
m~n~o que faz nesta t3;rde. Obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON- Que bom o aparte de V. Ex•, 
que me alerta para duas questões. V. Er tem toda razão. 
Primeiro, não vamos imaginar que buscando os ilícitos do 
Presidente ou dessa gente que está aqui, eSgotamos a nõssa 
parte. Tem razão V. Ex' Há empresários aqui, há políticos 
aqui, há políticos e empresários lá fora, há Parlamentares 
lá fora, e nós temos que ter essa coragem com relação ao 
geral. 

Mas tão importante quanto isso é a outra afirmação de 
V. EX! Tenho medo --muito medo- de de repente pegar 
uma bandeira que não é m_inha. Com todo o respeito, não 
há nada de ofensivo~ para o espírito de UDN. Nunca fui, 
na minha vida, aquele de defender a moral, a ética, a digni
dade, aquilo da "banda de música" da antiga UDN. Para 
mim ser honesto e ser decente é o mínimo necessário. Não 
aceit~ que se estabeleça corno bandeira de um candidato ou 
de quem quer que seja: -É um homem de bem, é um homc:m 
digno; olhem a sua biografia, olhem o seu passadot Para mtm 
isso não vale nada. Parte daí aquilo que deve ser obrigação 
da biografia do cidadão. 

Creio que não há mérito em alguém que foi deputado, 
senador, prefeito, governador, o diabo, chegar e dizer: -
Eu agi cOm dignidade. Isso é obrigação! Agor~, a verdade 
é triste essa realidade! Vimos o que aconteceu. As movimen
tações que ocorreram. Foi lembrado aqui o movimento das 
"Diretas-já", fizemos toda essa mobilização. Depois de 30 
anos houve a eleição de um Presidente da República que 
recebeu _35 milhões de votos e, de repente, parece que estamos 

-CO-meçando. Nós estamoS ,aqui abiindo um -dossiê contra ,a 
corrupção e dizendo: - Daqui por diante vamos combater 
pela dignidade, pela decência, pela honradez, como se essa 
fosse uma grande bandeirat É uma porcaria de bandeiral Isso 
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é o mínimo necessário. Nós temos que terminar isso - e 
aí é que eu acho importante o aparte de V. E~ -; porque 
isso_ é voltar ao zero e começar. 

Na verdade, há, neste País, como disse bem V. Ex~, gente 
que passa fome, tremendas injustiças sOciais, tremendas injus
tiças de uma sociedade cada vez mais desonesta, mais ctuel, 
mais desumana, com minorias concentrando riquezas, com 
imensas maiprias sem a possibilidade de sobreviver. E, no 
entanto, estamos aqui. O Brasil inteiro está caminhando na 
rua; populações de estudantes, de jovens, estão caminhando 
nas ruas, exigindo a moral pública. V. Ex~ tem razão! É_ o 
mínimo necessário pata depoiS se começar a caminhar. A 
nossa caminhada não_ pode ser a da bandeira branca_da decên
cia e da honra, porque isso é uma obrigação! A nossa_ cami
nhada deve ser a da justiça social e da verdade. Esse é o 
nosso verdadeiro caminho. 

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

O SR. PEDRO SIMON- Pois não. nobre Senador José 
Richa. 

O Sr. José Ricba- Quero, mais uma vez, cumprimentar 
V. E~ que, como sempre, brinda a Casa com um discurso
de grande profundidade. V. EX' desenvolve um tema tão im
portante como esse com muitõ talento, como sempre, com 
muita competência. É um discurso bastante oportuno. Há 
pouco, ouvindo o aparte do Senador Ruy Bacelar e a resposta 
de V. Ex~, concordei com ambos. Acredito que o que acon
teceu com essa CPI é apenas o começo de uma vida nova 
que espero que daqui para a frente o Brasil comece a trilhar. 
Isso não pode se circunscrever -como muito bem disse V. 
Ex' e o Senador Ruy Bacelar - ao PC e a meia dúzia de 
comparsas e, também, ao Presidente da República, que está 
indicado por envolvimento nessa questão. Há muito mais gen
te envolvida. Agora, concordo com V. Ex~ Nunca fiquei baten
do no peito e proclamando a minha honestidade. A minha 
vida- tenho mais de 36 anos de vida pública- é um livro-a
berto. E, graÇas a Deus, nunca preciSei me sOcorrer, nUnca 
precisei colocar na minha biografia que eu- era um- StijeftCf 
honesto, porque isto considero- como V. Ex~- uma ol;Jriga
ção do cidadão e, portanto, não é virtude nenhuma. Mas 
sempre me incomedei muito com os atos d~ Q_esones_tidad~ 
na vida pública. Os atos mais imperdoáveis s.ãQ _ e~atamente 
os de imoralidade na vida pública, porque o gestor do bem 
comum tem que cuidar do património que é da coletividade 
com muito mais z_elo, com muito niais preocupação, do que 
do seu próprio. Mas uma coisa é importante que se diga; 
não há praticamente envolvimento de Parlamentares- e isso 
-ficoü bem claro na CPI. Eu até perguntaria: em que _pafs 
do mundo um_ escândalo dessa dimen.são não teria envolyido, 
no mínimo, um percentual grande, talvez um terço, do Parla
mento? Entretanto, hoje, o Parlamento está tendo até o pres
tígio popular, porque, num escândalo dessa proporção, é raro 
ter-se suspeita de que algum Parlamentar esteja envolvido. 
Isso- é muito importante. E, por isso, espero que·, ··a -partir 
desse início de vida ·noVa pa:ra o -Brasil, que é o dessa CPI, 
nós todos, (a classe política de um modo geral, o Congresso 
Nacional, neste inst~nte fiador maior da expectativa da opinião 
pública, vá a fundo), exijãinos e acom-paftlieínos ã trãniitãÇão 
desse processo em outras instâncias, que irão certamente se 
aprofundar. A CPI precisava de um, ou dois, ou poucos indí
cios, para uma ação política. A CPI, o Congres-so; não tem 
função nem de polícia, nem de julgar essas questões, apenas 

julgar a parte política. Mas cabe ao Congresso sim, o acompa
nhamento do desdobramento e da ampliação dessas averigua
çõe.s. Mas, desde logo, eu gostaria de saudar ~m orgulho, 
como membro do Parlamento, essa importante constatação 
de que, se houver algum Parlamentar envolvido, terá que 
ser punido. Felizmente, os indícios mostram que, se houver, 
é um percentual mínimo e insignificante para um escândalo 
dessa dimensão; nomalmente em qualquer país do mundo, 
eu tenho absoluta certeza, teria envolvido um número bem 
express!vo de parlamentares. 

O SR. PEDI!,O SIMON -Agradeço a V. Ex• o aparte, 
que considero muito importante e significáfiVO: Leinbró ape
nas o seguinte, Senador, V. Ex~ não estava aqui quando eu 
diziã, felizmente, nessa crise, ninguém está trazendo o Parla
~entarismo como soluÇão imediata. Ninguém. A emenda de 
V. Ex~, felizmente, foi aprovada. Queremos o Parlamenta
rismo no plebiscito de 21 de abril do ano que vem, mas a 
implantação só se dará no próximo governo. O que mostra, 
quando falávamos na época, sobre a emenda de V. Ex', que 
queríamos o Parlamentarismo como forma de an~ecipação. 
Absolutamente. Continuamos aqUi; e graças a Deus, não hou
_ve uma voz nesse d~bate todo ~ue dissesse: a solução é ante
cipar o Parlamentarismo. Não é,e se Deus quiser, não será. 

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

O SR. PEDRO SIMON- Com muita honra, nobre Sena
dor. 

O Sr. Paulo Bisol- Senador Pedro Simon, quero cumpri
mentá-lo pelo brilhante pronunciamento que está fazendo, 
e ponderar sobre dois conCC:itõs. Primeiro, o concéito de ho
néSl'íd8.de. Nós dizemos, é claro, e eu sublinho e concordo, 
que é uma obrigação ser honesto. Mas não acho tão fácil 
ser honesto. E não creio que as pessoas desonestas se conside
rem como tais. Creio que aS pessoas têm perversões ideo16-
~Cas, e eu n"~o dig'o ideológico no sentido político, mas no 
sentido psicanalítico. É que as pessoas têin mecanismOs que 
ocultam de si mesmas a realidade que não querem ver. É 
como aquele anel de Giges da mitologia grega: quando se 
coloca a pedra no do~so da mão, fica-se visíveí; e quando 
se gira o anel e _se coloca a pedra na palma da mão, fica-se 
invi_sível. Os _honiens Costtiinarit agir cofu. a pedra engastada 
no dorso da mão quando fazem as coisas simples e cotidianas, 
mas colocam a pedra na palma da mão e se escondell}. até 
de si mesmos quando cometem crimes e imoralidades. vamos 
citar um exemplo gritante: quem de nós acha que Hitler se 
considerava um perverso? Muito pelo contrário, Hitler se con
siderªvª um homem de moralidade_ exemplar. _É assim _que 
se considerava. Ele tinha a convicação de que estava nas mãos 
dele e no seu talento a purificação da raça ariana. E ele tinha 
a convicção de que, com a purificação da raça ariana, com 
a submissão das demais raças à raça ariana, o _mundo seria 
feliz e honesto. É assim que Hi~ler pensava. O fato de ter 
o custo da grandeza do seu plano de redenção definitiva da 
honestidade. Os- homens têm meCaf!.ÍSIDOS ideológicos pelos 
quais eles cometem as maiores barbaridades, os piores crimes, 
as maiores perversões e se julgam tranqüilamente as pessoas 
mais honestas do mundo. Faço essa observação porque, data 
venia, d~scordo de V. Ero e do nobre representante do Paraná, 
no sentido de que seja fácil ser honesto. Para ser honesto 
é preciso alcançar um nível de consciência que seja capaz 
de captar os me_canismos pelos quais escondemos de nós mes-
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mos as verdades ingratas. Isso é ser ideológico: dispor de 
mecanismos mentais capazes de ocultar, até de nós mesmos, 
os equívocos que cometemos. Isso é muito: importante e é 
bem no teor do distúrbio da distorção ideológica que qualquer 
um de nós aqui no parlamento, qualquer ser humano, em 
qualquer lugar do mundo, pode cometer desonestidades acre
ditando que está produzindo um bem. Vou denunciar como 
exemplo, um dos mecanismos ideológicos que perverte a con
duta do parlamento brasileiro. Nós viemos até aqui e depen
demos de um eleitorado para tal. Pode ser um eleitorado 
corporativo ou municipal, mas é um eleitorado localizável, 
em geral. Quando esse eleitorado tem um pleito e o traz 
a nós, ele nos pode ser apresentado de tal fOI-ma que coexista 
com pleitos de valor incomparavelmente superior e de necessi~ 
dade urgentíssima;-que nós vamos lutar pelo pleito da nossa 
localidade, da nossa corporação. Essa é uma perversão ideoló
gica. É difícil ser honesto, Senador. É uma das coisas mais 
difíceis que exíste, ser honesto. E esse discurso precisa ser 
feito, para que daqui por diante o Brasil se dê conta de que 
a dignidade tem preço; de que, para ser digno, é preCiso 
ter decisão e, para ter decisão, é preciso renunciar a muitas 
coisas agradáveis.lsto é, a honestidade custa caro, a dignidade 
custa caro. E as pessoas, numa cultura como a nossa - e 
felizmente, neste momento, estamos dando um salto na cultu~ 
ra política --num país como o nosso, num· povo como o 
nosso de etnias tão diversificadas e, sobretudo- vou resumir 
-de pobreza tão marcante, tem sua c-onâiÇ-áO de pensar 
prejudicada. Quer dizer, a inteligência CrítiCa- do nossoJejtor, _ 
infelizmente, não é o qU:e gostaríamos que fosSe. 

Quando a intelígência crítica do eleitor não é exigente, 
porque não exige verdade, exige imagem; quando a inteli
gência crítica do eleitor acredita mais na aparência da verdade, 
isto é, mais na verossimilhança do que na verdade, para nos 
elergemos, acabamos fazendo o jogo da verossimilhança. Vejo 
que, de certo modo, é impossível não .ser um poucO mais 
verossimilhante do que verdadeiro em uma campanha política, 
porque a inteligência crítica do eleitor i:J.ão tem condições 
de avaliar corretamente. Então, se for feito o discurso da 
dignidade, da verdade, da não conce_ss_ão, não se consegue 
ser eleito. A honestidade nos obriga o tomar consciência de 
certas coisas; está na hora de verificarmos- que estamos em 
um jogo que nos obriga a utilizar méritos e valores, em razão 
da nossa realidade cultural, em razão do complexo das nossas 
etnias, em razão do nível da inteligência crítica_ dó nosso el~i
tor. É muito düícil $er b,onesto. _Es_sa a primeirá otiservação. 

O SR- PEDRO SIMON - Então, dentro da primeira 
diante da análise que o amigo fez... _ ' 

O Sr. José Paulo Biso!- Perdoe-me V. Ex• por haver-me 
alongado, mas, já que V. Ex' está discursando brilhantente 
há duas horas e meia, fiz um aparte um pouco-extenso. 

OSR. PEDRO Sil\fON-Pelo amor de Deus. Eu aprovei
taria o aparte de V. Ex' para fazer a seguinte pergunta: Como 
V. Ex' pensa que o PC se acha pelo que fez? 

O S[". José Paulo Bisol - Honestíssimo. Ele se acha o 
mártir da causa brasileira, porque ele está parecendo, e o 
verdadeiro chefe ainda está na dúvida. (Risos.) 

O SR. PEDRO SIMON - Com relação a essa parte até 
concordo com V. Ex~ Mas com relação ao tempo em que 
ele estava armazenando dinheiro, quando_ estava fazendo o 
esquema, antes de aparecer tudo isso, como ele se julgava? 

O Sr. José Paulo Bisol-Em primeiro lugar ele se achava 
um gênio, no que, em parte, eu concordo. Em segundo lugar 
ele achava que a sua causa valia; ou seja, os fins justificam 
os meios, porque ele considerava o seu presidente, o seu 
candidato, o príncipe, a divindade que iria i"edimir a Nação 
brasileira, que iria modernizar este vetusto País. Então, acho 
que até hoje ele deve estar pensando, com certa profundidade, 
com certo sofrimentO; e isso é algo que aprendi como juiz: 
que os criminosos também sofrem, os brutos também amam. 
Eles também são humanos, têm fragilidade, angustiam-se e 
jogam com v~ores. Nobre Senador Pedro Simon, eu lhe asse
guro que uma das coisas niais raras que existe é uma pessoa 
praticar o mal e não ter uma racionalização. Vou lhe dizer 
mais: uma pessoa que pratica o mal sem racionalização se 
Suicida; no mesmo momento sé nega, se destrói. Para cometer 
o mal é preciso ter uma estnitura preparada para o exercício 
do mal. E qual é a estrutruta preparada? É uma capacidade 
de pensar que, de fato, aquilo talvez não devesse ter sido 
cometido w.as, tendo em vista a relevância dos fins~ vai-se 
fazer com sacrifício. Então, sacrifica-se, mata-se, furta-se; em 
suma, produz-se o mal, mas tem-se dentro de si aquela dou
trina, aquela ide~;>logia. É isso que quero dizer quando uso 
a palavra que é adequada para o momento, Todos falam em 
ideologia pensando em concepção do mund_o, teoria da convi
vência social. Não! Ideologia, psicanaliticamente, é o processo 
pelo qual eu oculto de mim mesmo aquilo que eu não gostaria 
de ser. lsso é ideologia. E quando me olho no espelho, sei 
que tenho algumas ideologias~ Então, tenho o direito de achar 
que os senhores também as têm. O bom mesmo é começfl-ITOOS. 
a fazer particularmente o inventário de nossos mecanismos 
ideológicos, para depois compreender como um PC Farias 
faz tudo isso_- não "faria", é faz - e está absolutamente 
convencido de que _está sendo hoje um_inál1ir, aquele que 
precisou ser sacrificado_ para que a causa tenl}a ainda alguma 
condição de prosseguir. Essa era a observação, mas como 
está muito grande o meu aparte, acho que nem devo continuar. 

O SR. PEDRO SIMON- Mas todos estamos encantados 
com o seu aparte, S.enador. 

Apenas quero fazer uma pequena retificação: ao que sei, 
nem o Senador Richa nem eu dissemos que é fácil ser honesto. 
O que dissemos é que éobrigação ser honesto. Não disse aqui, 
em nenhum momento, que a coisa mais fácil do mundo é 
ser honesto. E não me pareCe ·que o Senador José Richa 
tilinbém tenha dito -isso. O que disSemos é que sair por ãf 
e pregar: sou honesto, parece~ me que não significa nada. Seri~ 
do fácil ou difícil, a obrigação do homem público, aliás, a 
obrigação de qualquer cidadão é ser honesto, mais ainda o 
homem público. 

Concordo com V. Ex~ quando diz que ser honesto para 
um homem público significa viver do próprio salário; significa 
abrir mão de poder ganhar, ter grandes vitórias, ser um empre
sário que pode viver melhor, sem sacrificar a sua família, 
seus bens, os seus filhos em prol daquilo que ele considera 
obrigação. Concordo com V. Ex• que ser honesto __ significa 
abrir mão de vantagens, ocupar uma determinada posição 
e não _admitir que nada seja feito a_ náõ ser a verdade com 
relação à coisa pública, quando fechando um olho aqui e 
outro lá, poderia ganhar vantagens e usufruir delas. Não disse 
que é fácil. Disse que é normal abrir mão e fechar os olhos; 
isso ine parece ser absolutamente n9rmal. num homem público. 
Ou ele tem condições de vencer os d~afios e cqnciliar a sua 
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rotina, seguindo aquela linha a que ele se predispôs, ou, então, 
termina sucumbindo. FazendO isso, ele pode dizer: "Olha, 
eu lutei, resisti. Podia ter Uma casa melhor, podia ter aquela 
vantagem, mas não quis._ É_difícil, mas sou um homem formi
dável, venci as dificuldades. •• Esse é o múlimo que -ele tem 
que fazer, para depois segUir ·adiante ém seu percurso~ 

Encerro, pois o bravo companheiro que me cedeu seu 
tempo está ainda na expectativa de falar, dizendo que, em 
1954, as vozes clamavam com violência pela queda do Dr. 
Getúlio Vargas, com impropérios e íiijUstiÇas contra a pessoa 
do Presidente. Em 1964, a palavra era dura, árdua e amarga 
com relação ao Presidente João Goulart. Os discursos dos 
Parlamentares, - estão aí os discursos daquela época - no 
Senado e na Câmara, os discurso feitos nos Corii.ícíos eiil. praça: 
pública, as manifestações populares eram todas no _sentido 
de demolir a imagem, a peTSonalidade e a dignidade daquele 
Presidente. 

Falo, neste momento, eu que venho do Rio Grande do 
Sul, para dizer o segUinte: a -hora é dramática, a situação 
é essa, mas não conclamo o povo contra a figura do Presidente. 
Peço e rezo -para que Deus oriente o Presidente, para que 
Deus abra os seus olhos, para que lhe dê uma fórriuila de 
vencer a hora dura que está vivendo. A imageln do que se 
possa pensar, realmente, deve ser difícil a si'tuàção at1;1al do 
PreSidente da República neste momento em que os _amigos 
desaparecem, quando muitos fatos são revelados, circunstân~ 
cias que talvez ele não conhecesse. Como é duro e triig:íCo 
o isolamento no co-njunto da sociedade. A pessoa está na 
multidão e se sente só em meio a ela. 

Não tenho mágoa, nem ressentimento, nem uma palavra 
de rancor, nem de vitória. Minha palavra é de humildade, 
de modéstia e de fé. 

Como homem de fé, rezo para que Deus oriente o Presi
dente, para que ele encontre o verdadeiro carilinho, para que 
possamos sair dessa encruzilhada. Que ele tenha condições 
de se reencontrar e tenha condições de buscar o caminho, 
pensando em si mesmo, na sua posição e neste País. QUe 
Deus o oriente para que encontre, entre as várias saídas, 
a melhor para ele e para o seu País. Quem com a mocidade 
dos seus quarenta anos encontre condições e que tenha gran
deza no seu gesto. Sei que ~-difíCil colocar, inclusive, em 
primeiro lugar o seu País. Numa hora como essa, às vezes, 
os grandes gestos, os grandes momentos, fazem com qu~, 
independente do que pensamos, do que raciocina-ritoS, dos 
equívocos e erros de até ontem, afinal, um homem é sempre 
um cair e levantar; uma noite e um dia. Que ele possa se 
reencontrar o verdadeiro destino para si e para o seU País-. 

O Sr. José Paulo Biso!- Sr. Senador Pedro Simon, o 
-Tribunal Federal acaba, em sua sessão de hoje à tarde, 
de discutir o ·acórdão tantas vezes citado pelo Governo relati
vamente ao impeacbment do ex-Presidente José Sarney. A 
decisão do Supremo Tribunal Federal foi a de revisar-a-ementa 
reproduzida nos jornais, porque ela não expressa o sentido 
dos votos. Então, achei que esta notícia era relevante- acabo 
de recebê-la por telefone -e quis transferi-la aos senadores 
presentes, aproveitando o aparte que V. Ex~ me concede. 

O SR. PEDRO SIMON -Tem razão V. Ex• É muito 
importante a tõfnuhicaÇão que feZ, pOrque Uma das expecta
tivas, uma das esperanças por parte dos Parlamentares e dos 
juristas que defendem o Presidente da República era exata
mente no sentido de que o acórdão havia invalidado a lei, 
e sem a lei não poderia haver impeachmento. 

A decisão do Supremo Tribunal Federal é de que o acór~ 
dão invalidou artigos da lei, mas que existe a lei e pode haver 
o impeachment. Esse aparte de V. E~ traz a enunciação do_ . 
acórdão do Supremo Tribunal Federal que, de certa forma, 
demonstra que o caminho de ganhar tempo no recurso ao 

·SUPremo Tribunal Federal também não existe. 
Que isso, repito, seja analisado e pesado pelo Presidente, 

por seus auxiliares, seus Ministros, seus familiares e pelos 
Parlamentares desta Casa. 

Esta poderia ser urna hora de festa para os adversários 
do Senhor Presidente; esta pode:ri~ ser uma hora de grandes 
Pebates no sentido de demolir a imagem do Senhor Presidente; 
esta poderia ser uma hora de grandes festas por parte daqueles 
que- teriam algo contra o Senhor Presidente. - -

Nada tenho contra o Presidente Fernando Collor de Me
llo. Coflviví com Sua Excelência quando era Governador de 
Alagoas e eu, GoVernador do Rio Grande do Sul. Dáva
mo-nos, diga-se de passagem, muito bem. Não votei no Presi
dente1 mas torci para que o seu Governo desse certo, _ 

Não estou aqui vibrando com as amarguras do Presidente; 
de certa forma, estou sofrendo com elas; estou preocupado 
com o destino pessoal do Presidente e com o destino deste 
País. 

Que Deus oriente o Presidente e oriente a todos nós, 
para ·que, nesta hora tão dramática, cada um cumpra a sua 
parte .. 
- · Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Mau
ro Benevides; Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mareio Lacerda, 2P~Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. 'Már
cio Lacerda, 2'~-Secretário, deixa a cadeira -da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portella, Suplente 
de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Màrcio Lacerda, por desistência 
do Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia 
o seguitlte discurso. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, evídentemente, usar a palavra após o brilhante 
discurso do Senador Pedro Simon é algo muito- difícil. Mas 
gostaria de iniciar minhas palavras dizendo que, hoje, falo 
mais como cidadão comum do que propriamente como Sena
dor. 

O ârduo e brilha.nte trabalho desenvolvido pela chamada 
CPI do PC Farias, que culminou num relatório que foi trans
mitido a toda a Nação, estabeleceu a identificação de fraudes, 
de ilícitos que chagaram a envolver o próprio Presidente da 
República. 

A partir do brilhante trabalho de todos os membros que 
compuseram a CPI, do ilustre companheiro, Senador do meu 
Partido, Amir Lando, como relator, aos poucos, a Nação 
foi se futeirando -de fatos que desconhecia, que estavam ocul
tos; aos poucos, a Nação foi se envolvendo emocionalmente 
e, de alguma forma, despertando sua atenção para algo que 
é comum a todos, ou seja, a gestão da coisa pública. 

O que trago ao Plenário do Senado da República, nesta 
tarde, é exatamente uma preocupação com essa nova realidade 
criada pela aprovação do relatório da CPI ontem à tarde. 
Mas muito mais do que isso, pelos seus efeitoS e impactos 
na sociedade brasileira. 
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Disse, há algum tempo, que talvez o Presidente Fernando 
Collor_de Mello_tenha prestado a esta Nação um dos maiores 
serviços que alguém pode prestar na atualidade brasileira. 
Sua ExcelênCia conseguiU, coin os seus erros ~ com os seus 
equívocos, expor totalamente as vísceras e- a distorç&_q Qo 
Estado brasileiro. Até mesmo num diS:curso--,~quivocaclo de 
tentar modemizar O ~stado, de tentar reduzir o 'tamanho do 
Estado -'talvez entendendo com isso a redução docnlj.mero 
de Ministérios, onde se quebrou praticamente a órdem-~dmi
nistrativa do País possibilitou que a NaÇão- tomasse conheci
mento da verdadeira dimensão da tragédia da falência do 
Estado brasileiro. 

Tenho a impressão, Sr. Presidente e Srs.-S-enac)ores, de 
que esta é ã Casa mais indieãda para se- colocar tal fato em 
discuSsão; esta é a Casa que representa a· Federação. · 

Tive a OpOrtUnidade de mancionar há alguns dias, ·aqui 
mesmo desta tribuna, a min,ha preocupação com __ a _ _f~lencia 
do modelo do Estado brasileiro. Talvez o maior de todos 
os resultado~ conseg1,!idos pela CPl PC Farias_ .foi a absoluta 
e total exposição das_ mazelas da sociedade b_rasil~ira .. 

Há pouco mais _de 30 !=lias, o Ministro Marcüio Marques 
Moreira declarava á imprensa nacional que os índices de sone
gação fiscal neste País ·atingem os -ãlarmentes números __ da 
ordem de 60%. Se levarmos ~m consideração que, evidente
mente, essa ·sonega-ção fiscal está calculada sobre a economia 
formal e se entendermos que qualquer coisa como a metade 
da economia brasileira já se encontra no infoimal-:- em alguns 
Estados até mais do que 50% - na realidade, o Estado brasi
leiro abrange 60% da metade da economia, ou sej_a, o Estado 
brasileiro abrange qualquer coisa como um quarto da atividade 
deste País. --- · 

E não é muito difícil constatar isso. iia extensão da érise 
em que vivemos, no momento de dificuld_~des por que passa
mos, a política recessiva em que vivemos, alguns setores, algu
mas atividades, algumas regiões do País estão em franco pro
cesso de desenvolvime_!lto. Ora, no momento em que qualquer 
coisa como 60% ou 70% da atividade ·do _Pâís~ está fora do 
controle do Estado, teríamos duas conitã.iaçõe-s ·a-·faz"er: ou 
efetivamente somos uma Nação de sonegadores, ou efetiva
mente somos uma Nação de "PCs", ou efetivainente somos 
uma Naçãc de bandidos -e não acreQi~Qnisso abs_olutã.meriie; 
as manifestações populares o demonstrªm claramente -ou, 
evidemente, existe uma falência do siste.ma tributário t?rasi
leiro. 

Há uma inade_quação desse sistema, que leva a que gt~de 
parte das empresas, para que possam sobreviver, encontrem 
mecanismos para fugir do fisco. Assim, são instituídos o "caixa 
2", as contas fantasmas e toda sorte Qe_. Qistorções possíveis 
e imagináveis. ·· · 

Eu gostaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste exato 
momento em que a Nação toma ciênciÇt e consciência das 
conclusões da CPI, em que a sociedade brasileira, aos poucos, 
espontaneamente se levanta e vai às ruas, de fazer um registro: 
emociona-me ver, nas ruas, os nossos meninos, os n_oss.os 
jovens, que, durante quase toda u_ma geração, foram alienados 
e marginalizados do processo político no período do regime 
autoritário. _ _ _ 

Creio-·até que o Presidente Fernando Collor inerece o 
nosso respeito por este grande serviço prestado à sociedade 
brasileira: expor completamente a falência. Quero fazer um 
registro sobre o comportamento pessoal de Sua Excelência, 
permitindo que as investigãÇões acontecessem se111 n·enhuma 
espécie de ingerência, sem nenhuma espécie de turbulência 

Utstitucional. O mesmo posso dizer em re1ação às forças que. 
durante m~itos anos, mantiveram o regime de exceção e que 
praticamente criaram essas coridiÇões, que hoje explodem à 
frente 'do País, sObretudo, especíalmeD.te à apreciação da Na~ 
çãO. _ - - - -

Sr. PfeSideri.te, srs. Senadores, realmente este é um ·mo
me-nto importãnie da vida nacional, em que se retorna aCida
dania;_ um momento em que o poVo ~ representado por todos 
os segmentos da sociedade, pelos 'jOVens, pelos trabalhadores, 
pelos próprios empresáriOs que, ao que parece, também já 
começam a se cansar de viver obrigados na marginalidade 

--~~- co_m_eça a se manifestar. 
Imediatamente após as cons~gü~ncias inevitáveis das con

Clusões e da aprovação do Retãtóii.o da CPI, já está pronto 
e será assinado pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela 
Associação Brasileira de Imprensa o pedido de impeachment 
do- Senhor Presidente. Acho que, nesse momento, o Presi
dente Fernando Collor até poderia prestar um outro -grande 

. s~_rviço: No momento em que o Presidente da ABI, que o 
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome 
dos segmentos organizados da sociedade, ou melhor. em nome 
de toda a sociedade, encaminhar ao Presidente da Câmara 
_o pedido de autorização para o processo de impedimento 
do Senhor Presidente, que Sua EXcelência se afastasse, pOr 
iniCiativa própria, e permitisse que o País seguisse no seu 
rumo. de normalidade, sob o comando do Sr. Itamar Franco, 
ViceRPresidente da República, para· possibilitar um grande 
entendimento nacional que buscasse soluções para todas essas 
mazelas, para todos esses problemas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação, o Estado, o 
Pãís está paiado há pelo menos trêS nieses, esperando o desen
rolar dos trabalhos da CPI. E é ·e~idente que a abertura do 
processo de autoriZação pata o impeachment, na Câmara dos 
Deputados, será um processo traumático e doloroso para a 
sociedade e continuará esse clinia de intranqüilidade que hoje 
tumultua a vida da sociedade braileira. Nesse momento difícil 
da vida nacional e da vida do próprio Presidente, seria um 
ato de grandeza, um ato de respeito aos 35 milhões de brasi
leiros que em Sua Excelência depositaram co-nfiança, pois 
O Presidente não foi capaz de retribuir e conduzir os destinos 
da Nação; seriã urri atO de responsabildiade cOm essa moderni
zação que Sua Excelência tanto pregou e que, _parece, passou 
a uma grande parcela da sociedade, que Sua Excelência ftzesse 
o" seu afastamento espontâneo. É. evidente que reconheço o 
seu direito de defesa, o seu direitO de aguardar todas as instânR 
cias de julgamento, seja da Câmara dos Deputados, seja do 
Senado Federal, transformado em Tribunal. Na verdade, seria 
basicamente um apelo político, uma Y~?: que hoje 83% da 
sociedade, segundo os indicadores de pesquisas, desautorizam 
o Presidente e desejam o seu afastamentO.-

_ Ouvimos o _longo discurso do _Senador. Pedro Simon e 
os apartes de vários senhores Senadores relativamente a todos 
esses procedimentos anormais constatados pela CPI. Estamos 
levantando alguns outros que não foram aVe;rigüados pela 
CPI - apesar de ela ter passado também pela sonegação 
fiscal, pelo "caixa 2", pelas contas fantasmas e tantas outras 
distorções. Mas é evidente que, uma vez que o Estado brasi
leiro abrange cerca de 25 a 30% da ativiOade do País, isso 
vai incorrer numa incapacidade de o EstÇtÇlo dar resposta as 
suas responsabilidades. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vemos a falência 
do sistema de i.rlfra-estrutura do País, a falência do sistema 
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de saúde do País, a falência do sistema de educação do País, 
a falência do sistema p:r;e.v~qencíário do País, a reCCs~ã<f,: Ç 
desemprego, o sucateam~~tt.o.d.o parque industrial, enfim, ~a.n:
tas outras dificuldades. Por isso se faz -neOOsSáiiO ~que es_t~ 
Parlamento, que os nossos_Partidos políticos, que as nossas 
entidades sindicais, patróriaiS e de trabalhadóres, que as nos~as 
entidades da sociedade civil,_ enfim, que todos _os cidadãos 
braSileiros comecem, a pfirtlr desse momento históiico-di reto
mada da cidadania, a discutir um grande projeto nacional. 

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Ex' um aparte, nobre 
Senador? 

O SR- MÁRCIO LACE~A- Ouço V. EX' com ~uito 
prazer. 

O Sr. José Fogaça - -Senador Márcio Lacerda, gostaria 
de, ao apartear V. Ex~,- em.primeiro lugar, cumprimentá-lo 
pelo tema que está abordando, porque, de fato, é preciso 
uma grande coragem e um espírito público elevado para fazê
lo neste momento. V. Ex~ está trazendo à tona um tema 
de dificílima abordagem que é o da crise real e estrutural 
do País. Crise essa que não. sêrá suprimida, não será -varrida 
quando for suprimido e varrido o atual Presidente da Repú
blica. Infelizmente, no Brasil, há uma ·cultura reducionista 
politicamente. Nós somos- dados a reduzir toda a complexa 
realidade da crise que vivemos a um fato único, e transfor
mamos isso numa bandeira salvadora. Ontem, eu- ãtõiilpa
nhava de longe o ato públicao que se realizou aqui em frente 
ao Congresso Nacional; ouvia os pronunciamento e me assal
tava esta preocupação: a de que alguns oradore~ ~stão _trans
formando essa questão numa questão abrangente demais, ou 
seja, de que o impeachment do Presidei_Ite da, República_ traz 
consigo também, automatiCa e-iniplicitãrp.ente, a solução de 
todos os male_s da crise estrUtural do nosso País. __ _ 

E não é fácil dizer issO ne;ste hora, nem alertar Pára 
esse fato neste momento. E V. Ex' faz eSse-a pê: lo à Seriedade 
da crise, à imensa dificuldade com a qual nosso País vai se 
defrontar após a votação do impeachment. Não tenho dúvida 
alguma, Senador MárciO Lacerda, de que nós, brasileiros, 
temos uma cultura reducionista. Tanto é verdade que muitos 
imaginavam qUe :a ciunpanha das "Diretas já" traduzia consigo 
a idéia da salvação nacional. Depois, ã tiinpanha da Co.nsti
tuinte levou alguns a suporem que a simples elaboração de 
uma nova Constituição támbém significaiia_a resolução_ ampla 
e irrestrita dos mais fundos e centrais pro lemas do nosso País. 
Estou temendo que agora essa campanha pelo impeachmeot 
também venha carrega-da desse significado r~ducionista, ou 
seja, reduzir todos os problemas do País a essa questão. Eu 
diria cjue ela é a grande prioridade política deste momento, 
porque todos os demais problemas só começarão ·a ser solucio~ 
nados após ta~ questão ser resolvida. Nesse sentido, foi muito 
sério o pronuirciã.meDto do Senador Pedro Simón, que disse 
algo muito importante: depois que conseguimos lograr a apro
vação do impeacbmet estaremos partindo do zero. Tal apre~ 
vação não sigitifíca nenhum passo adiante, no sentido c_oncreto 
da resolução dã.s graves questões estruturais da economia bra
sileira, entre ehiS a da inflação, a da falência do Estado, para 
a qual V. Ex~ chama a atenção. Portanto, neste momento, 
também é nosso papel, também é nossa responsabilidade não 
enganar aquelas multidões que ocupam o largo fronteiro aos 
palácios e ao Congresso Nacioil.àl e dizer a elas que esse gesto 
é definitivo no caminho da salvação nacional, porque não 
é. Esse gesto -é~ ·e-ntre tantos problemas que o nosso País 

j? .tem, um a mais que se antepôs a nós ·e que está·arobstacu_ .. 
lizanc:;lo a solução de todos os _outros. Mas_ o fato de el~m.i,~ 
nannos da vida brasileira esse mal que a aflige, neste-~o.m.en
to, não tem o significado implícito de que todos os demais 
problemas estarão solucionados. Ao contrário, estaremos, tal
vez, diante de uma outra e maior_ complexidade na solução 
desses problema~ .. Tt~.lvez porque o [IOVO governo que venha 
a ser formado, pela situação transitória que- vai viver, na pissa:::: 
gem entre um governo eleito e o outro que virá a sei eleito, 
pela exigüidade de mandato do futuro Presidente_ que Vai 
ocupar o lugar do Presidente impedido, tudo isso colabore 
para aumentar as difiCUldades, e não_ para resolvê-las. É por 
isso _que não po~~o 4eixar de fazer essa observação em -_meio 
ao sério pronunciamento de V. Exf e que retoma um dos 
temas aqui também trazidos pelo Senador Pedro Simon, o 
de_ que este momento gravíssimo da crise ,brasileira é apenas 
um problema a ma~s. R_esolvido, esse problema, vamos para 
a estaca zero, não_ vamos para o Nirvana búdico que alguns 
imaginam, vamos, talvez, começar do inferno zodiacal em 
que se encontra a Nação brasileira, devido ao_ condiciona
mento, neste momento a~solutamente negativ~) da nossa_ ~s
trutura financeira e económica. E tod,as essas razões, todos 
esses fundamentos, todos esses pontos básicos só colaboiam 
para aumentar a nossa preocupação, só_ nos levam a uma 
atitude de gravidade, de absoluta consciência; oU seja, o Movi
mento "Fora Collor" que está mobilizandO multidões nas ave
nidas e nas ruas deste País não é, não será e não pode ser 
uma festa. Ele é, isto sim, sobretudo nesta hora difícil e amar
ga, um_ ato de grave _circunspecção política, e nós todos, ao 
afastarm-os esse problema, temos que ter consciência disso. 
Se _conseguirmos afastá-lo, temos que saber que depois virá 
um oceano de difiCuldades e isso tem que ser dito seriament~, 
como faz V. EX' ne.ste momento. Obrigado. 

O SR. MÁRCIO LACERDA- Muito obrigado, nobre 
Senador José Fogaça. Tenho a impressão de que este País 
não vai recomeçar do zero. Só o fato desse grande despertar, 
da mobilização popular, da abertura do debate das questões 
eStruturais do sistema de poder, quer diZer, que claramente 
são produtos -de um 'sistema que está falido no mundo inteiro 
e até estabeleceria, de certa forma, uma relação entre o que 
está ocorrendo no Brasil, com o Estado brasileiro, e o que 
aconteceu tão recentemente -guardadas as diferenças, pois 
lá seriam nações- com a própria União SoViética, é a falência 
do estado unitário. -

Neste momento em que, mundialmente, os próprios esta
dos nacionais perdem substância, com a formação dos grandes 
blocos, as nossas demandas, as nossas necessidades são cada 
vez mais localizadas. Em algum lugar, em algum Município, 
pequeno, médio ou grande, em que vivemos, ali, basicamente, 
reside a nossa necessidade de escolas, de postos de saúde, 
enfim, de infra-estrutura urbana, de telefonia etc. _No mo
mento em que os própriso estados nacionaiS perdem subStân
cia, cresce_, violentamente, a importância do poder local, pela 
sua eficiência, pela sua proximidade das demandas e das neces
sidades da sociedade._ E tenho a impressão de que grande 
parte dessas questões que estão aí postas, estão exatamente 
em que as decisões_ nacionais, e-specialmente nas áieas de 
execução federal. É claro que, se houvesse uma descentra
liz~ção de responsabilidade e execuações orçamentárias, prin
cipalmente, ao invés de fazer um lobby em um gabinete qual~ 
quer desses aqui, da Esplanada dos Ministérios, o Sr. PC 
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~ai:iâ.s teria: que ter uns_. doze ou quinze- uMOrcegos Negros·· 
para andar atrás de contrato, porque essas obras estariam 
diluídas pelas prefeituraS, teriam custos m:;ti.s ~aratos, gerariam 
empregos e possibilitariam a eJ!;istência de empresas em todo 
este País; criariam condições efetivas de Oes~nv_olvimento e 
de emancipação económica em tantas õUtrás' áre"as~ · 

Está muito clara essa gra-nde constataçáo da ineficiência 
do Estado Unitárió, dâ. ineficiência do poder centralizado, 
'que, efetivamente, está no cerne da maior parte desses proble
mas que tanto afligem a maioria da populaç-ão. - - -

é,-sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex"l um aparte? 

O SR. MÁRCIO LACERDA- Po}~ !)~O; Senador Rppàn 
Tito. _ . . . _, _ ·. ·; :·: 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, já tiverrios oportu
nidade de debater' não só aqui no plenárlô;- mas-paffitular
roente, sobre a questão-que se queira dar, na verdade, funciona 
- ou funcionou - quando se trata _de um império ou de 
um sistema imperial. Os Estados Unidos da -Âmeilca do Norte 
são um sistema imperial, Um centro de poder qUe -pretende 
gerir' o mundo. Assim fazia com o dito "mundo ocidental .. 
e, agora, a águia· dos· Estados Unidos está estertdertdo a sua 
abrangência com ·a queda do outro centro inl.P,eriál, MoscoU. 
V. Ex~ tem inteira razão quando fala nessa questão. Mas, 
queto voltar a um tema anterior a tudo isso. Lembro-me 
de que, no -dia 15 de janeiro de 1985, quarido o Dr. Trancredo 
Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral, ao terminar o seu 
discurso, ele disse que havia entrado lá para implo-dir. Senti
mo-nos vitoriosos, satiSfeitos,- pois achávamos que todos os 
problemas do Brasil estavam resolvidos_ no momento em que 

! derrubávamos a ditadura. Muitas vezes·~ aqui nesTe C_ójigresso 
Nacional, na minha curta e tacanha vida Parlamentar, assisti 
a muitos e muitos: mOmentos em que pensávamos estar salvan
do o Brasil. Quem não se lembra das Diretas já, da Anistia, 
da queda do AI-5 e de tantas oUtras manifestaÇões em que 
dissemos que o Brasil seria passado a limpo? Estou muito 
assustado, nobre Senador, com essa eufoiia que e·stamos trans
mitindo à Nação, de que a CPI apurou certas mazelas que 
existem por aí e que o" Brasil foi passado a limpo.· EStamos 
cOmeçando a rascunhar alguma coisa, mas estamos n·os esque
cendo do que ·o- ex-presidente Tancredo Neves, na época, 
chamou-nos a· atenção, referindo-se a um estudo de Max We
ber: "O monstro está morto; agora, o difíCil é retirar os escom
bros ... Nobre Senador Márcio Lacerda, ·na raiz de toda essa 
corrupção está o cipoal legislativo, o legisietante;- que criou 
condições para que tudo isso acontecesse. Estamos nos esque
cendo de que isso tudo é fruto da ditadura que V. Ex~ e 
eu tanto lutamos para derrubar. O estado democrático é niuito 
diferente do estado ditatorial. Na democracia, a construção 
se faz de uma maneira pedagógica, de tijolo em tijolo, desmon
tando, limpando o lodaçal, colocando uma pedra, colocando 
um tijolo. A djtadura, por outro lado, é construída como 
se fosse um pré-fabricado: chega e faz os projetos-b;npactos, 
que dão essa idéla de que está tudo ~muito bem. Devido ~ 
esse cipoal criado pela ditadura, nobre Senador, estou COnvicto 
de que muito ainda nos falta para passar este País a limpo. 
Hoje, tivemos b depoimento de um patriota, de um funcio
nário público? um homem que foi à CPI da Evasão .Fiscal 
e nos demonstrou_, através da legislação~ a oportunidade para 
surgirem os PC da vida, que, muitas :vezes, apareceram· em 
face das lacunas encontradas na própria' lei. Concordo plena
mente com V. Ex• a respeito das disCrepâncias do estado 

unitário, as quais devemos rever. Aliás, esta Casa nem- teria 
sentido se. continuássemos vivendo o estado unitárió. -o Dt. 
TarCísio"Medeiros nos fez urn.a revelação, para estarrecímento 
de toda a nossa C~I. que não .tem repercussão por não trazer 
escândalos. A realidade. do Brasil. é a novela, é o imaginário 
coletivo, que estamos cultivando para dele extrairmos a opi
bião e as elites continuarem dominando este País, essas mes
mas· que estão encastelas no poder através de séculos. 

S. s~ rios mostrou que, no Canadá, onde há vinte e cinco 
.n;tilhões de habitantes, dos quai_s vinte _milhões de adultos, 
dezes:;ete .miJhões fazem a sua declaração do Imposto de Ren
~. No Brasil, spmos cento e cinqüenta milhões de habitantes, 
com um mínimo de_s.eten.ta llli1h.õe~de adultos, e apenas sete 
tnjlJlões prestam declaração,de, Imposto de Renda. Não estou 
dizendo que pagam o Imposto de.Renda, apenas declaram. 
No Illínimo, duas ilações sou obrigado a abstrair neste momen
to:. primeiro, --a sonegação neste País é um escândalo, mas 
não um escandalosinho de PC, de US$1 bilhão, e sim de 
.yfirias dezenas de bilhões de dólares por ano, todo ano. Prova 
.disso é o fator final, em que temQs uma arrecadação em torno 
de 21% do PIB. A Argentina, nossa vizinha, arrecada 30% 
-do PIB; os Estados Unidos da América do Norte, 32%. Ora, 
nóbre Senador;, se; estivéssemos arrecadando 29% do PIB, 
~eríamos hoje, à disposição dos cofres públicos, para atender 
saúde, educaç.ãO, infra-estrututa ~outras áreas tão necessárias 
ao Estado. para ser soberano, teríamos, no mínimo, uma eva
são de 8% do .f~IB. Estou sendo muito conservador para não 

. s.e~ contestado. Oito por cento do Pffi são US$32 bilhões 
por ano, todo ano, num escândalo que ninguém percebe, 
ou melhQr, _que foi urdido, ti;am_.a,do de forma a que aconte

-cesse,vint.e.quatro.horas por dia, fazendo com que passássemos 
por cima de ~lgq que se repete todo dia, a toda hora. Nobre 

·Senador, já pensou V. Ex~ 5;e, nOs cofres do País, houvesse 
hoje mais US$32 bilhões para atender o ensino básico, a saúde, 

· â seca·np Nordeste, a ínfra-:.estrutura? Isso modificaria todo 
o Estado. V .. J;:x~ disse muito bem que as obras precisam 
se deslocar para o Município. Eu já disse, certa vez, para 
escândalo da platéia, que ao Município só deveria ser proibido 
declarar guerra, mas que tudo o mais deveria ser permitido, 
porque o homem nasce, vive, de,Senvolve-se e tem todos os 
se.us problemas no Município. Óbvio! O trágico do óbvio é 

· não ser praticado. Durante a ditadura, os M!Jnicípios partici
. pavam apenas cqm 3% da arrecadação. Na Alemanha, vai 
de 20 a 32%,. dependendo do grau de riqueza ou pobreza 
do MunicíPio. A Emenda Passos Porto, de um Senador que 
honrou esta_ Casa, transformou a participação do município 
em 6%. Na CQQ.s~ituinte, estabelecemos que_essa participação 
deveria chegar linearmente a 25%. As mágicas começarã.m 
a partii' do estado aético. Presenciamos, atrelados, alguns es
Cândalos. Por exemplo, compõe o Fundo de Participação dos 
Estados e Municípios o Imposto de Renda. Dp.,repente, baixa
se uma portaria do Ministério da Ecõnomia ,t~~ndo O Imposto 
de Renda das transações financeiras. Mas, para que os Estados 
não ficassem sem arrecadação, criou-se o fOF - Imposto 

- soPre Operações Financeiras..:.:.., que passa aos cofres da União 
Sem compor o Fundo de Participação dos Municípios. O segun
do escândalp ~-o que está acontecendo nes~e- instante, com 
a diminuição do IPI do cigarro para quase zero. Para substi
tuí-lo, pois esse !PI erauma fonte de reçeita muito grande, 

--veio o Imposto de Selo. Com isso, o Governo imperial central 
passa a ter a mesma arrecadação, mas su_btra,indo dos Estados 
e Municípios üm percentual muito grande .. 
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Os escândalos estão acontecendo. Alguns são mais dra
máticos e, por isso, aparecem. Começóu V. Ex• muito bem 
o seu discurso, quando disse que a CPI e esse Presidente 
permitiram que abríssemos-as nossas vísceras. Não sei se estão 
abertas ainda, mas precisamos escancará-las com coragem. 
Devemos ter a coragem de ver a verdade toda! Gostei enorme
mente do fato de o nosso Relator ter se apropriado do verbete 
de São João, quando disse: "Conhecereis a verdade, e a verda
de vos libertará... Só ccrnhecemos a verdadezinha, temos 
que conhecer toda a verdade. Estejamos atentos; nobre Sena
dor, pois ano que vem o Congresso Nacional tem obrigaç~o 
de rever a nossa ConstituiçãO. Citó um outró 'esCãnâalo-dos 
Estados que vai tocar niiiitO·ó-Estado de V. Ex•, assim como 
o meu, de uma certa maneira: No mundo todo o imposto 
de vendas- IVA, ICMs·...:.... é recolhido totalmente no lugar 
em que é efetivada a compra. É assim nos Estados-Unidos 
da América do N<?rte, na FraÍlça, na Inglaterra, é assim em 
todos os países desenvolvidos do mundo. Aqui, grande parte 
do ICMS fica no Estado que pr<>duz. E o que acontece? Nós 
ficamos chovendo no mar, chovendo no molhado. São Paulo 
arrecada violentamente, enquanto o Piauí, cujo babitari.te faz 
um esforço extraordinário para comprar o- Seu autólnóVel, 
não arrecada talvez 5% do total dos impOStos que fiCam em 
São Paulo. Por isso, gostana--âe tirar, se fosse possível, da 
cabeça de cada COngressista, esse· ufanismO de_ achar que esta
mos passando o País a limpo. Fico muito maiS cOin a idéia 
de V. EX' de que estamos começando a olhar as nos_sas vísceras. 
Inicialmente, não estou gostando nada do que estou vendo, 
mas temos que olhar com coragem, como um médico que 
abre as vísceras e vé uma porção de tumores. A partir daí, 
temos a obrigação, o comproriletimento- com o· nosso País, 
com o nosso povo, com os nossos cidadão-s; "de começar a 
extipar esses tumores. Alguns deles, nobre Senador, estão 
acontecendo, agora, nos jardins. Tenho o hábíto de-andar 
todas as manhãs, e vejo que o óúmero de pesSoaS que dormem 
dÓs jardins, de baixo das platibandas dos prédios, tem aumen
tado signifiCa.tivariterite. Estamos transformando Brasília em 
Calcutá, e o pior é que estamos nos acostu"mando com tudo 
isso. Na raiz de tudo está a organização do Estado, a sone
gação fisCal, o malbarat~mento das finanças públicas; na raiz 
disso está a falta de co_ragem para, verdadeiramente, olhar 
para dentro ·de nós. Há pouco tivemos um aparte extraor
dimfrio do Senador José Paulo Biso!, em que S. Ex• fala que 
até formar a consciência crítiCã,c-muitas ve-zes, demora. Isso 
é cultural. Eu gostaria de citar S. Paulo, que·-perseguia os 
cristãos. A Bíblia registra que os mantos· de Timóteo são 
colocados nos seus pés para que ele seja morto, lapidado. 
Ele cai do cavalo em Damasco-~ uma imagem linda quando 
um homem cai do cavalo e começa a pensar. Aí, ele, que 
já era tido por todo mundo como um santo, proclama: uvejo 
o bem que quero, faço o mal que não quero. •• Esse é o mo
mento da autocrítica, o momento em que ele é capaz de ver 
o erro que pratica. Ele não é mais Hitler, não faz mais o 
mal achando que está fazendo o bem. Ele está vendo o bem 
que quer e fazendo o mal que não quer. Creio que neste 
momento, se tivermos bastante coragem, podemos iniciar, 
na sociedade como um todo e principalmente no Congresso 
Nacional, a ver o bem que queremos e a ter a coragem de 
confessar q~e estamos fazendo o mal que não queremos. Agra
deço a V. EX'_ à aparte que me concedeu. 

O SR. MÁRCIO LACERDA- Muito obrigado pela inter-
venção, nobre Senador Ronan Tito: - -

Tenho a impressão de que esse momento é extremamente 
imPOrtante para a vida nacioii31. E é sério o -riscO -que_estamQs 
correndo - acho que o Senador Pedro Simon levantou titm
Pém a questão. A Nação inteira está-Voltada para o Congresso 
Nacional, por conta do desempenho da CPI, das descobertas 
de tantas e tantas_ mazelas, por conta da expectativa que, 
mais uma vez, talvez equivocâ.damente, se esteja formando, 
no sentido de que a simples apuração dessas denúncias -
talvez: até o afastamento do Presidente da República- venha 
resolver nossos problemas. 

Mas, de toda forma, tenho uma esperança muito grande. 
Observ!!i~ nesSes últimos anos, um processo de amadureci
IheJitO muito forte da sociedade brasileira .. TemoS visto-, éin 
alguns momentos difíceiS, sindicãtóS ·ou grupos de trabalha
dores reunirem-se para discutir o aumento da jornada Qe tra
balho, até mesmo a redução de salário, para manter o emprego 
e a empresa. Por outro lado, estamos assistindo a alguns fatos 
interessantes: a elite brasileira, talvez uma das mais retró
gradas e mais reacionárias do mundo, que se acostumou a 
vivei às expensas do Poder Público, que foi o grande agente 
de dese_nvolvimento no País, também por um segmento mais 
novo- da área empresarial, está disc~tindo novas formas de 
gestão; está discutindo a necessidade de se promover o aumen
to real da renda; está discutindo a necessidade de se moder
nizar efetivamente a relação entre capital e trabalho. 

O Brasil é um País de sorte, no conjunto. Quase todas 
as nações_ do mundo passsaram por grandes turbulências para 
encontrar seus destinos. Muitas passaram por ·guerras ciVis, 
outras pnr revoluções, outras por guerras externas. Se o preço 
da transformação, no Brasil, for o PC, é até um preço barato. 

Creio que estamos, no momento, identificando nossas 
distorções: a distorção da sonegação fiscal, que vai a níveis 
absolutamente imiceitáveis; a distorção do centralismo, que 
incapacita o Estado, que imobiliza o Estado e traz conse
qüências de grandes dificuldades. Lembro-me de que, quando 
eu era Relator da LDO, fiz um pronunciamento, perguntando 
ao Senado se aquelas 76 mil emendas, que tantos problemas 
causaram para os Parlamentares, para os Relatores, para o 
próprio Congresso Nacional, eram fruto_ do mero fisiologismo 
dos Parlamentares, da mera política de clientela dos Parla_men
tares ou se, por outro lado, eram fruto da falta de presença 
do Estado, nos Municípios, para atender a demandas absoluta
mente legítimas, de uma creche, de uma escola, de uma ponte, 
de um posto de saúde. Se os prefeitos, os Vereadores, aquelas 
comunidades dos mi;lhare$ de Municípios do interior brasileiro 
não têm acesso - ou pelo menos não têm o acesso que o 
PC tem, ou tinha - às instâncias de d~cisão dos diversos 
órgãos da administração centralizada, é evidente que eles têm 
acesso a seus Parlamentares, até porque dessas bases espalha
das pelos mais distantes rinções deste País vêm os votos que 
'elegem os parlamentares que compõem as duas Casas. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. MÁRCIO LACERDA - Concedo um aparte ao 
nobre Senador._ 

·O Sr. Cid SabóiS:-de Carvalho-Estou ouvindo o discurso 
.de V .. EX' e terrio que V. Ex• se desvie do objeto inicial de 
sua fala, que me pareceu absolutamente lúcid_o para este mo
mento. Sem que saiamos para outras análises, volto ao tempo 
do início do seu discurso para louvar a iniciativa que aqui 
V. Ex~ tem de ab?rdar um tema de tanta e de tanta gravida~e .. 
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Sei que se ir no tema em busca de outras conseqüênéiaS é' 
algo muito natural, principalmente para pessoas cultas çomo1 
as que apartearam V. Ex•, como a pessoa culta e vivida que 
é o -próprio Or;:tdor, que necessariamente sempre tem um 
exemplo a lhe puxar o raciocíliio para uma outra conseqüência,: 
para um outro fato. Mas quero dizer que V. Ex• está discuí--j 
sande no dia em que o Supremo Tribunal Federal resolveu

1 

que há, sim - há, sim - a lei que há de dirigir ó pi'ôCesso_ 
de impeachment. A lei que já existia ãntes· da Constituição, 
ao contrário do que foi noticiado, é entendida como uma 
lei de adesão; no que colide com a Constituição· eStá reVogada, 
mas no que não colide, adere, e está absolutamente em vigor. 
Portanto, não haverá o vazio legal, o vazio da lei para o 
exame dessa questão. Esse tópico foi trazidO ainda no pronun
ciamento do Senador Pedro Simon pelo Senador José Paulo 
Bisol, depois que atendeu a um importante telefonema que 
lhe deu essa infoithação, logo corroborada por outra infor
mação recebida pela Liderança do PMDB, pelo nosso Líder, 
Senador Humberto Lucena. 

Quero dizer él V. E~ que acredito na renúricia do Presi
dente. Tantas são as conseqüências de um impeachment, tão 
doloroso o é para o País, que tenho certeza que no último 
instante Sua Excel_ência compreenderá que a ele cabe fazer 
um sacrifício peló -próprio País, pela Nação, por sua Pátria, 
que é a mesma nossa. Ele terá, evidentem~nte, de f'!Zer esse 
sacrifício. Ele nãO pode fazer preponderar uma condição me
ramente pessoal por sobre uma condição -nacional, um conven
cimento público, a apuração devidamente realizada pela Polí
cia Federal e pelo Congresso Nacional através de uma comis
são mista. Não Pá como resistir a essa verdade. E também 
quero dizer, nobre Senador Márcio-Lacerda, que é impossível 
admitirmos a irilpüi1idade, sob todo e qualquer argumento 
que devamos usar, porque se não vamos pUnir esses que prati
caram crimes de conseqüências tão elevadas, como estarão 
autorizadas as varas criminais aos seus julgamentos de peque
nos furtos, de leves roubos, de peculatos quase que inconse
qüentes e de estelionatos nascidos dC?_ ~sespero de passar 
um cheque sem fundo? Um chefe de famíJ.iã. que rio -desespero 
preenche um cheque sem fundo e com ele satisfaz uma obriga
ção é enquadrado como estelionatário,-mas, em verdade, é 
um homem em desespero. E a justiça PUne cidadãos dessa 
natureza diariamente, cotidianamente, basta abrir o Diário 
da Justiça em cada Estado. A desobediência civil é que deve, 
agora, assombrar a nós todos, Senador Márcio Lacerda, por
que se deixamos impune o Senhor FernaDdo collor de Mello 
porque é Presidente da República, e porque punHo tem tais 
e tais-conseqüê'ndaS, por que-não pensamos nas conseqüências 
sociais do desmantelamento do Poder Judiciário como uin 
todo'? Quem acreditará mais na lei, nas penas cíveis ou nas 
penas do Direito Penal propriamente dito'? Quem mais acredi~ 
tará no sistema punitivo, coercitivo de um direito quando 
as maiores delinqüências ficam na impUilidade? Não havendo 
a renúncia, é preciso que haja o impeachment. A renúncia 
é a chance do Presidente. É a manifestação da sua volunta
riedade e do derradeiro rasgo de seu patriotismo. Se não 
houve patriotismo para just!ficar a existência daquilo que de
núnciou o seu próprio irmão, pois que haja o pá.triotismo 
baseado na humildade de dizer: "O meu irilião tinha razão. 
O que ele disse é verdade. A Nação deve se livrar disso. 
Renuncio para que não haja conseqüência~ piotes para o País, 
para a Nação, para o povo, para o Estado". E, individual
mente, para ele mesmo, porque todas as garantias individuais, 

tOdOS-Os seus direitos adoentes à ocupação do cargo desapa~ 
recerão coin a decretação do impedimento definitivo, que 
é o impeachment. V. Ex• centra muito. bem a sua fala. E 
eU lamentei quando V. Ex• foi pa-ra o exame de questõe~ 
orçamentárias. Sei que muitos es-câpdalos exístem com a eva· 
são fiscal, porque este País se áOOSturilou à amoralidade, quan
do não está acostumado à imoralidade. Varia da amoralidade 
para a imoralidade. Ninguém quer pagar impOsto. A educação 
paga caro por isso, a· saúde preventiva deixa de existir por 
causa disso, as universidades se desmantelam por causa da 
sãnega~o. Tudo isso é verdade, mas nada dis~ autoriza--a 
crise moral, que será inais grave do que esta representada 
pelo naufrágio do País na impunidilCle que muitos querem. 
No nosso Direito· não há como-negociar com o Presidente, 
negociar a sua impunidade para que desocupe o cargo. Sou 
contra isso, porque o Estado não negocia co~ nenh~m outro 
marginal nenhuma impunidade. Por esse mo~ivo, isso não 
é possível; por isso não é possível pensar assim, Senador Már
cio Lacerda. O rigor da lei deve ·ser respeitado neste momento. 
É hora de lembrar a frase latina mais vulgar, biutalmente 
mais vulgar, mas que era da preferência, talvez, do maior 
dos brasileiros, Rui Barbosa: d_ura lex, sed lex --a a lei é 
dura, mas é lei. A lei é eSsa; dura ou não, que se cumpra! 
Como exigiirios que se cumpra a lei que manda o homicida 
para a reclusão; como manda para a detenção os que praticam 
o furto; como manda para a cadeia aqueles que delinqúem'? 

Essa deli.nqüê-ncia tem uma repercussão tão grave que 
deve começar pelo fato maior, que é exatamente o impeacb
ment. A situação de que fala V. Ex~ é 1mportante, porque 
quase que é uma análise da questão social, mais do que uma 
análise da questão política. Tudo isso é muito respeitável, 
mas que não nos afastemos daquilo que levou o Supremo 
Tribunal Federal hoje a eliminar os equívocos da imprensa: 
há, sim, uma lei que rege o processo de impeachment. St" 
o Supremo Tribunal _Federal se _reúne, antecipa-se e retifica 
uma ementa duvidosa, dúbia, é porque lá, cOmo aqiif, a sensi
bilidade está aguçada para compreender a gravidade do mo
mento nacionaL De resto, os meus parabéns à sua fala, aos 
àparteantes -a esSa análise brilhantíssima. Dos Senadores José 
Fogaça e Ronan Tito; apenas divergi quando senti que V. 
Ex• Ia chegar a um outro porto, que não fosse o da punição 
dos culpados. 

O SR. MÁRCIO LACERDA - Senador Cida Sabóia de 
Cãrvalho, V. E~ se antecipou ao meu raciOCínio e agtade
ço~lhe que me tenha recolocado na direção da linha inicial 
do discurso. 

A minha vinda a esta tribuna hoje se prendia exatamente 
ao fato d~ que o processo de impedimento do Presidente, 
o processo de impeachment é lento e dolorosO para a socie
dade, e o Presidente poderia, em respeito aos seus 35 milhões, 
de votos, livrar a Nação desse trauma. - . 

Independentemente disso, correm pelo Judiciário as 
ações de crime comum, e é evidente que, se não houver uma 
pUnição pela Justiça, se houver uma protelação pela Justiça 
de todos esses ilícitos levantados pela CPI, se o Sr. PC Farias 
sonegou tributos e não for punido, sem dúvida, isto autorizará 
outros cidadãos comuns a não pagarem mais impostos tám

-bém; se o Sr. PC Farias promoveu outros- tipos de crime 
e-não for punido, sem dúvida alguma, isso estimulará a desobe
diência civil. 

Senador Cid Sabóia de Carvalho, o que me trouxe à 
tribuna foi a intenção de levantar um fato _novo criado pela 
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aprovação, ontem, do RelatóriO da CPI. É ineVitáVel a aber
tura do processo de impedimento, é inevitável _a abertura 
do processo de autorização pela Câmara dos Deputados, como 
também é inevitável a remessa dos autos à Procuradoria-Geral 
da República, para que faÇam as denúncias. --

Queria chamar a atenção exatamente para o ato político 
da renúncia, sem prejufzo dos ates jurídicos do exercício 4:a 
justiça, que irá punir e~emplarmente as pessoas envolvidas, 
sejam elas quem fOrem; e aí concordo com a frase latina 
do Senador Cid Sabóía: de Carvalho que diz: dura lex, sed 
lex. 

O Sr. Nelson Wedekln- V. Ex" me permite um apaite? 

O SR. MÁRCIO LÁCERJ)A- Ouço V. Ex• com in~itó 
prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Solicito 
a V. Ex• que seja breve e não conceda mais apartes, pois 
precisamos entrar na Ordem do Dia. -

O SR. MÁRCIO LACERDA- Perfeitamente. 

O Sr. Nelsóii Wedekin- Senador Márcio Lacerda, creio 
que, da sua intervenção hoje e també_m_dos vários_ apartes 
que_ se sucederam, pelo menos para nós? fica absolutamente 
claro que o processo de impecahment não é decidamente a 
solução para todos os problemas nacionais. D_evemos refazer 
e repetir à exaustão este discurso, este pronunciamento, estã 
constatação, para que este momento elevada da vida nacional 
não se constitua mais üma decepção, uma frustração para 
essas massas que estão_ aí nas ruas e nas praças do nosso 
País, manifestando a 'sua indignação, pedindo e clamando 
pelo fim da impunidade, dizendo que esses _atos de corrupção 
não são aceitáveis sob nenhum ponto de vista. A Nação está 
suficientemente madura para perceber também esta realidade: 
não há soluções mágicaS, o impeachment não é uma solução 
mágica, o- fim e as conclusõ_es da CPI também não se consti
tuem solução salvadora da Pátria, como -tanibém não_ será, 
se passar amanhã ou depois, o Parlamentarismo. A sociedade 
brasileira estará suficientemente madura para abrir e divisar 
novos caminhos para todos nós, no momento em que com-:
preender que isto é a construção de um longo, penoso e difícil 
processo. Creio que vamOs evoluir para além de simplesmente 
se eliminarem os atos de conupção, a imoralidade no trato 
da coisa pública, as irregularidades, as fraudes,_ o tráfico de 
influência, enfim, conió se costuma- dizer, esse mar de lama 
em que nosso País está vivendo. Creio que iremos além disso, 
sou otimista. Não bastará apenas a ética nos neg6Cio"S"j)Ublicos; 
não bastará apenas ao homem público, ao governante, ou 
ao representante popular ser ético,- ser -máial, ser honesto, 
porque - e nissO quero eStar de acordo com os Senadores 
José Richa e P~qro Simon- isto é uma prelinl.ini:tr, é a obriga
ção mais elementar não do homem público, mas do cidadão, 
na acepção mais plena da palavra. Temos que eVoluir para 
além disso. NãO há nenhuma ética também, Senador Márcio 
Lacerda, nas poiíticas públicas que são legais- elas são legais. 
Botar a mão n-qs- ·corres -piíblicos, alguém se beneficar do di R 
nheiro público é ilegal, mais do que ser iinoral. Mas também 
não há nenhuma ética, nenhuma moralidade em políticas eco
nómicas que são'légais, -que são piopOsitã.is, qUe são pensadas 
por supostos SábiOs iluminados, mas que levam o País à recesR 
são, com todo- b 1 seu séquito de males, com todas as suas 
conseqüênCias d_evastadó!as-no tecidO sOcial e-iüi-viâanacio
nal, a recessão que paralisa os negócios, que produz o desem
prego, que rebaixã os salários. Não há nenhuma ética nisSõ. 

É legal o salário de 230 mil cruzeiros por mês, é legal. Nós 
mesmos votamos aqui. Mas qual é a ética, qual é a moral 
que preside um salário míri.imo de 230 mil cruzeiros por mês 
num país como o nosso? Qual é a ética que-preside os índices 
de concentração -de renda no nosso país? Pode ser legal o 
fato de que a renda e a riqueza se concentrem de uma forma. 
perversa e brutal nas mãos de 10% da população brasileirá, 
mas não há nisto nenhuma ética. Foi o conjunto de políticas· 
públicas seculares que levou este PaíS à concentração de_ renda 
que temos. Eu diria que, contra a sOnegação e evasão fiscal, 
há pelo menos regras legais, há normas de convívio social 
que. impõem às pessoas que geram uma determinada atividade 
económica o pagamento de determinados_ impostos. Se ele 
não paga, ele não está sendo moral, nem ético, está feriiidcf 
a·lei. - - -

Mas qual é a ética que preside a remarcação abusiva 
de preços, que é uma constante da vida nacional? A crise 
brasileira é aproveitada--pelaS elites- pl'odutivás, ·petas elites 
económicas nacionais para a remarcação abusiva e vergonhosa 
dos preÇ9s. E issQ, d.e alguri:t modo, é legal, as pessoas podem 
fazer isSo. Qual éca_étita que preside a-lógica dos monopólios, 
dos.oligopólios, de _quem tem o poder de fazer os seus preços? 
Tudo isso nós, a terilpo e a hora, certainente teremos que 
question-ar, tanto_ quanto questionamOS~a iiriófã.lidade no tr~to 
da coisa pública. Ouso dizer, Senador Márcio Lacerda, pela 
minha vísão de mundo - e quero contrariar um pouco- os 
privatistâs--de um modO geral -que não há muita ética Dos 
processos de privãfiZa:ção do nosso País, no modo como ela 
está sendo feita, à qualquer preço, sem nenhum critério, -se-m 
nenhuma seleção. Não há nenhuma étiCa em vender uma 
propriedade estat.ar. que é de toda a sociedade -em tese, 
uma estatal é de toda a sociedade - por um preço sempre 
menor do que ela _realmente vale e por uma moeda que, 
no· mercado, esses que defendem a privatizaçãO não- aceitam 
nem para vender- um cavalo velho ou um televisor usado. 
Não há ética nenhuma nisso, é um prejuízo para a Nação. 
Enfim, precisamós Qúéstionar não só a ilegalidade, não só 
a imoralidade, mas -a- a_moralidade, a falta de ética no conjunto 
das ações de govern_antes e representantes do povo. Quero 
encerrar, cumprimentando V. Ex~ pela Oportunidade, pela 
lucidez do seu pronunciamento, pela precisão dos conceitos 
que foram emitidoS~ CóD.Coi'do naquilo que é _essencial. Preci
samos_ ver esse episódio todo - o fim da CPI, o processo 
de impeachment, que inevitavelmente terá que se inid:ir, a 
remessa dos autos a,o_ Procurador-Geral da República - não 
como uma porta de saída para os grandes problemas nacionais, 
mas corno uma mOd~~ta porta de entrada, um começo, uma 
preliminar indisperis'ávei. Se ela não for vencida e superada, 
não resolveremos, subseqüentemente, os demais problemas 
do Estado, o seu gigantisrito e a:·súa íti~fici~iíefa- precisamos 
concordar com isto -nem esse outrO conjunto de distorções 
e deformações, que são a marca e característica da vida nacio
nal contemporânea~ Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. SR. MÁRCIO LACERDA- Agradeço ao Senador 
Nelson Wedekin. V. Er" se referiu exatarnente ao que me 
trouxe à tribuna, quando comecei propOndo, em face do trau
ma que vai Significar para o País todo esse processo de impeR 
cachment, que o Presidente da República se afastasse; ou 
que. independentemente de Sua Excelência o fazer voluntaria
mente, que houvesse o seu fastamento na seqüência da instau
ração do processo de impeachment aprovado pela Câmara 
dos Deputados. É fundamental que haja um pacto da socie-
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da de brasileira- e tenho a impressão de que eStamos maduros 
para isto - para se transpor esse final de mandato, que foi 
iniciado e que, provalmente até de uma forma traumática 
para a sociedade, poderá ser interrompido_. . .. _ 

Estamos às vésperas da revisão constitucional. Seria fun
damental que houvesse a formação de um gabinete, de um 
governo; não um Parlamentarismo antecipado, absolutamen
te, mas uma solução negociada em cima de alguns pontos 
fundamentais, como, por exmeplo, o fim da recessão e a reto
mada do crescimento. 

Não é possível mais a sociedade braSileira permanecer 
nessa política recessiva, até porque ela não deu_ certo - a 
inflação está aí posta, independente do tam(!.nho do sacrifício 
da sociedade. Precisamos nos preparar para algumas grandes 
reformas e para seus efeitOS: a reforma do Estado, a própria 
revisão do sistema partidário e eleitoral,-en:finl, ·temos algumas 
grandes transformações a fazer, e tenho a _impressão de que 
elas serão feitas se houver o entendimento nacional. Acredito 
que a sociedade brasileira, neste momento doloroso da sua 
vida, prepara-se claramente para isto. -

A razão principal da ·minha vinda à tribuna é convocar 
os dirigentes sindicais, as federações e confederações de traba
lhadores, os Srs. Governadores de Estado, os Partidos _políti
cos e seus Parlamçntares, as representaçõe.s,de entidades em
presariais e da sociedade civil, neste momento difícil da vida 
nacional, com o afastamento voluntário dO Presidente ou na 
eventualidade do seu afastamento pela abertura do processo 
de impeachment, para, dentro da normalidade institucional, 
de acordo com o que estabelece a Constituição, promovermos 
um entendimento _e_nQs_preparemos para a grande mudança 
deste País. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Márcio Lacerda, o Sr. 
Lucfdio Portel/a, Suplente de Secretário, deixã·a-cadeira 
da pres~"dência, que é ocupada pelo Sr. FranciSCO Rol
/emberg. 

O SR. PRESIDENTE (FranciscoRollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PLF- AP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presid~nte, Srs. Senadores, no. 
reencontro da Nação com os princípios maiores da ordem 
política é também hora de serem repensadas as metas do 
desenvolvimento regional, com a participação mais efetiva 
dos Estados nas riquezas que são extraídas do seu subsolo. __ 
Sobretudo aqueles que integram a região Norte, economi
camente mais vulneráveis. 

Não se trata de socorro gratuito, ~ falo SC?b"re o Amapá, 
cuja economia, embora ainda modesta, possui grandes jazidas
minerais, motivo de orgUlho de -todos os brasilei,ros. M~ não 
vivemos de euforias, nem da admiração preguiçosa de nossas 
potencialidades. É preciso que seja implementada urgente
mente a vontade política, firme e decidida, a fim de que as 
riquezas que são extraídas resultem em termos efetivós para 
o bemRestar da população, injustamente sacrificada. 

O Amapá é, talvez, o exemplo mais efetivo deste -estado 
de inércia em que se encontra mergulhada a política mineral 
brasileira. 

Desde o século passado, quando se descobriram as imenR 
sas jazidas de ouro daquele Estado, que a sua exploração 
vem sendo feita com o desperdício de milhares de toneladas, 
resultando em prejuízo incalculáveis. Mas nada se compara 

com o pr'ejuízo que é causado em virtude da fuga facilitada 
dos royalties, previstos pela Constituição brasileira e estabele
cidos eela Lei n"' 7.990. De tuflo qua_!ltO vem sendo explorado 
do 9ha<; amapense, entre ouro, cromo, manganês, caulim; 
cass1tenta, ferro e tantos outros minérios, o Amapá recebeu, 
em 1991, de um valor global, de cerca de 165 milhões de 
dólares, apenas 1 milhão e 113 mil dólares relativos somente 
ao que s: produz~u. em ~anganê~ e ~aulirn, já que pelo cromo, 
por medida admimstrat1va, não tnctde qualquer tributo, e so
bre o ouro é pago apenas 1% do total extraído. 

Este é apenas um breve demonstrativo da situação em 
que nos encontramos, no que respeita â política mineral brasi-
leira. -

O AmaJ?á _não· clama por socorro, busca apenas o que 
é seu, por dtretto, sobre o que Deus lhe confiou a bem da 
grandeza e felicidade de seus filhos. 

É preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que sejam to
madas providências urgentes, para que distorções como essa 
sejam prontamente co~gidas. _ 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con· 
~edo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -·sr. Presidente, 
Srs. Senadores, há pouco, fiz ·referência, aqui no Senado, 
a um encontro, realizado oo Reci(e, e que teve por objetivo 
estimular um amplo debate sobr_e o fu~uro de Pernambuco. 

O Seminário teve por título SOS Pernambuco- I Fórum 
de Idéias e Soluções. Foi promOVido pela Fundação Joaquim 
Nabuco e pelo Jornal do Commércio e reuniu políticos_ atuan
tes do Estado, ex-Governadores, cientistas sociais, jornalistas, 
empresários. 

A F:undação Joaquim Nabuco, como sabem todos, é uma 
instituição com um reconhecido acervo, já, de estudos sobre: 
a região, com um notável passado e que congrega os mais 
renomados expoentes da cultura e da ciência no Nordeste. 

Ela teve origem em um projeto de lei do então Deputado 
Gilberto Freyre, esse sociólogo antropólogo, homem de letras 
que tanto honrou a cultura brasileira e que, em obras geniais, 
como "Casa Grande e Senzala," "Sobrados e Mucambos," 
"Ordem e Progresso," retratou a formação de nosso País, 
trazendo Uma luz nova, uma perspectiva tão inovadora para 
nossa ciência social. 

E a Fundação, por sua denominação, recorda um dos 
nossos maiores valores, Joaquim Nabuco, que, quer como 
político, quer como homem de letras, é uma das glórias de 
Pernambuco. 

Nabuco, como sabem, era proveniente da Aristocracia 
açucareira. Mas fez um voto- o de não se afasatar da defesa 
da raça oprimida pela escravidão; fidalgo, ele iria assumir 
ideologia oposta a de sua classe; representante dos engenhos, 
iria criticar o que denominou de "a deformação utilitária da 
criatura"; condenou a escravidão que, como dizia, transfor
mava os homens em "instrumentos da colheita." 

Sendo um liberal, Nabuco apoiaria os conservadores em 
defesa na abolição; iria desgostar católicos, chefes políticos, 
Governos, em defesa do que considerava justo. 

O que se disse ele, afinal, é que teria amado as instituições 
para reformá-las. 

Lembro Nabuco, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao veri
ficar que a Fundação de agora, que tanto honra o nome daque
le homem público, mais uma vez merece nossos elogios ao 
por a exame nossas instituições de hoje, nosso modelo econô-
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mico, nosso quadro social~ para que, denunciandowlhes as in
C?nveniências e ínjustiças, possa programar as correções de-
vtdas. _ _ _ 

O Seminário SOS Pernambuco ~ I Fórum de Idéias e 
Soluções teve o patrocínio, igualmente, do JOrnal do Com
mercio. Falar desse matutino, Sr. Presidente, s·rs. Senadores, 
é falar, também, do passado - e do melhor passado -de 
Pernambuco. 

Fundado por F. Pes~oa -de Queiroz =que deixo~, ~qui, 
no Senado, a I?arca de seu Espírito Público, de sua fidalguia, 
de sua honestidade de propósitos - sofreu o jornal funda 
crise. -- - --

Agora,_ sob a direção do grupo Paes Mendonça, restau
rou-se e se tmpõe como uma das maiores forças da imprensa 
do Nordeste. ___ _ 

Mas, Senhor Presidente, Senhores Senadores, de tudo 
o que foi examinado no Seminário -e recebi, há pouco, 
toda a documentação a ele referente - de todas as comuni
cações e debates em que se envolveram as maiores expressões 
da vida política, social, e económica de meu estado, desejo 
fazer referência, hoje, aqui, somente a- uma das afirmações 
ali proferidas e que encontrou a mais funda repercussão fora 
do âmbito do seminário. Ela atribuia à Sudene- exatamente 
à Sudene -um pouco de culpa pelo relativo atraso de Pernam-
buco em relação a outros estados do Nordeste. _ _ 

Segundo o economistaA)?dias Moura, houve, por parte 
da Sudene, em certo momento de sua atuação, um esforço 
para "dar lógica ao proces-so de desenvolvimento da região". 

E acrescentou ele: 

"Uma vez que--o desenvolvimento do Nordeste 
era uma forma de compensar as nossas deficiências 
em relação ao centro sul, achou-se, no órgão de coorde
nação regional, que também, se deveria compensar 
em termos de nordeste, e dar margem àqueles estados 
que estavam mais atrasados. Como Pernambuco estava 
na frente, pelo menos em termos de indústrias ficou 
mais prejudicado, e outros estados, que estava~ mais 
atrás, como o Ceará mesmo, a Paraíba, o Rio Grande· 
do Norte, Alagoas, Sergipe, para não se falar no Piauí, 
que também, proporcionalmente, cresceu muito, mas 
em termos relativos, esses receberam mais recursos 
mais incentivos." ' 

Uma política, então, não contra Pernambuco, mas a favor 
das outras unidades federadas do Nordeste, é que teria relega
do nosso estado a um plano secundário. 

Com pesar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, registro este 
desabafo. Essa instituição notável que é a Sudene, a quem 
tanto a região nordestina pode creditar seu desenvolvimento 
económico e social, pode ver, assim, desmerecido um pouco 
de seu papel. 

Tenho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, durante toda miR 
nha vida pública, sido um defensor incansável da Sudene. 
No início dá administração Fernando Collor, na solenidade 
de posse do superintendente da instituição- o ex-Governador 
Adaucto Bezerra - fiz uso d_a palavra e tive a oportUnidade 
de lembrar como a Sudene surgiu da tomada de consciência 
do povo nordestino, pela ação catalizadora de vários eventos, 
dentre os quais o "encontro dos bispos do Nordeste" coorde
nado pelo professor Barreto Gu-im-arães, e -a-'"'carn~panha de 
recuperação de Pernambuco", deflagrada pela federação de 
indústrias de Pernambuco, presidida por esse valoroso homem 
público que foi Cid Sampaio, depois Governador de meu 

estado e que deixou, aqui, no Senado, a inarca de sua compeR 
tência, de sua honestidade de propósitos. 

Lembrei que, apesar de nunca ter realizado plenamente 
a sua finalidade, por um sistemático boicote dos outros órgãos 
federais atuantes na região, foi devido ~ ação da Sudene que 
o Nordeste cresceu 40,3% no quadriéniO 1964/68, enquanto 
o país crescia 27,2% no mesmo período. 

Mas, no "final daquele quadriénio, a instituição passou 
a sofrer um processo de esvaziamento, com a redução suces
siva de seus orçamentos e com a diminuição progressiva dos 
recursos dos incentiVos fiscais. 

APesar de ~odas- as distorções.- lembrei, então- as 
empresas criadas· com incentivos fiscais- da Suden·e e.stavam 
c~:mtribuindo com quarenta e cinco por cento do IPI arrecaR 
dado na região, o qual excedia em quarenta por cento o orça
mento do Finar. 

E frisei- naquele pronunciamento que teve a mais fuilda 
repercussão, encontrando acolhida e comentários, por vezes 
elogiosos, por vezes cáusticos nos prinCipais jornais do País 
-que apesar do êxito extraordinário, o sistema de incentivoS 
fiscais -e a própria Sudene apresentavam distorções que preci
savam ser corrigidas. 
· Não podia eu compreender como a Sudene não ti_v~sse 

dad_o qualquer atenção à cana-de-açúcar, a principal cultura 
regioilal, deixando que o setor entrasse em crise e tivesse 
pequenos ganhos de produtividade nesses anos de atuação 
da superintendência. Do mesmo modo que não tivesse dado 
atenção à ac9olq_':J.fmica. 

E que tivesse abaridonado as peQuenas empresas; ãó esta
belecer um elevado teta mínimo para os projetas_, exigência 
esta que só permitia que as médias e grandes empresas fossem 
beneficiadas pelo sistema. 

Finalmente, me referi aos péssimos resultados obtidos 
pelos projetos agropecu_ários. 

Fui, assim Sr. Presidente, Srs. Senadores, um dos primei
ros a reconhecer o tão relevante papel desempenhado pela 
Sudene para o crescimento económico e social do N ardeste, 

Mas dos primeiros~ também, a apontar R lhe as distorções, 
as deficiências. 

A cons_tatação_de agora_- como anotou o economistá 
- é a de que a Sudene procurou "a lógica do processo de 
desenvolvimento". 

E que buscou, muito corretamente, segundo seus pa
drões, corrigir os desníveis no interior do quadro nordestino, 
que, tal como o Nordeste, em relação ao Centro-Sul opunha, 
igualmente, áreas desenvolvidas a bolsões de atraso e pobreza. 

E se deplora, então, a perda, por Pernambuco, de sua 
situação privilegiada, à frente do processo industrial da região, 
e isso sob es_tímulos oficiais. -

Fico a imagina~, no entanto, se não contribuiu, paTa tal 
quadro, a timidez Qe nossos líderes políticos, de nossas classes 
empresariais. 

Ou, quem sabe, o muito de orgulho de nossas elites_diri
gentes, que não se empenham, como a de outros estados, 
na defesa, mais intransigente, de nossas prerrOgativas, de nos
sos interesses. 

Uma primeria advertência, que me fica, muita clara, dos 
debates desse SOS Pernambuco -I Forum de Idéias e Solu
ções, é que não podemos repetir a quietude, o conformismo 
do passado, frente a políticas e programas que, embora pare
çam justificadas pela teoria económica, representam uma ne
gativa a todo esforço de desenvolvimento, um desapreço ao 
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empenho das gerações que nos antecederam, por nosso pro
gresso económico e social. 

Essa é urna lição, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
já recolhi em minha vida pública e que a experiênCia de agora 
reforça: a de não me intimidar no clamor pelas reivindicações 
que não podem ser afastadas com a pecha de" bairrismo. 

Pois não se tratam de questões pessoais, de vantagens 
individuais e, sim, dos interesses maiores das r_egiões, de unida
des territoriais que aqui representamos e cujoS propósitos 
e objetivos devemos honrar. 

Tenho dito. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -_SC. Pri:>nuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente~ S~ .. e" Srs. Senado~es, 
o movimento das Mtdheres Agricultoras de Santa Catarina 
realizou na semana passada, no Município de Caçador, a sua 
S• Assembléía EstaduaL Faço neste instante O registro de tal 
evento, pela sua importância no contexto- da luta política e 
pela representatiVidade que tal encontro obteve, com a partici
pação de cerca de 150 delegadas escolhidas em todos os Muni
cípios catarinenses, Nestes encontros muniCipais as teses da 
Assembléia forãilf exã.ustWamé:nte debatidas. 

Depois de vitórias signifiCativas, como o direlfo_ à Sindica
lização e aposentadoria, o Movimento toma agorã. unl novo 
rumo. As mulheres agricultoras estão dispostas a continuar 
a luta, com novas bandeiras. -

Segundo entendimento das participantes do evento, ó 
Movimento deve ser autónomo, lutando pelo direito de tod_os 
os trabalhadores, mas sem esquecer as ·questões específicas 
das mulheres. 

Entre estas destacam-se o reconhecimento da profissão 
de agricultora, o salário-maternia.ade;-fim da violência contra 
a mulher, aplicação da Lei da Pre-vidência Social, política 
agrícola e saúde preventiva e pelo incentivo à participação 
da mulher na sociedade. Nas questões gerais, a Assem
bléia-Estadual reafirmou a luta pela reforma agrária;- pela 
ética na política com a apuração de todas as denúncias de 
corrupção e pela punição dos culpados. 

Resumindo, defendem as mulheres a sua integração na 
luta por uma vida melhor e por um país mais digno. 

Por estes motivos, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. senadores, 
é que a Assembléia Estadual merece o registro nesta Casa. 

Assim como todos os s_egmentos organizados da socie
dade, as mulheres, e mais especificame-nte, as mulheres traba
lhadoras, não poderiam, neste momento importante de vida 
nacional, deixar de lutar pelos seus direitos e apresentar as 
suas reivindicações. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con-~ 
cedo a palavra ao _nobre SenadQr Wilson M_artins. 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB - MS. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, na 
qualidade de representante do Mato .Grosso do Sul e de ho
mem que tem lutado por toda a. vida e~ favor das ~ausas 
democráticas e populares, peço hoJe a palavra para mamfestar 
meu contentamento em pertencer a esta Câsa. 

A d~mocracia pressupõe e precisa do_ Parlamento. E, 
mais do que nunca, o povo brasileiro tem percebido que_ o 
Congresso Nacional é peça fundamental para a construçao 
cotidiana e permanente da verdadeira cidadania. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito, que surgiu com 
as denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello, cumpriu exemplar
mente com o seu dever cívicó: · 

No iníció, póucos · acredit~vaffi. que esta CPI chegasse 
a COnClusões válidas, mas os fatos_ I_IlO~traram que ela, eiil 
momento algum, fugiu ao cumprirh~hto-do dever fiscalizatório_ 
da adminiStração pública. -

Achávamos, todos, que as denúncias primeiras poderiam 
levar à conclusão de delitos praticados pelo Sr. Paulo César 
Ca"alcante Farias, dada a firmeza das declarações inicíais- do 
.de_nunciante:. Por~-Qll jamais pç,derf~nios irnagiricir, mesrhO ·oo;. 
nhecendo e de_n,.mçiando, de Pl:'if!J:ej.ra hora, o descalabr? ~d
miO.istrativo e político provocido pelo atual Governo, que 
tiVesse- Sido instaurado no Pafs pum esquema de corrupção 
e tráfico de inflUência com9 o âesco}Jerto pela CPI. 

Soube muito bem o nobre se-nador Amir Lando escolher 
o preâmbulo de seu relatório: "cOn_hece_reis a verd~de e _a 
verdade vos libertará", retirado do Evangelho Segundo Sao 
João (8,32). 

Lembro-me também, do grande_ dramaturgo alemão, Ber
t0ld Biecht, que, na Vida de G3Jileu, Cena IX, afirma: ~'QUem 
não sabe a verda.de, é apenas inlfintbecil./Mas quem a sabe 
e _a chama de meiliira, é um cdmili:oSo". - - - ---

Hoje todos esperamos que o Brasil não seja o mesmo 
apóS a conclusão da_ CPI..Não será!. ". _ . 

O Brasil_ precisa ser passado a hmpo. É o que deseJa 
no_sso povo, é o -que clama a cidadania. E o será, como bein 
mostrou -o resUltado da CPI. 

Corrupção, em um país pobre, cheio de miSeráveis famin
tos, deserdados, sem-teta, sem _emprego, é crime de lesa
pátria. 

Não só .. Neste País, cuja mortalidade infantil nos ator
menta, por sabe_rroos que suas causas. estãq, comprovadamen
te, na pobreza, na insalubridade da vída urbana marginalizada 
e nà fome de milhões, o desvio de verbas públicas que deve
riam estar sendo aplicadas em um programa radical de resgate 
da dívida social, nos enche de indignação. 

Quantas vidas não poderiam ter sido salvas, quantas mor
tes não poderiam estar sendo evjtádas se os atuais governantes 
não tivesSem, direta ou indiretamente, ativa ou passivamente, 
promovido ou acobertado o _saque ao eráriõ provocado nos 
últimos anos. _ __ , . 

Quanto sofrimento e quanta mciSéria não teriam sido evita
dos ou minimizados Se_ a opção- política e administrativa tivesse 
contemplado os descamisadOs, sem r_oubar-lhc:_S o pã~ .. 

Não é por outro motivo que a populaçao brastleua se 
revolta. O Brasil precisa de uma ética. 

A política precisa de uma ética que ~os oriente o compor
- tamento, ·que nos dê valores que sustentem a busca de um 

País mais saudável, moral e fisicamente. 
Desde o início deste Governo tenho combatidp suas me_4i

das recessivas e anti-populares. Denunciei a farsa do Plano 
Collor I reclamei da falta de respeito para com .os funcionários 
púbiico;, alertei contra o desmonte do Estado. Vim vá~as 
vezes à Tribuna desta Casa denunciar a falta de compromisso 
para com a edU_Cação, saúde, ciênci~ e tecn~~?gia. .,.. ~ 

Mas não são estes fatos que atmgem mmha consctencta:, 
hoje. Acredito na seriedade da CPI, acompanhei seu desen
rolar vi homens sérios se dedicando, em telhpo integral, à 
caus~-lnaior da busca da vei"dade. Hoje, vejo o trabalho desses 
valorosos parlamentares concluído. 

Carrego o sentimento da maioria dos Cidadãos brasileiros. 
Um sentimento misto de repulsa e esperança. Repulsa por 
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ver o que se fez contra o Brasil com o assalto ao Tesouro. 
Mas esperança por ver que nossas instituições se fortalecem 
e apontam caminhos de mudança. 

Estamos vivendo um momento crucial da vida brasileira. 
Ou o País se liberta ou será destruído, num lento e persistente 
movimento de corrupção moral. 

Cteio e tenho fé que só existirá um caminho a ser seguido: 
a redenção moral e política. 

Mas não basta a seqüência de atos e fatos que possam 
conduzir ao impedimento, necessário e urgente-, -do Presidente 
da República. DevemoS tirar desse episódio a lição que a 
História nos dá. É impe-riOSo que o País co_nstruà.,"iiigente 
e solidariamente, um prOjeto de Nação que supere a impuni
dade. Não digo somente a impunidade que gera a corrupção, 
mas também, a irilpunidade que ã.Iimenta govemantes-antipó
vo, que nutre políticas que aumentam a pobreza, que fomenta 
o desprezo ao sofrimento dos- milhões de marginalizados. 

Há os que temem o povo nas ruas. São ·os que só Conhecem 
os acordos de elite e desprezam o povo. 

Confio, ao contrário, na vontade popular. CreiO -na demo
cracia, no respeito solidário ao próximo, nos valores cristãos. 

O povo hoje está ifis niaS. E nas ruas clama por justiça. 
Uma justiça que vai muitõ aléín da aplicação do Código Penal, 
uma justiça social. _ 

E isto que devemos compreender, é este ensinamento 
que devemos aprender. l,Jma democracia só se constrói sobre 
a base da vontade popular, só se edifica so_bre o _:respeito 
aos anseios do povo, só se firma se as instituições represen
tativas estiverem vigilantes permanentemente. 

A verdade que nos libertará está sendo descoberta aqui 
no Congresso Nacional, mas só se efetivará se soubermos 
atender, com respeito_ e dignidade, aos anseios do povo brasi
leiro. 

Está na hora de construirmos um projeto nacional, que 
coloque o Brasil em primeiro lugar, que preserve nossas_rique
zas, que salve nosso povo da miséria, que seja, antes de tudo, 
popular. 

·Por fim, conclamo os Srs. Senadores, que hoje se encon
tram apoiando o Governo, a escutar o povo, a se imbuir 
dos sentimentos populares, a ver a verdade que a CPI apontou. 

Muito obrigado. 
COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: 
Alfredo Campos ~ Almir Gabriel _:_ _Ahii;ziO -B-ezerra 

- Amir Lando -Dario Pereira- Eduardo Suplicy- Fran
cisco Rollemberg- Jonas Pinheiro- José Sarney- Lourival 
Baptista - Lucídio Portella - Marco Maciel - Marluce 
Pinto - Ney Maranhão - Odacir SoareS - Onofre Quin_an 
-Raimundo Lira- Ruy Bacelar. - -

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Passa-se 
à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que se-rá lido pelo Sr. 19 

Secretário. - - - · - - -
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 649, DE 1992 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requerido inve_rsão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria 
constante do item n"' 2 seja submetida. do Plenário em último 
lugar. 

Sala das Sessões, em 27 de agosto de 1992 ~ Afredo 
Campos. 

O Sf. Francisco Rollemberg - deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelO ·sr. Mareio Lacerda, 
~ secrefário. -

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Aprovado o 
requerimento, será feita a inversão solicitada. 

Item 1: 

SUBSTITUTO DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N• 228, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câ-: 
mara ao Projeto de Lei do Senado n' 228, de 1991, 
de autoria do Senador Humberto L1.1cena, que concede 
-pensão especial a Francisco Paula de Cândido, e dá 
outfas providências. (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 140, a, do Regiiiiertto Interno, designo 
o nobre Senador Alfredo Campos para proferir o parecer. 

O SENADOR ALFREDO CAMPOS (PMDB -MG. Para 
proferir parecer.) -Sr. presidente, Srs. Senadores, o presente 
Projeto de lei do Senado, de autoria do ilustre Senador Hum
berto Lucena, retoma ~ est~_ ComisSão, agora para reexame 
da matéria face à sua aprovação, com Substitutivo~ pela Câma
ra dos Deputados~ 

A proposição objetiva conceder pensão especial mensal 
a Francisco Paulo de Cândido, o conhecido e respeitado mé
dium Chico Xavier. 

2. Com {e dação original, o Projeto estabelecia que o valor 
da pensão mensal corresponderia a 20 (vinte) vezes o maior 
salário mínimo vigente no País (art. 1"'), não se estendendo 
a descçntes ou a eventuais herdeiros do beneficiado (parágrafo 
único do art. 1•). 

3. Nesta Corriissão, a matéria foi aprovada nos termos 
do parecer do Relator, ilustre Senador Divaldo Suruagy, com 
emenda ao art. 19 , visando a sanar inconstitucionalidade decor
rente da vinculação do _valor do benefíçio ao salário mínimo, 
o _que é vedado pelo disposto no art. 79, IV, in fine, da Consti
tuição. 

Como conseqüência, o valor passou a ser fixado em termo 
monetários, da ordem de Cr$340.000~00-(trezentos e quarenta 
mil cruzeiros), expressamente estimados a preços de agosto 
de 1991. 

A referida emenda renumerou o então parágrafo único 
do_art. 19, r:ransformando-o em §29 e_ introduzindo um § 1"', 
que estabeléceu a oorreção do valor da Pensão " ... segundo 
os índices adotados pelo Governo Federal para as demais 
pensões pagas pelo Tesouro Nacional". 

4. Na outra Casa do Congresso, pronunciaram-se as Co
missões de Trabalho de Administração e Serviço Público, fa
voravelmente; de Finanças e Tributação, favoravelmente peJa 
adequação financeira e orçamentária; e a de Constituição e 
Justiça e de Redação, que concluiu pela constitucionalidade, 
jUridicidade e técnica legislativa, com Substitutivo. 

5. As modificações introduzidaS com esse Substitutivo 
consistem em: 

a) no art. 19 , caput, atualizar o valor do benefício para 
Cr$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros), esti
mados na data de 30 de junho de 1992; 

- b) no § 1"' do art. 1"', prever a incomunicabilidade da 
pensão a descentes ou eventuais herdeiros do beneficiado 
(conforme já preceituado no parágrafo úniCo do art. l9 da 
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re~ação original e mantida como § 29 do mesmo art. 1~' 1 na 
forma da Emenda desta Comissão); 

c) no § 2"? do art. l'\ fixar o critério de revisão do valor 
do beneficio como ocorrendo "na mesma data e nos mesmos 
percentuais em que for alterada a remuneraçãO dos servidores 
públicos civis e militares da União". 

6. As alterações produzidas na Câmara dos Deputados 
nos_p~recem corretas, como aperfeiçoamentos formais à pro
postçao. 

7. Assim, já superado favoravelmente o exame da matéria 
quanto ao mérito por esta Comissão e, agora-, aCeitas· as modifi
cações introduzidas, somos pela aprovação do Projeto_ de_ Lei 
do Senado n' 228, de 1991, na forma do Substitutivo aprovado 
na Câmara dos Deputados. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O. SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - O parecer 
condm favoravelmente ao substitutivo da Câmara. 

Passa-se à discussão Qo substitutivo, em-tumo-Unico. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador, -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, não 
poderia deixar de trazer a minha palavra, embora muito breve 
quanto a esse projeto de lei de autoria do nobre Senado; 
Humberto Lucena. 

Quero dizer que se trata do extrao;rdináriO braSileiro 
Francisco Cândido Xavier, um homem iritelfã.mente dedicado 
à sua fé, à sua religião, à- sua ciência. E, cOmO tal, de há 
~l:lito ·que publico~ m·ais de cem livros - -a_ sua bibliografia 
Já deve estar próxtma de 180 a 200 obras, Isso é uma __ cois.a 
extraordinária. -

No entanto, esse homem não possui absolutamente nada, 
é uma pessoa extraordinariamente pobre. VIVe hoje enfermo, 
com uma saúde precária, mas, ainda assim, prestando os mes
mos serviços, exercendo a mesma fé e guardando a mesma 
dignidade. Tendo em vista que é um homem que se tomou 
polémico, exatamente em face de sua missãO, mesmo asSim 
conserva-se na sua humildade e na sua pobreza. 

A propositura do Senador Humberto Lucena, é, portan
~o, um das mais justas de tantas quantas da mesma natureza 
Já passaram pelas Casas do Congresso NaciOnal. 

. Por isso discuto o parecer e, ao mesmo tempo, o substi
tuttvo da Câmara, para apoiar o parecét dO Senador Alfredo 
Campos e a solução encontrada pela Câmara_ dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Continua em 
discussão a matéria. (Pausa.) _ -

Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra 
encerro a discussão. ' 

Em votação. 

O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Conc_edo a 
palavra ao nobre Senador._ _ -·- _ _ __ 

O SR. CHAGAS ROPRIGUES (PSDB :._PI. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como 
já foi_ dito, trata-se de substitutivo da C<jmara a9 Projeto 
de Lei do Senado no:> 228, de autoria do nobre_ Líder_Hum.berto 
Lucena. -- - -

__ __ O projeto concede pensão especial a Francisco Paula de 
Câliâldo, também conhecido como Francisco Cândido Xavier 
como Francisco Xavier e coQ1tr ChiCo -Xavier, que mereC~ 
nqsso respeito- e estiiD.ã.. - - · 

A proposição é justa; poi isSo ã Bancada do PSDB votará 
a favor do projeto, já 3.gora aproVando o -pareCer em.itfdo 
pelO ~obre Relator, Senador Alfredo Campos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. 
f?urante o discurso do Sr._ Chagas R~drigues o Sr. 

Márcw Lacerda, 2(' Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presi
dente. 

· ·O SR. PRESIDENTE (Mauro flenevides) -Pergunto 
se algum dos Srs. Senadores deseja fazer use;) da palavra para 
encaminhar a votação. (Pausa.) 

-O Sr. Elcio Álvares - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Elcio_Álv.a_res. _ _ -, 

O SR. ELCió ÁLVARES (PFL - ES. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.)- Sr .. Pre~idente, o_§ubstitutivo da 

·Câmara ao projeto de lei do Senado, agora de autoria do 
se·nador Humberto Lucena, concede pensão especial a Fran
cisco Paula de Cândido e dá outras providências. 

Se se dissesse apenas o nome Francisco Paula de Cândido, 
não haveria talvez nenhuma referência, os Srs. Senadores 
talvez silenciariam; mas como se trata de uma figura humana 
das mais extraordinárias, impõe-se uma ·referência que-não 
faz apreço a qualquer participação política ou a qualquer vulto 
que gravou seu nome através de. obras materiais, mas à figUra 
siilgéla de Chico Xavier. Conforme disse muito bem o senador 
Ci~ Sabóia de Carvalho, a imagem que Chico. Xavier passa 
hoje a todos aqueles que têm oportunidade de vê-lo na televi
são é a de uma figura frágil, quase tênue, mas com uma 
força espiritual extraordinária. A históriã de Chico Xavier 
é 3: ~~t~_ria da bondade, a história de um homem que abre 
as portas para tódos que, aflitos, o proCuram-; de um homem 
que, através do espiritualismo, realiza coisas que_a vã_filosofia 
dos homens não explica. 

Confesso sinceramente que acompanho, com muito cari
nho, tudo o que se escreve sobre Chico Xavier. Como se 
nã_? _J:'astasse o·seu exemplo e aquilo que ele repTesenta~ ou 
seja, talvez o maior alento espiritual da cura e do conforto, 
também é notável a sua obra, principalmente quando trata 
de temas ligados ao espiritualismo, que ele conhece tão bem. 

Chico Xavier é um mineiro e, cónlO todos __ os mineiros 
do interior, é uma figura que chega a ser tímida, conservando 
hábitos que decorrem da elevação do seu espírito·. Mas Chico 
Xavier tem também momentos de vaidade na apresentação 
fíSica, momentos estes gerados, talvez, com uma simplicidade 
que não tem explicação. 

Este projeto faz justiça a Chico Xavier em nom.e de milha
res de brasileiros, se não houvesse um resultado palpável da 
materialização da fé. Quantas pessoas-desencantadas, num 
país de descrença, têm de Chico Xavier o gesto e o afago 
da palavra, aquelas coisas que estão escritas e que têm uma 
elevação extraordinária. -

Confesso sinCeramente: não sou espírita, 'nlas tenho um 
respeito muito profundo pela figura humana daquele que é 
hoje uma mensage~ de bondade. Num país tão conturbado 
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como o nosso, de violências, de noticiários e de crises políticas 
cada vez mais grayes, Chico Xavier é uma figura que se proje.~ 
- eu diria até - conl a mesma inteósidade de Tereza de 
Calcutá e de Irmã Dulce, no·seu apostolado b.endito realizado 
na Bahia. 

Neste instante, em -riorilc:; do Partido da Frente Liberal 
e no de todos aqueles que, no_ meu Estado, professam a ft 
espírita - e são muitos - f3.ço este regísirO, que é, repito, 
uma homenagem à bondade e à simplicidade de um homem 
que, na verdade, hoje em dia, é um fenômeno que lnerece 
ser estudado, pois, no meio de tantas vicíssitüdes e de tanto 
materialismo, ele consegue fazer, do seu gesto e da .sua pala
vra, uma mensagem elevada. Considero oportunfssimo este 
projeto. Lamento que o estejamos fazendo somente agora, 
quando a figura de Chico Xavier já se-torna cj:U:ase que excelsa 
e tênue. 

Cumprimento o Líder HUmberto Lucena pela inici3.HVa.-
Tenho certeza de que, através dela, esta Casa está faZendo 
justiça, não a justiça dos bens materiais, pOrque;-pata Chico 
Xavier, os valores materiais nada representam, nlaS-a justiça 
a alguém que tem uma intimidade muito grande com Deus. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Elcio Álvares, 
permite-me V. Ex• fazer uma ObservaçãO? - , - - - --- -

O Sr._ Rolia-n Tito- -No ~ncaniínhamt:miO;riãO-é pémrl:..-· 
tido aparte, nobre Senador. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Não é bem um aparte, 
mas apenas um aditivo sem grandes pretensões.- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência garante ao Senador Cid Sabóia de _Carvalho a palavra 
para o encaminhamento a seguir. A CaSa terá sempre um 
renovado prazer em ouvii" V. Ex!' Além disso, a Mesa, em 
se tratando de matéria coino esta, teria de ser flexível na 
:tplicação da norma regimental. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - O Senador Rónan Tito 
está InterVindo apenas em nome da nossa amizade. Mas eu 
gostaria de dizer que Chi~o Xavier recebeu _9bras extraordi
nárias, como "Parnaso de Aléril~Tihiitilo"~-"AVe, Crísto!", 
"Redenção", "Há Dois Mil Anos", "Cinqüenta AnOs -D"e
pois", "Paulo e Estêvão", "Mecanismos da Mediunidade" 
e outras obras extraordináriaS, que formam uin elenco moral 
e religioso impressionante. O roMance "PaulO" e EstévãÕ'' 
está inscrito entre as obras literárias da maior importância 
no gênero narrativo. Era apenas um aditivo à fala de V. Ex~, 
que demonstrou conhecer tão bem o extraordinário homem 
e ~~~to Fran<?isco Cândido Xavier, que teria sido Abigail. 

O SR. ELCIO ÁLVARES - Sr. Presiâente, eminente 
Senador, para não quebrar a praxe regimental, incorporo co
mo minhas todas as palavras do Senador Cid Sabóia de Carva
lho, que, pela citação bibliográfica, tenho certeza de que é 
espiritualista e -tem pelo médium Chico Xavier a riiesma temu
ra que todos temos. 

O Líder Humberto LUcena agiu muito-bem. Ct>Nórme 
falei há pouco, Ílum mundo tão conturbado, tão vÍolen-tO, 
alguém como _Chico Xavier é uin patriomônio- ·de todos_ os 
brasileiros. 

Comprazó-irie, Sr. Presidente, com esta hOmenagem, di
zendo, mais uma vez, que para Chico Xavier nãO deve impor
tar os bens materiais, mas este reconhecimento público não 
deixa de ser, aciina de tudo, uma lição de amor e de respeito 
a um homem que não fez outra coisa na Vida a não ser a 

prática da bondade e os estímulo cada vez maior _à crença' 
em Deus. Mais do que justa a homenagem. ' ' 

. O S!l· PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue 
o encammhamento de votação. 

· O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobr~ L.íder Humberto Luc;epa, autor do projeto 
objeto desta deliberação a ser adotada agora pelo Senado 
Federal. ~ . ·~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para enca
mírifiãr:-S-enl fivisâõ do orador.)- .sr: Pre_sidente, Srs. Sena
dores, inicialmente, agradeço as manifeStações de .apoio de 
vários ·srs. Senadores, como, por exemplo, o Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, o Senador Chagas Rodrigues e o Senador 
Elcio Álvares, à proposição que o Senado ora vota, qual seja, 
o substitutiVo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n9 

228, de 1991, de minha autoria, que concede pensão especial 
a Francisco Paul~. Çân,dido e dá outras providências. _ 

Pode parecei, à primeira vista, que iima pensão a ser 
concedida a Francisco Paula Cândido, mais conhecido coroo 
Chico Xavier, um dos maiores líderes espiritualista deste País, 
signifiqUe uma generosidade, tendo em ·viSta as dificuldades 
finaD.ceiras do Tesouro Nacional. - -

Quero dizer- fleste instante, Sr. PreSidente, que o que 
me levou a apresentar este projeto foi ulna visita qrie fiz·, 
ainda- cOmo Presidente do Senado Federal, a Chico Xavier -
em Uberaba, quando tive a oportunidade de ir a sua casa 
com alguns familiares meus, e conhecer de perto a extrema 
pobreza em que ele vive, a ponto de o almoço que nos servia 
ter sido_ o resultado de doações públicas que chegavam na 
hora, feitas por pe"Ssoas amigas daquela gi'á.nde cidade mineira~ 
que levavam pratqs os mais variados para a mesa de Çhico 
Xavíer, pois não_ lhe sobrava um centavo_sequer para custear 
suas refeições ·e da$ pessoas que o visitam em sua residência, 
sobretudo nos dias de sábado e domingo, É que a pensão 
que recebia da Previdência Social, nessa época, era da ordem, 
se não Jile engari_O·r- de Cr$40 mil a Cr$60 mil, pra manter 
a sua casa, a sua vida pessoal, inclusive de um homem extrema
mente doente. Acredito até que, nó- IDtiiiiéiito em que este 
projeto foi- transfoiriütdo em lei -tenho certeza que o Senhor 
Presidente da República vai sancionã-lo -- talvez durante 
muito pouco tempó, ele venha a receber essa pensão, tal 
a precariedade do seu estado de saúde. OS seus dias, ao que 
-se diz, estariam contados, tanto assim que muitas pessoas 
que lá vão visitá-lo não são recebidas, às vezes, porque ele 
não tem condições físicas. Ultimamente, sequer tem saído 
de casa para dirigir as reuniões do Centro Espírita onde recebe 
centenas de pessoas de todo o Brasil, inclusive psioografando 
mensagens. Sr. Presidente, impressionou-me ainda na figura 
humana de Chico Xavier - e __ aqui foi traçado de maneira 
al_e_ r_e_ligioso -_a bondade e a ternura que envolvem a sua 
personalidade. Ele tem um carisma pessoal fora do comum, 
que prende aqueles que dele se aproximam, que se tornam 
dali por diante seus amigos e admiradores. Não sou um espírita 
Kardecista, que é a doutrina a que se filia Chico Xavier; 
a exemplo do Senador Elcio Álvares, sou católico apostólico 
romano da linha do Concilio Vaticano II, de João XXIII, 
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ou seja, adepto da nova Igreja do Povo de Deus, da Igreja 
das novas reformas so_ciais. Entrentanto sensibilizei~me.., quan
do percebi o extraordinário dom que tem Chico_ Xavier de 
psicografar. Hã; reãlmente, uma discussão .muito grande a 
respeito desse assunto, sobre o qual, ainda há_ pouco, eu con
versava com o Senador Cid Sabóia de Carvalho, que, por 
sinal, parece-me ser espírita Kardecista. Alguns filósofos e 
cientistas, sobretudo do Leste Europeu, da_ União Soviética, 
mais precisamente, afifrnàni -qúe esse feiiõrn.efto pode ser ex
plicado pela parapsicologia. Exista ou não explicação cientí
fica, o fãto é que a mediunídade de Chico Xavier é extraor
dinária. Ele tem apenas o curso primário e, entretanto, -produ
ziu, pela psicografia, centenas de obras, algumas delas incur
sionando nos mais diversos setores do conhecimento humano, 
como ~ilosçfia, Ciências EXatãs e Ciência:s·s_ociais._ 

Portanto, é realmente fantástico o que vemos na bbra 
desse mineiro de Pedro Leopoldo que todos reverenciam pelo 
seu valor moral e espiritual. Eu, por exemplo, que tenho 
pessoas da_ min_h;;t família que pertencem a essa doutrina, fiz 
leituras, até por curiosidade. Li, por exemplO, o "Parnaso 
de Além-Túmulo", produzido por Chico Xavier_ aos vinte e 
poucos anos de ida4e. É re4.lm_ente u_Il_la obra for.a do_ comum. 
Ali estão os versos dos maiores poetas brasileirOs mortos, 
que lhe transmitiram páginas magníficas eiltrê-os quais alguns 
do paraibano Augusto dos Anjos, com sua poesia científica
de terminologia dífícll. Por curiosidade, perguntei a Chico 
xavier e ele me contou_ a primeira vez em que teve contato 
com o espírito de Augusto dos Anjos sali~J.l_Çando a sua d_ificul
dade de escrever aquelas palavras. O notável é que Augusto 
dos Anjos, que era um materialista, um agn6~tico, que passou 
a vida inteira fazendo poesia contra De_Y:S, contra a irí19rta
lidade da alma, volta para, nos seus versos ele hoje, que estão 
no "Parna~o de. Além-Túmulo'', pedir desculpas por haver 
apedrejado Deus. 

São, realmente, obras maravilhosas. Entre elas está a 
que se referiu há pouco o Séóador Cid Sabóia de Carvalho~ 
"Paulo e Estêvão", um romance magnífico~ uma jóià da lietu- _ 
ratura brasileira. Embora sem ser um beletrista,.sem conhecer 
Jerusalém e os lugares santos, Chico Xavier descreve tudo 
como ninguém fana-iguar: 

Sr. Presidente, esse homem é um predestinado; ele mere
ce, assim, as homenagens, não apenas dos que seguem a sua 
doutrina, dos que estão_ ligados a ele pela fé, mas de todos 
os que têm, dentro de si, alguma coisa _a v_e:r__c:;_Qm a espiritua
lidade. 

Portanto, essa pensão ê 'ó mínimo que o-Brasil pode 
fazei por quem é um exemplo de dignidade humana, de bon
dade excelsa- Chico Xavier. O Senado Federal, hoje, por 
todos os Partidos que nele se representam, nâO f~-inais- do 
que cumprir o seu dever, apoiando essa propoSíçao-·pata que 
se possa garantir que Chico Xaviçr tenha, nOs últimos dias 
da sua vida, pelo menos algum conforto, a fim de que passe 
a se sustentar não mais pela caridade públ~t?· mas pela ajuda 
do Tesouro-Nacional, que paga pensão a tanta gente- às 
vezes até a pessoas que não precisam dela. Certamente, essa 
ajuda custeada por todos os que pagam tributos neste País 
haverá de minorar o sofriinentO desSe notãvçl brasileiro, 4esse 
grande mineiro, desse espiritualista invulgar que é Francisco 
Cândido Xavier. ·· · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. V Secretário .. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 650, DE 1992 

Nos termos dos art. 287 do R~gimento Interno, requeiro 
votaçãO, em globo, do Substitutivo da Câmãra dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado n~ 228, de 1991, de a1:1:toria 
do Senador Humberto Lucena, que concede pe-nsão especial 
a Francisco P"ãula Cândido, e dá outias providências.----

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1992. - Senador Hum~ 
berto Lucena 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o reqUerimento, passa-se â votação, em globo, do Substitutivo 
da Câmara dos Deputados. 

Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora, para a·redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa, parecer da Comissão Diretom, qferecendo a redação final 
da matéria, que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 276, DE 1992 

(Da Cómiss~o. Dir~tora) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 228, 
de 1991. 

A Comissão Diretora apresentá a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n" 228, de 1991, que concede a pensão 
especial a Francisco Paula Cândido, e dá outras providências. 

Sala de Reuniõ_es da Comissão, 27 de _a_gosto de 1992. 
-Mauro Benevides, Presidente - Mareio Lacerda, Rdator 
-Alexandre Costa - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 276, DE 1992 

Concede pensão especial 3 Francisco Paula Cân
dido, a dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~' É concedida .. .a Franci~co Paula Cândido uma 

pensão especial, mensal, no valor de Cr$2.300.000,00 (dois 
milh9es e trezentos mil cruzeiros), na data de 30 de junho 
de 1992. · 

§ 1~ Essa pensão não se estenderá a descendentes ou 
eventuais herdeiros do beneficiado. . 

§ 2~' A revisão do valor dessa pensão far-se-á na mesma 
data e nos mesmos percentuais em que for alterada a remune
ração dos servidores públicos civis e militares da União. 

Art. 2~ A despesa decorrente desta lei correrá à conta 
de Encargos Previdenciários da União- Rçcurs_os sob Super
visão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em çQntrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus-
são a redação final. - - _ _ -

Não haVendo quem peÇa a palavra, enci.::rio -a discussão. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. ..__ . 
Antes de anunciar o encaminhamento da matéria à sanção 

do Senhor Presidente da República, desejo congratular-me 
com o Plenário por essa decisão, e sobretudo com o autor 
do projeto, Senador Humberto Lucena. Através de sua inicia
tiva, garante-se uma pensão especial ao Sr. Francisco Xavier, 
figura paradigmal da Doutrina Espírita, nãO--apenas no Triân
gulo Mineiro, mas também em vária-s áreãs geográficas do 
País. · · 

O projeto vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 71, DE 1992 
(Em regime de urgência, nos termos 

do art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara n' 71, de 1992 (n' 1.165/91, na Casa de origem), 
de iniciativa do Ministério Público da União, que cria 
a Procuradoria Regional do Trabalho da 22~ região 
da Justiça do Trabalho e dá outras providências ( depen
dendo de Parecer). 

Designo o nobre Senador Chagas Roçlrigues para proferir 
parecer sobre a matéria, -

PARECER DE PLENÁRIO 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PJ. Para profe
rir parecer.) --.o.Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente 
projeto, de autoria do Ministério Público da União, tem por 
finalidade criar, como órgão do Ministério Público do traba
lho, a Procuradoria Regional do Trabalho da 22~ Região, com 
sede em Teresina e com jurisdição em todo o territ.ório do 
Estado do Piauí. 

Determina ainda a proposição a criação de 8 (oito) cargos 
de Procurador do Trabalho de 2• (segunda) Categoria, 8 (oito) 
cargos em Comissão (Direção e Assessorarnento Superiores 
-DAS) e 23 (vinte e três) cargos de apoio (nível superior 
e médio). 

Ademais, estabelece as condições para a instalação da 
Procuradoria Regional e para preenchimento dos cargos que 
se pretende criar. 

Finalmente, autoriza a abertura de crédito (art. 7") para 
fazer face às despesas decorrentes da aprovação do Projeto 
de Lei. 

Em sua tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto 
sofreu alterações nas Comissões pelas quais foi examinado. 

Em Plenário, a proposição foi aproVada com as emendas 
oferecidas pela Comissão de Finanças e Tributação, posterior
mente adotadas pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação. . ... 

De mais a mais, entendemos ser da maior importância 
a aprovação da matéria. Ressalte-se que a Constituição" Fede
ral determina que, em cada unidade federativa, haja pelo 
menos um Tribunal Regional do Trabalho. Ora, com a criação 
da 22• Região da Justiça doTrablaho, com jurisdição no Esta
do do Piªuí1 fa.z;-se necessár_ia_ a ç_riação da respectiva Procura
doria Regional do Trabalho. Por ouúo lado, os cargos ciiã.dõS 
guardam similitude com as demais Procuradorias. 

Enfim, o Projeto de Lei, sob exame, atende aos requisitos 
de constitucionalidade exigidos, vez que a matériá é da compe
tência legislativa da União, de inkiã.tiVa-exclusiva do Senhor 

Procurador-Geral da República e da atribuição do Congresso 
Nacional. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto- dê 
Lei da Câmara _n9 71, de 1992! tanto no mérito, quanto no 
que tange à sua constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. 

É o parecer, Sr~ Pre.sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ma~ro"llenevides) -A Presi
dência consulta o ~lenário, em relação ã prorrogação da pre
sente._sessão por cinco minutos. (Pausa.) 

Há assentimentO unânime. 
Aprovada. 
Em discussão o projeto, em turno único. (PauSa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 

a discussão. · 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per

manecer Sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai ã sanÇão. 

Ê o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 71, DE 1992 

(n•l.l65/91, na Casa de origem) 
De ·iniciativa do Ministério Público da União 

Cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 22• 
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências. 

O CongressO Nacional decreta_: . 
Art. _1<:> Fica criada, como órgão do MinistériO Público 

do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho dá 22• 
Retórto .do Estadov do Piauí. _ _ 

Art. 2~ Para atendimento da composição da Procura
doria Regional do Trabalho da 22~ Região, ficam criados no 
âmbito do Ministério Público do Trabalho de 2' Categoria, 
que serão- preenchidos na conformidade da legislação em vi
gor. 

Art. 3~ Ficam criados, no ânibito do Ministério Público 
do Trabalho, na- conformidade do Anexo I desta lei,-os cargos 
em Comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superio-
tes. 

Parágrafo único. O cargo em ComisSãO de Procurador 
Regional do Trabalho será preenchido, mediante designação 
do Procurador-Geral da República, dentre integrantes da car
reira dÕ Ministério Público do Trabalho; os demais Cargos 
em Comissão serão providos pelo Procurador-Geral da Justiça 
do Trabalho na forma da lei. 

Art. 4~ Fica criado o Quadro de Pessoal da Procura
doria Regional do Trabalho da 22' Região, na forma do Anexo 
II desta lei, cujos cargos preenchidos de conformidade com 
a legislação vigente sendo-lhes entretanto aplicados os mesmos 
valores de reajustamento, critérios de gratificações e condições 
de trabalho fixados no fiXado no Decreto-Lei n~ 1.544, de 
13 de fevereiro de 1976, com as alterações posteriores. 

M. s~-- O Chefe do Ministério Público da União, ouvi
do_ O-_Procul-ador:Geral da Justiça do Trabalho, adotará as 
ProVidênCias necessáiias- à Tnstalação da Procuradoria Regio
nal do Trabalho da 22• Região. 

Art. 69 _Não poderão ser nomeados, a qualquer título, 
para funções de Gabinete, Cargos em Comissão ou Funções 
Gratificadas da Administração do Ministério" Público do Tra-
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balho - Procuradoria Regional do Trabalho da 22• Região, 
parentes consagüíneos ou af'ms; até o terceiro grau, de Juízes 
e Procuradores em atividades ou aposentados há menos de 
cinco anos, exceto se integrantes do Quadro Funcional me
diante concurso público. 

Art. 7" As despesas decorrentes da execução da pre
sente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consig
nadas ao Ministério Público do Trabalho. 

Art. 8" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. ~ Revogam-se as disposições em contrário. 

N1!mero 

01 

04 
01 
01 

01 

ANEXO! 
Cargo em Comissão 

cargo COdlgo 
Procurador Regional 
do Trabalho · PRT-22•- DAS - 101.4 
Assessores PRT-22•- DAS -102.2 
Secretário Regional PRT-22•- DAS -101.2 
Diretor Divisão 
Administrativa PRT-22"- DAS -101.1 
Diretor Divisao 
Processual PRT-22" - DAS - 101.1 

ANEXO II 

(Lei n° 'de de 199Í) 

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 22" REGIÃO 
Quadro Permanente 

Grupos categorias COdlgo N°de cargos 

Outras Atividades de Nível Superior Administrador PRT-22' - NS - 923 02 
(PRT-22•- NS - 900) 

Serviços Auxiliares Agente Administrativo PRT-22'- SA- 801 04 
(PRT-22•- SA- 800) Datilógrafo PRT-22'- SA- 802 08 
Outras Atividades de Nível Médio Aux. Operac. Serviços Diversos PRT-22"- NM -1000 04 
(PRT -22• - NM - 1000) Agente de Mecanizaçlio e Apoio PRT-22"- NM -1000 01 

Serviços de Transporte e Portaria Motorista Oficial 
(PRT-22•- TP -1201) Agente de Portaria 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 8: . 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 51, de 1992 (n• 29191, na Câmara dos 
Deputados)~ que aprova o texto do _Acordo Comercial 
entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da Tunísia, tendo _ _ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 260, de 1992, 
da Comissão _ 

-de Relações Exteriores e Defesa NacioD.at. 

Votação do projeto, em turno úniCo. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora, pili a redãção final. 

É o seguinte o projeto aprovido: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 51, DE 1992 

(n• 29191, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Comercial entre o· Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
Tunísia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica aprovado o texto do Acordo Comercial 

·entre o Governo da R~pública Federativa do Brasil_ e o Go· 

PRT-22" - TI' - 1201 02 
PRT-22'- TP -1201 02 

vemo da Tunísia, ijrmado em Brasília, em 27 de novembro 
de 1990. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do referido Acordo Comercial, bem como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Consti~ 
tuição Federal, acarretam encargos ou compromissos gravosos 
ao património nacional. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Irem 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 63, de 1992 (n' 175192, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Coope
ração Económica, Comercial, Industrial, Tecnológica 
e Financeira do Brasil e o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo dos Emirados Árabes 
Unidos, em Brasília, em 11 de outubro de 1988, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 265, de 1992, 
da Comissão 

-de Relações Exteriore-s e Defesa Nacional. 

Em Votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final. 
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É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA-TIVO 
N• 63, DE 1992 

(n• 175/92, na c.\mara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Econí>
mica, Comercial, Industrial, Tecnológica e FinaiKeira, 
celebrado entre· o Governo da RepúbUca Federativa do 
Brasil e o Governo dos Emirados Árabes Unidos, em 
Brasllla, em 11 de outubro de 1988. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica aprovado o texto do Acordo. de .Coope

ração Económica, Comercial, Industrial, Tecnológica e Finan
ceira, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Gôvemo dos Emírados Arabes Unidos, em 
Brasília, em 11 de outubro de 1988. 

Parágrafo -único. Ficam sujeitos à apredáÇ-ão âo Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complemen
tares que, nos termos do art. 49, inciso I da ConstituiçãO 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Irem 10: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 3, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art. 172, I, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, -do Projeto de Lei da 
Cãmaran' 3, de 1992 (n' 4.818/90, na Casa de origem), 
de iniciativa dq Ministério Público da União, que cria 
cargos de Procuradores do Trabalho de 2• Categoria, 
cargos efetivos e em comissão- e dá outras providências, 
no âmbito do Ministério Público do Trabalho, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relatora: Se-
nadora Júnia Marise, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 3, DE 1992 
(N~> 4.818/90, na Casa de origem) 

De iniciativa do Ministério Público da União 

Cria cargos de Procuradores do Trabalho de 2• 
Categoria, Cargos efetivos e em comissão e dá outras 
proVidências, no âmbito do Ministério Público do Tra
balho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam criados, no âmbito do Ministério Público 

do Trabalho, trinta e dois cargos de Procurador do Trabalho 
de 2• Categoria para atendirileilto da composição das Procura
dorias Regionais do Trabalho da 4•, 9• e 12• Regiões da Justiça 
do Trabalho. com sedes em Porto Alegre, Curitiba e Florianó
polis, respectivamente. 

Art. 29 Para atendimento da nova composição das Pro
curadorias Regionais do Trabalho referidas no art. 19, ficam 
criados, no Quadro de Pessoal da Secretaria do Ministério 
Público do Trabalho, os cargos efetivos indicados na forma 
do Anexo I desta Lei. 

Art. _3~' Fitam criados, no âmbito do Ministério Público 
do Trabalho, quinze cargos em comissão do _Grupo-Direção 
e AssessorameÚto.Superiores, Código DAS-102.2. 

Art. 4~' OS cai"gos criados pelos arts.2' e 3~' serão provi
dos pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, na forma 
da Lei. 

Art. 59 Ficam transformados em cargos do Grupo-Di
reção e Assessoramento Superiores as funções de Direção 
e Assistência Intermediárias, assim como o cargo de Secretário 
Regional, que passa a ter símbolo DAS-101.2, constante do 
Anexo II desta Lei. 

Art. 69 A despesa decorrente da aplicação desta Lei 
correrá por conta das dotações orçamentárias do Ministério 
Público do Trabalho. 

Art. 79 Esta Lei entra em Vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO! 

Grupo 

Outras Alividades de Nl\rel Superior 
Serviços Auxiliares 

Serviços de Transporte 
Oficial de Portaria 

, de de de 199 ) 

MINIS'IÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
categorias Funcionais 

cargos 

Administrador 
Agente Administrativo 
Datilógrafo 
Motorista Oficial 
Agente de Portaria 

Código Número 

PGJT-NS-923 06 
PGJT .SA-001 18 
PGJT .SA-802 24 
PGJT-TP-1201 06 
PGJT·TP-1202 12 
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ANEXO II 

(Lei n• , de de de 199 ) 

MINIS'ffiR.IO PÚBUCO DO TRABALHO 

Sltuaçlo Anterior 
N" de Cargos Denominaçlo Slínbolo 
ou FunçOcs 

A - Procuradoria Regional do 
Trabalho da 4" Regillo 

01 Secretário Regional DAS-101.1 
Seçlio Proccasual 

01 Chefe 
Seçlio de Apoio Adminlstrati 

01 Chefe 
B -Procuradoria Regional do 
Trabalho da 12" RegiAo 

01 Secretário Regional DAS-101.1 
Seçlio Processual 

01 Chefe 
Seçao de Apoio Administra 

01 Chefe 
C - Procuradoria Regional do 
Trabalho da 9" Regillo 

01 Secretário Regional DAS-101.1 
scçao Processual 

01 Chefe 
Seçlio de Apoio Administrai! 

01 Chefe 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 11: 

Discussão 1 em-turno únicO, do Projetó de Decreto 
Legislativo n• 58, de 1992 (n' 28/91, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do AcordO Básico de 
Cooperação Científica, TécniCa e Tecnológica, cele
brado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Chile, em Brasília, 
em 26 de julho de 1990, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 261, de 1992, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação filial. 

h o seguiD.te-oprojero aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 58, DE 1992 

(N• 28/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 

Situaçao Nova 
N"de Carg Dcnominaçlio Código 
ou FunçOcs 

A· Procuradoria Regional do 
Trabalho da 4• Regillo 

01 Secretário Regional DAS-101.2 
Dlvisáo Processual 

01 Chefe DAS-101.1 
Dlvisáo de Apoio Administra 

01 Chefe DAS-101.1 
B • Procuradoria Regional do 
Trabalho da 12" Reg!Ao 

01 Secretário Regional DAS-101.2 
Dlvisao Processual 

01 Chefe DAS-101.1 
Divisáo de Apoio Admlnistratl 

01 Chefe DAS-101.1 
C ·Procuradoria Regional da 
9" Regiao 

01 Secretário Regional DAS-101.2 
Divisao Processual 

01 Chefe DAS-101.1 
Dlvisáo de Apoio Admlnistrativ 

01 Chefe DAS-101.1 

_ da República do Cbile, em Brasília, em '26 de julbo 
de 1990. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1 ~ Fica aprovado o texto do Acordo BáSico de 

Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado en
tre o Governo da República Feclerativa do Brasil e o Governo 
da República do Chile, em Brasília, em 26 de julho de 1990. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação dO Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem comõ quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou cpmpromissos gravosos ao 
património nacional. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Item 12: 

Discussão. em turno único. do Projeto de Decreto 
Legisla!;. • n• 59, de 1992 (n• 62/89), na Câmara dos 
Deputauos), que aprova o texto da Convenção n~ 158, 
da Organização Internacional do Trabalho por Inicia
tiva do Empregador, adotada em Genebra, em 1982. 
durante a 68~ Sessão da Conferência Internacional do 
Trabalho, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 262, de 1992, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Em discussão o projeto em turno úniCo. (Pausa.) 
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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 Diretora pára a redâção' firÍal ·. 

É o seguiriie o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 59, DE 1992 

(N• 62/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção n9 158, da Organi
zação Internacional do Trabalho-- OIT, sobre o térmi
no da Relação do Trabalho por Iniciativa do Empre
gador, adotada em Genebra, em 1982, durante a 68~ 
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho. 

O Congresso N3donal decreta: 
Art. 19 F~ca aprovado o texto_ da Convenção n9 158, 

~ Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre o 
Término da Relação do Trabalho por Iniciativa do Empre~ 
gador, adotada em Genebra, em 1982. . , ___ . 

Parágrafo_ único: Fícain sujeitos "ã àprováçãO do Con
gresso Nacional quaisquer ates de que poss3111 resultar em 
revisão da referida Convenção, bem c_omo aqueles que se 
destinem a estabelecer Ajustes Complementares. 

Art. 2';> Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 13: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n• 61, de 1992 (n' 86/91, na Câmara~ dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Co-Pro
dução Cinematográfica, Celebrado eniré. ()Governo da· 
R~pública F~derativa do Brasil e o Govern~ da Repú
blica Argentm-a, em Buenos Aires, em 18 de abril de 
1988, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 263, def992 
da Comissão ' 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Em discussão o projeto, em turnO único. (PaiiSa.)-
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. ~ ~ · ~ 

Os Srs~ Senadores Que o aprovam ·-qU~iTam Petffi-anecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Cori:iisSãõ Díretora para a redação fíri'al. 

É o seguinte o Projeto aProvado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 61, DE 1992 

(N• 86/9I, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o texto do Acordo de Co-Produção Cinema

tográfica, celebrado entre o Governo d:O. República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Argentina, 
em Buenos Aires, em 18 de abril de 1988. 

O Congresso Nacional decreta: __ _ 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo de Co-Pro

dução Cinematográfica, celebrado entre o Governo da Re'pú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Argen-
ti}la, em Buenos Aires, em 18 de abríl de 198_8_. ___ _ 

J?arágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem como. quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 499 , inciso I da CoriStítuição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravasos ao 
património n·acional. 

Art. 29 - Este Decreto LegislatiVó eritra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 14: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n9 4, de 1992, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhãe~ e outros Senadores, que 
dá nova redação ao artigo 47 da Constituição. 

Decorre hoje o último dia de prazo para a apresentação 
de emendas, as_sinadas por um terço, no mínimo, da compo
sição do Senado. 

Em discus~ão a proposta em primeíi'o" tUrno. (Pausa.) 
Encerrada a discussão. - - -
A matériã. será incluída na Ordem do Dia oportunamente, 

- -em fase de vota,ção. 

O SR. PREi,SWENTE (Mauro !3enevides) Item 15: 

PROJETO DE LEI DOo SENADO 
N• 258, DE 1991 

(Inc:;luído em Ordem do Dia nos termos_ 
do ·art. 172, I, do Regiinento Interno) 

De autoiia do Senador Nelson Carneiro, que fixa 
o valor dos títulos públicos na composição do preço 
para aqUisição de bens a serem alienados. (Depen
dendo de Parecer). 

Designo o nobre_ Senador Cid Sabóia de Carvalho para 
emitir o pare~er da Comissão de Assu~tos Económicos. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para emitir pareCer. Sem revisão do orador.) -Sr, Presidente, 
Srs. Senadores, trata-se de uma propositura muito justa do 
Senador Nelson Carneiro, pela qual os títulos públícos paSsam 
a ter um novo e mais responsável tratamento. 

__ Nosso parecer é inteiramente favorável, declarando a ju
ridicidade, a legalidade e a constitucionalidade da propositura. 

É o parec~r. __ 

b SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, para emitir o parecer, 
em substituição Da Comissão de Infra-Estrutura. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para emitir pare- -
- cer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

a Comissão de Infra-Estrutura não tem competência regimen
tal para manifestar-se so_bre matéria desse jaez. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A matéria 
fi6rá--Sobre a nlesa durante cinco sessões ordinárias, a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 235 do Regimento 
Interno. 

Teiido em Vista o encerramento da sessãO pelo término 
do prazo, as demais matérias serão oportunamente-apreciadas. 

São os seguintes_ os itens c':!ja apreciaçãO é adiada: 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 65, DE 1992 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 
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(Tramitando em conjunto com o Projeto-de ~i da Câma
ra· n' 92, de 1991, e Projetas de Lei do Seoaqo n~ ií, 13 
e 100, de 1991) . 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Çâma~ . 
n' 65, de 1992 (n' 11/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a regulamen
tação dos dispositivos coilstitucionais relativos à reforma agrá
ria, rrevistos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Feder.\1. (Dependendo de Pareceres.) 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 92, DE 1991 
(Em regime de urgência, r JS termos do art. 33_6, c, dO 

Regimento Interno) · 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câ~a

ra n9 65, de 1992, e os Projetas de Lei do Senado_n9s _6, 
13 e 100, de 1991) 

Discussão, em turno único, do Projeto de_ Lei da C;ím,ara 
o' 92, de 1991 (n' 1.714189, na Casa de origem), que regula
menta o art. 185, iilciso I, da Constituição Feder~l, e define 
pequeno e médio produtores rurais (dependendo de pare-
ceres). .. ... -~--·· 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 6, DE 1991 

(Em regime- de urgência, nos tennos do, art_. 336, c, do 
Regimento Interno) . . · 

(Tramitando em c:;QD.jtiilto com os Projetes de Lei da 
Câmara -n,.s- 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetes de Lei 
do Senado o~ 13 e 100, de 1991) 

DisCussão, em turno úniCO, do Projeto de ~i do_ Senado 
n96, de 1991, de autoria do Senador Marco_MÇI.ciel, que regula
menta o art. 185, da Constituição da República, e dá outras 
providências. (Dependendo de pareceres.) 

-5-

PROJETO DE LEI DO SENADO N9.!3, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do ãit. 336,. c, do 

Regimento Interno) _ 
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei da 

Câmara n~ 92, de 1991_ e 65, de 1992, e- os Projetes de Lei 
do Senado n~ 6 e 1ll(l~de 1991) . -· _ 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 ·1~, de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que regulamenta a função social da propriedade 
rural e a execução da reforma agrária. (Dependendo de pare
ceres.) 

-6-
PROJETO DE LEIVG ::.::NADO W 100, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, ·_do 

Regimento Interno) · 
(Tramitando em conjunto ·com os Projetes cie L~~ da 

Câmara n~ 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetas de Lei 
do Senado n~ 6 e 13, de 1991) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n• 100, de 1991, de autoria do Senador Jutaby Magalhães, 
aue define a pequena propriedade rural e estabelece meios 
Para financiar-o Seu deSenVolvimento. (Oependendo de pare
ceres.) 

O SR. !.'RESIDENTE (Mauro Benevides) -Na Sessão 
ordinária de ontem, terminou o prazo para apresentação de 

.emendas ao Projeto de Lei do Senado n' 348, de 1991, de_ 

autoria do Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação 
ao art. 9' do Decreto-Lei n' 3, de 27 de janeiro de 1966, 
que disciplina as relações jurídicas çlo pessoal que~ integra 
o si.stema de atividades portuárias. - - -

Ao projeto foi oferecida uma emenda, que sérá lida pelo 
Sr. 1• Secretário. 

É lida a seguinte 

Emenda oferecida ao Projeto de Lei 
Do Senado n' 348, de 1991 

Dá nova Redação ao art. 9'1 dÓ Decreto~lei o• 3, 
_de 27 de janeiro de 1966, que disciplina as relações 
jnrldicas do pessoal que integra o sistema de atividades 

-- --portuárias, nos tennos do art. 235, ll, D, do Regimento 
Interno 

Dê-se ao Projeto a seguinte redação:_ 
O Congresso Nacioilal decreta: 
Art. 19 O art. 99 do Decreto-Lei n9 3, de 27 de janeiro 

de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 
- '"'Art. 9" É o Poder Executivo autorizàdo a su-

bordinar a Políci<i Portuária, criino força de policia
mento~ ao Depaytamento de Polícia Federal. 

- Parágrafo Unico. Poderão integrar os quadros 
da Polícia Portuária oS attiiliS membros da Guarda Por
túáriã, com seus direitos e vantagens." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contráii.O. 

Justificação 

Visa a presente emenda sanar o vício de inconstitucio
nalidade evidente no Projeto, Vez que, de acordo com o art. 
61, § 19 , II, alíneas a e c, da Constituição Federal, compete 
privativamente ao Presidente da República a iniciativa das 
leis que visem dispor sobre a criação de cargos, funções ou 
empregos públicos, bem como a fixação de sua remuneração 
e Vantagens. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1992. -Senador Dário 
Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A matéria 
retornará à ComiSsão de ConstitUição, Justiça e Cidadania 
para exame da err.e11~.:..: 

Nada mais J.avendo a tratar, vou encerrar os_ trabalhos. 
A Presidêr,cia, ouvidas as Lideranças Partidárias, e usan

do da atribuição que lhe confere o art. 174 do Regimento 
Interno, dis~ensa o período correspondente à Ordem do Dia 
das Sessões dos dias 28 e 31 pr~ximos. __ 

O SR. PRESlDENTE (Mauro Benevides) - Está encer· 
.rada a sessãu. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 46 minutos.) --

DISClJRS() PRONUNCIADO PELO SR. NEL
SON CARNEIRO, NA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
DIA 7-8-92, QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR, "SERIA PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ .. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o mun
do literário rejubila-se con;t os 80 anos de Jorge Amado. A 
Bahia reunirã, a partir do próximo domingo, representantes I 
de vários países para, juntamente com os baianos, saudar 

. . 
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os 80 _anos daquele vitorioso escritor~ rOmancista dos mais 
ilustres. _ · ! 1 

Venho, Sr. Presidente, ree,_ordar alguns companlieito's da' 
jornada iniciada em 1929, nas letras pátrias, por Jorge Amado, 
integrantes da antiga~Acatlemia dos Rebeldes, que tinha-como 
patrono, como comandante, o Velho Pinheiro ViegaS; alguns 
nomes, Sr. Presidente. que deixaram tradição nas letras baia
nas e se projetaram pelo País. Além de Jorge Amado, Qóvis 
Amorim, Sosfgenes Co_sta, João CordeirO, Alves Ribeiro, Ay
dano do Couto Ferraz, DiaS da CoSta e Edison Carneiro. 

Gostaria, também,- de incorporar aos Anais o magnífico 
artigo de Josué Montello, publicado no Jornal do Brasil, sob 
o título "Reencontro com Jorge Amado". - -

Minha ligação com·- Jorge Amado data exatamente de 
1929, quando, responsável por uma seção universitária de 
O Jornal, ali publiquei, em folhetim, o primeiro·trabalho 
de Jorge Amado, Edison carneirO -e._ Dias ·qa· Ç_Qsta. - -

Era um folhetim irititulado "El Rey". Cada um dos três 
escrevia um capítulo, e formou-se, então, u_ma novela que 
a Editora Coelho Branco publicou, afinal, com o título "'Leni
ta", hoje um livro que já não se etuióntra nas liyr~rias e 
não se inclui na bibliografia de seus_ autOres . .Jorge Amado 
recorda isso em um de seus livros, para ~~x~tamente referir 
que aquela novela não repiesentava senão._o momento inicial 
das carreiras desses três escJ;itores baianos, sem entender "que 
razão ou loucura levou o citado editor a. aceitar e publicar 
por conta·e risco os magros origiilais". __ _ 

A Bahia, o mundo literário, não só brasileiro, mas tarri
bém o da Europa e da América, onde seus livros são publica
dos, homenagearãO" àquele jovem octogenário, qUe é hoje, 
sem dúvida, o escritor ·mais univerSal do Pais. 

O Sr_ Josaphat Marinho- Penriite:me V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer ,nobre 
Senador. _______ ...... 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Nelson Car
neiro, V. Ex~ faz bem e inteira justiça em antecipar, riesta 
Casa, o registro dos 80 anos de vida de Jorge Amad9. J;sses 
so-anOs significam~ sObretudo, a atividade de umã iiiteiígéDcia 
altamente criativa e· permalienteinente-iri.Spíi-~da no povo. V. 
Ex' que bem o conhece, desde o início de_ sua atividade literá
ria, bem sabe que Jorge Amado, salvo num_ Ou noutro ~i~ro, 
mais de inspiraçãO ideológica e de uma _fase já' ultrapassada, 
dedica suas obras a fatos, personagens, am~ient~s do Brasil 
e, particularmente, da Bahia. A vida de Jorge Amado se 
identüici~ aSsíiD-, coin sua ·própria terta, sUas peculiaridades, 
seus costumes e sua gente. Todos nos sent_~.;>~ muito s~_tis- _, 
feitos em participar dessas homenagens por seus 80 anos de · · 
vida fecunda. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obriga-do a V. 
Ex~ Realmente, nós que conhecemos desde o início a atividade 
literária de Jorge Amado, acompanhamos sua vitorio-sa traje
tória-desde "O País do Carnaval", sabemos qUe ele cotiseguir 
traduzir, perpetuar a vida, o ambiente, a Sociedade e, princi
palmente, a gente da Bahia; seus costumes, suas peculiari
dades, projetando por todo o País, através de traduções em 
várias línguas, a literatura viva, vibrante, humana da terra 
natal. 

Saudamos Jorge Amado, nesta tribuna do povo, espe
rando levar-lhe, no próximo dia 10, nOsso velho abraço,_ que 
se estenderá a Zélia Gattai, sua esposa, companheira de so
$os, lutas, csucessos e esperanças. 

São essas~ Sr. PreSidente, as breves considerações que 
desejava fazer neste momento, agradecendo a preciosa ·cola
boração do Senador Josaphat Marinho, testemunha da tr:ijé- · 
tória brilhante· que Jorge Amado tra~u para marcar seu des
tinO ·e dar à' Báhia, no cenário internacional, o relevo que 
ela merece. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ' 
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO: 

REENCONTRO COM JORGE AMADO 

Josué Montello "' 
~- Dentro dê mais alguns dias, ]á' na próxima semana, che

gará aos 80 an·os, cercado de amigos, e admiradores, o meu 
qüerido companheiro Jorge Amado. 

Quando· cl,e~~mbarquei no Rio, ao findar 19:36, já ele 
tinha começâdo a puxar, por entre aplausos unânimes, o fio 
de seu novelO romanesco. Dissera ao que vinha. 

- ·Acabara de publicar Mar Morto. 
Desde seu primeiro livro, O país do Carnaval, publicado 

em-1931, Jorge soube ser, com o mesmo espírito de combate, 
o Ro_mancista Pa Revolução. Escrevera o seu romance de 
estréia, ouvindo o povo cantar nas ruas, por entre o desfilar 
dos batalhões ·militares, à hora da ascensão de Vargas e do 
exílio de Washington Luís. Completava-se, assim, O mOvi
mento armado- C:Jue vinha de 1922, quando o país exprimira 
a sua ânsia de transformação no centenário da Independência. 

Mas, para Jorge Amado, ainda er~ o país do Carnaval. 
A despeito do tiriir das esporas e dos_ cavalos amarrados no 
Obelisco daAVf:hida Central. Ou por iSsO mesmo. Coiri joveiiS __ _ 
de lenço vermelho ao pescoço. E ainda um batalhão feminino, 
que se perfilava, garbosamente, numa caricatura famosa, 
quaiido a comandante mandava apresentar armas. 

Não era bem a Revolução com que sonhava o romancista 
baiano. E de que ele desfraldara a bandeira, entre 31 a 36, 
en-quanto baliZava o seu caminho de escritor: em 33, com 
Cãtau; em 34, com SuOr, em 35, conl Jubiabá; em 1936, 
com Mar Morto. 

A Revolução de Jorge era bem mais profunda do que 
a da mudança dos ateres, na representação da mesma peça 
anterior a 1930. Mas viera também das insurreições de 1922 
e 24, para moStrar afinal a sua verdadeira face em 1935, já 
com a figura de_ Prestes convertida em Cavaleiro da Esperança. 

Toda a obra de Jorge vai desdobrar-se sob a inspiração 
dessa mudança profunda. Quer ele outra realidade política, 
assentada sobre outra realidade social. Aquela realidade que 
o levaria a publicar, em 1942, o seu livro sobre Prestes, em 
tom de desafio poernático. 

Depois de· Mar Morto, Jorge escreve Càpitães de Areia, 
em 1937, inspirado nos meninos de rua. Romance de denún~ 
cia. Veemente. Patético. Em que o promotor literário, no 
momento de aéUSa:i-, corria que se· esque-cia de seu protesto, 
para deixar fluir a veia lírica, sensível ao colorido dos mares 
da Bahia. · 

Era ainda ao tempo em que o romancista ia a Salvador 
- como ele próprio dizia (e foi censurado por isso) - para 
recolher material. 

*Escritor. membro da Academia Brasileira de Letras, ex-embaixador do Brasil junto 
A u;es,;;, - - ' --- · · - ---· 
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Na verdade, o material que ele buscava já estava nas 
suas retinas e nas suas lembranças. Não dependia do retono 
visual ao mundo singular das ladeiras, dos candomblés, dos 
sobrados, dos negros e mulatos baianos, que a terra natal 
lhe dava de mistura com oradores e bachar~is pacholas, mães
de-santo, conspiradores, bêbados, raparigas, poetas caricatós, 
violeiros, cantadores, heróis esquecidos, todas _elas e todos 
eles integrantes do mundo que Jorge carregaria na memória, 
mesmo em Moscou, mesrilo em- Pequim, e quem ainda hoje 
mora com ele em Paris, j,-erto âo Sena e da Notre Dame. 

Dele se pode dizer - repetindo uma expressão famosa 
-que é romancista por ato nominativo da Provi~ência, Nas
ceu para compor a saga romanesca da Bahia, guardando-lhe 
as figuras, os -tipos, a crónica, os costumes, a paisagem, os 
saveiros, as procissões, tudo quanto compõe a singularidade 
de seu mundo. 

Particularmente em dUas obras, o revolucionário se lan
çou de corpo inteiro à luta, quase a tomar o espaço do escritor: 
num romance, subterrâneos da liberdade, e num livro de 
impressões e doutrina. O mundo da paz. O militante político, 
que até então convivera com o criador liter:ário, domina a 
cena, impõe-se, e é esse excesso -- imª-ginO - que o vai 
levar à ruptura salvadora, devolvendo-lhe a pena com que 
escrevera, em 1943, Terra do sem fim, e, em 1944, São Jorge 
dos Ilhéus, depois de publicar, em 1946, Seara Vermelha, 
ainda com a junção-das duas vertentes. 

Em 1958, Jorge Amado escreve o romance que ma~ca 
em definitivo ·a plenitude de sua autonomia. Se o revolucio
nário contracenara com o escritor, inspirando-o, dirigindo-o, 
impondo~lhe_ a militância ostensiva (c>u preservando-lhe o 
equilíbrio, antes do novo romance), este corresp-onde ao mo
mento em que o escritor suplanta o revoluciqnário, para ser 
essencialmente o narrador que se diverte com a própria narra
tiva. Põe de lado a denúncia, sem de todo o esquecê-la, para 
ser sobretudo o admirável construtor de gente, o admirável 
construtor de vida, que nele saudara Agrippino Grit!cO, em 
1934. 

Gabriela, cravo e canela, é, assim, o romance a partir 
do qual a verdade de Jorge Amado deixa ~e ser a verdad~ 
do Partido Comunista, para ser a verdade do próprio Jorge 
Amado. Muitas e muitas vezes, as duas verdades_ oontinuar_ão 
coincidentes, mas de modo ocasional, sem o rigor da subordi
nação visível. 

Com a publicação de Gabriela, Jorge inicia um novo pe
ríodo de sua vida de. esctjtor. Ainda não vale por um rompi
menta litigioso cõm o Partido Comunista ~é o desquite 
amigável. O rompimento virá adiante, sobre as ruínas do mun
do que ele viu desmoronar à sua frente e a que dera o melhor 
de si mesmo, no plano da pregação política. E irrompe·, ve-e
mente, objetivo, no discurso de saudação aDias Gomes, na 
Academia Brasileira. 

A eleição de Jorge para a Academia, três anos depois 
da publicação de Gabriela, dando-lhe _o fardão, o colar, o 
chapéu de plumas, como sucessor de Otávio Mangabeii:'a, seria 
a substituição de um político liberal por um antigo militante 
do Partido Comunista, fiel a sua condição de escritor, se não 
correspondesse também á transferéncia da cadeira de Macha
do de Assis ao grande romancista baiano. 

O pequeno romance que Jorge publica em f979, Farda, 
fardão e camisola de dormir, valeria por uma sátira da condição 
acadêmica, tomando por base um pequeno episódio ocorrido 
na Academia Brasileira, se não fosse antes a confirmação 
de uma tese de Joubert, segundo a qual a obra de um escritor 

-se compõe também de zonas de sombra e zonas de claridade. 
A anedota, pitoresca demais para se harmonizar à verdade 
histórica, enquadrando-se assim na momentânea zona escura, 
confirmava no romancista e pendor para zombrar de sua pró
pria Condição como acadêmico. Na verdade, algo assim como 
õ risó CJ.úé se diverte com seu dono, se 11âo fosse também 
algo lúdico, em tom de sátira. A sátira da condição acadêmica. 

A nova fase romanesca de Jorge Amado culminaria em 
1961 com a_ publicação de duas obras-primas: A morte e a 
morte de Quioa:.s Berro d'Água e Os velhos marinheiros. A 
primeira, uma novela, dessas que nascem com o selo da pereni
dade; a segunda, um dos mais belos romances de língua portu
guêSa, com o drama a contracenar cont a comédia, no tom 
de "regozijo com que o contador de história conta o seu conto, 
sentindo que impõe- silêncio ao auditóriO. 

Se o entrecho do romance é novo, -com algo de picaresco 
nos seus excessos aparentes, o título vinh_a_ de longe, quando 
o romancista nos diz, na abertura de Mar Morto: "Agora 
eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia. Os 
velhos marinheiros que remendam velas, os mestres dos savei
ros, os pretos tatuados, os malandros sabem essas histórias 
e-essas canções. -Eu as ouvi nas noites de lua no cais do Merca
do, nas férias, nos pequenos portos do Recôncavo, junto aos 
enormes navios suecos nas pontes de Ilhéus. O povo de Ieman
já tem muito o que contar". 

Cumpre-nos reconhecer aqui que Jorge, desde o seus 
primeiros livros, se antecipou desassombradamente à lingua
gem direta e objetiva que abriria espaço, no correr da narra
tiva, às chamadas cenas escabrosas e às supostas palavras 
cruas, que de início alarmaram alguns de seus leitores, mas 
que, hoje, já entraram na linguagem corrente e nas conversas 
de salão, correndo agora o risco de já estão ultrapassadas. 

Quando Jorge chega aos 80 anos, iiitpõem-se que saude
mos nele, não apenas o escritor que mais longe conseguiu 
levar o nome de nossa literatura, com as traduções de seus 
romances, mas igualmente o companheiro que soube fazer 
das letras o ex~rcício de toda urila vida, guardando a harmo
niosa fidelidade à sua vocação. 

As denúncias de que ele se fez a voz e o protesto, espe
lhando a realidade de nosso povo e de nossa sociedade, perma
ne:cem válidas, ainda que sem a eficácia da solução política 
que elas traziam em seu bojo, no corpo da narratíva amadiana. 

Andei a reler, salteadamente, alguns de seus grandes 
livros, para ao fim reconhecer.que a grande obra, a que consa
grOu toda uma vida de escritor, sobre paira ao tempo e 
às modas, para justificar esplendidamente a apoteose com 
que a Bahia, unida e exemplar, está celebqmdo agora, no 
grande Jorge Amado, um de seus valores fundamentais, de 
que -todos nós, seus contemporâneos, plenamente nos orgu
lhamos. 

Para chegar aoride chegou, como escritor de fama mun
dial, Jorge recebeu do destino o priVllégio da companheira 
perfeita, na pessoa de Zélia Gattai. Criou ela em seu redor 
o silêncio propício. Soube ser a sua primeira leitura. E foi, 
por isso mesmo, aquela que lhe deu o primeiro aplauso, a 
cada novo livro. Arrumou-lhe a mesa. Mudou-lhe a fita de 
máquina. Ouviu o premir das teclas, sabendo que elas se 
moviat,n com o frémito das vidas novas que Jorge ia criando. 

Sempre contei com a amizade de_Jorge Amado. Olho-lhe 
a obra vasta na minha estante. Em cada livro, a dedicatória 
ef\lsiya, balizando o caminho que ambos percorremos. 

É natural, por isso mesmo, que seja também minha uma 
parcela da alegria nacional por seus 80 anos. Bem merecidos. 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOÃO 
CALMON NA SESSÃO DE 13-8-92, QOE; EN"fR.E: 
GUE À REVISÃO DO ORADOR SERIA PUiiLI-
CADO POSTERIORMENTE - -

O SR. JOÃO CALMON (PMDB-- ES._Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,_há pou~ 
cas semanas, no dia 27 de julho , tive o privilégiO de assistir 
na Academia Pemambucana de Letras à posse do seu mais 
novo imortal, o eminente Senador Marco_ MacieJ. _, 

Não se tratava de uma reunião de interesse meramente 
literário. Foi um acontecimentO de extraordinária signifiCaçãO, 
que atraiu à Academia Pernambuca-na de Letras cefca de 
mil pessoas. Foi, realmen-te, a consagração literária de um 
dos mais notáveiS homens públicos do nosso País. - , _ -

Conheço o Senador Marco Maciel há muitas décadã.s, 
desde que tive o p-rivilégio de _dirigir os_ Diários AssOciados 
de Pernambuco e de outros Estados do Nordeste. -· 

Ao longo destes anos, apreciei com crescente admiração 
a sua trajetória fulgurante. Marco Maciel percorreu todas 
as etapas da vida de um homem público, sempre com a preocu
pação absorvente de ser fiel a sua consciência e de prestar 
serviços ao seu Município, ao seu Estado e ao seu País. 

Anos depois, em 1962, eu também recebi uma convocação 
do povo do meu Estado para disputar uma eleição para a 
Câmara dos Deputados. No Congresso Nacional fui compa
nheiro de Marco Maciel, ficando profundamente convencido 
de que se trata de um dos nossos homens públicos mais admi
ráveis. 

Em relação a Marco Maciel, creio que há unanimidade 
no julgamento das suas extraordinárias qualidades. 

Formado em Direito pela Universidade Federal de Per
nambuco, em 1963~ ]á nó ano seguinte tornava-se -secretário
assistente e assessor·especial do Gov·erriãdor Paulo Guerra, 
elegendo-se Deputado estadual em 1966. Nesse período de 
Assembléia Legislativa foi Líder do Governo e secretário-g_etal 
do Diretório Regional da Arena. Chegou em-1970- à Câmara 
Federal, onde desempenhou com brilho dois mandâtos coD.se
cuti vos e alcançou a Presidência da Casa no biénio 1977-1979. 

A essa altura Marco Maciel já partiCipava-das mais iMpor
tantes decisões. A ninguém sllipreendeu sua ascensão ao go
verno de Pernambuco em 1979, tendo realizado tão eficiente 
administração que, em 1982, seus conterrâneos consagraram
no com uma sensacional eleição para o Senado, recondu
zindo-o oito anos depois. A essa altura ele já fora lançado 
candidato a presidente da República~ tornara-se um dos Líde
res do movimento que culminou com a eleição de Tancredo 
Neves e José Sarney, presidira o recém criado PFL e ocupara 
sucessivamente o Ministério da Educação e a Chefia do Gabi
nete Civil da Presidência da República. 

Publicou 23 trabalhos, versando sobre questões diferentes 
a ponto de revelar a cultura multifacetada de seu autor, mas 
centrados em algumas preocupações fundamentais. As princi
pais delas são o desenvolvimento do Nordeste, a modernização 
do Brasil, a atualização dos conceitos ligados ao liberalismo. 
Trouxe assim a seu pafs uma contribuição de grande impor
tância, reconhecida pela Academia Pernambucana de Letras 
ao fazê-lo um de seus membros. 

Uma frase do antológico discurso do acadêmico e ministro 
Marcus Vilaç-a, ao recebê-lo na Academia Pernambucana de 
Letras, resume bem a visão que se tem do Senador Marco 
!"faciel. Dizia Vilaça: "a Marco Maciel, como intelectual, foi 

rêS~iVado o eSplendor da tiÇão, de uma maneira muito natural, 
que teve sempre o aval dos córiteriâneos". 

CitandO -Bergson, afirmava mais o acadêmico Marcus Vi
laça: ~'inteleCtual na polítiCa réaliz:i-se em homem completo 
aliando o penSamento à ação". É precisamente o que tem 
marcado a vida de Marco Maciel, figura de élan antes de 
mais nada político, mas detentor de grande bagagem cultural, 
capaz de associar essa praxis política a um ideário que seus 
pronunciamentos e especialmente seus livros nos revelam. 
Esse ideáriO Marco Maciel vem aprofundando ao longo dos 
tempos, de forma paralela à sua ação política, embora a ela 
indissoluvelmente ligada. 

Detenho-me particularmente em um de seus mais impor-' 
tantes textos, Educação e liberalismo, que constitui tanto 
urita formulação moderna dos verdadeiros problemas educa
cionais- Com que convivemos hoje quanto uma reavaliação 
do liberalismo. Nele, diz Marco Maciel que "a educação é 
uma verdadeira -interiorizaÇão da razão", uma vez que "nela 
se conjugam admiravelmente os valores da tradição e do pro
gresso, visto que por ser capaz de receber a herança de seus 
antepassados, de compreendê~ la e assmilá-la, é que o homem 
se capacita a melhorá-la e a desenvolvê-la". 

- O Ministério da Educação carrega o-pesado ônlJS da alta 
rotatividade de seus titulares. Desde a década de 70 a média 
de permanênCia dos ministros se revela inferior a Um ano 
e meio. Infelizmente foi também o que ocorreu com Marco 
Maciel, que não chegou a completar sequer um ano de gestão 
e foi chamado a desempenhar nova missão dentro do mesmo 
GóVernõ":--Eíiibõ(a Seus sucessoreS foss-em Parlamentares de 
extrema competêri.da e inegável visão, quero crer que o Sena
dor Marco Maciel teria ainda imensa contribuição a dar a 
essa área tão eSqUecida pela sociedade brasileira. 

Com efeito, Como miniStro cta Educação, Marco Maciel 
não ape~as troúxe essa extraordinária contribuição contida 
em Educação e Liberalismo como, uma vez ntais, pautou-se 
pOr uma intenSa atividade que gerou frutos incomparáveis. 
Sua gestão-abriu novos caminhos, deu ao ensino-do País uma 
feíção diferente, 9 que aliáS não-s-eria de se surpreender quan
do o ministrO jâ ·fora presidente da União dos Estudantes 
de Pernambuco e do Diretório Central dos Estudantes_, pro
fessor universitário-- na Universidade Católica de Pernam
buco, de onde presentemente se encontra licenciado- e titu
lar de tantos cargos públicos. Nessa gestão, Marco Maciel 
plantou para o futuro. Como bem lembrou o presid~últe da 
Academia Pernambucana de Letras, essa grande fig"Ura de 
homem público que é Luiz Magalhães Melo, Marco Maciel 
conseguiu ateilder a uma expectativa frustrada por mais de 
15 anos, dando execução à emenda constituCional que garantiu 
à educação brasileira o mínimo de 13 por cento da receita 
federal de impostos e, no caso dos estados e mUnicípios, o 
míriimo de 25 por cento de sua própria receita de irripostos 
mais as transfeiê-ncias. 

Essa determinação, escamoteada na Constituição de 
1967, fora restabelecida, após anos de luta, pelo Congresso 
Nacional em 1983, mas vira-se bloqueada pela insensibilidade 
de tecnocracia dUrante mais um longo período. Foi o empenho 
de Marco Maciel, aliado a uma habilidade política que nin
guém lhe negaria, quem conseguiu quebrar esse círculo de 
fe:~o e assegur~r à educação brasileira os recursos de que 
necessita para desenvolver-se. 

Bastaria eSsa realização para j usfificar a presença de um 
ministro. Marco Maciel foi muito além disso. Soube aparar 
arestas, enfrentando uma conjuntura politicamente explosiva, 
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como se veria mais tarde. So_ube ª-brir caminhos? em áreas 
como a pesquisa educãcionai, O ensino técnico;~ u~iversídade. 
Soube dar a necessária prioridade à educação básí~. Conferiu 
especial atenção à cultura, embora não maiS vinculada admi~ 
nistrativamente ao Ministério da Educação, mas sempfe uma 
preocupação intensa no homem público Marco Antônio de 
Oliveira Maciel. 

Os brilhantes pronunciamentos dos acadêmicos Luiz de 
Magalhães Melo e Marcus Vilaça, que incorporo a este discur
so, dão a medida exata do reconhecimento a_M~rco Maciel 
por esse trabalho. Eles. t_n.tduzem _uma admiração que não 
é apenas da Academia, dos inte1ectuais pemamt?u~nos, do 
Estado de Pernambuco, mas se dúvida de todq~_os_l>rasileiros.-

Marco Antônio Maciel tem algumas caract~rfstiças _tá()_ 
raras que me sinto obrigado a focalizá-las. Ao longo dessas 
décadas de atuação, nunca vi um político niais~ preocupado 
em cumprir compromissos, inclUsiVe de horário. _ _-s. Ex• está 
sempre atento, sempre solícito. D_eu alguns e~emplos, que 
considero inesquecíveis. 

Certa vez, telefonei ao _então Ministro da E~ucação., Mar
co Maciel, e não tive possibilidade d.e lhe falar im~:cJ.iatame_nte, 
porque S. Ex~ estava ausente do Ministério:Em.~s~guida, viajei 
para o Espírito Santo. Quando me encontrava I_II}m modesto_ 
MunicípiO do interior, num palanque, particip·ando de um 
comício-, recebi o _recado de que o_ Ministro 'da Educação, 
Marco Maciel, desejava falar comigo com a mâiór urgência·. 
S. Ex~ estava dando o retorno da chamada telefónica Que 
eu lhe fizera para o Ministério da Educação.· ; 

Este episódio pode parecer de pouca importância, mas, 
para mim, se reveste de singular signicação; põtque- a falta 
de educação neste País não é comum_ápenás" no meio do 
povo, ela também existe em vários -setores _d_a,- área p~lítica 
- Ministros que não atendem aos. telefonem~, Mmtstros 
que, estando presentes, mandam dizer que não se encontram 
disponíveis naquele momento. Marco Maciel nunca deixou 
de responder a um telefonema e de agradecer a uma referência 
que lhe tivesse sido feita ~um discurso ou nuin ~_r~igo de jornal. 
Essa impecável c__onduta do Senador Marco ;Maciel merece 
ser destacada. 

O Sr. Coutinho Jorge- Permite-me V. Ex: um aparte? 

O SR- JOÃO CALMON- Com o maior prazer, nobre 
Senador Coutinho Jorge. ---- -

O Sr. Coutinho Jorge - Nobre Senador João Calmon, 
quero associar-me às homenagens que V. Ex~ presta ao nobre 
Senador Marco Maciel que foi agraciado com a imortalidade 
pela Academia Pemambucaml de Letras. Acredito que sinte~ 
tizou um prêmio a esse respeitado público, a· esse estudioso 
que é Marco Maciel. Concordo com V. Er", quando diz que 
o Brasil con)lece hoje um grande homem público, que foi 
um grande Deputado, um excelente Governador, Senador 
várias vezes e Ministro da Educação. ConGOtdo com_ V.. E~, 
Senador João Calmon. Quando o Senador M:irco ·Maciel era
Ministro da Educação, também tive o privilégio; neSsa altura, 
de ser Secretário de Educação no meu Estado. Posso, assim, 
confirmar suas palavras, no sentido de que o Miilistro da 
Educação Marco Maciel era um ministro de tempo integral, 
dedicado, competente, que muitas vezes deSpáchava à meia-
noite ou à uma hora da manhã, para atender rigorosamente 
aos compromissos que S. Ex• aSsumia não só c_om a classe 
política, como os secretários de Estado, como também com 
aqueles que tentavam resolver os problemas graves da educa-

ção brasileira. Por isso, sem querer empanar o brilho do sell 
pronunciamento, associo~me, mais uma -vez, às suas coloca
ções, parabenizando esse companheiro, brilhante político que 
aprendemos a admirar e que tem uma _das responsabilidades 
mais difíceis neste Congresso: ser Líçler do Governo~ sobre
tudo nos momentos difíceis por que passa este País. Ontem, 
numa discussão a respeito de política fiscal, mostrávamos a 
inviabilidade, a dificuldade de se tentar mudar essa política 
fiscal, necessitando-se de uma estratégia de discussão, algo 
que o Governo trouxesse ao Parlamento de forma mais clara, 
e não .aqueles subsídios que não dizem muita-cOisa. O próprio 
Senador Marco Maciel, preocupado com a situação brasileira, 
tentando minimizar _as dificuldades do Governo, propunha 
aos coordenadores dessa r~tinião, àqueles que propõem a polí
ti~ fiscal, que tentassem, dada a sitJ.Iação difícil em que se 
encontra o Brasil, discutir aspectos mais prioritários, definir 
um elenco de prioridades, e não utilizar panacéias para resol
ver os problemas brasileiros com uma política abrangente e 
fora da nossa realidade. S. Ex~ mesmo, como Líder do Gover
po, faz essas críticas e reconhece a -situação difícil em que 
nos encontramos, mostrando, assim, com toda a sua base, 
experiência e viVência política, a grande dificuldade que, mui
tas vezes, enfrenta para defender um governo que está passan
do por uma séria crise, que está deixat:~dQ o Brasil realmente 
atónito. Isso, Senador Marco Maciel, por um ângulo, lhe en
grandece. S. Ex~ tem demonstrado determinação, denodo, 
empenho naquilo que faz, e faz muito bem. Foi um grande 
Governador, Deputado, Senador e um grande Ministro. Ine
quivocamente, o Governo Federal, apesar dos seu~ desmandos 
e equívocos, deve muito a S. Ex~ pela luta que trava na defesa 
de um governo com graves problemas no seu conjunto. Por 
isso, parabenizo o nobre Senador João Calm.on, esse grande 
Líder da educação brasileira, pelas bem conduzidas conside
rações que fez. Parabenizo, mais uma vez, o nobre Senador 
Marco Maciel pelo galardão de ser mais um imortal da Acade
mia -Pemambucana de Letras. Acredito que tenha sido um 
prêmio que S. Ex• recebeu, mais uma vez, pelo seu trabalho 
em favor do povo pernambucano e do povo brasileiro. Para
béns ao nosso Senador que teve a iniciativa da homenagem 
e parabéns ao nosso companheiro e amigo Senador Marco 
Maciel. 

O SR, JOÃO CALMON -Eminente Senador Coutinho 
Jorge, agradeço a V. Ex• pelo seu aparte, que muito me honra 
e qUe reflete o grau de admiração que esse notável represen
tante do Estado do Pará na Câmara Alta nutre pela figura 
ímpar do nobre Senador Marco Maciel. Isto confirma que 
o meu pronunciamento, na tarde de hoje, tem características 
suprapartidárias. O fato de o nobre Senador Marco Maciel 
ser Líder do PFL e Líder do Governo nesta Casa nada tem 
a ver com as suas invejáveis qualidades. S. Ex• é um modelar 
homem público, tem uma conduta impecável e conduz todos 
os debates de que participa sempre com um alto grau de 
polidez, marcando seus pronunciamentos com sua caracte
rística de homem público, dotado de cultura elevada que tem 
uma invejável obra literária. 

O ·sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? - -

O SR- JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre 
Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, felicito, também, 
V. Ex~ pela oportunidade do pronunciamento que faz- neste 
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momento. Indiscutivelmente, esta é uma data muito grata 
para todos nós, quando V. Ex• traz ao nosso ·conheci:inento, 
pedindo nossa solidariedade a um voto de louvor desta Casa, 
a manifestação da Academia Pernambucana de Letras, que 
elegeu, como um dos seus imortais, o nobre Se_nador _!vf_arco 
Maciel. Essa escolha somou muito para a Academia Pernam
bucana de Letras; foi algo realmente de concreto, que merece 
o respeito de todos nós. Marco Maciel é uma pessoa que 
aprendemos a admirar e a respeitar pela sua integridade, pela 
sua seriedade, pela sua luta e pela sua competência. Diz muito 
bem V. Ex•: os prortürtCiãifiehtos do Senador Marco Maciel, 
não apenas os escritos, mas também os de improviso, sáo 
peças que merecem ser lidas com carinho e merecem ser trans
critas, justificando, assim, ·a sua presença na Academia Per
nambucana de Letras. COmo Deputado, como presidente da 
Câmara dos Deputados, como Senador da República, cómo 
Ministro da Educação, como chefe da Casa Civil, como Líder 
do Governo, Marco Maciel é uma pessoa de quem se pode 
discordar, mas que se tem de respeitar pelo seu trabalho e 
competência. Tive a OpOrtiii'Iidade de acompanhar Marco Ma
ciel numa das horas mais importantes da História deste País, 
que foi exatamente quando, num esforço muito grande, se 
criou a Nova República. S~ Ex.~, juntamente com o Presidente 
Samey e o Vice-Presidente Aureliano Chaves, tiveram a cora
gem de assumir essa luta, de enfrentar esse desafio e partir 
para aquilo que depois se transformou numa vitória, inclusive 
nos números, mas que, no começo, era uma interrogação 
de conseqüências até imprevisíveis. Dali resultou que saímos 
do regime militar, do regime de arbítrio, e entramos no regin!e 
democrático pela forma pacífica, numa transição que;·graças 
a Deus, e para surpresa de muitos, se deu sem viol~nci~, 
sem derramamento de sangue, mas unicamente pela mteli
gência e competência de um grupo de homens. S. Ex~ e e~ 
fomos indicados pelo Presidente TariCredo Neves e depots 
continuamos com o Presidente Sarney. Assim, integrando o 
ney, pude acompanhar o trabalho e testemunhar a garra de 
S. Ex• no Ministério da Educação. Fui uma das pessoas que, 
à época, divergiram pessoalmente do Presidente Sarney, quan
do Sua Excelência o levou para a Chefia da Casa Civil. Achá
vamos que S. E~ deveria ter ficado no Ministério da Educação 
e continuando o trabalho que vinha desenvolvendo? que era 
um trabalho de primeira grandeza. - -

Tenho ouvido muitas referências ao Senador Marco Ma
ciel; S. Ex• é uma pessoa que tem muitas qualidades, mas 
também tem seus defeitos. Tem um ·grave, do qual acredito 
que dificilmente irá se curar, que é o de ser presidencialista. 
Com isso, S. Ex~ violenta a sua personalidade e a sua maneira 
de ser. Quem olha o seu estilo elegante de fazer política, 
porque é um diplomata por excelência; quem ouve os seus 
pronunciamentos, quem ouve a sua maneira de dialogar, con
clui que S. E~ tem tudo para ser um presidente, um primeiro
Ministro, um Parlamentar do regime Parlamentarista. S. E;t•, 
quando fala, pela sua maneira de fazê-lo, tra~smi~ ~uito 
carinho. Quando S. Ex\ porém, defende o pres1dencmlismo, 
a mim não convence, porque a defesa do presidencialismo 
não combina com a sua presença e o seu estilo. São completa
mente antagónicos. Mas ninguém é perfeito n~st~: _ _!llundo. 
Afora isso, S. EX' tem, repito, grandes qualidades. Tenho 
conversado com praticamente todos os grandes adversários 
poíticos de ·s. Ex~ em Pernambuco, pessoas com quem vivo; 
todos reconhecem as suas qualidades, a sua integridade, o 
seu espírito público. Pode-se divergir de S. Ex\ mas deve-se 
~peitá-lo. Que bom que política seja feita assim, com pessoas 

que têm condições de estabelecer ponto~, de trava! di.álogos 
e de conviver bem. São pessoas que constderam mutto Impor
tante mantermos os laços e que entendam que o Brasil é 
mais importante do que nós; que a nossa garra, a nossa vontade 
de avançar~ de progredir e de desenvolver é muit<:t mais impor
tante do quê os nossos interesses pessoais. Por isso, felicito 
V. Ex\ nobre Senador João Calmon. Dificilmente alguém 
fala pela unanimidade da Casa; mas V. Ex~ o faz neste inomen~ 
to; ao trazer suas felicitações, que também são nossas e de 
toda a sociedade, ao ilustre Líder Marco Maciel pela justiça 
da escolha de seu nome para membro da Academia Pernam
bucana de Letras. Meus cumprimentos a V. Ex•, nobre Sena
dor João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON- Nob(e Senador Pedro Simon, 
transnúto a_ V. _E;X' a minha gratidão por suas palavras tão 
generosas. V. Ex~ declarou que o Brasil é muito mais impor
tante do que qualquer um de nós. Esta sessão representa 
uma consagração desse extraordinário homem público, embo
ra nossas posições partidárias sejam diferentes. 

Eu gostaria de citar mais um episódio que me comoveu 
de maneira ine.squecível. Acabava de ser aprovada a emenda 
que vincula um percentual mínimo da receita de impostos 
para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Marco Ma
ciel havia asSumido, no dia anterior, a Pasta da Educação. 
Telefonei a S. EX', pedindo-lhe que foss_e marcada uma audiên
cia, porque eU desejava trocar idéias sobre a aplicaç~o daque~e 
dispositivo OO:Ostitucional. A reação de Marco Mac1el refletiu 
s_u_a conduta ~lçgante, uma das marcas de sua personalidade. 
s __ .Er me diss_e: "O senhor nãO v_ai ao me\l gabinete para 
conversar comigo sobre esse assunto. Como Ministro da Edu
cação, tenho o dever de ir ao seu apartamento para tro~r 
idéias sobre a iniciativa da vinculação de um percentual mfm
mo dos orçamentos públicos para a Educação". Realmente, 
S. Ex• foi ao meu apartamento, e, durante mais de uma hora, 
trocamos idéias· sobre a importância desse restabelecimento 
de uma vinculação mínima dos impostos para a educação. 
S. Ex•, entretapto, não se limitou a esse gesto. Ministro da 
Educação, S. Ex• deixava o seu gabinete dias depois, para 
se empenhar de corpo e alta, no plenário da Câmara dos 
Deputados, procurando agilizar a regulamentação dess~ 
emenda constituciOnal, que poderia arrastar-se ainda por mm
to tempo. E nós enfrentávamos - nós ·que somos obcecados 
pela causa da educação - com um inimigo ~oderoso,. que 
era o ministro _que atuava na área d~ economta ~_que tmba 
demonstrado concretamente, por mais de uma vez, ser contrá
rio a qualquer vinculação de um percentual da receita pública 
para a educação. Por sinal, esses tecnocra~as, frios, egoístas 
e insensíveis, são contra a vinculação de qualquer percentual 
do orçamento público para qualquer finalidade. Eles querem 
ter ampla liberdade de utilizar as verbas de acordo com os 
seus critérios nem sempre impecáveis. Marco Maciel foi um 
fator realrÍlente importante para agilizar a tramitação da regu
lamentação. Foi graças a S. EX" que começou a ser cumprido 
esse.dispositivo constitucional. 

Eu não poderia, portanto, deixar de registrar este depoi
mento, nesta hora em que S. Ex' se transforma em imo_rtal 
da Academia de Letras - por enquanto em Pernambuco, 
mas esperamos que, mais tarde, a Academia Brasileira de 
Letras também lhe faça justiça - para que ele conste dos 
Anais do Congresso Nacional. 

O Sr. Elcio Alvares - Permita-me -v. Ex• um aparte, 
Senãdor João Calmon? 
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O SR. JOÁO CALMON- Com muito prazer, nobre 
Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares___.: No momento em que \'_"EX' realiza 
esse discurso, já enriquecido por apartes preciosOs, exaltando 
a conduta de homem público, 'e agora de intelectual, do Sep~
dor Marco Maciel, sinto _que é do ·meu dever: Pela amizade 
de longa data e pela admiração crescente que--nutro por S. 
Ex', trazer também à colação o meu _depoim_e_n!o--pessoal. 
O Senador Pedro Simçm, que, às vezes, é muito ;cáustico" nós 
seus discursos, teve a oportunidade de retratar, me_lho!" _d_o_ 
que ninguém, aquilo que é efetivamente a -P.e~halidade de 
Marco Maciel. Marco Maciel -eu diria - riasCeu para vive\"· 
o Parlamento 24 horas por dia. A_ sua postu-r3-T!O relaciona:-' 
menta- com as pessoas, no trato da coisa públiCa, tem u~a · 
singularidade invulgar. É, ria _Verdade, um homem talhado 
para exercer os misteres -do- Parlamento. E, ne~e dia:-a-C!ia,_ 
que o consagrou no respeito dos seus Companbeiios, é, acima 
de tudo, um homem de uma educação exemplar. conheci 
Marco Maciel nos idos de 1970, quando aqui chegamos, como 
representantes do povo, à. Câmara· dos Deputados'. Senti,logo 
no primeiro momento, que Marco Maciel e~ uma voca~ão: 
irresistível para a vida pública_, em termos de cultivar as COISas 
do pensamento. Seus pfoimndamentos, projeto~ e ~nterVe"ri- · 
ções deixavam sempté, em todos os debates~ oa fímbri~ -~e_ 
seus conhecimentos, de sua erudição, enfirit, de tudo aquilo 
que engrandecia o seu espírito. Hoje, Marco Ma~C_íei e·Stá z:ece
bendo, da parte de V. Ex~, uma homenagem que considero 
justíssima: e, até certb'pôi'lto,·suspéita, porque o,Senador João 
calmon é, na verdade, um homem inteiramente dedicado 
à educação, cujas falas neste sentido já se tormWãin até mop.<;>-_ 
c6rdias. João Calmon, 4oje, abjurou pratlclfuente todo e 
qualquer tema que não seja o da educação. certamen-te s~u_s. 
contatos com Marco Maciel, quando, num dos momentos Im
portantes da sua vida, este desempenhou a· furiÇ3o de Ministro 
da Educação, trouxeram-lhe uma admiração; que agora se 
externa através das suas palavras. Talvez resi'áa aí - quero 
destacar - o brilhantismo intelectual de Marco Maciel. Em 
qualquer setor em que iniresse, principainlenteno tx:_atLt,m_ento 
da coisa pública, S. Ex~ tem uma atuação que chama a a~enção 
pela sua singularidade. Comentávamos há pouco, aqm, que, 
não bastasse esse lado tão im:porti:mte do );)rilho intelectual 
de Marco Maciel, ele _é, ainda, uma usina permanente- de 
trabalho. Não sabe fazer outra coisa senão trabalhar, e traba
lhar com dedicação e seriedade, dando a todos ~!l~S P:totivo 
para admirá-lo de forma crescente. . _-. 

Gostaria-de fazer uma colocação que considero também 
muito importante: Marco Maciel já exerceu todas as .funções 
que um homem público pode almejar -,s6 não "foi ainQa 
Presidente da República; e em todos os momentos da sua 
vida existem somente palavras exaltando a sua probidade e 
honestidade. Com efeito, Marco Maciel é um homem honesto, 
um homem puro no exercício da coisa pública. Recordo-me 
do que ouvi de um dos mais ilustres pernambucanos com 
quem já convivi, João Pereira dos Santos. Ele disse, certa 
feitã~ que MarCO Maciel é um exemplo para qualquer polítíco 
brasileiro, pela sua vida inteiramente dedicada à coisa pública, 
com retidão, dignidade e, acima de tudo -_torno a frisar 
- pela probidade que colocava nos seus gestos. _Tenho um 
orgulho muito grande de Marco Maciel. Fomos companheiros, 
desde os primeiros momentos nesta Casa do_ Congresso. Hoje 
exerço a V ice-Liderança do PFL .e~_ hÇ~menagem a esta amiza
de, porque, em nenhum momento-:- to_r_no _a_r,epetir- Marco 

Maciel desmerec_eu esta minha confiança. Às vezes, como
di.Ss~muito bem.o Senador Pedro Simon, podemos até-divergir 
das idéiás de Marco Maciel, mas não podemos deixar de exal
tar a forma pela qual ele coloca o s.eu pensamento. Aqui 
nesta Casa, de maioria esmagadoramente Parlamentarista, 
a palavra de Marco Maciel ecoa com O respeito de sempre, 
quando desenvolve a tese presidencialista. Neste momento, 
Senador João calmon, V. Ex\ que é tão-primoroso na avalia
ção dos gestos dos homens públicos, e que tem um cabedal 
preCioso de conhecimentos para exteiilat opiniões, rende ·uma 
homenagem à qual todos nos associamos, para dizer, publica
mente, que o ingresso_de Marco Maciel na Academia :p~rnam
bucana de Letras já é o- reconhecimento do seu Estado, ao 
qual ele empresta a fulgurância da sua inteligência. Não tenho 
dúvidaa do cabedal cultural que, com modéstia, ostenta: Os 
caminhos do Senador Marco Maciel ~o imensos~ são largos; 
são caminhos s~~pre postos em favor do futuro. Não será 
surpresa J?ara nós se, ao lado desse seu çonterrân~o. também 
figura de intelectual exemplar, o Minist:fo Marcos Vilaça, ti· 
vermos oportunidade de saudar, mais adiante, o ingresso de 
Marco Maciel na Academia Brasileira de Letras, porque Mar
co ·_ê _sempre um elemento na busca incessante do aprimora
mentO da:s suas grandes virtudes de espírito e, muito mais 
aiiida, da sua intelectualidade. Não _qu~ro me alongar mais, 
e agradeço, de coração, a·oportunidade_do seu discurso. Tenho 
certeza de que as suas palavras interpretam o pensamento 
unânime desta Casa. 

O SR. JOÁO CALMON- Nobre Senador Elcio Alvares, 
agradeço as facetas da fascinante personalidade do Senador 
Marco Maciel, o seu amor inexcedível ao trabalho. _ 

Eu contaria rapidamente um episódio que ocorreu quan
do Marco Maciel foi Ministro da EducaçãO. Um político, cor
religioilário de Pernambuco pediu-lhe uma audiência, com 
o que o Ministro Marco Maciel imediatamente a marcou para 
as duas horas. Na hora marcada, às 14h, o pernambucano 
compareceu à ante-sala do gabinete do Ministro e espe~u: 
duas horas e meia, três horas, três horas e meia, e não foi 
chamado. Aproximou-se da secretária e lhe fez uma indãgação 
óbvia: "O MiriistrO Marco Maciel, que é um homem tão pon
tual, tão cioso dos seus_ compromissos de horário, marcou 
encontro comigo aqui para às 2h; são quase 4h, e ele ainda 
não me recebeu". A secretária consultou a agenda ~_lhe deu 
imediatamente o esclarecimento: "O Ministro Março Maciel 
marcou realmente _a audiência para as duas horas, mas da 
m3:drugada, e não para duas horas da tarde". 

Ele, realmente, é não apenas um fanático pelo trabalho, 
mas também muito pontual. Dentre todas as virtudes que 

- estão sendo exaltadas neste momento, há essa da pontualidade 
e-·do respeito a compromissos não apenas de horário, mas 
o compromissos de toda natureza. 

O sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex' uiri. aparte, 
nobre Senador? 

O SR. JOÁO CALMON- Com muito prazer, nobre 
Senador Esperidião Amin~ 

O Sr. EsPeridião -Amin- Quero ·me asS_ociar; Senador 
JOãO- Calmon, à manifestação de V. Ex~ e às ma:rftfestações 
jUstas que aqui temOs-Ou_vído da pârte tanto de con;e~igionáriOs 
e amigos, quanto da adversários. Quero me. jpçlu~.r. entre os 
que _se orgulham não apenas por esse incidente na vida do 
senador Marco Maciel- e que é motivo da oração de V. 
Ex~ e das nossas intervenções - __ que foi a sua ~~missão aos 
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quadros da Academia Pernambucana de Letras, mas também 
por tudo que a antecede e por tudo que desejamos -venha 
a sucedê-la. Tudo isso nos faz orgulhosos dessa amizade. Que
ro deixar consignado que, no bom sentido da palavra, esse 
episódio da audiência GQm -o- CorreligionáriO --peinambucano 
faz com que o Senador Marco Maciel mereça, mais ainda, 
o laurel de intelectual. Os intelectuais, geralmente --pelo 
menos a belle époque assim registrava - eram boêmíos. O 
que o Senador Marco Maciel conseguiu fazer foi perverter 
um pouco a boem.ia, fazendo-a em nome do trabalho. Foi 
a boemia do trabalho que V, Ex~ aqui regisfrou. O Senador 
Elcio Alvares aplicou a S. Ex~ a expressão "usina de trabalho". 
Esta é, sem dúvida alguma, uma das marcas adicionais que 
fazem o Senador Marco Maciel merecedor do respeito que 
aqui lhe está sendo patenteado. Meus cumprimentos a V. 
Ex~, nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON - Muito obrigado a V. Ex•, 
Senador Esperidião Amin. Tive oportunidade7 numa sessão 
recente da Comissãâ Parlamentar de Inquérito -sobre Evasão 
Fiscal, de destacar que V. Ex• é a própria iri:iagem daquele 
retrato ideal de um político, que vi pintado, certa vez, numa 
academia política na enfão República Federal da Alemanha: 
"O primeiro dever de um homem público é -ficar. em ·paz 
com a sua consciência; o· segun-do dever é defender os inte
resses do seu País; o terceiro dever é seguir- as diretrizes do 
seu Partido". 

Naquele momento, destaquei que o SenadOr Esperidião 
Amin encarnou o respeito a essas prioridades, a essa escala 
de deveres, quando indicou, para representar o seu Partido 
na CPI do PC, um eminente colega nosso, o Senador Bisol, 
que pertence a outra agremiação. 

Agradeço a V. Ex• pela generosidade do seu aparte. Não 
me estendi muito na resposta ao aparte, "que também muito 
me honrou, do Senador Elcio Alvares, porque S. Ex• é alta
mente suspeito, por ·ser eminente Senador do Espírito Santo. 

O Sr. Josaphat MariD.ho- Permite-Me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Ouço o nobre Senador Josa
phat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador João Calmon, 
permita que medeclare integralmente solidário com ás pala
vras de V. Ex• e com as de seus ilustres aparteantes, no que 
dizem respeito às virtudes de caráter, de inteligência e de 
trabalho de Marco Maciel. Quero7 porém, pedir-lhe permissão 
para acrescer ou- dar relevo a uma das qualidades essenciais 
do intelectual e do_ político, que é uma constante na atuação 
de Marco·Maciel: a tolerância. Sendo um homem de responsa
bilidade partidária, e até conl a ·resp"óõSabilidade de Liderança? 
guarda em relação aos seus companheiros, como no que diz 
respeito a seus adversários, uma primorosa atitude de com
preensão. Eu mesmo lhe sou- imensamente grato por esta 
_capacidade de suportar as minhas divergências, mas quando 
as manifesto, na ·verdade estou salientando as altas qualidades 
do meu Líder, a de compreender que na política se convive 
divergindo. 

O SR. JOÃO CALMON - Agradeço a V. EX', nobre 
Senador e eminentíssimo mestre, seu apã:rte tão vã.liósci, que 
representa mais uma homenagem a esta figura íri:Ipar da políw 
tica naciorlal, que é o Senador Marco Maciel. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite-me V. EX!' 
um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Senador João 
Calmon, não poderia deixar, neste momento, de também, 
prestar meu depoimento e nrinha homenagem a V. Ex!', por 
ter trazido o tema à consideração, e ao homenageado, o Sena~ 
dor Marco Maciel. Vou ser repetitivo, porque as qUalidades 
do Senador Marco Maciel, aqui exaltadas, são tão patentes 
que todos temos .que voltar a elas .. Não só o trato. lhano e 
c.ortês de S. Ex•, como o seu espúito público, e sua extraor
dinária capacidade de trabalho, mas especificamente, pelo 
que o homenageamos hoje, que .são as suas virtUdes intelec
tuais. Ainda hoje li um artigo seu -na· Folha de S. Paulo, onde 
cita abundantemente um dos autores que mais influenciaram 
a minha formação, que é M~ Web~r. Cita-o com maestria 
e desenvolve- ó ·tema também com brilhantismo. O Senador 
Marco Maciel tem uma virtude que é rara: é que, sendo um 
intelectual de qualidade, não deixa que esses atributos ofus
quem os outros, a tal ponto que, muitas vezes, nos esquecemos 
de S. Ex!' como iiltelectual, para só o percebermos como políti· 
co. É preciso que a cada momento revivamos, como estamos 
fazendo agora, as virtudes intelectuais de S. Ex~ Por iSso mes
mo -como o Senador João Calmon tão bem disse -tenho 
a convicção de que o Senador Marco Maciel, como intelectual 
que é, e, ao meSmo tempo, Líder do Governo.~ nos_momen
tos. tais difíceis' saberá discernir e colocar na ordem proposta 
por V. Ex~ as virtudes do homem público. A pensar, em 
primeiro lugar, na sua coniscência, em segundo lugar, no _seu 
epois, no seu Partido. Não digo isso coin.O quem quer diminuir 
os compromissos partidários de quem quer que seja. Digo 
porque nós to.dõs procuramos agir assim. Tenho certeza que 
o Senador Marco Maciel, nos momentos mais difíceis - e 
vamos enfrentar alguns deles daqui para a frente, e já os 
enfrentamos antes - saberá ser, ao mesmo tempo, Líder 
político e um intelectual de fuéritbs acima do comum. Portan~ 
to, junto a minha voz às homenagens prestadas. 

O SR. JOÃO.CALMON- Agradeço a V. EX', nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso. o seu aparte que muito 
me emociona, porque V. Ex~, sem dúvida nenhuma, merece 
o título de mestre dos mestres. 

Agora mesmo, tenho acompanhado o seu trabalho como 
Relator-Ger"al da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 
Evasão Fiscal. Aproveito esta oportunidade para destacar que 
esta é _a-Comissão Parlamentar de_ Inquérito mais importante 
em funcíonamentO nO Congressó"-Nacioilal. Foi criada por 
iniciativa do nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, im
pressionado com as revelações sobre os altos índices de sone
gação fiscal no Estado que S. Ex• aqui representa com tanto 
brilho e dinamismo. Obviamente, é preciso destacar que São 
Paulo não é um Estado. campeão de sonegação por falta de 
entusiasmo em relação ao pagamento dos impostos: é que 
São Paulo, se não fosse uma unidade da nossa Federação, 
seria_ um país desenvolvido. São Pa!Jlo não sone_ga mais do 
que os outros EStados. 

Confiada essa tarefa da Relatoria-Geral da Comissão Par
lamentar de Inquérito_ a V: .Ex•, e tendo como Presídente 
o nobre Senador Ronan Tito, que é a própria imagem do 
dinamismo e da vigilância indonnida, estou certo de que, 
duplicando e até triplicando a arrecadação dos impostos devi
dos, vamos resolver os problemas mais importantes do Brasil, 
a começar pelos problemas da educação, da saúde e tantos 
outros. 
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OS r~ HUIPberto L~cen~-Permite~me V~ EX' um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON .,..- Com muito pràzer e bontà_ 
concedo o aparte do m_eu Líder, Senador Humberto Luce~a. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senadoi Jo'ão Calmon, 
até me dispensaria deste aparte, já qUe O nobre "S'~D.ador Pedi-O 
S"mon, Vice-Líder da Bancada e um dos nossos 'mais emiw~~
tes.companheiros já rilanifestoti ·não só sua solida~~edade~ ~a~ 
a de todos os demais membros do PMDB no Senado, à justa 
homenagem que V. Ex~.faz ao _n_obre Sena;dõ.f "é_ Çíder Marco 
Maciel pe'la sua posse na Academia Pemã.mbt,Iça;na de L~tr~ 
Todos nó,s conhee;e;mos:4e.'l;'e:~ c;> ilustre Se;~·t~dQ_rô ~arco._M3;
ciel e temos por ele uma g):'ande admiração e uma grandç 
estima; independentemente d~ nqssa divergên_i:ia· política, poiS 
S.. Ex~ sempre timbrou por uma conduta pessoalqlie nos env~!~ 
ve a todos, com a sua lhaneza de trato e COJll91Spu caval!t~•,
rismo, características de suã. conhecida peisonaHdade de h,_o
mem público. Entret.aD.tci, SeD.ti~me no deV.er.de, também, 
pessoalmente, participar do seu pronunciainentó, para dizer 
do meu júbilo por tomar conhecimento dC ~ªi$ essa_ justa 
reverência ·que Pernambuco presta a Marco MaCiel, já agOra 
no campo da intetectuhlidade. S. -Ex•, _que'se- fein--reveladÇ> 
ao longo -de tantos anos, ·desde a Câmara"dd_s Dep_utados, 
de que foi Presidente, ao' Senado, um esgiiinlSta -extrabidi.:. 
nário no jogO políticó;tornâ=S:e, agora; um beletrista; iinO~rfa-: 
lizado pela escolha daqueles que compõem ~ Academia Per
nambucana de Letras. Sem dúvida, todos_ nós re~onhe~mos 
o seu valor não só polítiCO,-·m.as intelectual.· E\~- precisO que 
fique claro no registro- doS nOsso~ An_ais que 'eSia não é uma 
homenagem corporativa, mas uma homenagem que prestamos 
sinceramente a um companheiro que tem merecimento e por 
isso, recebe nossos aplausos por mais esse galardão de glória. 

O SR. JOÃO CÂLMON - Nobre Senador Humbeqo 
Lucena, seu aparte -ê-õnfimlã~ mais uma Vez.>? aito gi-aü de 
educação política que ·e a ·marca talvez ma~s, i):nportante da 
nossa Casa, o Senado Federal. V. Ex• é o L_íc;lc:;r do principaf 
Partido da Oposição e, nesta hora, presta uma homenagerri 
muito- significativa ã:O riobre Senador Marco- Maciel, Líder _ 
do Governo e que além de ter adquirido já foros de imorta
lidade. na área da literatura, já está inscritO. ctirii<:i ii:fi'fadas 
admiráveis figuras da vida pública deste País. , ' 

O Sr. Francisco Rollemberg - Permite-me V. Ex~ um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. JOÃO CALMON- Concedo a palavra a V. Ex•, 
Senador Francisco' Rolle_mberg, com muito ·_prazer e muita 
honra. 

O Sr. Francisco Rollemberg - -Senador João Calmon, 
lamento chegar já ao findar do discurso de· V. EX•, quando 
procura em registrando a posse de Marco Maciel na Academia 
Pernambucana de Letras, enaltecer as suas qualidades decida
dão, de homem público, de político e de intelectual. Ve~a, 
Senador Marco Maciel, ontem, nós conversávamos a respeito 
da sua entrada na Academia. Eu discutia e lhe falava sobre 
os pronunciamentos que lá ocorreram:. o- di~c~rso singelo. e 
suave de Magalhães Melo, a bela peça bterána que produzm 
Marcos Villaça e a excepcional qualidade de discurso que 
V. E~ houve por bem produzir para aquela ocasião. E, quando 
chego aqui, hoje e vejo o nobre Senador João Çalmon a 
homenageá-lo, eu me lembro da nossa conversa de ontem, 
quando eu citava José Augusto Guerra, imortal como V. Ex•, 
homem da Academia Brasiliense de Letras, que, numa oca-

sião, me dizia: ••Rollemberg, as idéias são como os pássaros, 
elas.saem a pousar de galho em galho: Se você não as apreen
de, para que_ elas sejam sua, elas por certo,continuarão voando 
_e outro as apreenderá'~ ."'·Foi o que•oçOrreu nesta tarde. Di$se
me o Senhor Marco MacieL que iria ,CPI}~lidar a sua homena
gem' em rim o'piíséuto, no qual seriam incluídas não somente 
essas três' falas mas tamliéin a do Si~ Governador do Estado 
de Per:n~mbuco. E1,1~ ~ntão, fiquei no aguardo desse pronunw 
ciamento - que seria o do Sr. Gov~:;mador .....- para vir a 
esta tribuna tazer aos nossos Companheiros Senadores a notfw 
c!<J:- :dâ)!n:qr;a_lida~et recém~consegujQa, do _Senador Marco 
Mru;:iel.:Ma~ y. ,E~._p_r~ndeu o pássaro pri 1eim do que eu. 
O.pássarp pQ_usqy.,na,minha cab~ça e eu não o p"endi, mas 
V. E~, com a sua jQt~ljgência, ,soube ~~gut ar bem o pássaro 
e_ deU, em- primeira mão, a -este Plen~rio essa notícia. Aí 
xV.~ :r~o:IP.9- qe, UDlw .di.to. tibetanO, m~~O singelo, que diz O 
seg1,1inte: '~Q que t~;t~ de fazer, faze:-q logo". V. Ex•, tendo 
prendido esse pá~aro e trazendo a notí_cia, touxe a esta Casa, 
de uma forma qut;: por certo nunca conseguiria igualar, ·a 
!).O!ícia dessa imortalid.ade. V. J;.~~.(Oj _eniirientemente persw 
piciii' e- objeíivo; tinha de fazer logo., COngratUlCi-Ine coril 
V. E;x~ por isso ;E;u,,.C9IDO V. Ex~. Senador João Calmon, 
Córllieço·Marco·Maciel r~fativaméôte'be'm, chegamos juntos, 
em 1971. M:irco-MaCiel, com essê -niês'mo físico- magrinho 
-o-rápido nas idéias, nos gestos, na pál~yra:, no pensamento, 
já Côril Um· câncéitO de homem írtteligente, de homem culto, 
de. homem probO 6 éOJ? ulna larga experiência política, apesar 
do ~Oiíiihlio- qUe êrà ·naquela ocásião-. O Já fora- Secretário de 
Estado, era professOr de Direito em Pernambuco, e amava 
tanto o seu magistério que se .deslocava. de Recife, noS finais 
daLtãfde-, -de ónibus', 'para a Faculda~ de_ Direífo de Caru~ 
-:f~nd~Çla pelO -Di. Tabosa -,para ·1á proferir as suas aulas 
de ·Direito ConsdtUciOilal. Esse Marco Maciel, que conheci 
há'22 ilh.ós e·-m:eJ:b, tt~o fs;:tistro9_Q.~nhum de nós. Ocupou 
Q:S~cargos que- um homem jovem pOde ocupar. Foi Ministro 
du'.as vezes, Deptiütdo Federal, Sena,dor da República por 
duas vezes, Govérh3.dor do se1,1 Estado. Escritor_ de --es.col, 
produziu mais de :QO ·obras, mas se não tivesse produzido ne
nhuma, nóbre Sep.açl<;>r, sua própria vida, que já é um livro, 
o· Credenciaria por demais para &er recebido naquele sodalício, 
ciu.e· e 'a ACademia de Letras de Rec_i(e, para ficar ao lado 
de Vilàça, -uma c;ása_-dnde- Gilberto Fteyre prontifiCou e que 
hoj~ é_ presidida· p<;}r.' Magalhães Melo, nosso colega. Felicito 
V. Ex• pelo propuncianiento desta tarde_ e me assoçió nessas 
homenagens à figura dO Senador, do político, do íntelectual 
e do amigo Marco Maciel, que V. Ex~, com tanta proficiência~ 
soube retratar, nestC: ins~nte, no Senado Feder.~l. 

O SR. JOÁÓ:CÁLMON- Sr. Presidente, vou encerrar 
o meu pronunciamento, mas antes gostaria de agradecer ao 
nobre Senador f.P:~-Qc.isco Rollemberg o seu generoso aparte. 
Lamento que eu_ tenha tomado a iniciativa antes ode V. Ex~ 
e impedido que encantasse esta Casa com a sua eloquência ... 

O Sr. Francisco Rollemberg - V. Ex• não tem o que 
lamentar. V. EX'! honrou esta Casa e faço min~as .a.s palavras 
de V. Ex•. 

O SR. JOÃO CALMON - Foi. realmente-, um aparte 
antológico. Mas devo lembrar que o meu dev~r ainda era 
mais imperativo porque eu estive presente à·Solenidacle da 
posse, no Recife. Era um dia de votação importante aqui 
no Senado, mas aceitei o convite que me foi formulado, por
que, como sou amigo há décadas do nobre Senador Marco 
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Maciel, fiz questão de viver ao seu lado esse momento de 
ouro da sua vida literária, uma vez que S. EX' já -recebeu 
todas as homenagens como homem público, restando_ uma, 
que creio ainda lhe será prestada por este País. 

O Sr. Magno Bacelár - Permito-me V. E r um ap3rú:i 

O SR. JOÃO CALMON- Tem a palavra V. Ex• 

O Sr. MagnO--Bacelar- Nobre Senador João Calmon, 
eu, que estava presidindo eventualmente a Casa e que acendia 
discretamente a lâmpada de advertência do tempo, agora peço 
ao nobre Presidente que tenha tolerância para ·que eu possa 
me associar ao discursó de V. EX', por jUlgar justas e oporfun~s 
as homenagens que são prestadas ao Senador Marco Maciel, 
de quem tenho a honra de ser amigo há- rimito tempo. Quero 
dizer que Pernambuco é que está de parabéns, o título foi 
conquistado justamente, Com todas as letras, pelo nobre Sena
dor Marco Maciel. Disso eu sou testemunha, não só· Pelos 
apartes que V. Ex~ teve em seu discurso, como pela admiração 
profunda que o Senador Marco -Maciel desperta em todos 
os Senadores que compõem esta Casa. Parabéns a V. Ex•, 
a Pernambuco e ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Magno Bace
lar, muito obrigado pelo seu aparte, que incorpOro, -coin o 
maior prazer, a este pronuncianiento.- · - - · -

Sr. Presidente, Srs .. Senadores, resta um aparte que deixa
ria o meu pronunciamentõ -incompleto, se eu não .o conce.,. 
desse, porque parte dessa figura inspiradora da vida pública 
do nosso País, que é o nobre Senador Nels_on _Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Agradeço, inicialmente~ _â1i ex
cessivas gentilezas de V. E~, às quais já ~stoi.a hab_it_uado. 
Quero também deixar corisigilado o meu aplã:U.So à Academia 
Pernambucana de Letras, que foi buscar, para integrar O- seu 
quadro, o nosso eminente colega Marco Maciel. Lamen~o 
que S. Ex•, até hoje, não tenha recebido o opúsculo com 
os discursos pronunciados naquela oportunidade, onde, certa
mente, na palavra eloqüente do no_vo acadêmico, reencon
traremos - como em todos os discursos pemambucanos -, 
a figura de Nabuco e a presença de Gilberto Freyre. Estou 
certo de que esses dois_ grandes vultos da vida, da história 
e da grandeza pemambucana estarão presentes no trabalho 
de Marco Maciel. Espero ler es_se opúSCulo, para, ainda uma 
vez, me deliciar cOm a leitura proveitosa. culta, brilhante 
e agradável desse nosso Companheiro, que tanto tem honrado 
as letras pátrias, como engrandecimento a vida pública com 
a sua presença. Muito obrigado a V. E~ 

O SR. JOÃO CALMON -Nobre Senador Nelson Car
neiro, agradeço a sua preciosa intervenção. Posso, desde logo, 
assegurar a -v. E~ que vou pedir a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, não apenas do discursO primoroso do 
Senador Marco Maciel, mas também dos pronunciamentos 
do ex-Deputado Federal Luiz Magalhães Melo e do acadêmico 
membro da Academia Brasileira de Letras, Marcos Villaça.
Dentro de poucos dias V. E~ poderá encantar-se com a leitura 
dessas três notáveis peças !iterarias. -

O Sr. Garibaldi Alves FUbo - Permite-me V. EX' um 
aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Concedo um aparte ao nobre 
Senador. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho --Senador João Calmon, 
quero me associar _à homenagem prestada por V. Ex• ao Sena-

dor Marco Maciel, e dizer que, como homem do Nordeste, 
sou um admirador do Senador Marco Maciel há muito tempo. 
Lá da minha província, como Deputado Estadual, eu sempre 
acompanhei a tragetória brilh~nte de homem público do Sena
dor Marco Madel. Lamentavelmente, não- so-u liderado de 
S. Ex•; sou leal "aO meu Partido; 'integro o PMDB, que faz 
oposição à Bancada liderada pelo _Senador Marco Maciel. 
Mas, mesmo assim, não posso deixar de dizer, a exemplo 
de todos os meus colegas, da nos!:;a satisfação e da nossa 
alegria por ver os méritos intelectuais do Senador Marco Ma
ciel serem realmente reconhecidos pela Academia Pemam
bucana de Letras. -Tive a preocllpã.ção, -üunbém, de pedir, 
pàra a leitura, os 'discursos que fOram pronunciados- naquela 
oportunidade ·pelo Ministro Marcos Vilaça e por todos aqueles 
que falaram_ durante a sessão -de· posse do Senador Marco 
Maciel. Verifi~o que·o Senador Marco Maciel teve uma consa
gração como_ intelectual, porque-, ·coino disse V. E~. como 
hom~m público S. Ex• já teve Oporfuitidade de tê-la, através 
dos vários cargos que ocupou. Estou também solidário à home
nagem prestada por V, E~ 

O SR. JOÃO CALMON ~ No.bre Senador Garibaldi 
Alves Filho, grat(ssimo a V. Ex• pelo seu breve mas muito 
s~gnifj.cativo _aparte, que cqnsagra, com palavras muito justas, 
os eX'tJ'aordinários méritos do nosso !).OVO imortal. 

O Sr. Ju~b_y_ Magalhães-Pe~ite-me V. Ex• um aparte? 
o SR. JOÃO CALMON -·Com llluito praier concedo 

o aparte ao n?~re Senador Jutahy Mag~lhães. 

O Sr. 'Jutahy Magalhães- Senador João Calmon, desa
prendi, nesses últimos tempos, a fazer elogios. Por isso, para: 
ser, inclusive, breve- porque a luz vermelha está piscando 
- venho dizer _que faço minhas as palavras não só de V. 
Ex~ como dos, aparteantes. Todos Os adjetivoS foram dados 
em homenagein <;to nosso Companheiro, ao nosso Colega e 
ao imortal MarCO Maciel. Portanto também são minhas as 
palavras de todos. 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Jutahy Maga
lhães, gratíssimo pelo seu aparte que, apesar de breve, é muito 
significativo, e parte da Bahia gloriosa, que já se havia feito 
ouvir através da palavra dos nossos mestres Josaphat Marinho 
e Nelson Carneiro. -

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

O SR. JOÃO CALMON - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Marco Maciel, com a permissão do nobre Presidente 
Dirceu Carneiro. 

O Sr. Marco Maciel -Nobre Senador João Calmon, 
desejo~ neste momento, entre desvanecido e sensibilidade, 
agradecer, de forma muito especial, o gesto que V. Ex• tem 
para comigo, ao solicitar a transcrição dos discursos proferidos 
durante a sessão da Academia Pernam.bucana de Letras, que 
marcou a minha admissão naquela Casa. Quero; incialmente, 
dizer a V. Ex• que as suas palavras para mim têm uma signifi
cação muito especial, pois não--é- de agora, é de longa data 
que tenho uma admiração grande por V. E~ Não é sem razão 
que V. E~ é conhecido aqui e em todos os setores da Educação 
brasileira como o seu grande Apóstolo. Sempre entendi que 
a educa-ção é uma atividade para a qual todos nós devemos 
voltar a principal atenção. Dira mais, até que o país tCin 
muitos problemas graves, sérios, alguns conjunturais, outros 
permanentes, mas só tem uma questão que é estrutural, que 
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é a questão da educação. Porque ela, a um só tempo, enseja' 
não somente o amplo exercíciO da cidadania, mas cria Os 
pressupostos e as condições para que se erija, a partir daí, 
um verdadeiro e correto projeto de desenvolvimento. por· 
isso, tenho V. Ex~ como um dos símbolos da política brasileira, 
pela coerência com que vem, em que pese todos, os obstáculos 
e dificuldades, defendendo a causa da Educaç~o. Esse gest_o 
de V. Ex+, para mim, terifuma·significação muito gr~n~e. 
requerer a inscrição, nOs Ana:is de Casa·, ~do meu modesto 
pronunciamento e das expressivas manifestã.Çõés' Que ocorre
ram durante aminha posse, nomeadamente-, por parte dtf 
Ministro Marcos Vinícios Vilaça, do Presidente da Cas·a, O' 
ex-Deputado Luiz Magalhães Melo que tem um irmão, atual
mente, na Câmara dQs_ Deputados, o Deputado Roberto Ma
galhães Melo e do ~tu.al Qqvemador de _Pêrriab:tbuco, Dr. 
Joaquim Francisco de Freitas Cavalcanti. QúerO'tãmbém di:ter 
que, para mim, o gesto de V. Ex• tem uma signific3ção m'uito 
grande por testemunhar um: apreço que talvez cão seja merece
dor. E devo, a propósito, regiStrar como â.Igo' especialmente 
lisonjêiro' para ·mim e para todos aqueles que ·m.tegram a Casa 
de Camdtó -vnela, a Academia Pernambucana de Letras, 
o fato de V. Ex~ te(coinpâré-Cido à posse~ i:: algo que ja:rhais' 
me esquecerei e foi algo qUe concorreu de forma muito expres- · 
siva para o ·brilho da solenidade. Quero tãrllbem agradecer 
as manifestações qu~ recebi aqui de inúinerOs~cOlegas. Mani
festações- marCadas, em primeiro lugar, pela ·generosidade, 
pela largu~za de gestos e· tamb~_m, por atitudes que, de alguma 
forma, muito me. emóCiOnatam. Quero agtadecer a todos 
aqueles que, de alguma forma, me enviaram mensagens, ou 
se manifestaram·sobre a minha posse. E quero;tàmbém, fazer 
um registro, de forma muito particular, àqueles que, presentes 
na tarde de hoje no plenáiiO desta Casa, tiveram a oportu-· 
nidade de oferecer ao discurso de V. Ex• aparte~. para mim, 
consagradores. _ _ , · _ 

Gostaria de me deferir ao Senador COU.ti"nhO' Jorge, -ex~se-
cretáriO de Educação, ex-presfeito de BcilélD. 'e .. ,-.iiaturatrnen- · 
te, Vice~Líder do PMDB; a outra extraorÇinãria figurá ·de' 
político, Pedro SimOn, ex.:oovernaâor do Rid Grande do s·ul; 
ao Vice-Líder do PFL; meu amigo há décadas,' Senador Elcio 

i Alvares, atuante representante do Espíritó-Sahto; ao Líder 
do PDS, ex-Governador e ilustre homem público 1 Espíridião 

' Amin; ao Senador Josaphat Marinho, essa exemplar figura 
de jurista e de Político com P maiúsculo; ao ~íper do PSDB, 
nesta Casa, uma das eipre5sões políticas do- riO~So País, Sêna
dor Fernando Henrique Cardoso; ao Senador Humberto Lu
cena, Líder do PMDB e eminente político no seu Estado 
e no Nordeste; ao Senador Magno Bacelar, a quem me ligam 
antigos laços de amizade que, nesta Casa, integra a Bancada 
do PDT; ao Senador Nelson Carneiro, e-x-Presidente desta 
Casa, político competente e um -intelectual na· pelan acepção 
do termo; ao Senador Garibaldi Alves Filho; notável figura 
de político potiguaf e que tem um-excelente pedigree e, não 
podemos deixar de negar, um jovem e talentoso intelectual; 
ao Senador Jutahy Magalhães, que integra, nesta Casa, a 
Bancada do PSDB, que tem também um excelente pedigree, 
filho de um dos homens públicos mais atacados e honrados 
deste País, que foi o ex-Ministradas Relações Exteriores, Jura
cy Magalhães. Finalmente, gostarira de registrar a manifes
tação do eminente Colega da Bancada e_, por que não dizer 
também, o que muiot me honra, meu amigo Seriador Francis
coRollemberg, com quem inclusive já tive- ã. opõrtunidade 
de falar sobre a solenidade de minha posse e que me deu 
in_çlusive a alegria de manifestar o interesse. em ler o meu 

discursO e, posteriormente, comentá-lo. Por isso, nobre Sena
dor João Calmon, agradeço, de fon:I).a muito especial, esse 
gesto de V. Ex• e sruôa que já iiáo- m:e esqueceria da atitude 
qu~ V. E~ tolri_Ou de ir até Recife imiil qia de semana, com 
as dificuldades d~ loq)mo_ção que hoje caracterizam os deslo
camentos para aquela cidade. JamaiS Pbderei me esquecer 
desSe fato. Agora, fico ainda mais .catiVo ao gesto de V. Ex~ 
ao registrar, aqui rtésta Casa', o aconteCimento pâi'á mim extre
mament~ sígníficã.tivo; que lbi o meu= ingresso na Academia 
Eerna:mbucana de Letras. Ao postular o ingresso na Academia 
Pemambucana de. Lt::tras_. instado por alguns amigos de Per
nãnióllco·~ eu o fiz- rtão movido por Uni.a vaidade pessoal -
D.eú~ paieCe qUe nie póupou desse_setlt_il}l~nto- mas, sobre
t.'Qdo, por entender que a Casa de Çatn.eiro Vilela era uma 
Qas e;J.pressões ma,i~ genuinamente signíficativas dos valores, 
dá_çtiltura e da_bh;tóri~_Qe Pernambu~o. Quero, ao encerrar 
o IIléU àpade, diZei, mâis uma -ve;z; _a v: Ex~ e à Casa- que 
fico m'uito 'cOmovido -esta é a expressá() que posso encontrar 
neste instante - pela manifestação de V. Er" e dos colegas 
que. têm assento nesta Casa do Cop.gresso Nacional. Muito 
ob~~~doc,. nobre _Senador. 

· · O SR. JOÃO CALMON __: A~radeço o seu ~eneroso 
apãrté-; nObre Senador Marco Maciel. 

O Sr. Hugo NapoÍe.ão ..::_~perffiità-ine V. Er" um aparte, 
nobre Senador João Calmon? 

O SR. JOÃO CALMON - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Hugo Napoleão, com a autorização do nobre Presí
dênte Mauro Benevides. 

O Sr_ Hugo Napoleão - Senador João Calmon, quero 
traZer, em- nome do meu Partido,-do Pattido da Frent~ J.,.iberal, 
os ag:çad~imentos p~la oportuna; tempestiva e feliz homena
gêrn.·qüe V. Ex• presta a um dos nossos maiores, o_ Senador 
Marco Antonio Madel, justamente quando S. E~ transpõe 
os umbrais da Casa de Carneiro Vilela, trazendo toda a força 
de sua intelectualidade, toda a sua cultura, todo o seU huma
nismo, sempre embasados em estudos profundos da realidade 
pemambucana, brasileira e intei"ilacióD.al. E mais: quero exter
nar, também, at_ravé_s Qe minhas palavras, a homehagem do 
Piauí, a esse que, tenho dito e repetido, em diversas oportuni
dades, é, sem favor algum, o ideológo de nosso Partido. Quan
dO Qa formação da Frente Libeal, nos idos de 1984, o S.enador 
Marco Maciel, independentemente das questões da articu
lação política, cuidava, a late~ e de modo substancial, e 
em profundidade, da mensagem liberal, dos contornos dos 
seus ideais, dos seus postulados e, transpondo-os para os docu
mentos oficiais do Partido, ou seja, para os estatutos, para 
o manifesto, para o programa do PFL. Conheço Qem a perso
nalidade desse homem que sempre pensa em seu. Partido, 
não obstante tenh_;3. imensas obrigações de natureza senatorial, 
as atribuições da Liderança, e os afazeres de representação 
do seu glorioso Estado. Vive, diuturnamente, a preocupar-se 
com as questões internas, intrínsecas, ou correlatas_.· do libera
lismo e do PFL. É justamente a esse humanista, a esse grande 
brasileiro, que tem trazido uma sólida c_ontribuição. à cultura 
nacional, que venho juntar a minha modesta palavra, na gran
de homenagem que este grande baluarte, Senador João Cal
moo, presta na tarde de hoje no Senado da República. 

O SR. JOÃO CALMON- A~radeço a V:Ei•, riobre 
Senador Hugo Napoleão, o seu aparte que é maiS uma consa
gração para o eminente Líder do Partido que V.'Ex~ preside. 
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O Sr. Antônio Mariz- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Ouço o eminente- Senádor 
Antônio Mariz. 

O Sr. Antônio Mariz- Senador João Calmon sol,idiui
zo-me com V. E~ nó riloírieilto em que homenage:ia o Senador 
Marco Maciel, que a9-bã. de ser recebido. na Academia Per
nambucana de Letras_._ V .. Ex' traçou com· palavras adequadas 
o perfil do novo imortal pernambucano, e assinalou com o 
brilho e a competência que lhe são características a solen_idade 
em que a Academia o recebeu. Associo-m,e tambéQl a V. 
Ex~ na definição da opor~·:unidade t lesta acolhida ao Senador 
Marco Maciel por suas virtudes de intelectual e homem 'públi
co. A exemplo do .Senador Francisco Rollemberg, _taÇtbém 
tive a honra de chegar ao Co"ngresso N~c;:iODal na ~esma época 
do Senador Marco Maciel e· pude, por isso, acompanhar a 
sua trajetória na vida pOlítica, o desempenho de ln'úhieros 
mandatos, o exercício da presidência da Câmara, a sua pàssa
gem no governo como Ministro, -o desempériliõti.O governo 
de Pernambuco e no Senado. Em todos esses moiDePto.s, a· 
figura de Marco Maciel impôs o respeito_ e a adiniração dos 
companheiros do seu Estado e da opiniãO pública. Por todos 
esses títulos, é uma honra. para a Academia Pernambucana 
de Letras receber em s~u meio o Senador Marco Mac~ek 
Assim, quero trazer àqili esse testemunho', ·essa palavra de 
apreço e respeito a6 SeriaâOi' Marco Maciel, no instante em 
que V. Ex~ lhe presta justa homenagem, quando se consagra 
como novo imortal pernambucano. 

O SR_ JOÃO CALMON _-Nobre Seua<lor.Antônio Ma
riz, manifesto-lhe a minha gratidão por esse aparte. V. EX+ 
enriquece meu pronunciamento porque parte de um vizinho 
de Pemainbuco - o _Estado da Paraíba - de onde V. Ex~, 
ao longo de várias décadas, te-m apreciado o trabalho, devota
mento do Senador Marco Macíel ao seu Es~a,do, ao Nordeste 
e ao Brasil. · 

O Sr. MauriciO Corl-êa-V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com prazer, ouço V. Ex•, 
nobre Senador Maurício Corrêa. - -- · 

O Sr. Mauricio Corrêa -Nobre Senador João Ca!mon, 
lamentavelmente, não ouvi desde o início o discurso que V. 
Ex• profere~ Mas se trata - eu o sei muito bem - de uma 
homenagem que V~ Ex• presta ao ínclito e eminente colega, 
Senador Marco Maciel, pela sua investidura na láurea de imor
tal da Academia Pernambucana de Letras. Não poçieria deixar 
de associar-me a essas justas homenagens que V. Ex~ a ele 
presta, por saber dos altos dotes intelectuais e moraís-do home
nageado. Costumo vet nos homens públicos aqueles que se 
destacam mais pelas suas ações- ações no sentido de realiza
ções - e aqueles que se destacam pela sua vida intelectual 
isoladamente. Uns são mais cultores do intelecto, outros 
são mais ativos na produção de grandes obras, de grandes 
realizações. O Si::n3.dor Marco Maciel conseguiu unir essas 
duas qualidades: a de realizador e a de cultor de idéias, de 
um cultivador de idéias. É um liberal, um democrata, homem 
de pensamento límpido. Tenho orgulho e honra em pertencer 
à grei dos seus amigos pessoais. Tenho convivido com S. Ex~ 
e além desses•dotes intelectuais e morais S~ E:x;~ possui uma 
qualidade, para mim, extraordinária na Vida de um homem 
público, que é a lealdade, a correção, a ética nos seus procedi
mento_s. De modo que quero, ao encerrar este breve aparte, 
associar-me· às homenagens que V. Ex~ presta e colocar-me 

como um daqueles admirador~s. do Senador Marco Maciel, 
sobretudo com a satisfação de. vé-lo guindado à Academia 
Pemambucana de Letras, historicari:lente Conhecida. Portan
to, registro aqui o meu abraço a V. ~ pela oportuna lem
brança. 

. O SR. JO~Q CALMON- Nobre Senador e mestre Mau
rício Corrêa_, V .. Ex• traz maiS unia contribuição valiosa a 
este pronunciamento, nesta homeriagem ecumênica ao nobre 
Senador M<u-co Maciel, que é a própria imagem da dedicação 
à política e à ~defesa· dos _supremos interesses _do seu Estado, 
do Nordeste e.dQ Pafs. · 

O Sr~ Jooas Púihefro.....::: Permite V. Ex~ um aparte? 

. O SR. JOÃO CALMON -'-' Corri muito prazer, concedo 
o·apart~ ao nó~r~.Senador JonasJ~inheito. 

-0 Sr. Jonas Pinheiro - Notire Senador João Calmon, 
.P~ometo ser extremamente expedito e económico nos meus 
dizeres, até porque o meu sentimento pessoal em relação 
ao Senador Marco Maciel já o expressei -em telegramas que 
fiz expedir tanto para S. Ex•, quanto para o Presidente da 
Ac.ademia Pernambucana de Letras 1 Mas .eu não poderia tam
bém deixar de, Desta oportunidade, externa r a nossa satisfação 
por esta justa homenagem que aqui prestamos coletivarnente. 
Faço este regis~ro .de. tão notável acontecimento. _e aproveito 
para extern,ar, em nome da Bancada do PTB, dos sete Sena
dores que integram essa Bancada •. em nome da Liderança, 
os ·sentimentos ~e satisfação, de contentamento, de justiça 
que foi feita pela Academia Pernambucana de Letras ao nosso 
ilustre Par. Este homem singular que enobrece e engrandece 
com a sua presença e com a sua participação _os trabalhos 
desta Casa. -

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Jonas Pinhei
ro, agradeço a_ y. Ex• as palavras .tão justas em relação à 
personalidade fascinante do Senador Marco Maciel, qu~ ,está 
recebendo hoje~,_ nesta tarde, no plenário do Senado, mais 
uma demonstração do apreço, da ac:Imiração de tQd_os riós 
a S._ Ex\ comouma das figuras eX}>(?I}enciais da yida p~blica_ 
da Dessa Pátria

1 
· -

O Sr. Áureo-MeDo- V. Ex~ ·concede-me um aparte, 
nobre Senador João Calmon? 

O SR. JOÃÓ CALMON - Com muito prazer concedo 
o aparte ao nobre Senador Aureo Mello. 

O Sr. Ánreo MeDo - Ninguém melhor do que V. Ex•, 
Senador João Calmon, para ser o canal através do qual faze
mos chegar à pessoa de Marco Maciel o c;:ontentamento pessoal 
por ver a sua induscutível intelectualidade reconhecida_ e 
aplaudida pela coletividade pernambucana. Ao transpor os 
umbrais daquela_casa existe assim um toque de magia, uma 
espécie de rrisson que faz com que aquelas palavras que dizem 
que o homem se torna imortal tenham o seu sentido de realida
de. Isso nada mais é do _que uma e_spécie de cobrança que 
se faz de tudo aquilo que já se realizou no campo das artes, 
no campo do intelecto. O Sr. Marco Maciel é um ex-Ministro 
da Educação, é um orador maravilhoso. u~ homem de uma 
cultura invejável e, além de tudo, um escritor fora de dúvida, 
além das qualidades que o conduziram ao Governo do seu 
Estado e tantas outras que fizeram com que S. Ex~ grafasse 
no papel as manifestações da privilegiada inteligência que 
Deus lhe deu, graças aos desígnios superiores. E nós que 
aqui estamos no plenário do Senado, e eu, pessoalmente, 
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qué, também, sou membro de uma Academiã- a Academia 
de Letras de Brasília - sen,timos uma alegria insopitável em 
dizer que esse aplauso da coletividade literária e inteléctUál 
de- Pernambuco nos atinge, também, através da convivência 
que temos com o Senador Marco Maciel, assim como com 
o Senador Mauro Benevides, que também é imortal lá nas 
plagas do nosso Cear~ e oom outros que aqui estão e também 
participam de Academia e sodalícios. Este fato nos produz 
um. sentimento de profundo enternecimento: deixam-se· as 
colunas pétreas, marmóreas ou de cimento das _coisas prosáicas 
em que vivemos nos dias· atuais·, ·pa:ra nos ·voltarm_os para 
as róseas trepadeiras que sobem pelas cercas de madeira embe
lezando a essa Casa gentil, que é o_ Areópago, onde o novo 
acadêmico vai receber os louros_ e as tiaras çQJ;J.Seqüent_e~ _do_ 
seu engrandecimento, do recorihecimento que seus pares lhe 
tributam. Companheiro Marco Maciel, através deste aparte 
que estou fazendo a esse grande herói, nossO Colega Senador _ 
João Calmon, intelectual ilustre também, companheiro de 
tantas lides desde as áreas do Amazonas até as friorentas 
paragens de Orlando, nos Estados Unidos_-- onde ineSpera
dament~ nos encontramos - faço questã de lhe prestar um 
tributo que é, ao mesmo tempo, uma garantia de que, a qual
quer instante, somos nós_ o testemunho deSse Valor, das suas 
qualidades, espirituais, iri.telectuais e mói"ais, porqUe tudo isso 
somado é justamente o ramalhete que, à semelhança das flores 
da vitória que os braVOs esportistas receberam na Maratona 
da Espanha, Marco Maciel, a par da luta indómita que é 
a luta da política, recebe no caminho atapetado de pétalas 
de rosas que é o caminho da literatura, das letras e do pensa
mento puro. Muito obrigado, nobre Senador João Calmon. 

O Sr. Darcy Ribeiro- Peço a palavra para um aparte, 
nobre Senador João Calmon. 

O SR- JOÃO CALMON- Ouço V. Ex• com muita honra. 
O Sr. Darcy Ribeiro - Nobre Senador João CiilmQn, 

eu, que o saúdo sempre como Senador dá~edüCaçâõ~···devo 
sa,wiá-lo boje como Senador da cultura, por essa iníciatíva 
tão bonita_ de nos fazer_ ~omenagear o Senador Marco Maciel 
por sua ascensão à Academia Pemambucana de Letras. Como 
candidato à Academia, como acadêmico vocacional, sinto-me 
muito a gosto para tomar a iniciativa de juntar a minha voz 
à dos vários Senadores para saudar V. E r. e saudar M.arco 
Maciel. Muita gente pensa que a Academia de Letras é só 
de letras. Já no tempo de Machado de Assis ficou muito 
claro que a Academia Brasileira de Letras, cqmo a Academia 
Francesa, como a maior parte das academias do mundo, é 
uma academia de sumidades, de pessoas que alcançam uma 
posição exemplar em algum campo de grande importância 
humanística. Nesse sentido é que um eminente político, um 
eminente Senador, um homem público com a carr_~ra de Mar
co Maciel, com a lucidez com que ele se exerce, cabe perfeita
mente numa academia, e é de homens assim que devem ser 
feitas as academias. Acho que a Academia Pemambucana 
de Letras fez uma grande aquisição, e quero saudá-lo e, por 
intermédio de V. Ex~, o Senador Marco Maciel, por esse 
momento tão importante na sua vida. 

O SR- JOÃO CALMON -Nobre Senador Darcy Ribei
ro, agradeço esse aparte que tanto me honra e eSpero que 
dentro de poucas semanas estejamos todos aqui com~morando 
o seu ingresso na Academia Brasileira de Letras, na Casa 
de Machado de Assis. 

. Desejo também agradecer ao_nobre Senador Àureo Mello 
pelo seu aparte, que realmente tem uma conotação senti
mental, porque nos conhecemos lá no Estado do Amazonas, 
S. Ex~ éomo repórter e eu comO dir€:t.Or" de um órgão dos 
Diários Associados, e agora nos encontramos, aqui no Senado, 
OOiiiÇ> _Membros da Câmara Alta, S, Ex~ com a láurea de 
imortal brasiliense. 

O Sr. Meira FUho- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Ouço· com prazer o aparte 
do nobre Senador Meira Filho. 

O Sr. Meira Filho- Senador João Calmon, venho, rapi
damente, Como é do meu feitio, ,associar-me ao discurso de 
V, Pxl_ Sou .uni ferVoroso, uro plentl admirador do Senador 
Marco Maciel de longas, datas, de muitos anQs, e acredito 
até que neste Pafs é difícil não ha'vef Uma pessoa que não 
tenha tomado conhe.cimento do SeD.ador Marco Maciel. Acho 
que a glória maior para o cidadão é iei- a admiração, o respeito 
dos seus concidadão. De maneir!l que venho associar-me à 
manifestação de V. Ex~ e digo, como já disse aqUi certa" feita: 
não tenho inveja do poder nem da riqueza, mas tenho uma 
profunda e sadia inveja dos homens que, como o Senador 
Marco Ma~ie~, servem bem a sua pátria. Muito obrigado. 

O SR- JOÃO CALMON - Npbre Senador Meira Filho, 
agradeço o aparte de V. Ex~, meu. irmãp da taba dos Diários 
Associados, que traduziu com palavras felizes a sua admiração 
por esta figura ímpar da vida nacional que é o Senador Marco 
Maciel. 

O Sr- Cid Sabóia de Carvalho - Concede-me V. Ex• 
um aparte? . 

O SR- JOÃO CALMON - CPlll. muito prazer e muita 
honra concedo o aparte ao nobre Senador C_id .S_abóia de 
Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalbo ~·Senador Joãô Calmon, 
como sempre, V. Ex~_traz à tribuna do Senado tema de impor
tância; ora uma preocupação, ora um homenagem, quase sem
pre uma-defesa, mas em tudo o que V. Ex' faz há aquela 
marca ·da justiça, aquela marca do espírito lúcido que V. Ex• 
demonstra ao Brasil há tantos anos e em tanfas atividades. 
Muito embora tenha V. Ex~ primado- pela· defesa, sempre· 
e sempre, da educação, do ensino, conseqüentemente da cul
tura, a verdade é que nesta Casa V. EX" mer~éé ser escutado 
com atenção, seja qual for o tenia aCJ.úi--3bOfdado. Hoje V. 
Ex• traz uma homenagem ao nosso Cotnpartheiro Marco Ma
ciel, membro da Academia da Pernambucana de Letras. Con
fesso que tive muita vontade de ir a Recife e acompanhar 
essa solenidade que, para mim, seria da maior importância. 
Ainda mais porque considero que as academias dos Estados 
têm uma grande importância: sou Um daqueles, Seilador João 
Calm.on, que acompã.ilha a literatura, que acompanha as letras 
em cada Estado. Conheço bem as letras do Esté!-do de V. 
Ex\ o Espírito Santo; conheço até as trovas do Nordestino 
filho de sua terra; conheço poetas menores e poetas maiores 
do seu torrão; conheço, de Pernambuco, as figU.ta:s exponen
ciais, desde um Joaquim Nabuco até um mais moderno, como 
Gilberto Freyre, e os menores também, mas não poderia dei
xar de conhecer as elegias do Mauro Mota. Conheço a litera
hira da Parruba, e Carlos de Fernandes, por exemplo, é hoje 
um autor que acompanho. Não me interessa apenas José Lins 
do Rêgo, não me interessa apenas José AméricO. de Almeida, 
não me interessa apenas aqUele que se consagrou. Não conhe-
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ço no Amazonas apenas a estrela brilhante e viva de agora 
do poeta Áureo Mello, mas eu conheço Jonas da Silva nas 
suas edições de 1900, 1901, 1905, 1922, e estou para conhecer 
essencialmente o poeta Bacelar, que dizem que é- muitO bom. 
Com isso estou mostrando ao ilustre companheiro que conhe
ço a literatura do Rio Grande do Sul, onde incluo o poeta 
José Paulo Bisol, que participoU de uma antologia universitária 
que chegou às minhas mãos. E um dia desses, como grande 
ameaça, eu disse para ele: "Se votar contra o meu pareCei', 
declamarei uma poesia de sua autoria!" Disse brincando, evi
dentemente. A verdade é que dou uma grande importância 
á literatura dos Estados, à intelectualidade de cada Estado, 
de cada UIÚdade da Federaçã?, p~ncipalmente daquel~s auto· 
res -que nao se tomaram naClonalS. A Paraiba que nao e de 
José Lins do Rêgo, Irias dos intelectuais da famflia Mariz 
- para lembrar aqui o nosso António Mariz. Preocupo-nie 
pelo Oliveira Neto, do Piauí, por exemplo, para se ter--Uina 
idéia. Não me interessa apenas o autor -piauiense- cOnsa:gtado 
em termos nacionais. Não é só o Da COSta e Silva que me 
interessa. Penso que aqueles que não chegaram às manchetes 
de jornais, às páginas literárias, aqueles que nãO-foram José 
Lins do Rêgo, nem Rachel de Queiroz têm tifna grande impor
tância. Agora, com·o nosso companheiro Marco Maciel acon
tece uma coisa interessante. Ele consegue ser-distin-gUido na 
Academia Pernambucana de Letras quando não tem propria
mente tempo para produzir uma ·abra literária de ficção, mas 
uma obra literária atrãvés da oratória, através de preocupações 
intelectuais que são notórias em sua terra, e· quero dizer que 
na literatura há, sim, o· espaÇo para um discurso de Ulysses 
Guimarães, que quase sempre é muito bem feito. 

Há espaço para o escrito político, como há espaço para 
a letra científica, porque Oswaldo Cruz teve o seu lugar literá
rio, matemátícos tiveram O seu" lugar literário,-o POlítico tem 
também o seu lugar literário· e o nosso coinp3nheiro Marco 
Maciel, ao longo da vida, é uma literatura pemambucana 
de habilidade, de conhecimento, de sensibilidade, de sintonia 
social com os problemas e questões de sua terra, não questões 
políticas apenas, mas também as questões sociológicas. De 
tal sorte que, quando o companheiro chegou à Academia 
Pemambucana de Letras, o fez com um largo e incontestável 
mérito·de uma atividade intelectual que se desdobra nacional
mente e que vai aportar na sua pr6pria terra. Estou mostrando 
aqui o fenómeno inverso àquele que triunfa nacionalmente 
e reto·ma à terrra, porque há aquele que da terra parte e 
triunfa nacionalmente. Esses feriómenos são muito "interes
santes e dignificam 3. Academia Pemambucana e também o 
Senado Federal, peque aqui temos pessoas de escol, pessoas 
brilhantes como V~ Ex~ que nem precisam publicar o seu 
diário, que deve ser uma coisa interessantíssima, para guardar 
o. seu lugar que já está reservado e estaria reservado apenas 
pela sua oratória. Nem precisaríamos contar na sua obra com 
os livros que estão aí editados há tantos anos e que tão carinho
samente integram bibliotecas importantes. Por issO, quero 
louvar a V. Ex~ por essa homenagem que propiciou ao nosso 
companheiro Marco Maciel. Ê um homem de quem nós pode
mos divergir, mas é um homem elegante na fala, no p~nsa
mento, é um ,homem elegante produzindo, é um intelectual 
acima de tudo, e tenho certeza de que a Academia Pemam- · 
bucana de Letras recolheu do cenário nacional para o cenário 
estadual de sua cultura e de suas letras uma das figuras expo
nenciais do País. Por isso, associo-me a todas essas homena
gens. Só falei em alguns nomeS e em algumas pessoas porque 
podia ser que o meu amigo João Calmon não soubesse que 

sou fanátíto pelas -letras e que acompanho suaS -narrativas
sobre As5:is Chateubriand tão ímpori:antes como seriam sobre 
Victor· Hugo, Goethe e outrps exponenciais· internacionais 
ou figuras da terra. Sou um homem que acompanha as letras 
com muito amor e muita dedicação. Parabéns a V. Ex~ 

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado. Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, V. Ex~ citou, com· essa sua generosidade 
inexcedível, vários nomes de esGritares de extraOrdinária im
portância do nosso amado Nordeste. A sua modéstia, entre
tanto, omitiu o nome de Jader Carvalho, seu admirável pai, 
que foi uma estrela de primeira grandeza da literatura do 
Ceará e que infelizmente, para o Brasil, não teve uma difusão 
nacional. Quando eu vejo e ouço os discursos do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, eu me lembro daquela figura inesque
cível, quando eu tinha apenas 21 anos, "lá na loura desposada 
do sol, "de acordo com o verso imortal do poeta, ele já se 
destacava pela sua combatitividade, pelo seu alto valor literá
rio. Quando vejo V. E~ neste plenário, brilhando intensa
mente eu me lembro dessa figura que também desejo homena
gear na hora em que todo o_Senado se reúne para prestar 
um preito de admiração ao novo imortal, Marco Maciel. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador João Calmon, 
V .. Ex~ toca m~u coração, nesta hora. Permita-me fazer esta 
observação. Eu não quis falar sobre o meu próprio pai, porque 
isso. pareceria imodesto, mas já que V. Ex~ falou, eu diria 
que ele, mais do que escritor, é uma verdadeira literatura 
nordestina. Ele é muito mais do que um ser isolado, e um 
dia será reconhecido nacionalmente pela sua poesia, pelo seu 
romance, pelo seu jornalismo, pela sua polêmica e, notada
mente, pela sua sociologia que Gilberto Freyre tanto reco
nhecia mas da qual pouco se falou neste País. É o problema 
da província diante da grandeza do País. Muito obrigado a 
V. Ex' 

O SR. JOÃO CALMON- Além de tudo, era um notável 
panfletário. · 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Um polemista e panfle-
tário. · 

O Sr. Jú1io Campos- Permite-me V. E~ um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Com muito prazer, nobre 
Senador Júlio Campos. 

O Sr. Júlio Campos - Estamos ouvindo com muita 
atenção o seu pronunciamento em que presta uma Justa home
nagem pela posse de nosso eminente companheiro e Líder 
Senador Marco Maciel, frente à Academia Petnambucana 
de Letras. O Estado do Mato GroSso é também riCo em termos 
de cultura, de tradição e teve· oportunidade, através da sua 
Academia Mato-Grossense de Letras, de oferecer ao Brasil 

. o príncipe da poesia sacra desse País, d. FranciscO de Aquino 
Corrêia, e que tem hoje figuras exponenciais históricas mar
cantes, como José de Mesquita, Cavalcante Proença, Maria 
de Arruda Müller, Janine Póvoas, não poderia deixar, nesse 
instante também, o Estado de Mato Grosso, através da nossa 
pessoa, de cumprimentar ao povo pernambucano por ter, atra
vés de sua Academia de Letras, levado para integrar aquele 
elenco de homens cultos de seu Estado a figura exponencial 
de Marco Maciel, homem que já passou pelos mais diversos 
cargos públicos deste País, foi Deputado Estadual, Secretário 
de Estado, Deputado Federal. Conheci Marco Maciel, ainda 
quando éramos jovens, eu quando vinha aqui ao Senado Fede-
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ral o encontraya n_a __ çom;lição de Deputado, lá no gabinete 
do saudoso Líder Senador Filinto Müller. de quem Marco 
Maciel foi um dos grandes baluartes e um dos ajudantes na 
reconstrução da democ;_racia deste País. Posteriormente, Mar
co Maciel voltou a Perp.ambuco para ser o GoveiÕador a·ndC. 
fez um grande trabalho não só na parte administrativa, social, 
educacional como também na parte cultural. Retornando ao 
Senado da Repúbl\ca, aqui sempre brilhou, aquí sempre lide
rou; foi guindado às funções de Ministro de Estado de duas 
Pastas: da Casa Civil e do Ministério da Educação e Cultura, 
antigo MEC; onde fez um grande trabalho como Ministro 
da Educação e Cultura, dando apoio à ál:'ea CUltural brasileira, 
E? nada mais justo que seu Estado, Pernambuco - terra_ 
de_ grande e ilustres homens cultos deste País - leve para 
integrar a sua Academia o Dr. Marco Maciel. Nesta oportu
nidade, Mato Gross.o -também faz da_s palavras do Senador 
Juão Calmon as do povo mato-grossense pela grande oportuni
dadeque Pernambuco_ deu a esse mestre, a esse competente 
Líder, a esse intelectual que é Marco Maciel. Parabenizo o 
nobre Senador João Calmon pelo seu pronunciamento,· exten
sivo ao mesmo Macicl pela sua posse frente à Academia Per
nambucana de Letras. 

O SR- JOÃO CALMON - Senador Júlio Campos, fico 
profundamente grato a V. Ex~ pelo seu magnífico aparte na 
hora em que recebe uma nova consagração deste:_ PlenáriO 
o eminente Senador e imortal, Marco Maciel. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex~ um apa~rle? 
. . C) sR.: JoÃo úiM:i:iN .:._ C:üffi !llllit() plizú concedo 
o aparte a um outro eminente imortal, membro da Academina 
Cearense de Letras, Senador Mauro Benevides, 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador João Calmon, 
deixei a cadeira presidencial a fim de que pudesse, com mais 
desenvoltura, interferir no discurso de V. Ex_~ llo instante em 
que, por sua oportuna iniciativa, o Senado homenageia o 
Senador Marco Macie_l por sua agraciaçã_o com a láurea da 
imortalidade. Não há dúVida que todos nós.que convivemos 
com o ilustre representante de Pernambu,co_ tiv:emos ocasião 
de aferir a sua cultura polimorfa, a fulgurância de sua inteli
gência ao lado do espírito público que tem evidenciado_ no 
desempenho de importantes funções com_o_.Governador_ do 
seu Estado, Presidente da Cãmra dos Deputados, Ministro 
da Edu_cação e Senador da República com a..s responsabilidades 
acrescidas de liderar a sua Bancada e o próprio Governo 
nesta Casa e no Congresso. Diria a V. Ex~ que o Senador 
Marco Maciel é um hitelectual de atividade permanente, inces
sante_~ Se V. Ex~ compulsar os Jornais do dia de hoje, por 
exemplo, encontrará artigos lapidares do Senador Marco An
tônio Maciel, espelhando exatamente o seu pensamento em 
torno de questões políticas da atualidade. Endendo que a 
Academia Pemainbucana de Letras, onde pontificam lumina
res da cultura daquele Estado, ao homenagear Marco Maciel 
certamente o fez para enaltecer a contribuição -da Cultura polí
tica do povo pernambucano, que Marco Maciel tem sabido 
nesta Casa honrar, dignificar e enobrecer. Muito obrigado. 

O SR- JOÃO CALMON - Nobre Senador Presidente 
Mauro Benevides, agradeço o_ seu aparte tão significatiVo e 
que me permite lembrar que V. Ex~ também conquistou a 
imortalidade há poucas semanas, no Ceará, como membro 
da Academia Cearense de Letras. 

O Sr. Mauro Benevides- Naturalmente, sem os méritos 
do Senador Marco Maciel, na Academia Pernambucana de 
Letras .. 

O SR- JOÃO CALMON - Tive a honra e o prazer de 
comparecer também a sua posse na Academia Cearense de 
Letras, e não poderia deixar de fazer uma .referênCia rápida 
a uma das mais felizes iniciativas aqui, no ·senado Federal 
e que, infelizmente, não se transformou numa realidade:_ foi 

--~ ~ação de uma Comissão de Fiscalização e Controle que, 
caso transforJI!ada __ no 6rgão com o qual V. Ex• sonhou, não 
terfamos enfrentado,_ ao longo dos últimos anos, problemas 
t~ graves na Co_misSão Mista de Orçamentos. _ 
_ Lembro-me bem, quando v: Ex~ já não estava nesta Casa, 

que proferi um dis_curso_que, depois, foi divulgado numa pla
quete ~om este título:_ "Uma Revolução Legislativa''. V. Ex~ 
fo_i o autor dessa_ revolUÇão legiSlath:a que, por culpa nossa, 
nao de V. Ex~~ nao chegou a concretizar-se. . 
_ Ag:adeço a V. Ex~ pelos se~ aparte que une a sua voz 

de Presidente desta Casa às homenagens muito merecidas 
que todos prestamos ao eminente Senador Marco Maciel. 

O Sr. Albano Frãoco ..:_-senador João Calmori,- pernii
te-me V. ~x~ um aparte? 

·o SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre 
Senador Albano Franco. - . . . - -

O Sr. Albano Franco --Nobre Senador João Calmon, 
ao chegar a esta Casa tivemos oportunidade de ouvir o pronun
Cíaffieflfó lOUváVel ·e JUSto- de investidura do nosso compa
nheiro, do nosso líder, Marco Maciel, na Academia Pemam
bucana de Letras. Aproveito o ensejo não só pa:ra felicitar 
a iniciativa de V. Ex~, mas para dizer que já nos idos de_ 
1962, _quand<? eu cursava o primeiro ano de Direito, na cidade 
de Recife, o companheiro Marco Maciel já era Líder univer
sitário na mesma velha Faculdade de Direítü", na Casa de 
Tobias, em Recife. Aproveito a oportunidade para dizer que 
realmente Marco Maciel, através da_ sua serenidade, do seu 
equilíbrio e da sua dignidade, tem sido um dos homens públi
co_s, da minha geração, de maior conceito e de maior apreço, 
porque consegue aliar sua habilidade, sua competência, sua 
capacidade de trabalho ao seu valor inteleçtual. Ontem mesmo 
aproveitava eu para consultar o Senador e intelectual Marco 
Maciel acerca dos estilos de redação de Joaquim Nabuco e 
Rui Barbosa. Ouvi as explicações necessárias sobre o estilo 
de Joaquim Nabuco, que é um dos livros de cabeceira do 
Dr. Marco_António Maciel. Desejo, portanto, felicitar o Sena
dor João Calmon pela iniciativa e dizer que o Senado faz 
justiça, homenageando hoje o nosso Líder e companheiro 
Marco Antônio Maciel. Quero dizer, também, que aqui temos 
a sorte e o privilégio de contar~ entre os nossos colegas, com 
várioas imortais. Inclusive, quero registrar e homenagear um 
imortal do meu Estado, que é nosso colega, com assento 
nesta Casa, .1obre Senador Francisco Guimarães Rollem
berg, homem que através da sua cultura, do seu saber, da 
sua dignidade é hoje uma das pessoas mais queridas e respeitas 
do meu Estado e uma das honrarias que temos na Academia 
Sergipan·a de Letras. Por isso, parabéns Senador João Calmon. 

O SR- JOÃO CALMON- Senador Albano Franco, V. 
Ex•, além de Senador emérito, é o _Líder da indústria brasileira, 
com a visão que não pode, de forma alguma, ser qualificada 
de egoísta. V. E~ tem um espíritO público invejável. 
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Agradeço a V~ Ex• o seu aparte tão enriquecedor, cóm 
um detalhe adicional que ignorava: Francisco Rollemberg, 
nosso magnífico companheiro, é também, como o nobre Sena~ 
dor Marco Maciel e o nobre Senador Mauro Benevides, um 
iniortal, membro da Academia Sergipãn-a de Letras. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Senador João Calmon, V. Ex~ 
concede-me um aparte? 

O SR- JOÁO CALMON- Com muito prazer, Senador 
Ronal~o Aragão. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Senador João Calmon, permita 
que me associe às justas homenagens que faz V. EX1' hoje 
ao Senador Marco Maciel. CorilO pernã.mbucano, gostaria 
também de juntar-me ao discurso de V. EX'" e aos_ apartes 
de tantos outros Senadores, feitos na tarde de hoje, em home
nagem ao ilustre Senador. Queria dizer, Senador João Caf- -
mon, que conheci o Senador Marco Maciel nos idos de 1960, 
quando, estudante secundário da União Brasileira de Estu
dantes e o Senador Marco Maciel, na época, Presidente do 
DCE.-Em seguinda, vindo de uma linhag~m do PSD- minha 
familia, em Pernambuco, era do PSD e a família do Senador 
Marco Maciel, também, pertencia a esse mesmo Partido -
caminhei para Faculdade de Mediciria e o- Senador Marco 
Maciel, na carreira política, como Chefe de Gabinete do ex
Governador Nilo Coelho; depois Deputado estadual, Líder 
do partido, na época, na Assembléia Legislativa. Migrei para 
o Norte e o Senador Marco Maciel, depois, foi Presidente 
da Câmara dos Deputados, Ministro e Senador. Mas, já se 
conhecia a sua capacidade intelectual, naquela época. E, 
hoje, Pernambuco, quando recebe na sua Academia Pemam
bucana de Letras, a figura do Senador Marco Maciel, só se 
engrandece. Quero, como pemambuco, aqui dar os meus pa
rabéns a V. Ex• que, oportunamente, presta-liorrlenagem a 
este grande políticO brasileiro, que é o Senador Marco Maciel. 

O SR. JOÁO CALMON- Nobre Senador Ronaldo Ara
gão, manifesto-lhe a minha gratidão por esse aparte que, so
mente hoje, me permitiu tomar- conhecimento de que V. Ex~ 
nasceu no Estado de Pernambuco. É mais um título que adicio
no ao seu curriculum vitae 

O Sr. César' Dias- Permite~me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOÁO CALMON ·- Concedo o aparte ao nobre 
Senador César Dias, com muito prazer. 

O Sr. César Dias_- Gostaria, nobre Senador João Cal
moo, de também render as minhas homenagens ao Senador 
Marco Maciel. Bem antes de pensar em entrar na política, 
recebi de um pernambucano alguns oplísculos e obrasliterál"ias 
do Senador Marco Maciel. Assim que engressei na política, 
em 1988, passeí a estUdar essas obras do Senador Marco Maciel 
e o tive como um paradigma da trajetória que eu traçaria 
na politica nacional. Como um dos Senadores mais jovens 
aqui no Senado Federal, posso dizer a V. EX" que estou convi
vendo com grandes homens e tenho o Senado Federal como 
uma verdadeira academia, porque, se não me falha a memória, 
há aqui oito imortais. Temos Mauro Benevides, Aureo Mello, 
Francisco Rollemberg, Josaphat Marinho, Nelson_Cameiro, 
Hugo Napoleão e, realmente, estou passando uma das melho
res fases da minha vida ao conviver com tanta intelectualidade 
nesta easa'e rendo as minhas homenagens ao Senador Marco 
Maciel, porque o admiro; todos sabemos do seu lavor também 
frente ao Ministério da Educação. Considero que os mem.bros 
da Academia Pemambucana de Letras foram muito felizes 

quando o tornaram imortal, porqu_e_ o seu trabalho, a sua 
literatura é, inclusive, internacional. Neste aparte de homena
gen~, quero dizer que V. Ex', Senador João Calmon, for, 
realmente, o porta-voz de todos os Senadores, porque V. 
EX~ é-um dos homens, no Senado Federal, que mais defendem 
a educação no· País. Muito obrigado. 

O SR. JOÁO CALMON - Nobre Sendor César Dias, 
quero, inicialmente, agradecer a tolerância e a liberalidade 
do Sr. Presidente, o nobre Senador Dirceu Carneiro, qUe
está_batendo recordes de generosidade e de boa vontade, 
no momento e_m que esta Casa se reúne para prestar consagra
dora homenage;m ao nobre Senador Marco Maciel, nosso novo 
inioital. 
_ Antes de encerrar o meu pronunciamento, gostaria de 

rçQ.Qva,r a V. EJ.:~, nobre Senador César Dias, o enorme prazer 
e a honra de receber o seu valioso aparte. 

O Si'. Ney M8ranhão- Permite-me V. Ex' um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. JOÁO CALMON- Ouço V. Ex•, nobre Senador. 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador João Calmon, 
desejo associar-me a esta manifestação que todo o Senado 
Federal presta ao nobre colega Marco· Maciel. A consagração 
de agora, com que o distingue a cultura pernambucana, se 
acrescenta ao julgamento, que já é de toda a Nação, quanto 
as seus méritos de político correto, de _estadista cuidadoso, 
de homem que, afinal, tem como suprema diretriz o interesse 
do País. 

O SR- JOÃO CALMON- Agra.deço a V. Ex•, nobre 
Senador Ney Maranhão. 

_O Sr. MarcO MBciel-Senador João Calmon, permita-me 
interromper, uma vez mais, o generoso discurso de V. E~, 
pelo qual quero, muito sensibilizado, agradecer. 

O SR. JOÁO CALMON - Com muita honra, nobre 
senador MarcO-Maciel. 

O Sr. Marco Maciel - Como dizia, iriierronipo, mãis 
uma vez, o discilrdo de V. Ex~ para aproveitar a ocasião 
e registrar o meu agradecimento às manifestações que se suce
deram após o meu primeiro aparte-. Por isso, --não gost3.ri3-
de deixar sem o meu profundo reconhecimento às amistosas 
palavras: do Presidente do meu Partido, meu amigo Senador 
Hugo Napoleão, membro da Academia Piauiense de Letras; 
do colega e amigo de longas datas, Senador Antônio Mariz, 
pessoa que admiro desde os tempos em que convivemos na 
Câmara dos DeputadoS, do Líder do PDT, senador Maurício 
Corrêa-, que além de excelente Parlaffientj:ir é um adVogado 
de reconhecido conceito em nosso_ País e um: dos Líderes 
de uma organização extremamente reputada da sociedade ci
vil, a OAB; -do Senador Jonas Pinheiro, que aqui trouxe, 
com o seu sentimento de nordestino, a manifestação do seu 
Partido, o PTB, do qual é Vice-Líder, no momento exercendo 
a Liderança; do Senador Aureo Mello, que trouxe palavras 
tãO eloqüentes e --por que não dizer -tão incomuns que 
tanto contribuíram para o nosso enriquecimento intelectUal; 
do Senador Darcy Ribeiro, figura estelar da política brasileira, 
que fez considerações tão adequadas sobre o sentido das nos
sas academias; do Senador Cid Sabóia de Carvalho, Vice
Líder do PMDB e acatado advogado e intelectual; do Senador 
Júlio Campos, e:x:.oovernador dQ Mato Grosso, meu colega 
de Partido, a quem nos ligam estreitos laços de amizade; 
no Franco, nordestino como eu, Líder empresarial que tem 
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rara e invulgar vocação para político e com quem tenho laços 
de amizade desde os bancos acadêm._icos,, como S. Ex~ teve 
oportunidade de recordar, além de colega que fui de seu pai, 
o Deputado Augusto Franco, no Cóhgtesso Nacional; do no
bre e estimado amigo Senador César Dias, nCfVO-talento de 
político que o Senado _ _incorpora à vida pública brasileira, 
e ao qual está certamente reservado um papel muito impor
tante na política do seu jovem Estado e, por que não dizer, 
na política nacional; e, finalmente, agradeço ao Presidente 
desta Casa, o SenadoLMauro Benevides, que, além de exce
lente político, é membro da Academia Cearense de Letras, 
recém-empossado, e realiza nE >ta Casa uma administração 
tão festejada e tão reconhecid~ - isso não surpreende aos 
seus amigos; apenas aproveito esta ocasião pata mais uma 
vez deixar consignado nos Anais da Casa. Então~ nobre Sena
dor João Calmon, aproveitando esta ocasiãO qUe V. E~ me 
concede, faço, mais uma vez, o meu agradecimento, de modo 
especial, aos nobres Senadores que, por intermédio de apar
tes, manifestaram-se de forma tão calidamente afetuosa sobre 
o meu ingresso na Casa de Carneiro Vivela, isto é, na Acade
mia Pernambucana de Letras. Infelizmente, estou aqui no 
plenário e não tenho à mão um dicionário; mas, certamente, 
se dicionário tivesse, não encontraria expressões para agrade
cer e manifestar o meu reconhecimento. por conceitos tão 
significativos como as que acabo de receber ne$ta Casa .Con.-... 
gressual da República. 

O Sr. Beni V eras_ - Senador João Calmon, por inter
médio do pronunciamento de V. Ex~, s9licito ~~O nObre ·sena
dor Marco Maciel que acr~scente o I_neu !!Orne nessa lista 
que S. Ex~ mencionou:Embora tardiamente, gostaria de con
firmar as palavras que ·os Companheiros pronu:nciararri a ·seu 
respeito. 

O SR_ JOÃO CALMON - Agradeço ao nobre Senador 
Beni V eras o seu aparte. Em virtude do adiaritado da hora, 
S. Er não alongou como desejaria sua homenagem ao nobre 
Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel- Senador João Calmon, novamente 
interrompendo a manifestação de V. Ex~, quero aditar ao 
meu agradecimento o registro das palavras do Senador Beni 
V eras, que é a um só tempo empresáriO- e político. DissO_ 
posso dar te_stemunho porque conheço não de agora, e sei 
que além de político, é bem-sucedido empresário, empresário 
com forte visão social_. Até sua ativi9-ade empresarial é enten
dida como ação social, isto é, como ação pública porque ele 
se volta na sua atividade privada para abrir novas alternativas 
para o seu ~stado, quer pela elevação da renda do seu torrão 
natal, quer pela geraçãn ile no\·:::..., '"""',pregos, uiv importante 
no morne_nto que vivemos. Por .i.:;.-s .>, Senador Joã_Q. Cal.IJlon, 
mais uma vez, muito s_e_nsibilizadamente, reitero os meus agra
decimentos pelo gesto tão largo, tão generoso de V. EX' relati
vamente à minha modesta pessoa. Muito obrigado. 

O SR. JOÃO CALMON - Senador Marco Maciel, eu 
não poderia encerrar este pronunciamento, enriquecido Por 
apartes praticamente de todos os membros desta Ca~a, sem. 
destacar que, no momento em que o Brasil está enfrentando 
uma crise de extrema gravidade, podemos confiar neste País. 
A sessão de hoje constitui a melhor demonstração de que 
esta é uma casa ecumênica. Vozes representativas de todas 
as correntes partidárias se fizeram ouvir para exaltar a: perSona
lidade de V. E::rC' Nem tudo está perdido. Continuemos a açre
ditar no Brasil e no seu futuro grandioso. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
JOÃOCALMON EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO ACAD~MICO LUIZ. 
DE MAGALHÁES MELO, PRESIDENTE DA ACADE
MIA PERNAMBUCANA DE LETRAS, AO ABRIR A 
SESSÁO SOLENE DE POSSE DO SENADOR MARCO 
ANTÓNIO MACIEL, NO DIA 27 DE JULHO DE 1992. 

Dentro dos estilos, vamos hoje dizer alguma coisa a res
peito do novo acadêmicO recém-eleito em pleito ·memorável 
para esta Academiã de Letias, o Senador Marco Antônio 
Maciel. 

· · Não chega ele a esta Casa de Carneiro Vil"ela de mãos 
vazias, pois que o mérito intelectual é a medida exata de 
quantos ·postulam e alcançam tal glória maior. 

Sem dúvida, a condição de político não deve ser desde
nhada ao pesar pouco na balança do nosso julgamento, como 
no juízo de qualquer cidadão, ainda que medianamente inteli
gente. Isto 300ntece aqui Como -enúftià.lquer nação covilizada. 

Foi na Academia Francesa que eScritOtes brasileiros se 
inspiraram -para criar e multiplicar as suas academias: a nacio
nal e as estaduais. Lá pontificava o genlal Ernest Renan, 
a quem se deve a seguinte verdade: "Tudo que é grande 
e possui valor real cabe nesta Academia." 

Sentimos que na consciência do ac_adêmico que hoje esta
mos recebendo nesta sessão solene sempre hOuve o ·pulsar 
de outras aspirações e de outros temas não menos nobres. 
Até porque, sendo possível, ninguém deseja andar ao longo 
da vida em um mesmo seiltido. Com efeito, o ·Barão do Rio 
Branco e Joaquim Na'buco, dois expoentes da intelectualidade 
brasileira, foram, ao mesmo tempo', grandes-escritores e políti
cos. Ambos passaram pela Academia Brasileira de Letras 
e foram, respe-ctivamente, Ministro do Exterior e Embaixador 
do Brasil. 

Do mesmo modo, o crítico literário e historiador dos 
maís n!riomaâos Silvio Romero, ex-Deputado Federal, foi · 
que recebeu, na mesma Academia Brasileira de Letras, ~ 
autor de "Os Sertões", Euclides da_ Cqnb,a__, o qual aspirou 
muito o mandato de Deputado FederaL Fracassada essa idéia, 
o B~ão do Rio Branco, seu amigo. convocou -o para partiCipar 
do intrincado casn cios liffiites territoriais ent!~. o Brasil e 
a Argentina. 

Por igual, r1 Presidente Getúlio Vargas pertenceu àquela 
Casa de Letn·.i do PaíS. E Barbosa Lima Sobrinho, ex-De
putado Fede·:al e Governador de Pernambuco, Já est~ hon
rando a láu.rea que recebeu como todos o_s .cargos que tem 
exercido n..> cenário político-cultural da vida brasileira. Nin
guém ignora que o ex-Presidente Juscelino Kubitschek. o cr~a
dor de Brasuid., ao terminar o seu mandato, alimentava ardo
wsamente o desejo de ocupar uma cadeira entre os imortã.is, · 
nr. ~io de Janeiro, ao lado do notável escritor e jornalista 
Austregés1lo de Athayde. Talvez as gerações mais novas não 
saibam, também, que o G.eneral Dantas Barreto substituiu, 
na Casã de Machado de Assis, a Joaquim Nabuco~ 

Josué Montelo diiia, faz-pouco tempo, em uma de suas 
crôillcas,-· que o rom"iiDcista farilósô Victor Hugo fez quatro 
te~tativas para -ingress~ na Academia Francesa, somente conp 
seguindo o seu objetivá ria quinta inscrição como -candidato. 

Já havia escrito essas palavras, quando lembrei-me que 
Coelho Neto fora Se.cretário de Esté!-dO do Governo do Rio ·
de Janeiro e Rui Barbosa, polítiCO e jurista toda Vida~ afir
mou-se grande _ffiéStre~- tã.mbém, no campo da Filologia e da 
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Gramática, na conhecida e demorada polêmica que travou 
com Carneiro Ribeiro, a propósito da redação do Código 
Civil Brasileiro, a-qual empolgou todo o-País. • , 

Será bom lembrar que Gilberto Freyre, após uma válida 
e riCa ·m.cuiSáif Iio· domíniO da sociología· e 'da ant:ropologià, 
elegeu-se Deputado Federal pelo nosso Estado, sendo- inaís 
tarde eleito por unariimldade para esta Aca'deffiia de Letras.
No seu discurso de posse exaltou,' como poucOs--o fiziei-am, 
os méritos desta nObre c respeitável ínstittiiÇão. ,_ ~ " ·- ~ 

Relevem-nos dizer que há mais de vinte e cinco anos 
aqui chegamos, após ter sido Secretário- de Estado e parla
mentar com sete mandatos suce-S"sivos-. POr-vbcaÇão,·tafvez, 
sempre devotamos grande intert!$se pelas coisas que se ligavam· 
ao espírito humano. ---.--, r-f-'F 

André Maurois cOnta-nos que Disfaelli, famoso líder in~ 
glês, quando já doente, foi nom·eacto· pela Rainha Vitoria 
para a Câmara dos Lordes. Teve de deixar; as-Siin, a Câinara 
dos Comuns. Antes de fazê-lo, despediu-se do' plenário. per-· 
correndo como num adeus lento váríaS Salas daquela Casa 
Legislativa. Alguém que não era do seu partido~ com lágrimas 
nos olhos, disse a meia-voz a_o_utro companheiro de bancada: 
Esse homem -mcomuln não~ ê··ctos nu-ss-os;· porém vai fazer 
falta neste recinto. E lembrou, na o-casiãO, Uma-frase do refe
rido político britãniCõ: "A vida é muito curta par-a ser peque
na". Acreditava ele que o homem é mais do·que uma máquina, 
acrescentando: ••Além da matéria-Submetida a· reaç6es ·quími
cas ·e físicas existe uma essência ~diversà, que· é ::a-ãlrna, o 
divino, o gênio, substância ess.:ccoinpletamente angélica". 
Não ignoramos que a nossa imortalidade é contingente, mas 
temos a certeza de que o espírito não morre·, ·através" de suas 
criações, sobretudo se estas são frutos de uma inspiração supe
rior que lhes permita atravessar os tempos .. 

Aqui ninguém chega sozinho.. Trás consigo valores que 
se renovam, que se aperfeiçoam- no debate ·a· cada dia e a 
cada instante. A investidura não é um ato de graça·, mas 
obedece a toda uma processualística regulamentar e regimen
tal. 

Marco António Maciel, que está agora chegando, desde. 
estudante da Faculdade de Direito do Recife, jâ revelava 
a sua incoe-rcível vocação para a· polítiCa e pa-ra as letras. 
Foi Presidente da UEP (União dos Estudantes de Pernam
buco) e, no curso das lides universitárias, chegou a Presidente 
do DCE (Diretório Cêntrã.l dos Estudantes). Exerceu as fun
ções de Secretário· de Estado durante o Governo Paulo GUerra 
e elegeu~se, depois, Governador de Pernambuco. Poréín não 
se permitiu estagnar nas funções que exerCeu. Elegeu-se tam~ 
bém Deputado Estadual e Federal, chegando a Presidente 
da Câmara dos Deputados em Brasília. No momento, como 
Senador, lidera a maioria naquela Câmara Alta do parlamento 
brasileir-o. 

Fof; ertttenta:nto;·como titular do Ministério--da Educação 
que seu interesse pela cultura mais se destac·ou,·dando execu~
toriedade emenda do eminente Senador João Calmon, após 
uma expectativa de 15 anos fazendo com que 13% dos recursos 
da União fossem obrigatoriamente aplicados na educ~ção. 
Teríamos muito a dizer a propósito das realizações do acadê
mico eleito·cOmo titulai daquele impoi-tante setor da adminis
tração pública federal. DeixamoS, todavia, a ma"iOt parte dos 
grandes lances de sua vida a cargo do brilhante Acadêmico 
Marcus Villaça; desatacado membro da Academia Brasileira 
de Letras e também da nossa, a quem cabe a solene nobre 
missão ·de pronunciar o discurso oficial de recepção, em nome 
da Casa de Carneiro Vilela, da qual foi Presidente muitos 

anos, prestando na mesma relevante~ serviços. Levou a bom 
termo a aquisição da nova e atual sede, juntamente com o 
poetfssimo e também ex-Presidente Mauro Mota, inclusive, 
a construção deste auditório. 

Injusto não destacar, também, a valiosa colaboração de 
suas respectivas esposas aqui presentes, Maria do Carmo Villa
ça ·e Marli Mota, bem como dona Lola, esposa do professor 
Luiz Delgado, ex-~residente desta Casa e que, por igual, tra~ 
balhou para que a doação do edifício-sede fosse consumada. 

Não há negar que as novas instalações deram mais digni
dade a esta instituição, na qual o pensamento quase sempre 

-acha-se associada ao trabalho produtivo. 
É bom que seja assim e que possamos, parodiando esse 

admirável Antoine Santi-Exupéry dizer, hoje e sempre, que 
""estamos no âmago· das coisas" L •• "como uma sentinela sobre 
aS muralhas desta-fortaleza que deve ser a vida" ,-a qual "só 
está garantida pelos valores espirituais que representam uma 
fonte e uma raiz". 

Já dizia Joaquim Nabuco que em um livro apenas pode 
estar um homem todo. Marco Antônio Maciel escreveu vários 
e expressivos trabalhos sob o ponto de vista cultural. 

Elegendo~o estamos convictos de ter praticado um ato 
de -justiça e de sabedoria. 
Discurso de Saudação ao Acadêmico Marco Maciel na Acade
mia-Pernãmbucana de Letras- Recife, 27/julho/92. 

"0 homem era alto e tão magro que parecia sempre 
de perfil". Dá para pensar que se trata de desenho do_ Marco 
Maciel, mas não é. A frase, de Mário Vargas Llosa, principia 
o livro A Guerra do Fim do Mundo, a saga de Canudos. 

O novo acadêmico chega alto ~ J1!:agro_ ~as não d~ ~rfil. 
Entra de frente· nesta Casa, credenciado pelos valores funda
mentais à convivênCia acadêmica: pemambucanidade, servi~ 
ços à cultura, produção intelectual, honradez irretocável. 

O seu ingreSs-o, fisiC<iinente, ·parece -de perfil mas na ver
dade é o de uin retrato de corpo inteiro, e até enxundioso, 
se a avaliação foi- a dos merecimentos morais e intelectuais. 
-----"A propósito da magreza qUe lhe valeu apelidos de "Mapa 
do Chile" e de. -:'Figura de el Greco~·, devo esclarecer que 
Marco Maciel, ;3.0 contrário do que se diz, gosta de comer. 
É só vê-lo atracado a um prato de massas, a uma sobremesa 
de goiabada em calda com queijo do tipo catupiry. Esta combi
nação daria para engordá-lo quase ao nível de um Oliveira 
Lima, não fosse .degustada· apenas uma vez por semestre ... 

Res PubHca 

Reconheço-lhe_ o apetite _prefencial: o da ação pública. 
Esta não é uma:gloríola. Procede alardear-lhe vitórias, tenaci
dade, noites indormidas, auxiliares exaustos e em processo 

--de desnutrição, modernidade nada modernosa no jeito de 
administrar, propostas de longa maturação e de densa forma
tação. Tudo misturado. 

Bergson lembra que o intelectual na política realiza-se 
em homem completo, aliando o pensamento à ação. É o que 
tem acontecido com Marco Maciel. 

As idéias respondem pelo- impulso e o breque de- suas 
aÇões. E sem deixar de sonhar. "Só o··sóD.ho é eterno porque 
naõ se modifica riunca". falou Borges. 

A leitura dos discursos, conferências e livrps que nos 
oferece, mostra, à suficiência, a ética com que acomoda o 
seu tanto de Maquiavel ao seu tanto de Cervantes, o tanto 
do pragmático ao muito do idealista. Afiital de contas, já 
foi lembrado que São Pedro operou politicamente a lição 
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de Jesus, ~ partir de qu~dCd:nstalou em Roma a sede da 
Igreja. · 

Klauss Mehnert argumenta que o intelectual nunca dev~· 
ria meter-se em política, já que lhe faltam senso de oportu
nidade e capacidade de tor:nar decisões. COnseqüentemente, 
não pode agir com eficiência no campo políticô. Engano do 
mestre de Aix-la-Cbapelle, pelo menos em relação a homens 
públicos da espécie máeieli~ná. 

Na verdade, Marco M ciel deve sofrer a dor da ·sofisti
cação de tqdo intelectual, q e é a de não se conceder descul
pas. Mesmo estando certo,. não lhe basta.- Ê- preciso- estar 
certo na hora certa. É necyssário lutar pelá felicidade da sua 
gente, mas não como felicidade oriunda ~o sofriment_o que 
se cansou e sim em conseqüência de uma linha que principia 
na esperança, não sentada mas de pé, tal qual nos versos 
de Cassiano Ricardo. __ 

E ainda: é visível .'ilue tem necessid3.de em. negar raZão 
a Churchill quando dÍt;a que o politico deve ser capaz -de 
prever o que vai passar-se amanhã, o que vai passar-se mês 
que vem, e o -que vai passar-se no próximo ano, com uma 
condição: a de ~aber explicar depois pOrque nada do que 
previsto aconteceu. 

Acadêmico Marco Maciel: 
Prepare-se a fim de ver ao seu derredor a cena comum 

à vida de José de Alencar: os intelectuais julgando-o pelo 
que faz o político e os políticos julgando-o· j>elas ações do 
intelectual. Ajude, tam~~PJ., a desfazer aquela postura de inse
gurança, denunciada por Austregésilo de Athayde, quando 
homens de governo em geral consideram indigno de suas res
ponsabilidades devotar:-se às letras, no temor de ser tratados 
como literatos. Em verdade, porque alguns não gostam de 
ler, não sabem escrever, pouço pensam e têm ciúmes de quem 
freqü.enta esses hábitos para eles já exóticoS. 

A Politica na Academia 

Não é nova, sabe-se, a empatia acadêmica em relação 
aos pOOticos e disto-o seu discurse) deu-nos uma visão universal 
e transtemporal. Vejo dois exemplos fáceiS pãra mim. Quândo 
aqui cheguei tinham ou hayiam tido militância política: Ulysses 
Lins, Barreto Campelo, Costa Porto, Luiz-Delgado, Nilo Pe
reira, Aderbal Jurema, Gilberto Osório, An:drade Lima Filho, 
Jordão Emerenciano, para só falar dos que desgraçadamente 
já se foram. Outro_ exemplo: sem certeza de mencionar a 
todos, foram governadores de Estado e acadêmicos da Brasi
leira: Dom Aquino, Octavio Mangabeira, Luís Viana, Carlos 
Barreto, José Carlos Macedo de Sousa, Getúlio Vargas, Laura 
Müller e o célebre autor de A Bagaceira. Lá· se encontram 
os ex-inquilinos dos palácios dos Leões e do Campo das Prince
sas, respectivamente, José Sarney e Barbosa Lima Sobrinho. 

Ressalto, ainda, dois perfeitos abonadores para essa con
vivência- da política com a atividade do intelectual, que se 
juntam ao nosso, ao nossíssimo Joaquim Nabuco: 

Josué Montello, reconheceo,do que há ''essencialidade 
política nas Academias" e Machado de Assis afirmando, "na 
Academia a poh1ica é o sentimento mais ativo de todos e 
a ABL, graças ao seu quociente de mortos, jamais fqi uma 
Academia morta. Os abençoados mortos deram-lhe a mais 
preciosa das vidas -avida eleitoral". 

A política, ãssim como em relação a outrOs de nossos 
confrades, deu a Marco Maciel boa_ oportunidade para ouvir 
o povo, conhecer-lhe as agruras, acumular experiências que 
se converteram também _nas palavras dos seus textos,_ onde 

o político adota maioJ:" assunção de respo!J.Sabilidade, em lugar 
de, reclamar os seus direl"tos. · 

A ação política nãê;F "em grande parte p~lavra- umto 
a que se diz e ~a que ... se cala, como a que se ouve e a que 
se guarda; a que se i~agina ter sido silenciada como ptinqpal
mente a que se cumpre?", pergunta José Sarney ao se empos
sar na Academia Brasileira. 

Foi muito bom que Marco Maciel buscasse a nossa compa
.Qhia, ofertando-nos as conquistas da intensa trajetória no pla
no político-administrativo. Era natural que, ·n~ma hor~, escu
tasse saudações de chegança numa Academia. Essa hora che· 
gou. . 

O aplicado aluno do Colégio Nóbrega, o redator do jornal 
Tic-Tac, o diretor da revista Súmula ---aventura editorial 
onde estavam juntos o irmão José e os amigos F. Bandeira 
de Mello e Fa;rnando Menezes - o estudante de _Direito,

1 

o professor uQiversitário, o secretário de Estado, o Ministro i 
da Educação, o parlamentar que inclusive presidiu a Câmara 
dos- Deputados, o Governador tinham de chegar aqui. Aqui, 
por ·enquanto ... 

Lá de longe, os símbolos culturais de Pernambuco, cm 
suas matrizes olindenses - a cidade ainda mais alteada em 
suas colinas- alegres vêem-no receber estes bras_ões de pres
tar. Consentem e aplaudem. Não são eles, tão -somente -
por igUal há fogueteS no ar vindos de lares humildes, quase 
mocambos, essas casas enfermas. Pernambuco fica honrado 
pela escolha que fizemos consãgtadoramente. O Sertão, o 
Agreste, a Mata e o Litoral, que Maciel conhece como a 
palma da mão, batem palmas para ele. · 

_Cheguei aqui o mais moço, o menor de todos. Agora, 
não sou b mais ·moço. Continuo pequeno -ainda que gordo 
-porém uma vez convidado a saudá-lo, me considero maior 
que eu mesmo. Igual emoção aconteceu quando presidi a 
casa de Carneiro Vilela, dando-lhe as condições de dizer 
que esta é a mais bela sede de Academia de todo o Brasil, 
sem esquecer Paulo Guerra, o Governador-vaqueiro, benfei
tor das nossas letras, e sem escrúpulos ao dizer que o nobre 
recheio da Casa, foram minha mulher e o acadêmico José 
de Souza Alencar que começaram a compor com bom gosto, 
conhecimento e dedicação. 

Tingido de certa distância, recordo as nossas conversas 
nas ruas Afonso Pena e Dom Manoel Pereira - na casa 
dos seus pais ou na de Jackson Jatobá e, depois, no jardim 
da minha casa no Derby, ao passar para o seu trabalho na 
Faculdade de Odontologia; as competentes aulas de mestre 
Potiguar Matos e do padre Lamego (a quem chamávamos, 
por brincadeira, de padre Xamego); o tempo intenso da poli~ 
tica universitária; o velho PSD de José Maciel e também, 
em nível municipal, de Antônio Vilaça; as saudades pemam
bucanas que nós saramos um no outro, em Brasília; a afinidade 
com o Direito Internacioal; a rivalidade Náutico x Santa Cruz; 
a expressão "xará" com que nos tratamos; a amizade consis
tente e crescente de nossas famílias. Tudo isto emoldura o 
que lhe digo agora. 

Ainda não estamos nós dois, de todo, nos longes da sauda
de. Nem, penso eu, somos daqueles que chegando áos cin
qüenta não podendo dar maus exemplos, dão conselhos. 

Disse, há pouco, que aqui não sou mais o delfim. Frede
rico Pernambucano me tomou o posto. Na Brasileira, ainda 
o so_u. E também é de Pernambuco o decanato, ocupado 
por Barbosa Lima Sobrinho. 

Mas, como lhe disse, estamos a caminho da semí provec
tude. Não se inquiete com a calva luzidia, que as lâmpadas 
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dos cinegrafistas tanto ressaltam, para desconforto de Gisela 
e de Maria Christiana. D' Annunzio, quando um de seus admi
radores se espantou por ser o poeta tão calvo, respondeu 
firme: c~ - • 

- A erva não cresce na cratera. 
E tinha razão. A Marco Maciel, como intelectual, foi 

reservado o esplendor da ação, de uma maneira muito natural, 
e que teve sempre o aval dos conterrâneos. A ponto de, às 
vésperas da sua indicação ao G_o_verno do Estado, um poeta 
popular ter intuído _o seguinte, na "Academia-Anexa", do 
nosso Paulo do Couto Malta, sob o desafio de glosar o mote, 
Se não for o Maciel, é uma zebra legal: 

"Se não for o Maciel 
É uma zebra legal 
Escolham seja quem for 
Podem fazer um contrato 
Mas eu tenho um candidato_ 
Para ser governador 
É um jovem de valor 
É de valor integral 
Do Sertão à capital 
Desempenha seu papel 
Se não for o Maciel 
É uma zebra legal" 

Educação e Cultura 

Muito aprecio a postura que tomou, em particular ao 
tempo de Ministro da Educação, na defesa da idéia de interar 
educação e cul~ura. São palavras suas: 

"A educação é uma verdadeira interiorização da -
razão. Nela se conjugam admiravelmente os valores 
da tradição e do progresso, visto que por ser capaz 
de receber a herança e dos seus antepassados, de com
preendê-la e assimilá-la, é que o homem se capacita 
a melhorá-la e desenvolvê-la." 

E mais adiante, no mesmo livro, Educaçáo e lí'beralismo, 
endossa a visão da cultura não apenas como conéeito amplo, 
mas, de abrangência, onde consideram-se tanto os bens móveis 
e imóveis Plenos de valor histórico e artístico, quantO os_ bens 
de produção cultural. Desde então é possível partir para uma 
política de desenvolvimento do fazer cultural de uma gente. 

Jean Lacroix acredita que a humanidade se funda no 
dever que cada um tem de transmitir aos vindouros a-quilo 
que recebeu dos antepassados -e aperfeiçoá-lo. 

São exercitações_do tempo tríblo de que falou, com sabe-
doria -sabedoria, de sábio -Gilberto Freyre. __ _ 

Marco Maciel acredita na cultura como fonte de criatiVi:. 
dade, dinamizadora da sociedade moderna, reordenadora des
sa sociedade no sentido, inclusive, da superação de crises. 
É- o passado funcionando como ponto de referência e não 
como algo a ser repetido. 

O futuro, creío, fica desdobrado em treS -morrien-tos: o 
futuro passado, aquele que, imaginado, não aconteceu; o futu
ro presente, o que hoje vem sendo concebido para o amanhã; 
o futuro futuro, aquele que ainda não formatamos. Para en~ 
frentar esse futuro uma senda está aberta; se não a seguirmos 
ninguém esperará por este upaís-do futuro": a senda do conhe
cimento. 

As marcas digitais do entendimento tentacular do conhe
cimento- educação, -cultura, ciência, tecnologia- o nosso 
novo acadêmico cunhou ao tratar ou ao dirigir com senso 
de convergência essas áreas específicas da administração, em 

forma muito própria. E mereceu de Jorge Bornhausen, no 
prefácio de Educação e Liberalismo, este exato d-estaque: 

".F:iei a uma postura .liberal que corresponde às 
suas idéias e ao seu próprio modo de ser, o autor deixa 
a ma~ca desta posição de princípio na definição dos
proble~as educacionais e _de suas possíveis soluções, 
a começar pela rejeição de quaisquer uniformidades 
impostas de cima, empo~recedoras da iniciativa e da 
·criatividade dos cidadãos e, por isso mesmo, avessas 
ao esp~ri_tO democrático. Neste s_entido, advoga, com 
firmeza~ o princfpio da liberdade_ de ensino, indispen
sável à manutenção de uma sociedade que é e quer 
continuar a ser pluralista." 

A Aca-demia Pernambucana de Letras vai lhe dar aliciante 
oportunidade de alongamento das reflexões sobre temas cultu
rais, abrigada- no pálio do "inequívoco sentimento cívico", 
que desde a fundação vem forjando esta Casa. Este julga
mento é seu ftQ extraí do seu livrõ Vocação e Compromisso. 

Nas Acade,mias, é lição de Alceu Amoroso Lima, são 
de duas ordens as funções - de tradição, de manutenção 
do que ficou' de b_om e merece preservação: e de criação, 
de renovação da cultura. Por isso tem razão Evaristu_de Mo
raes Filho, que diz em seu notável discurso de posse na Casa 
de Machado: "Na verdade a Academia não dá nem tira talento 
a quem quer que sej3: ... A Academia, afinal de contas_, são 
os próprios aêadêmicos, em sua-diversidade de temperamentos 
e vocações. çom.o. um corpo porOSo, ni.inca opaco. aberto 
a_ ~odos os gê;qeros literários do- p3ís: da poesia, da ficção 
ou _do ensaio.-~~ A Academia é aquilo que os acadêmicos fazem 
dela ... " 

O Brasil pfecisa de investir na Cultura, carece .dos que 
se dediquem a ~la, merece que nos aconteça uma espécie 
de Renascimento. 

Para tanto a Academia conta com a sua participação. 
Não lhe faltam as qualificações e não lhe faltam os sofrimentos 
em desafios superados. Regue as nossas raízes, Dr. Marco 
Antonio Maciei.- FOi em função desta constatação que Carlos 
Castello Branco prefaciando-lhe, Idéias Liberais e a Realidade 
Brasileira, astllta.merite, diz em certa 3.ltura: 

'
4 
•• , ·este livro, que alia pensamento e proposta 

de ação. _conforme o estilo desse senador que, ainda 
joVem, já"" fOi presidente da Câm3.ra dos Deputados, 
governador de Pernambuco, ministro de Estado e presi
dente de partido. Para quem nasceu no Nordeste, des
favorecido pelos desequilíbrios regionais-que disCriíni

- nam também seus filhos, excluindo-os da disputa pelo 
poder nac~onal, isso é quase_ u-ma biografia completa. 
Pelo menos até que ideais como os que ele sustenta 
tenham alterado a fisionomia cra polftica brasileira." 

Ficam muitO bem explicadas as emoções de homem, de 
nordestino, de amigo deles, quand~ dos ~eus discursos à me
mória c?~ 9"ilberto Freyre e de Luiz Gonzaga, brasileiros tão 
complementares no jeito com que amaram o chão de provín
cia, em expressãO provincial nada provinciana. 

Em Gilberto Freyre ressalta Macíel: 
"Seu nome, quase mítico, é sinónimo de trópico, 

de sol, de um pertinaz e abrangente trabalho criador. 
obsessivamente voltado para a instauração de uma nova 
leitura do Brasil, pela qual o nosso País pudesse. enfim, 
identificar-se a si mesmo no encontro de suas raízes." 

Já em Luiz_ GoDzaga, destaca: - -
1'A música teluricamente nordestina de Luiz Gon

zaga, antecipadamente precursora da música popular 
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brasileira, é assim algo que, embora não possa ser en
tendida como música engajada, ''uma denúncia de pro
testo"; é, co_ntudo, politicamente eç>mp!ometida com 
a busca da solução r~gional nordestina1 ~om o perseguir 
para o nosso País d~ um desenvolvime.n~o n~cional mais 
homogêneo - sem distorções; mais orgâpico, menos 
inju-StQ, portanto-. ,. , ·~ -, 

· · · ·~· G~~~g; ~~~- ~~-t~·tó;i~ó ·;;~~~~-p;ctfri~i;~~;;-p~i~ 
p telurismo é manter-se gassetianamente -preso- às cir
cunstâncias locais sCm perder a Visão Qa:s _questões na
cionais oU até -internacionais. Tampouc:o _se pode con
fundir telurismo, regionalismo com Separatismo, pois 
isso seria negar a grande aspiração à' uriidade naCional 
que pr~ssupõe a ~tegração in~er-regiÇ>h~l:" . _ ' , .. · 

J'Udo ass1m aparecej concordo vivamente, porque apren
demos a respeitar os diferentes contextos cültl!fais _que n~s_ 
compuseram em brasileiros. Ensina Gilberto Freyre: H A_ uni
dade brasileira é do que se nutre para ser o 'e'spantoso fenô
meno sócio-econórriico Que -é: da diversidade de regiões -
Brasil no plural- que se interpenetram, comPletando-se no 
Brasil, no Brasil singular." 

Cadeira Eclesiástica 

A cadeira que lhe confiamos é de forte acel)to eclesiástico. 
Como lhe ficam bem companhias de um F:r~i. Leandro, de 
um Mosenhor Severino Nogueira! Sua convicção religiosa é 
exemplar. Sua formação, uma apoteose cristocê.Q.trica de sere
nidade e conhecimento. Apreciam-na de cong~e:gados maria-
nos a agnósticos. __ ~ ___ _ __ _ _ _ 1 - _ 

Desconfio que se houvesse escolhido o s~qerdócio, hoj~ 
o saudaria assim: 

Dom Marco Antonio", cardeal Macief. . 
Imagino, só por próvócaÇão, o brilho- nos Conci1iOS, aS 

articulações nos corredor~s do Vati~no,_..c? _q>l_!~ibU:_~O espiri
tual à reçlação das Encíclicas, a oporttmidad~ _do splidé"Q_ e 
a impossibilidade da tonsura, tudo enciniid_o pelo exemplo 
das virtudes teologais e cardeais, entre outras de que eu, 
filho de ex-seminarista, coitado de mim, não lhes-Seí OS ilóhl~s. 

Mas foi bom que Deus o tenha destirtad9_ para sei' pai 
de família, grande pai de famt1ia. Foi muitO-bQm! 

Em verdade, em verdade a todos digo que fascina a sua 
postura de católico. A sua Igreja é a da roã() estendida, a 
do amor. Não posso, jamais, imaginá-lo em ãtitudes ~e intole
rância, de má vontade, afastando fiéis, sem àlalogar Corit paro
quianos, sem compreender sentimentos de jovens:, desatento 
aos motivos dos mais velhos, llJ.arginalizando sonhos familiares 
de sadia construção, ignorante dos serviçoS prestadoS por 
membros da comunidade, enchar~do de preconceitos, con
fundinâó arte com lascíVia, colho os mentecaptos que cobriam 
corpos nus em pinturas de museus, confundindo a sua mente 
com as telas. 

Não. Não e não. . 
A sua Igreja é a que tem éclat. Não~ é a cfístõrçâo~ da 

Igreja. Não atemoriza, não estiínUla diáspora, não escurece, 
não separa. 

E digo, provando: 
Marco Maciel conseguiu que João Maurício se fOrinasse 

na boa trilha da prática católica, a partir de uma semi-iilsu
bordinação do filho caçula. 

O caso foi o segUinte: um domingo, o pai chama a família 
para a missa. Todos se preparam e o garóto_ João Maurício, 
impassíVel, anuncia: 

-Não vou. 
-Por que, João? 
- Não fUi COnYldado .. Mamãe me disse que não se vai 

a um lugar sem ser convidado~ . . · . . · . _ . _ -
Marco Maciel arranjou-lhe um. convite. Convite perma

nente. 
-praticou a diáspora ao contrátiç>. O emblemático compor

tamento merece ser seguido. 
Mas como identificar o balizamento da conduta de Marco 

Maciel sem os pais; dona Carmem e dr. Maciel; e a: mulher 
Anna Maria, a admirável Anna Maria? 

·Josué Montello me observou, certa ocasião, que Heine 
estava certo ao reconhecer que o escritor, em casa, preciSa: 
contar com o silêncio da companheira. O político, também, 
digo eu. Não_só do silêncio mas da palavra que não o quebran
do, ajude na hora polémica; que não o violando, seja a confian
ça ante tropeços de. vida. 

Anna Maria nunca faltou. 
E o pai? 
O filho mesmo pode explicr, como neste texto: 
"E no seu exemplo, (do pai) aprendi a identificá-la (a 

política) como uma síntese de desprendimento e coragem, 
conhecimento e ação, de ousadia e prudência, de inteligência, 
discernimento e responsabilidade." 

Já de dona Carmen_ quero contar cena estupenda, daquela 
conversa do coração de mãe, a desfibrar fibra por fibra .. -. 

Era época de vestibular para a Faculdade de Direito. 
Muita queima de pestana. Madrugadas de olho aberto. Ale
grias adiadas. A casa repleta de colegas para estudos em grupo, 
desatentos à alimentaçãç ~concentrados nos livros. Ele fugin
do de dona Carmen. Ela implora, sem sucesso, -que fome, 
pelo menos, um copo de leite. Vencida, desabafa: 

''Q-uandO pa.Ssar·o -vestibular, 'vou tomar conta da alimen-
taçãO deste menino." 

Ao que parece, o vestibular contínUa ... 
Acadêmico· Marco Maciel: 
O final do seu importante discurso de posse é um .. ato _ 

de f~_, aquela operária de todas as vitórias, a que se referiu 
Nilo Pereira. A fél_ o pov_o, ~ ~ol das praças são as derradeiras 
imageris de sua fala. -

Pois bem, à maneira da recordação que dias atrás fez 
no jornal O Globo, "Lembrai-vos de 22", também devo lhe 
dizer que esta sua nova Casa comunga dessa fé- e dessa espe
rança. 

O Brasil confia, aiilda que esteja tão- dessangrado, tão 
despossuído, tão carunchoso, nos seus filhos, nos seus líderes. 
Se hoje já não te"mós heróis pelo menos qQe nos protejam 
Os líderes, no esforço de olhar para os humildes destinos dos 
que deslizam em nosso derredor. . 

Bernard Shaw dizia que só temos tempo bastante para 
pensar no futuro quando já não há futuro em que pensar. 

Então, cuidemos. Não consintamos que a oportunidade 
vá- fluindo lentamente como o tempo dos meninos. Há que 
vigiar o amanhecer. É preciso buscar novas alvoradas. Poente 
não tem intimidade com o futuro. A caquistocracia não é 
o nosso destino. 

Senhor Presidente 
Confrades 
Senhoras, Senhores 
Dileto companheiro Marco Maciel: 
Vida que segue. 
Para Vinícius de Moraes, em pessimismo: 
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"Tem dias que eu, fico 
Pensando na vida 
E sinceramente não vejo _sa(da 
Pois é: a vida tem sempre razão. 
Pois é: à vida é que está com a razão." 

Para Drummond, em conformismo: 
"~ta vida besta, meu Deus" _ 

Mas OJavo, zagueiro do_ Olaria, elo Rio de Janeiro, na 
década de 60, ainda que de um time perdedor,só enxergava 
otimismo. É dele a frase: ---

"Tudo fazere mo pela vitória" 
Eu, me segurando nos co~igos de mim, sugiro-lhe: fique 

com01avo. _ ------------ - - -

DISCURSO DE POSSE DO SENADOR MARCO MACIEL. 
NA ACADEM!APERNAMBUCANA DE LETRAS. 

Cumpro, hoje, nesta venerável iilStituição, cuji devOção 
de seus membros parece semelhá-la a um templo, o primeiro 
ritual de minha vída de acadêmico. 

Mas não serão apenas rituais as palavr~s que ora pronun
cio, para expressar o meu agradecimento pela maneira com 
que fui ungido, aqui, em tão generosa sagração eleitora1, e 
o meu contentamento por poder penetrar nos fascinantes do
mínios da Academia Pernambucana de Letras. - - -

O poeta Manuel Bandeira, certa vez, em Cãii3 ~:( um 
escritor pernambucano, disse, muito modestamente, merecer
o seu busto em praça pública, no Recife, pelo esforço-e JYaCiêii-:. 
cia com que havia longamente posado para o escultor Celso 
Antônio. 

Quanto a mim - Deus haverá de perdoar a imodéstia 
-espero merecer esta convivência, pela admir~ção que nutro 
aos seus integrantes e igualmente por devotar minha vida, 
pensamento e ação, à políticit, através da qual dispenso perma
nente atenção à literatura, à educação e ciência, à pesqUisa; 
à tecnologia, ·ãs artes, ã cultura, enfim. _ 

A política, em sua cOrreta aC6pç8.o, não ·conhece fronteira 
entre o pensar e o agir, seb.do a ação antecedida sempre pelas 
idéias, cujo diálogo, ressalte-se, constitui essêncfa_âo--processo 
democrático. . . 

E quem diz idéias ou ideais, quem diz diáiÕgo~ pfe-sS_u-põe, 
na política ou fora dela, em maior ou inenór grau, mas-neceSSa
riamente, uma· relevante contingência de valores intelectuais 
afora os princípios morais que a tudo- eiDbasam. 

A sua maneira abrangente, quase diria ecuméniCa, a Aca
demia não é apenas uma reunião de literatos ~ poetas ou 
ficcionistas- pósto que aqui, como na vida, eles sejam virtual
mente imprescindíveis. Nela domina a força das iêiéias nas 
suas mais ricas manifestações. 

A Academia abre espaço, em síntese, para ã- fe"flexão 
sobre a relação por veZes· fntiina entre a arte das letras e 
a arte da política, esta também situada, por exemplo, no âmbi
to das memórias, compreendendo diários, cartas,- biografias 
e autobiografias, muitas vezes de elevada feição literária. 

A literatura brasileira, de certa fonna ainda pobre nesse 
gênero, nele tem encontrado alguns casos exponenci::i.is-. Não 
são raros os homens públicos que têm oferecido interpretação 
significativa- doS --acontecimentos políticos ou testemunhado 
fatos relevantes de nossa história. 

O próprio discurso, que é a principal ferramenta do políti
co, o seu instrumento por excelência, e que nos últimos tempos 
vem sendo talvez um dos menos apreciados dos gêneros literá
rios, depois de um longo prestígio e apogeu, e cUjo declínio 
se dá menos por causas intrínsecas e, sim, pelo mau uso que 

-se vem fazendo da oratória, pelo seu mau uso barroco ou 
rococó, pelo seu abuso demagógíco nos palanques; mesmo 
Q :discurso, friso, pode não apenas orilar mas consubstanciar 
toda uma obr~ de pensamento e de literatura como, no campo 
r~gic;>so, fo~ p. caso estelar do padre António- Vieira ou do 
meu antecessor, Monsenhor Severino Nogueira, de quem a 
fala densa e elegante, no púlpito ou nos salões de conferência, 
tanto ressoa em nossà memória~ -

Assim, admitindo-se a natureza específica da literatura 
- tendo um fim em si mesma, valendo-se por si mesma, 
e ~não veículo de _Qutros objetivos - não há como não se 
r~ss'!_ir a sua utilização pela política: É, Como vimos, a_hipótese 
dos textos de' memórias ou dos ensaios historiográficos ou 
de filo.sofia po"Iltíca ou, por excelência, do discurso, o desenvol
~~entO de u~a proposta destinanda a persuadir ou empolgar. 
_.,Não se pode, Portanto, retir;:trdo político, para o qual, 

na opinião ~preConceituosa de muito.s, ~udo é somente ação, 
movimento e Prá.ginatismo-, a glória. do esplendor intelectuaL 

Entendo-á Política, insisto, como atividade que associa 
pensamento e ação, compatibilizando-os num eticismo de con
duta que leva a sociedade à satisfação de interesses coletivos.: 
assim, perfilho a concisa definição que lhe deu Alceu Amoroso 
Lima, Tristão de AtaíQe, ao compre·endê-la como "ciência, 
virtude e arte do bem comum". Para exercitá-la, po~s. é cada 
vez mais necesSáriO -ter seiiipre prese"nte um ideário a orientar 
a ação, a presidir oS atos e decisões, nunca dessegando o 
pensar e o agif. 

Em seu excelente ensaio biográfico sobreMirabeu, Orte
gay Gasset ptev'ine: "Não se pretende excluir do político a 
teoria, a visão puramente intelectual. A ação tem nele que 
ser precedida de uma prestigiosa contemplação." 

E constata pelo exemplo: "César,_ enquanto atraVessãva 
os Alpes em sua liteira, compõe um tratado de Analogia, 
como Mirabeau, ~screve n~ prisão urila gramática, e Napoleão, 
em sua tenda de_ campanha, sobre a neve russa, o minucioso 
Regulamento do teatro francês. Lamento que a veracidade 
me obrigue a dizer que não acreditarei jamais no talento de 
um político de quem não se tenha ouvido coisa parecida, 
Por quê? MuitO siinples. Essas criaçõe~ Suplementares e supér
fluas são um sirit_~J;lla inequívoco de que esses homens sentiam 
fruição intelectual.,. 

"Com o progresso dos tempos :--- conclui Gasset - a 
sociedade se tor_:na mais complexa e os políticos pensam ser 
cada vez mais intelectuaís, quer se queira ou não. •• 

Joaquim Aurélio Nabuco de Araújo, a um só tempo polí
tico e escritor, adota a mesma linha. Ao di~cursar ~ como Secre
táriO-Geral, na inauguração da Academia Brasileira de Letras, 
afirma sem rebuços: "Eu bem sei que a política, ou, tomando-a 
em sua forma mais pura, o espírito público, é inseparável 
de todas as grandes obras: a política dos faraós reflete-se 
nas pirâmides tanto quanto a política ateniense no_Partenon; 
o gênio católico da Idade Média está da a002 Divina Comé
dia, como o gênio protestante do protetorado está no Paraiso 
Perdido, como o gênio da França Monárquica está na litera
tura e no estilo dos séculos XVII e XVIII ... ".E agrega: "A 
politica, isto é, o sentimento do perigo e da glória, da grandeza 
ou de: queda do país, é uma fonte de inspiração de que se 
ressente, em cada povo, a literatura toda de uma época", 
mas adverte, com oportunidade, que ''para a política pertencer 
a literatura e entrar na Academia, é preciso que ela não seja 
o seJl próprio objeto; que desapareça na criação que produziu 
como o mercúrio nos amálgamas de ouro e prata". 
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Lembro, na mesma direção;dc Gaulle, o estratego, herói 
e estadista, para quem a básica tarefa do hoinern de eStado 
deve ser a de converter ''idéias em realidade''. Assim é possfvel 
ao político aspirar nãn ·apenas ao êxito eleitó.ral - glória 
efêmera, sucesso que se dissipa rapidamente; quando não 
a olvida a memória coletiva- mas certamente· ao reconhe
cimento que lhe garanta senão a perpetuidade de seus gestos, 
pelo menos a perenidade de suas idéias. · 

Como sabemos, as idéias se cristalizam em ideais e estes 
em flama: a atividade política, portanto, perpassa o imaginário 
coletivo; vertebra às suas ações, projetando-se no tempo além 
de todas as latitudes imagináveis_ e de todos os limites alean-· 
çáveis. - -: ,-~-7,. · 

Sem jamais haverpensado ao longo de minha_ vidã: pública 
obter a láurea acadêmica - que eleva, honra ·e consola - · 
não devo deixar de proclamar que a presidir meus gestos 
está sempre a convicção de que em política não se pode disparM 
tir idéia e ação, aquela precedendo a esta, de.sorte que se 
consiga, com discernimento, ousar colocar os dedos nos raios 
da roda_da História. -Somente assim ~sa atividade, da qual 
dimana enorme labor, dedicação integral e busca obstinada 
aos o_bjetivos, poderá merecer a aprovação· dos coetâneos e 
consolidar os valores que balizarão a saga dos p6steros. . 

Não são os políticos ·o espelho da sociedade e UIJ;ta forma 
de materialização de suas potencialidades? 

Repito, com Roger Garaudy: ''A política é reflexão sobre 
o sentido do homem e como descobrir os meiqs para obter
esse fim. Quero dizer, como dar_a cada criança que carregue 
dentro de si o gênio de MOzart as condições. -para ser um 
Mozart." 

Ainda que a "DeÇ1ar:J.ção dos.Direitos dQ:Homem e do 
Cidadão - já se disse iror;licame_nte - .tenha OlviéiãdO de 
assegurar o direito de se contradizer, não á_eio ser_ possível, 
em política, prática de rígida coerência em Se tratandO -ae 
realidades extremamente cambiantes. Não deve haver, poM 
rém, conflito entre dizer e fazer, pois de outra forma se retira~ 
ria do discurso toda a autenticidade de seu conteúdo. "SupriM 
mida a palavra, o que se torna a yoz'?'~ndaga Santo ·Agos
tinho em um sermão sobre_ São João. ''E_s.vaziadã.-de sentido, 
é apenas um ruído. A voz sem palavras ressoa no· ouvido, 
mas não alimenta o coração". É o que tamb_é.m ensina a sabe
doria do Velho Testamento, imersa no EclesiátiCO: "O fruto 
revela como foi cultivada a árvore; assim, a palavra mostra 
o coração do homem ... Pois é no "falar que o homem se revela." 
(Eclo 27,4-7) 

Transponho, pois, os umbrais desta Academia, certo de 
não haver conflito entre política e cultura, como não se pode 
tomar dissímil pensamento e ação, mesmo. porque não há 
entre intelectuais e políticos como compartim:entar atitudes 
que se voltam ao aprimoramento da vida social e da .conduta 
cívica. 

O ato político se inicia ho reino das consCiências e seu 
debate se prolonga no espaço vivo das socie4ades livres, que 
almejamos cada vez mais-democráticas e participativas, edifi
cadas com o cimento da ética. 

RecordeMse, a propósito, o famoso apólogo de ProtáM 
goras, inserido no diálogo platônico de igual nome. Incumbido 
de levar aos homens a arte da política, Mercúrio indaga a 
Júpiter como minísttáMla. Qu-ando se trata, dilucida Júpiter, 
"de competêncía nas artes e construções, os atenienses, com 
os outros, julgam que há poucas pessoas habilitadas a dar 
conselhos; e não suportam que tome a palavra alguém que 
não pertence a esse grupo". Contudo, em ·se tratando de 

uma deliberação política, toleram que qualquer pessoa se ma
nifeste. E adiciona: "A diferença-entre a arte da política e 
as _outràs artes está em que a primeira não se ensina, e não 
se ensina porque é património de todos.". 

Assim perlilho a observação de Max-Weber, inscrita em 
famoso ensaio, de (j_ue há três qualidades determinantes no 
homem público:· paixão~ no· sentido de propósitO a realizar. 
isto· é", -devoção a uma "causa"; sentimento de responsabiM 
lidade, que o iinpele -á ColocarMse a serviço dessa causa como 
estrela polar determinante de sua ativiâade; e senso de propor~ 
ção, característica psicológica fundamental do político. Quer 
isso· expressar, assinala Weber, que o político deve ter a faculM 
dade de permitir que os fatos ajam sobre si no recolhimento 
e na calma interior do. espírito, sabendo, por conseguinte, 
manter à distância os homens e as coisas. 

S~nhores Acadêmicos, 
O confrade potiguar Matos --agora posso ·assim chamar 

o meu sempre professor de História -- em sua rica fala de 
recepção nesta Casa, citando o humanista Luiz Delgado, tam
bém meu exMprofessor, descobre com relação à ~deira n~ 
21, "que há nela uma espécie de tradição, como s.e ela tiv~i_sé 
um'destiitO e como se, através da sucessão do& indivíd,uos 
e d_a '_ba)t~úrdii dqS ~ont~Cimentos, alguma afinidade nlisteM · 
riosa tivesse andadp_- a _aproxim3.r os seres. a reuni-los em 
grupos, "em categorias, em linhagens." 

_ · · ~~ logo depois, ajunta: "Ao tentar aprofundar a tese 
de Delgado e_ rias linha do seu próprio raciocínio, acont~M _ 
ceu-m.e·o medO de estar partiildo uma surpreendente cadeia 
de inteligências ou ferindo a harmonia de cativante arquitetura 
espiritual, como os velhos templos góticos do mediev:o, ~rgui
da com a colaboraç~o paciente e sábia do ten:tpo, sem pressa 
ou. iffi[iroVisaÇão". 
------'-o mesmo parece acoritecer, é a conclusão a que també_m. 
cheg(), quanto à cadeira que agora passo a ocupar. Quem 
sabe por estranhos, porém compreensíveis desígnios, explo
rando coincidências para magnificá-ias, lavrando em rica pro
víncia cultural, expungindo o que não é relevante, observo 
um só pensamento a percorrer a todos os ocupantes da cadeira, 
cujo patrono é o Frei Leandro do Sacramento, nascido nos 
fins do século XVIII, um dos muitos religiosos a integrar 
o- cOnjunto dos patrocinadores desta Acaderriia. Em todos . 
eles; percebo, a marcar sua-s respectivas produções intelec
tuais,-uma acentuada similitude de contudo -tanto pela busca 
da liberdade, quanto pela defesa de uma sociedade menos 
injusta _:_ e notável identidade nas convicções religiosaS. 

Em todos eles, salvo Alfredo de Morais Coutinho, eleito 
em 1927 e falecido em 1938, sem que haja tomado posse, 
de Armando Taborda de Souza Gaioso, seu fundador, passanM 
do por Ceciliano Célia Meira de Oliv-e_ira Melo, o reconhecido 
Célia Meira e alcançando o Monsenhor Severino Leite NoM 
gueira, seu último ocupante, diviso uma nítida e harmoniosa 
linha, em que as vocações profissionais, pendores intelectuais 
e convicções confessionais não se desassociam. São eles pes
quisadores, historiadores- de história natural Ou das civilizaM 
ções -~ jornalistas ou articulistas e, sublinhe-se, mais uma 
vez, praticantes do mesmo credo religioso. O professor Célia -
Meira, seu penúltimo ocupante, faz inclusive catequese religio
sa em sua obra poética, como se pode verificar em muitos 
de seus versos, como nesta quadra: 

"Aos que amam o Nazareno 
Não dê nunca um triste exemplo 
Se não tem Jesus na mente 
Não vá buscáMlo no templo" 
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Frei Leandro do Silcramento, que se :not3.bifizou na vida 
secular como botânico e não participoU, ao lado de" seUs irmãos 
de clero, da Revolução de 1817, a chamada "Revolução dos 
Padres", legouwnos, -porém, como- cientista, significativa ·con
tribuição para o -conhecimento .de nossa flora, hoje objeto 
de tanta controvérsia internacional, depois que a ecologia, 
uma das denominadas "comunalidades" do mundo mo.demo, 
possibilitou a redescoberta da sua importância na formulação 
de projetas orgânicos de desenvolvimento. Esses projetos, 
ressalto, contribuirão para a realização integral do homem, 
a ponto de se excogitar atualmente da elaboração de um "Esta
tuto da Terra" -a exemplo da Dedaração dos Direitos c do 
Homem. 

Aliás, a presença do Frei Leandro do SacrameD.to ao 
lado de nove outros religiosos, como patronos de cadeiras 
na Academia Pemambucana de Letras, nos faz refleti! -sobre 
a influência da Igreja em nossa formação cultural. 

De fato, não é possível esci-ever -a liistórià- do- Brasil, 
à margem da história das diferentes ordens religios3.s, como 
observaram, entre outros, Fernando de Azevedo e Gilberto 
Fre·yre. Elas atuaram, ativalriente, na-V1d3 brasileira desde 
os albores da nacionalidade até os dias mais receriteS da rej)ú_
blica. Ninguém pode desconhecer, apenas para retofçar um 
aspecto, que o ensino em nosso Pafs DasceU da grande contri
buição que deram os je~uítas, ein particular, e ·as ccinfissões 
religioSas em ger:il. Súa importância levou CáPlstrano de 
Abreu a inferir não ser correto escrever a: História do Brasil· 
ignorando a presença da Companhia de Jesus. Não_ apenas 
durante o perí()dO inicial de colonização, em que eram suas 
as únicas esc_oh1s existentes, mas também depois da emanci
pação, frise-se uma vez mais, em que tiveram ã- séti lado, 
além da presença do Estado, a participação das escolas leigas 
d_e que _estão cheios de referênci~ os _nossgs arqulVqS_ histP_
ncos. · Isso sem_ mencionar a existência de padres, frades e 
freiras que exercitava~ outrOs misierCs ~ éronistãs, pesquisa
dores e políticos - e quão numerosos foram eles, SObi"etudo 
nas Casas Legislativas do Império[ 

O Monsenhor Severino Nogueira, de quem fui paroquia
no durante o período em que, como governador, tornei-me 
inquilino do Palácio do Campo das Princesas, e ao qual tenho 
a honra, ornando a minha biografia, de suceder na cadeira 
de n9 22, sublinha em dois de seus bem tecidos e pesquisados 
trabalhos - a Conferência sobre Dom FrancisCo CardosO 
Aires e o Oiscui"So de Posse nesta Academia- a importância 
desse fato, apoiado em estudos de mestres como Sílvio Rome
ro. Para este, assinala o Monsenhor Nogueira, "a unidade 
religiosa, consolidada pelo catecismo dos jesuítas, e a unid;1de 
jurídica, junto das ordenações do Reino são fatores de unida
des nacional". 

Ao falar de sua opulenta e canónica figura de sacerdote, 
lente, orador- um autêntico Mont'Alverne dos novos tempos 
-não tenho como deixar de fazer uma afirmação que pode 
parecer tanto pretensiosa quanto ousada. Reportowme à proxi
midade que creio existir entre a atitude do sacerdote e ativi
dade do político. AsSii:ii como ilão vejo incongruência- como 
aventei anteriormente, entre o Iãbor-ôO llitelectual e a ação 
do político, não consigo divisá-la também entre a verdadeira 
política, que deve ter como objetivo o bem comum, e o minis
tério religioso que, não despreza, antes, valoriza o precípuo 
papel do cristão na edificação de um consórcio humano baliza
do pela justiça social. Daí podermos identificar, na função 
política, uma ação missionária. -

Nisto, creio nãO- estar só! 
O"andhi, um cristólOgo em seu apostoladO pela nao violên

cia, refletia igual ponto de vista: "Minha devoção à verdade 
empurrouwme para a política; e posso dizer, sem a mínima 
hesitação, mas também com toda a humildade, que não enten
dem nada de religião aqueles que afirmam que ela nada tem 
a ver c_om a política.'~ 

A Igreja Católica, da qual Monsenhor Mogueira foi dos 
melhores dos melhores e cultos serviços, é, como qualificou 
o Papa Paulo VI, "perita em humanidade", ao propalar uma 
visão global do_ homem, que ela expressa e sua vasta doutrina 
social. 

Esse ministério pontifício vem se adapfandO à seriiântica 
dos novos tempos- desde a encíclica Rerum Nvvarum, do inspi
rado Leão XIII, o primeiro e sistematizado pensamento "ex
professo" sobre a Questão SoCiãi. 

Defende a encíclica princípios, hoje universalmente acei
tos, que produziram talvez um impacto igual ou maior· ·do 
que o causado pelo manifesto marxista, tal a firmeza: e contun
dência com que verberou a iniqUidade da exploração, por 
parte de duas correntes económicas que se digladiavam, conci
tando "a autoridade pública a tomar medidas eficazes para 
assegurar os interesses da classe trabalhadora, sob pena de 
violar a Justiça que quer seja dado a cada um o que é devido''. 

A doutrina social católica, colocando a Igreja em posição 
eqüidistante de todo totalitarismo político, e que se consolida 
no tempo, define-se a partir de uma visão integral do homem, 
considerado não aperi.as como agente económico, mas também 
como ser lúdico, livre e social, possuidor e criador de cultura, 
necessitando de afeto e capaz de solidariedade e amor; do 
homem, chamado a realizar~se nesta terra, sujeito ao erro, 
porém convocado para transcendente. 

-As encíclicas-posteriores à Rerum Novarum, em grande 
parte .trazidas à lume em sua comemoração, aprofundaram 
e alargaram os preceitos de Leão XIII. Assim foi com a Quaw 
dragésimo Anno, de Pio XII, a Mater et Magistra, de João 
XXIII, a Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, a Populo
nitii Progressio, de Paulo VI, e, de João Paulo II, a Labor 
Eercens, a Solicitudo Rei Socialis e , finalmente, a Centesimus 
Annus, editada em regozijo pela passagem do primeiro centew 
nário da Rerum Novarum .. 

O miriistéi"iOs· SOcial da Igreja atualiza-se quase que com 
a mesma rapidez das mudanças verificadas urbi et orbe, graças 
a sua continuidade associada à renovação; conforme expõe 
o Papa peregrino João Paulo II, assegurando a sua enorme 
perenidade. 

Não é este o papel a ser cumprido pelo político, isto 
é, por todos aqueles que se dedicam integralmente à causa 
pública? 

Tudo isso exige dos sacerdotes -na acepção escatológica 
de sua tarefa - dos políticos, no seu propósito de propiciar 
ao homem sua plena e integral realização, uma generosa e 
contínua atitude de solidariedade em relação ao próximo, 
um permanente gesto de amor. 

Explica-se,dessa f9nna a razão pela qual o carisma, ex
pressão utilizada no passado para caracterizar os portadores 
de dotes sobrenaturais, especialmente os santos e mártires, 
tenha passado também a ser considerado atributo do autêntico 
homem público. Pois, uns e outros, religiosos e políticos, não 
podem prescindir da aura do exemplo que se dá como corolário 
de uma reta conduta dedicada ao bem comum, ao serviço 
da causa que professam. Assim, a ambos cumpre, com o teste-
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mtinhd e a ação; exercitar tarefas catequéticas, de proselitismo 
em favor das convicções e valores que abraçam. 

Nem se pense, todavia, que o ministério do homem de' 
Estado não tenha para a Igreja valor e significa~ão. Ao contrá
rio, a doutrina católica consigna relevante itq.}?Çrtância acres
cente melhoria de vida do homem em seu tr~nsj'o pelo mundo. 
O Concilio Vaticano II (n' 1350) é suficientp]llente esclare
cedor: "A obra redentora de Cristo, que .~rlsiste essencial
mente na salvação, dos homens, inclui também a instauraç-ão 
da ordem temporal. Portanto, a missão da Igrêfa- não" consiste_ 
só em levar _aos homçns a me_nsagem de Ç:P,St?. e sua graça, 
senão também em penetrar no espírito evangélico as realida
des temporais e aperfeiçoá-las". A~sim, a doutrina cristã não 
apenas conhece a importância da atividade POlítica: estima-a 
e exalta-a. 

Acredito, pois, não baver 9escontinu~d3~ P,e formulação 
intelectual naqueles que, sucessivamente, vêm ocupando a 
cadeira 22 da nossa APL. Sem possuir o vasto ca,bedal de 
conhecimentos históriCos: -·a ·profundidade do Saber religioso, 
o fulgor <;los recursos- oratórios que tão· bem 'caracterizaram 
meu predecessor, posso, contudo, afirmar que tenho muitós 
pontos em comum com sua estuante e lhana· individualidade-· 
de cidadão e sacerdote. 

Durante os dezessete anos que integrou estã instituição, 
muito contnDuiu para enaltecê-la, pelo testemunho do Evan
gelho, verticalidade de conduta cívica e devotado cumpri
mento de seus misteres acadêmicos. 

Se um traço, dentre muitos, desejasse frisar na feCunda 
persor.alidade do_ Monsenhor Nogueira, este bem poderia ser 
o de reputado orador sacro. Sim, notabilizou-se justamente 
na oratória, considerada o mais geral dos ramos literários, 
e talvez, por isso mesmo, o mais difícil, posto que exige, 
ao lado de uma perfeita articulação das idéias, um vigoroso 
talento de expressão verbal. 

Examinar a obra e estudar a personalidade do Monsenhor 
Severino Nogueira nos ajuda, igualmente, a entender a impor
tância da diferença entre o intelectual e o erudito. 

Este, expõe Daniel Bell, •'freqüenta um campo de conhe
cimento limitado, tem uma tradição na qual procura encontrar 
seu lugar, acrescentando à massa do conhecimento aCumulado 
e testado, como quem constrói um mosaico ... Está menos 
envolvido com sua individualidade. Já o intelectual tem como 
ponto de partida sua experiência, suas percepções individuais 
do mundo, seus privilégios e carências, julgando o mundo 
com essas sensibilidades". 

Depois desse perfil, qual a dificuldade ~m 'Catalogàr o 
Monsenhor Nogueira como um lídimo, genuino intelectual? 
Sempre demonstrado, cotidianamente, seja rio pUlpito, ou 
em conferências, nos seus diversos escritos para revistas, livros 
e jornais, nos conselhos de cul~ura, nesta Academia de Letras. 

Parece corroborar esse raciocínio o comerltáíio·q ue sobre 
seu discurso de posse na APL fez o escritOr e jornalista _A.fldra-
de Lima Filho, em crónica publicada no velhO Diário de- Per
nambuco: .. Ao contrário da árvore, que lhe tomou o nome, 
Nogueira não cresceu muito por fora. Fez como·o Adamastor: 
cresceu por dentro." 

O poeta Mauro Mota, também escrevendo-sobre o home
nageado, afirma na mesma direção: 

.. Sabe-se que, quando o presidente da APL disse 
'tem a palavra Monsenhor Severino Nogueira', estava 
dando o seu a seu dono, pois, nesta paróquia - e 
digo paróquia no sehtidc amplo, jamais com limite 

na do vigário de Santo Antônio - ninguém mais do 
. .que-ele exerce o domínio sObre a palavra, isto é, sobre 

· 1as palavras. Ninguém, mais. do que ele, sabe reuni-las, 
' '. · expurgando·as:de•mau -caràter, dar-lhes boa_convivên-
. __ . •.~cta e·carga signifitã.tivas·na'e~ressão oral. Oralidade 

· · --e aí-está a ··Vitória do -orador sobre o falastrão ....__ 
-·--que~ se·etévacta·à·rts-Çrita·, permanece viva no cotÍjunto 

:. de valOres .. ". .·,. . . . 

. .- É_ do humanista Nilo Pereira a t~~ils~riÇão, em un; de 
seus artigos no Jornal do Commércio, da humorada obser
v~Çã_o-~e.seu velho amigo Femaildo Barret •: "'R.eceio pecar 
na missa das onze. ~m.Santo Antônio, irtdo.lnais IX' la homilia 
do que pelo mandamento. E confortei-me lógo.oom a· certeza 
de que tudo é o·Evangelho; tudo é a l!;lensagem divina." 

• k Sem na"da·mais pretender aditar-ao-retrato de meu ante-:..
cesso{,_:. tarefa. 'extremamente_ ·complexa· e -exuberante :--" 
g~stàri_á tão-semente de lembrar que- nascido, nos albores da 
primeú·a Graride Guerra, rta cidade de Pãudalhó, hoje, pela 
conurbação,· contígua à região metropolitana do Rec1fe, o 
Prilrite3do Severino Nogueira terá a conservar-lhe e a memória 
a reverenciar-lhe permanentemente os méritos ioda a Cas~ · 
de Carneiro Vilela, e não apenas aquele que tem a honr~ 
-de suceder-lhe. 

Milan Kundera diz em um Q.e ~us últimos livro~ que 
"o homem pode pôr fim à sua vida, mas não pode pôr fim 
à sua imortalidade". A imortalidade a que d'ele _ _se refere 
nada tem a ver com a imortalidade d'alma. Trata-se, esclarece 
Kundera, de .. uma outra imortalidade, profana, para- aqueies 
que permanecem depois de mortos na memória d.a posteri
dade". E arremata: "Diante dessa imortalidade as pessoas 
nãõ-são iguais.?' 
· - Para nós, cristãos, contudo, a imortalidade é um processo 
que se inicia--com a vida e não Se extingue j3.rriaTs. -É- o- ehSina
mento contido na primeira carta paulina aos coríntiOs: "Eis 
que vos digo um mistério; não morremos todos, mas seremos 
mudados.( ... ) Os-mortos ressuscitarão incorruptíveis ... Tr3-
gada foi a morte na vitória." 

Senhor Presidente, 
Senhores Acadêmicos, 
Senhoras e Senhores, 
Se este discurso na o tem a preterisão de ser eterrio, não 

deve também ser intermináveL -
Não seria justo encerrá-lo, todavia, sem a renovaÇãõ'de 

meus agradecimentos a todos_ os iiitegrantes desta Casa que 
me·receberam-de modo tão calidamente pernambucano. 

Devo, de modo esp~cial. me~cionai as atenções com que 
me distinguiram o ex-Presidente Waldemir Miranda, esten-

. dendo os cumprimentos, meus e de Anna Maria, a sua esposa 
D. Y one; e o atual Presidente Luiz Magalhães Melo - ele 
também vocação-de intelectual e de político _,.._e D. ·Tereza, 
inexcedíveis, todos, juntamente com os funcionários da Casa, 
na carinhosa acolhida e recepção que me dispensaram a partir · 
do depósito de minha candidatura. 

Palavra-especial devo dirigir ao amigo Marcos Vinícios 
Vilaça, que tantos títulos acumula em densa vida de professor, 
escritor, Secretário de Estado, membro da Academia Brasi
leira de Letras, Ministro do Tribunal de Contas da União 
"que desta Casa também foi Presidente, •'tão jovem e tão 
president:!", na adorável charla cunhada por Gilberto Freyre. 

De Vilaça, que tanto admiro e por quem nutro uma amiza
de que vem dos idos do Colégio Nóbrega, e que se estende 
a sua Do Carmo, veio o primeiro impulso para Que concorresse 
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à APL, o que me levou, após dias de angústia e reflexão, 
entre perplexo e emocionado, a dizer-lhe: eu não sou digno! 

ComO meu redpiendário, e cumprindo a liturgia que go
verna os a tos desta solenidade, desejo manifestar-lhe os agra
decimentos pelo estímulo à vida académica, que me permitirá 
conviver com individualidades de outros saberes, e alimen
tar-me de boa seiva na minha caminhada de homem público. 

Sei, como disse em primoroso texto o imortal- estadual 
e federal - Vilaça, que "a palavra é o canto dos homens 
. Ela toca e tange ... Traz-me cativO de sua força e sedução". 

Sem ela jamais reria a provisão de sol.inierior que me 
estimulou a postular o ingresso na Casa de Carneiro Vilela, 
síntese das melhores tradições pernambucanas! 

Senhor Presidente, 
Alceu Amoroso Lima, em obra citada pelo Monsenhor 

Nogueira, diz que ''consciente ou inconscientemerite, não po
de jamais, a literatura, quando é verdadeira literatura, deixar 
de- refletir uma determinada atitude em face da via". Para 
mim, esta "atitude em face da vida" é, em sua aparente simpli
cidade, a perfeita definição de política. Muito mais que uma 
profissão, a política, tal como a entendo e busco exercê-la, 
é uma atitude de vida. 

Espero oferecer a esta Casa, com esta percepção de políti
ca, a minha contribuição ao "desenvolvimento da cultura lite
rária", consoante seus estatutos. 

__ Porém, com o João Cabral de ~el~ Neto: 

"Séi' que traçar no papel 
é maiS fácil que nã Vida 
Sei-qUe ó mundo jamais é 
a página pura e passiva 
o mundo não é folha 
de papel receptiva: 
o mUndo tem alma autônoiria 
é de· alma inquieta e explosiva" 

"Mas"~ çoffiÔ :ao poeta~ 
"o sol me deu a idéia 
de mundo claro algum dia" 

(Auto do Frade) 

Assim, coffi' as minhas convicÇ.ões,' trago o sol das praças 
e o meditar das. lo_ngas vigi1ias consagradas à nossa pobre 
condição humana, certo de que aqui terei a claridade que 
provém das luzes -da cultura. 
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EXPEDffiNTE 
CENTRO GRÁI'ICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRJ!SS() NACIONAL MANOEL VILELA DE MAGALHÃES. 
Dirctor.Oeral do Senado Fedcnl · 
AGAC!EL DA SILVA MAIA 

I:m.pres10 sob respo:uabiUdade da Meu do Scudo Pedc!ãt 

D.irctor Bucutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA ASSINATURAS 
Dirctor Adminlltrativo -

LUIZ CARLOS BASTOS 
Dirctor :b.duatrial 

Semestral ······-···---·----·--·-·-~·-·-.--'!-Cr$ 70.000,00 · 

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dirctor AdJunto Tiragem1.200 exemplares 

Ata da 4a Reunião, em 28 de agosto de 1992 

211 Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 9 HORAS, ACHAM..SB PRESFiNTBS OS SRS. 
SENADORES: 

Chagas Rodrigues - Flaviano Melo - Guilherme 
Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napolelio - Hydekel 
Freitas-MansuetodeLavor-MarcoMaciel-MaurfcioCorrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Sen.adores. En
tretanto, não há, em plenário, quorum reginientaf para aber
tura da sessão. 

Nos termos do § 2' do art. 155 do Regimento Interno, 
o Expediente que se encontra sobre a- mesa Será deSpachado 
pela Presidência, independentemente da sua leitura:. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, lem
brando aos Srs. Senadores que, nos termos do art. 174 do 
Regimento Interno, não serão designadas matérias para a 
Ordem do Dia da próxima segunda-feira. - -

Está encerrada a r~união. 
(Levanta-se a reunião às 9 horas e 15 minutos.) 

EXPEDIENTEDESPACHADONOSTERMOS 
DO§ 2' DO ART. !55 DO REGIMENTO INTEfmó 

PARECERES 
PARECER N' 277, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado n!' 226, de 1983, que ''concede anistia a dirigentes 
sindicais punidos com base na legislação trabalhista". 

Relator: Senador Jutaby Magalhães 
De autoria do Senador Nelson Carneiro, ·o projeto em 

tela tem por objetiVo conceder anistia a dirigentes slllâicais 
punidos com base na legislação trabalhista. 

Ao justificar sua iniciativa, o autor afirma ·que "a manu
te_nção das punições impostas a dirigentes e representantes 
sindicais com base na legislação do trabalho, particularmente 
nos seus arts. 528 e 553, ~nvolve verdadeira cassação e é 
absolutamente incompatível com a ordem democrática que
se quer construir no País". 

O presente projeto de lei tramitou nesta Casa e m.ereceu
manifestação favorável das Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Legislação Social e, posteriormente, foi aprovado 
·em plenário. _ 

Remetido à Câmara dos Deputados, a proposição sofreu 
modificações e, após ter sido aprovada, retoma ao Senado~ 
Federal para o exame desta comissão. 

Convém assll!.a~ar que a proposição foi apresentãda num 
momento histórico em que o sindicato era subordinado, con
trolado e cooptado pelo Estado. Nesse sentido, o -sixidicato 
consistia numa estrutu_ra gta!s assistencialista e menos preocu~ 
parla com sua liberdade e aUtonomia, como salienta o voto. 
do Relator na Comissão de Trabalho, de Administração e. 
Serviço Público da Câmara dos Deputados. 

Ressalte~se, ainda, que, naquela época; dirigentes e-re
presentantes sindicais eram punidos por atos do Ministério 

-ao Trabalho, sob as mais diversas alegações, inclusive a gené
rica e imprêdsa figura de "má conduta", e, como conseqüên
cia, viram-se privados de atuar na vida sindi_cfll. 

O art. 89• § 29, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias corrigiu esse problema, concedendo anistia aos 
trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes 
sindicais que, por motivos exclusivamente políticos, tenham 
sido punidos, demitidos ou compelidos __ ao_ afastamento das 
atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que 
foram impedidos de exercer ativi9ades profissionais em virtu
de de pressões osten~;iivas ou expedientes oficiais sigilosos. 

Ocorre que a anistia, concedida nos termo_s_ 4a disposição 
constitucional transitória, não abrangeu as inúmeras situações 
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de punição dos dirigentes ou represeritantes sindicaJs com 
base na legislação trabalhista. 

É precisamente isso que o substitutivo aprovado na Câma~ 
rados Deputados ao projeto sob exame procura corrigir, adap-
tando e atualizando a proposição original à realidade atual, 
pós Constituição de 1988. · 

A matéria merece, pois, nossa aprovação, na forma ado
tada pela Câmara dos Deputados. 

Câinara dos Deputados), que aprova o texto dÕ Acordo de 
Cooperação Económiéa, Comercial, Industrial,_ Tecnológica 
e Financeira, celebrado_ entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e _o Governo :dos Emirados Arabes Unidos, 
em Brasília, em 11 de outubro de 1988. 

Sala das Sessões, 28 de agci~~o de 1992. - M"auro Ben~ 
vides, Presidente - Márcio Lãcerda, Relator - Lucfdio Por
tella - Alexandre Costa. 

ANEXO AO PARECER N' 279, DE 1992 

Redação f'mal do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 63, de 1992 (n~ 175, de 1992, na Câmara dos Depu
tados). 

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1992. -Cid Sabóia 
de Carvalho, Presidente eventual -Wilson Martins, Relator 
-Antonio Mariz, Nelson Carneiro, sem voto, Júnia Marise, 
Áureo Mello, Valmir Campelo, Jutahy Magalhães, Elcio Álva
res, Pedro Simon, Melra Filho, Alfredo Campos, João Calmon. 

Faço saber que o CongresSo Nacional aprovou, -e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 

- ·-- --48, item 28 do Regiln:ento Interno, promulgo o seguinte 
PARECER N• 278, DE i992 

(Da Comissão Diretora) 

Redação nnal do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 51, de 1992 (n• 29, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 51, de 1992 (n• 29, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Co_
mercial entre o Governo da Rep~blica Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Tunísia. 

Sala das Sessões, 28 de ag()sto de 1992. - Mauro Beoe
vides, Presidente - Márcio Lacerda, Relator - Lucídio Por
tella - Alexandre Costa. 

ANEXO AO PARECEKN•278, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
o' 51, de 1992 (n• 29, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Fa:ço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1992 

Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
RepúbUca da Tunlsia. 

Art. 19 É aprovado o texto do Acordo Comercial entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Tunísia, firmado em Brasília, em 27 de no
vembro de 1990. 

Parágrafo únicO. São sujeitos à aprovaÇão do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do 
referido Acordo Comercial, bem como quaisquer ajUstes com
plementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Consti
tuição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao património nacional. 

Art. 'lJ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 279, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 63, de 1992 (n9 175, de 1992, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretõrã-apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 63, de 1992 (n' 175, de 1992, na 

DECRETO LEGISLATIVO N• ,DE 1992 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação EConô
mica, Comerclal, Industrial, Tecnológica e Financeira, 
celebrado entre o Governo da Repú!>Uca Federativa do 
Brasil e o Govern~ dos ED_!_i~l_!f!gs Arabes Unidos, em 
Brasília, em 11 de outubro de 1988. -

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação 
Económica, Comercial, Industrial, Tecnológica e Financeira, 
celebrado entre o Governo d~ ~epública Federativa do Brasil 
e o Governo dos Emirados Arabes Unidos, em Brasília, em 
11 de outubro de 1988. 

Parágrafo únicO. São sufeitos à apreciação do Congres
so Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
do referido acordo, bem c_omo qu_ai~quer_ ª'just_es complemen
tares que, nos termas do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional. 

Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 280, DE 1992 
(Da COmissão Diretoiâ) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 58, de 1992 (n• 28, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora ápresent3 a fedação final do PrOjetO 
de Decreto Legislativo n' 58, de 1992 (n' 28, de 1991, na 
Câmara dos Deputados). que aprova ·o texto do Acordo Básico 
de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Chile, em Brasüia, em 26--de julho 
de 1990. 

Sala das Sessões, 28 de agosto de 1992. -Mauro Bene~ 
vides, Pre_sidente - Márcio Lacerda, Relator - Lucídio Por
tella - Alexandre Costa. 

ANEXO AO PARECER N• 280, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 58, de 1992 (n' 28, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técni~a e Tecnológica, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Chile, em Brasília, em 26 de julho 
de 1990. 

Art. 1' É aprovado o texto do Acordol3ásico de Coope· 
ração Cienff:fica, Técnica e Tecnológica, celebrado entfe o 
Governo da República Fectei-ã.tiVa- do Brasil e o-Governo da 
República do Chile, em Brasflia, em 26 de julho de 1990. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do 
referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares 
que, nos termos do art. 49, incis9 I, da Corl:Stituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ão património 
nacional. -

Art. 2'? Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. -

PARECER N° 281, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' '59, de 1992 (n9 62, de 1989, na Câmara dos Depu~ 
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 59, de 1992 (n• 62, de 1989, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o textO da Çonv~nçãQ 
n9 158, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 
sobre o Término da ~e_l~ção do Traba!ho por IiüciatíVã do 
Empregador, adotada em Genebra, em 1982, durante a 68.~ 
Sessão da Conferêncláintemacional do_Tr_abalhO. - ~ 

Sala das Sessões, 28 de ago§fo_de 1992 .. -:-:-:Mauro Bene· 
vides, Presidente -Má-i-cio Lãéerda, RelatOr- LUçídio Por
tella - Alexandre Costa. -

ANEXO AO PARECER No 281, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 59, de 1992 (n9 62, de 1989, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso_ Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos 

do_ art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se
gumte 

DECRETO_LEGISLATIVO_W _,DE 1992 

Aprova o texto da COnvenção n? 158, da Organi
zação Internacional do Trabalho- OIT,-sobre o Tér
mino da Relação do Trabalho por Iniciativa do Empre
gador, adotada em Genebra, em 1992, durante a 68• 
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho. 

Art. 1' É aprovado o texto da Conven~ção n; 158, da 
OrganizaÇão Internacional do Trabalho- OIT, sobre o Tér
mino da Relação do Trabalho por Iniciativa do Empregador, 
adotada em Genebra, em 1982. __ _ 

Parágrafo único.- -São sujeitõS ã aprovaÇão do Congresso 
Nacional quaisquer a tos que possam resultar em reVisão da 
referida Convenção, bem como aqueles que se destinem a 
estabelecer ajustes complementares. 

Art. z~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
'de sua publicação. 

PARECER N' 282, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 61, de 1992 (n~ 86, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 61, de 1992 (n' 86, de 1991, na 
-Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de 
Cc-Produção Cinematográfica, celebrado entre o Governo 
da República Federativa- do B_rªsil e o Governo-da República 
Argentina, em Buenos Aires, em 18 de abril de 1988.- -

Sala de Reuniões da Co'missão, de de 1992. 
--Mauro Benevides, Presidente-Lucídio Portella- Alexan
dre Çosta- Márcio Lacerda, Relator. 

ANEXO AO PARECER N' 282, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 61, de 1992 (n~ 86, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

_faço saber que o CohgYésso· Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 

48, item--28, do Regímento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLAT!Vp N' , DE 1992 

Aprova o texto do Acordo de Co~Produç=!o Cinem~~ 
tográfica, celebrado entre o Governo da República Fede~ 
rativa do Brasil e_ o Governo da República Argentina, 
em Buenos Aires, erit 18- de abril de 1988. 

Art. 1'? É aprovado o texto do Acordo de Co-Produção 
Cinematográfica, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, 
em Buenos Aires, em 18 de abril de 1988. 

Parágrafo único. São sujeitOs ã aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do 
referido Acordo~ bem como quaisquer ajustes complemen
tares q-ue,- nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos -gravosos ao 
património nacional. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor·na data 
de· sua publicação. 

_RETIFICAÇÃO 

~ta da 143~ Sessão, realizada em 5-8,.92 
(Publicade no DCN II, de 6·8-92) 

Na página n~ 6372, 2~ coluna, no item 3, da pauta da 
Ordem do Di~, referente ao Projeto de Lei da Câmara n'? 
1, de 1992 (n' 902/91, na Casa de origem), que altera dispo· 
sitivos da Lei n<;> 5.869, de 11 de janeiro de 1972- Código 
de Processo Civil, 

Onde se lê: 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 
Leia-se: 
Aprovado. 
A mãtéria vai à sanção. 

-AtO-DO PRESIDENTE N' 338, DE 1992 
Ó Presidente do Senado Fectúal, tiO ~uso de suas atribui

ções regimentais e regulamentares, e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n'? 2, de 1973, resolve: 
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. NomearMARÇOS SANTOS PARENTE FILHO, Téc.. 
mco Legislativo- Area de Processo Legislativo Classe c'Es~ 
pecial" ~Padrão III, do Quadro de Pessoal do Sedado Federal 
para exercer o cargo em ComissãO, de Chefe do Cerimoniai 

da Presidência, código--SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal 
do Senado Ft:deral. 

. Senado Federal, 27 de agosto de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. -
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1992 
1- ATA DA 163• SESSÃO, EM 31 DE AGOSTO DE 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficio 
- N' 793/P/92, do Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, comunicando o deferimento, em parte-; do Man
dado de Injunção n• 369-6/400, para que o Congfesso Na
cional baixe a norma regulamentadora do art. 79 , XXI, 
da Constituição Federal. 

1.2.2 - Requerimento 
- N" 651, de 1992, de autoria do Senador Raimundo 

Lira, solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos da 
Casa, no dia 28 do mês em cu_rso. Votação adiada, por 
falta de quorum. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 
- Manifestações de apoio à Comissão Parla.meut:tr 

de Inquérito, destinada a apurar denúncias contra o Senhor 
Paulo César Farias, das seguintes entidades: Sindicato Ru
ral de Juiz_ de Fora; Universidade de São Pauto; Conselho 
Regional de--Engenharia, Arquitetura e Agronõttlia de Ala
goas; Câmara Municipal de São José da Urtiga-RS; Sindi
cato ..dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de 
Murlaé-MG; Câmara Municipal de Costa Rica-MS; As
sembléia Legislativa do Estado do Paraná; Cârilara Muni
cipal de Brusque:sc;éãmarã Múnicipal de Pirajui-sP; As
sociação Comercial e Industrial de Pato Branco-PR; Asso-
ciação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo; Comissão 

de Justiça e Paz-Arquidiocese de Brasfiia; Clube de Dire
tores Logistas de Urbelândia-MG e Universidade Federal 
de Santa Catarina. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

- SENADOR NEY MARANHÃO - Pronuncia
mento do Presidente Fernando Collor, feito na noite de 
ontem, em cadeia nacional de rádio e televisão, em resposta 
às acusações que lhe são imputadas no relatório da CPI 
do caso PC. 

- SENADOR CHAGAS RODRIGUES - Repe
lindo críticas ao Congresso Nacional feitas, pelo Presidente 
Fernando Collor, em seu pronunciamento à Nação. 

-SENADOR ALMIR GABRIEL- Anseio do po
vo quanto à renúncia do Presidente da República. 

-SENADOR NABO R JÚNIOR-Transcrição, nos 
Anais do Senado~ da Carta de Belo Horizonte, da Frente 
Nacional de Prefeitos, a respeito de vários temas n3.cioriais. 

-SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Home-
nagem póstuma ao eSciitor e poeta Godofi-edo Rebelo de 
Azevedo Filho. 

-SENADOR LOURIVAL BAPTISTA-' Home
nagem de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Lauro 
Augusto do Prado Maia. 

1.2.5- Leitura, de Projetos 
~Projeto de Lei do Senado n• 132, de 1992, de autoria 

do SenadOr N~Qor ~únim:, que dispõe sobre a propagilnda 
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor..Ocral do Sendo Federal 
AGACIEL DA SILVA l\r1AIA 

Impru10 sob respouabilidade da Mesa do Seudo Federal 

Dirctor :&ccutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dirctor Adminiltrativo 
LU!Z CARLOS BASTOS 
Dirctor lndutrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dirctot Adjunto 

eleitoral gratuita, a: ser veiculada mediante programa ao 
vivo ou por gravação~ em fitas magnéticas, nas emissoras 
retransmissoras de rádio e/ou televisão nas localidades on
de inexiste geração de imagem ou de som. 

-Projeto de Lei do Senado n• 133, de 1992, de autoria 
do Senador Ronan Tito, que altera o art. 256 da Lei n9 
8.069, de 13 de julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e dá outi'as providências." 

1.2.6- Commúcações da Presidência 
-Recebimento do Ofício da As-seriibléíã Legislativa 

do Estado do Paraná, encaminhando cópia da Resolução 
n~' 17, de 1992, adotad_a majoritariamente-por aquela Casa, 
a propósito de desmembramento territorial dos Estados 
do Paraná e Santa Catarina. 

-Recebimento do Ofício n• s/25, de 1992 (n• 135/92, 
na origem), da Prefeitura Municipal de Alterosa, Estado 

ASSINATURAS 

Tiragem 1.:?00 exempJ.area 

de Minas Gerais, solicitando autorização para contratar 
operação de crédito no valor de Cr$350.000.000,00 (trezen
tos e cinqüenta milhões de cruzeiros), para fins que espe
cifica. 

-Recebimento do Ofício n' 1.561/92, do Presidente 
do Banco Central do Brasil, encaminhando complemen
tação de documentos destinados a instruir o Ofício n9 s/17, 
de 1992, da Prefeitura da Cidade de Rio de Janeiro. 

1.2.7- Designação da Ordem do Dia da próxima ses
são. 

1.3- ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 

3- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 
NENTES. 

Ata da 1633 Sessão, em 31 de agosto de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinãria, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Epitácio Cafeteira e Magno Bacelar 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Aluizio Bezerra - Garlos Patrocfnio 
- Chagas Rodrigues - Coutinho Jorge - Elcio Alvares - Epi
tâcio cafeteira - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg -
Güilberme Palmeira - Hugo Napoleâo - Hydekel Freitas -
Jol!o Rocha- Josapbat Marinho- Jnsê Paulo Biso!- I..ouri
val Baptista - Magoo Bacelar - Mansueto de Lavor - Maurf
cio Corres - Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor J(l. 
olor - Ney Maranbao - Odacir Soares - Ronan Tito - Val-
mir Campelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Epit~cio Cafeteira) - A lista de 
presença acusa o -comparecimento de 26 Srs. Senadores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 
O Sr. 1 ~ Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte - · · · 

EXPEDIENTE 

Of. n• 793/P 
• Em 26 de agosto de 1992 

MANDADO DE INJUNÇAO N• 3õ9-6/400 
IMPETRANTE: .Neisser Cardoso Minervino 
IMPETRADOS: -União Federal 

-Con:gresSo Nacional 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal 

Federal, em sessão plenária realizada no dia 19 do corrente 
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mês, deferiu, em parte, o Mandado de Injunção em epígrafe, 
para que o Congresso Nacional baixe a norma regulamen
tadora do art, 7'\ XXI, da Constituição Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevado apreço. - Ministro Sydney San
ches, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário.-

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 651, DE 1992 

Requeiro a essa Presidência, nos termos do art. 43, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, concessão de 
Licença (abono de faltas), para ausentar-me dos trabalhos 
desta Casa, durante o dia 28 do mês em curso, tendo em 
vista viagem que farei, como membro de um grupo de parla
mentares, a Arapoti - PR, para a inauguração da fábrica 
Inpacel. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1992. ~Senador Rai
mundo Lira, Presidente da Comissão de Assuntos Económicos 
do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -A votação 
do requerimento fica adiada por falta de quorum. (Pausa.) 

A Presidência recebeu manifestação de apoio à Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias contra 
o Sr. Paulo César Farias~ das seguintes entidades: 

-Sindicato Rural de Juiz de Fora; 
-Universidade de São Paulo; 
-Conselho Regional de Engenharia~ Arquitetura e 

Agronomia de Alagoas; 
-Câmara Municipal de São José da Urtiga- RS; 
-Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Ban~ 

cários de Muriaé- MG; 
- Câmara Municipal de Costa Rica - MS; 
-Assembléia Legislativa do Estado do Paraná; 
-Câmara Municipal de Brusque_- SC; 
- Cãniara Municipal de Pirajuf- SP; 
-Associação Comercial e Industrial de Pato Branco -

PR; 
-Associação dos Advogados Trabalhistas de São_ Paulo; 
-Comissão de Justiça e Paz- Arquidiocese de Brasflia; 
-Clube de Diretores Lojistas de Uberlãndia- MG; 
-Universidade Federal de Santa Catarina .. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)-Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, venho, hoje, à tribuna, no exercício da Liderança do 
Governo, pedir a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do pronunciamento do Presidente da República, feito ontem, 
em cadeia de rádio e televisão. 

Sr. Presidente, antes de ler alguns trechos do pronuncia
mento de Sua Fxcelência, não vou citar alguns fatos que acon
teceram neste País de importância na vida política, adminis
trativa e económica do Brasil; não vou citar o caso do grande 

Presidente Getúlio Vargas, que foi obrigado a renunciar. Obri
gado, sim~ mas ele não aceitou. Todo mundo sabe o que 
aconteceu: Sua Excelência, o grande Presidente Getúlio Var
gas, deu um tiro no peito e deixou aquela carta-testamento 
que, hoje, é a bíblia dos descamisadOs, do Partido Trabalhista 
Brasileiro e daqueles menos afortunados do_ País. _ _ 

- -, Mas, quero citar, neste momento, o grande pai da inde
pendência americana, George Washington, general, funda
dor 1 uqe_r inconteste da independência desse grande povo da 
América do Norte, que também foi atacado, foi vilipendiado 
de todas as maneiras por seus adversários, porque entendeu 
clj:tlf, construir a capital dos Estados Unidos às margens do 
-rio Po~omac, oilde, por coincidência, tinha as suas proprie
d3des. E_ ·as seus adversários não o perdoaram nunca. 

Basta dizer, Sr. Presidente, quando o insigne estadista 
norte~americano saiu da Presidência dos Estados Unidos, ao 
terminar o seu mandato, os seus adversários chamaram aquela 
data de "O Dia da Independência", Bão da Independência 
dos Estados Unidos, mas em homenagem à saíd8. do homem 
que mais profanou as coisas sagradas do povo norte ameri
cano. Era assim que tachavam o grande George Washington, 
chefe da Independência dos Estados Unidos. 

E hoje, trago aqui, para a tribuna do Senado, alguns 
trechos do pronunciamento feito por Sua Excelência, ontem, 
quando transparentemente, todos os rincões desse País ouvi
ram atentamente as suas palavras. Mostrou o problema princi
pal: a declaração de um Deputado do PT na televisão, na 
CP!, em todos os meios de comunicação a respeito de ter 
sua secretária retirado dinheiro quando da decretação do Pla
nO --cono_r I. E Sua Excelência ontem provou - inclusive 
o Banco Central tem a documentação- de forma inconteste, 
a grande mentira. 

-Agora faço um apelo para aqueles que estão me ouvindo: 
V3)11os apurar com mais calma, - não as atividades da secre
tária do Presidente da República, o ter ela retirado dinheiro 
já fOi desmentido -, mas pode ser - não estou afirmando, 
porque s6 digo as coisas quando "mato a cobra e mostro 
o pau" - ; devemos ir ao fundo dessa questão para ver se 
algUmas -dessas vestais que estão aí tentando organizar o im
peachment do Presidente, para ver se estas vestais que têm 
cargos, que têm posições importantes nesse Governo, talvez 
não- tenham saído com algumas malas de dinheiro na calada 
da nOite antes da decretação do Plano Collor L Não estou 
atacando ninguém, mas vamos ao fundo do poço para ver 
se esSas v estais que estão af acobertad~ nãq aparecem também 
nesse caso. 

Quero chamar a atenção desta Casa para o seguinte fato: 
o Senador Jamil f:laddad solicitou requerimento de informa
ção - que a Mesa do Senado aprovou - ao Banco Central 
que enviou, como se diz no nosso Nordeste, "um matulão", 
milhares de documentos para o gabinete de S.Exa., àquela 
épóéà, pá.rã. descobrir quem havia tirado dinheiro da poupança 
após a decretação do Plano Collor I. E nada apareceu -
nada até agora. Daquela época para cá, -o Senador. e seus 
assessores não encontraram nada e, coincidentemente, agora, 
no final da CPI, o Deputado -por quem tenho grande respei
to, mas discordo dos métodos fascitas, dos métodos do "Par
tido do Golpe" que, desde o início, nunca aceitou o Presidente 
Fernando Collor de Mello como vencedor e sim como mito 
-que~ o impeachment, a derrogação daquilo que o Presidente 
tem lutado até hoje: as privatizações. 

O Governo do Sr. José Saruey quis privatizar a MAFER
SA, os .. barbudos" do braço direito d9 PT deram seus ~tos 
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em São Paulo; e o Governo não a privatiZOu. Hóje está prlvãtí
zada a USIMINAS. Os operáiios da CSN, empr;sa criada 
pelo grande Getúlio Vargas - o início da independência eco
nómica do nosso País - querem a sua privatização-. 

O PT foi-derrotado esmagadoramente em Volta Redonda 
e por af afora. Não estou, de maneira alguma, Sr. PreSidt?nte, 
verberando contra _ _as_ inJQrma_ções e investigações da CPI a 
respeito de Paulo César Farias e sua Hqua:dtilli.a". De màneira 
nenhuma. Estou preocupado, sim, coin ·essas investigações 
extemporâneas, a maioria delas feitas para sensibilizar o povo 
no sentido do impeachment do PreSidente. Quando as investi
gações da CPI do Sr. Pag,lg_Çésar"Farias chegarem à Justiça, 
quem está aqui nie ouvindo e que, em A Hora do Brasil, 
me ouvir também, vai ter uma grande decepção. Da maneira 
como os fatos estão mont_ados, infelizmente a "formiga de 
roça número um" deste País, o Sr. Paulo César Fá.fías,- vai 
apenas pagar sonegação de imposto e algumas penas mínimas, 
porque a Justiça quer provas concretas. nesâe que foi criãda 
a CPI, o principal alvo era o Presidente da República. Isso 
está acontecendo. 

Neste momento, chamo a atenção da Casa para alguns 
trechos que Sua Excelência leu. Recebi, ontem à" noi~, mais 
de cinqüenta telefonemas de todos os rincões deste Pais, da 
Amazônia ao Rio Grande do Sul. O povo, silencioso, ouviu 
com atenção. 

Este Congresso Nacional, se necessário, defendo-o d.e 
armas na mão. Tenho autoridade para falar, pois um dos 
motivos de eu ter sido cassado foi aquele discurso de Márçio 
Moreira Alves na Câmara dos Deputados. Não concordei 
com o texto, mas concordei que os deputados são invioláveis 
por seus pronunciamentos. Lutei, naquela época, para evitar 
o mandato cassado do Deputado Márcio Moreira Alves e 
isso quero lembrar que, nessa oportunidade, o voto foi secreto. 
Foi num momento em que o Ministério do ~xército estava 
pedindo a cabeça do Deputado, e o voto foi seCreto para 
não haver pressão de quem quer que fosse. 

Não posso admitir qiie um senador e um deputado não 
tenham fé de ofício para votar, da melhor maneira possível, 
em defesa do nosso País. 

Irei à tribuna, quarta-feira, fazer Uma carta aberta ao 
grande Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen 
Pinheiro, um gaúcho da terra de Brito Velho, da terra de 
Fernando Ferrari, da terra do meu guru, o lendário General 
Flôres da Cunha, que assumiu a Presidência da Câmara dos 
Deputados em 1955, quando quiseram juStamente montar um 
golpe contra Juscelino Kubitschek. Quando Carlos Lacerda 
e Carlos Luz fugiam no Tamandaré, o grande gaúcho, meu 
guru, assumia a Presidência da Câmara dos_Deputados.. 

No início do Governo Fernando Collor de Mello, quando 
Sua Excelência foi atacado de maneira virulenta pelo então 
Secretário de Imprensa - e em defesa da honor~bilidade 
do Deputado Ibsen Pinheiro aqui estava, se não me engano, 
o Senador Jutahy Magalhães, por quem tenho grande respeito 
e admiração, ou o Senador I:Iumberto Lucena- como gover:.. 
Dista, respondendo pela Liderança, tive ocasião ·de solidari
zar-me, desta tribuna, com o meu colega de Senado, porque 
achava que o Governo tinha Líder e Vice-Líder, tanto na 
Câmara dos Deputados como no Senado da República, para 
defender Sua Excelência o Presidente da República à altura; 
não era preciso intermediário, um intruso qualquer dar palpite 
aqui dentro; verberei, nessa ocasião, a atitude do Secretário 
de Imprensa do Presidente da República. 

Espero que o Presidente da Câmara dos Deputados, De
putado Ibsen Pinheiro, siga os ensinamentos de Rui Barbosa 
-aquele grande tribuno, grande Senador da Bahia, a Águia 
de Haia- que, de _onde estiver, _est.ará orientando-nos. Mas 
S.Ex~ também poderá agir como Robespierre, que teve sua 
cabeça -cortada quando da Revolução Francesa. 

Sr. Presidente, não posso, de maneira alguma, aceitar 
o julganiento político que vamos ter nesta casa, nâ' Casa 
do Povo. Dizer "não temos confiança", ist<f eu: não admito, 
porque um deputado ou um senador não precisa assinar, a 
palavra dele é a palavra do povo; o voto do parlamentar 
deve ser o voto da sua consciência, sem patrulhamento. 

Hoje mesmo, o Diário de Pernambuco tl-3z em manchete 
que o Deputado José Carlos Vasconcellos, meu amigo, Líder 
do Partido do Presidente, é o primeiro da lista, em Pernam
buco, que vota contra o impeachment. Isto significa patrulha
mento; significa, no meu entender, a desmoralização do Con
gresso, porque nós temos autoridade. Se o Presidente está 
errado, se o Brasil precisa tomar uma medida séria com respei
to ao impeachment, com respeito ao julgamento do Presidente 
da República, temos autoridade para votar sem patrulhamen
to, de acordo com a nossa consciência. 

Na cassação -dO lnandato do Deputado Jabes Rabelo, 
o voto foi secreto, séndo que a sua cassação se deveu a um 
fato que podia desmoralizar a Câmara dos Deputados: tráfico 
de cocaína. Não foi tráfico de influência, não! No julgamento 
dos deputados faltosos, o voto foi secreto. 

Enfim, em todas as votações, numa situação dessas, no 
meu entender, não pode haver pressão. A mesma coisa acon
tece, Sr. Presidente, num júri que vai julgar um assassino 
tido como perigoso, quando não há provas suficientes nos 
autos para incriminar o réu._Se houver pressão popular, duvido 
que o jurado, em voto aberto, vote contra o réu. Poucos 
podem ter coragem de votar, poucos, porque têm medo da 
repercussão; mesmo a sua consciência estando contra, o jura
do tem medo da opinião pública. Muitas vezes, o Líder tem 
que ficar contra a opinião pública momentaneamente, para 
depois o povo reconhecer que aquilo que o Líder fez, a atitude 
que o Líder tomou foi coerente. 

Sr. Presidente, quero ler aqui um trecho do pronuncia
mento de ontem do Senhor Presidente da República, depois 
de 90 dias de pancadas; pancadas como as que George Wa
shington levou. Depois de 90 dias, Sua Excelência falou em 
cadeia nacional de rádio e televisão, para que o povo o ouvisse: 

"E paS:me'm! Falam ___ até em mudar cO~Sagrados 
procedimentos regimentais, ou seja, mudar as regras 
do jogo. Já circulam com este objetlvo listas de assina
turas de parlamentares, onde alguns, até desavisada
mente, concorrem para medidas casuísticas que violen
tariam princípios fundamentais de direito.'' 

Isso está existindo, Sr. Presidente; o Deputado Torgan 
está passando uma lista, pedindo a assinatura de parlamen
tares, a fim de mudar o Regimento. Isto é inaceitável! 

"E qual o objetivo real dos meus adveisários? Eles 
tentam, senhoras e senhores, em 10 dias, cassar o man
dato do Presidente da República, legitimado pelo voto 
popular. Tentam, em 10 -dias, os meus adversários, 
cassar o mandato do Presidente da República, quando 
558 dias ainda não foram suficientês para· qUe eles per
mitissem aprOvar a Lei da Modernização dos Portos. 
Tentam os meus adversários, em 10 dias, cassar o man-
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dato do Presidente da República, quando 487 dias não 
bastaram para que eles resolvessem votar o projeto 
de propriedade industrial. Tentam os meus adversários, 
em 10 dias, cassar o mandato do Presidente da Repú
blica, quando 306 dias não foram suficientes para que 
eles votassem a lei que regulamenta a Advocacia Geral 
da União. Tentam, senhoras e senhores, os meus adver
sários, em 10 dias, cassar o mandato do Presidente 
da República, quando 330 dias já se passaram sem 
que eles tivessem possibilitado a apreciação conclusiva 
de tão relevantes matérias para o futuro do País, no 
seu conjunto conhecidas como Emendão. "_ 

Ao final, Sua Excelência diz: 

"A nossa geração política já-pa:goii preço excessi~ 
vamente alto pela renúncia de 1961. Por isso ttido e 
pela minha fé em ·um Brasil justo e moderno, peço 
a Deus que me dê saúde e força, peço a Deus que . 
me conceda a paciência, a humildade e a perseverança 
para vencer esta travessia e dela tirar lições que nos 
ajudem a construir o Brasil dos nossos sonhos. Senho
ras e senhores, obrigado. Boa noite!" 

Sr. Presidente, peço a transcrição, ·na íntegra, do pronun
ciamento de Sua Excelência o- Presidente da República. 

Srs. Senadores, conheci a vida pública com 19 anos de 
idade. Fui Prefeito da minha terra; com 23 ãnos de idade, 
fui Deputado Federal, represent~ndo o valoroso PTB de (}~tú
lio V argas no Palácio Tira dentes. Acompanhei a odisséia de 
Getúlio, a lUta de Juscelino Kubitschek, a renúncia de Jânio 
Quadros. _ __ _ -

Depois de 20 anos de regime militar, entramOs numa 
democracia plena com eleição direta do Presidente da Repú
blica. 

Vejam, senhores, os erros que o Senhor Presidente da 
República reconheceu humildemente ontem. Os amigos-da
onça usaram e abusaram da sua confiança. 

Temos que fazer aquilo que é mais importante para 
um parlamentar, para um julgador. Vejam V. Ex~ que foi 
no Governo do Presidente Fernando Collor que os ladrões 
da Previdência, que há quarenta anos agiam impunemente, 
foram presos e estão hoje na cadeia, pois cometeram o crime 
do colarinho-branco. Foi este GoVerno que colaborou para 
que isto acontecesse. Desde o início, Sua Excelência já falava 
que ninguém poderia usar o seu nome para agir ilegalment~, 
argumentando estar assim agindo em defesa do povo brasi
leiro. E foi isto exatamente o que aconteceu. 

O Sr. Paulo César Farias e outros tipos comO ele usaram 
e abusaram. Essa gente tem de ser condenada exemplarmente. 
Mas repito neste instante: queira Deus que eu esteja enganado 
e que as provas dos autos da CPI não venham dar ao povo 
brasileiro uma grande decepção, porque a Justiça quer provas 
concludentes para dar, a essa quadrilha que assaltou o País, 
a lição que o povo brasileiro exige. 

Sobre a decisão que deveremos tomar na Câmara-âos 
Deputados, temos que decidir com firmeza, Sem patrulha
mento, contra esses que querem revanche, porque perderam 
as eleições esmagadoramente, contra o atual Presidente da 
República. Eles não querem a modernização do País,_ mas, 
sim, a manutenção do status quo. 

O Presidente da República errou muito. Sou um homein 
que fala de peito aberto, porque ainda não existe inspetor 
de quarteirão neste' governo nomeado por mim. Mas acredito 

no Presidente da República. e por nele acreditar é que venho 
fazendo uri1 trabalho junto aos grandes países· asiáticos, visan
do trazer investimentos para o meu Nordeste e para o Brasil. 
Eu tinha vergonha 1 Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando 
chegava em Saigon, Tóquio. Pequim e Xangai, solicitava uma 
ligação telefónica para o meu gabinete em Brasília e tinha 
o desprazer de ouvir a telefonista dizer: "No cash". Um Sena
dor da República não tinha direito a um telefonema. 

Depois de minha viagem a Taiwa:n, juntamente com 
o Governador Joaquim Francisco, estamos trazendo benefí
cios, inaugurando uma fábrica de bicicletas baratas para os 
camponeses e uma fábrica de motocicletas de 40 e 60 cilindra
das, destinadas ao consumidor de baixa renda e que vão custar 
cerca de 400 dólares. Isto, graças à política de abertura do 
P_residente Collor. 

Venho a esta trib.una, Sr. Presidente, para manifestar 
minha revolta. Fiquei revoltado quando fiquei sabendo que 
colocaram tapete vermelho na sala da CPI para receber o 
chefe dos trustes e dos cartéis deste País, Antônio Ermírio 
de Moraes. Infelizmente, não pude estar presente nesse dia, 
pois fui submetido a uma pequena cirurgia bucal e não podia 
falar. Mas, se tivesse, teria perguntado a S. S' sobre aqueles 
215 mil dólares que ele pagou para contratar uma firma, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, para assessorar suas empresas, 
os cartéis do alumínio, do níquel e do cimento. Por quê? 
Porque ele queria o troco, com os 215 mil dólares ele queria 
trafiCar influência. Corrupto e corruptor! E a CPI não teve 
coragem de tratar esse cidadão como tratou muitos outros 
que ali estiveram. Daí a minha revolta. repito. Receberam 
o- Sr. Ailtônio Erm_írio de Moraes com tapete vermelho, ceri
moniosamente. Isso é uma palhaçada, Sr. Presidente!_ Sou 
um homem de 65 anos de idade, estou comprando vento já. 
mas defendo as minhas convicções. 

Sou amigo pessoal do Vice-Presidente da República e 
nunca admiti que o atacassem. Sempre defendi o ex-Senador 
lt3!D~r Fnlpcq_._ ~ um _hQilJ,em sério, de bem, que tentaram 
por todos os meios jogar contra o Presidente da República. 
Até mesmo alguns jornais plantaram notícias inverídicas a 
seu respeito. Mas o Senador Itamar Franco é um homem 
sério~ que merece o respeito da Nação; ele está no cargo 
evitando falar qualquer coisa que possa prejudicar o Presi
dente Fernando Collor de Mello. 

No meu gabinete, há um retrato histórico, tirado quando 
recebi o candidato à Presidência Fernando Collor, sozinho, 
n_a,~!Ht<!d~_ 4_~~-Çg_pgresso, e o levei ao gabinete do Senador 
Itamar Franco. Ali o então candidato Fernando Collor convi
dÕu-0--P::lra ser Õ-s~U vice. 

Nessa ocasião,_ eu lh_e disse_ que ~le havia escolhido o 
homein certo, poiS ele tinha o respeito do Congresso, era 
profundo conhecedor da mecânica parlamentar e admirado 
por todos. A prova disso foi que. na sua campanha para sena
d~r, ele_ n~o f~:>_L a_tacado por ninguém, 

Eu podia muito bem hoje estar em cima do muro, Sr. 
Presidente, já me armando para estar junto do Senador Itamar 
Franco. Esse retrato está lá no meu gabinete, assinado pelos 
três, para que não se dissesse depois, quando o Senhor Presi
dente subisse, que eu estava adulando macho. Não! Só adulo 
minha mulher, D. Lúcia, e mais ninguém. Está lá no gabinete 
do Vi~-_P!esi~_ente da República esse retrato. Falo com autori
dade e convicção aquilo que defendo. Poderei até ser o último 
dos moicanos, mas vou defender o mandato do Presidente 
Collor, mesmo com todos os erros que praticou e reconheceu, 
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porque Sua Excelência tem também qualidades: ele mudou 
o sistema de vida e o pensamento do povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY 
MARANHÃO EM SEU DISCURSO: -· 

O Globo Agosto 92 
"OS VERDADEIROS PATRIOTAS .. 

ESTARÃO AO MEU LADO" 

Abaixo, a íntegra do pronunciamento· do Presidente Fer
nando Collor. 

"Minhas senhoras, meus senhores. 
"Durante todo o período de trabalho da CPI, me impus 

um silêncio doloroso sobre as matérias ali an-alisadas. 
"Todos bem podem imaginar o meu sofrimento durante 

esta fase suportado graças a uma absoluta fé em Deus. 
"Essa postura é verdade, foi muitas vezesAUestionada 

por amigos, conselheiros e auxiliares que imagina·vam ser mais 
adequada minha resposta imediata a cada uma das acus<,tções 
feitas. - -

"Permaneci inabalável na determinação de me manter 
isento, apesar das calónias, difamações e injuStiças contra 
mim ç.ometidas. 

'"Persisti nesse- proposito para que todos pudessem ter 
a certeza de que, em nenhum momento, por força de interven~ 
ção minha nas investigações em curso~ fOSsem cri_~dos emba
raços ou constrangimentos ao trabalho que se realizava na 
comissão e fora dela. __ 

"Como muito bem diz a Bíblia: há tempo de calar e 
há tempo de falar. _ .. 

"Decidi-me hoje, momento em que pareceu adequado, 
vir à Nação para, de coração aberto, analisar o processo polí
tico e dar todas as explicações necessárias. 

"Responderei ao que creio, sinceramente,- sejam ptófun:: 
das injustiças, pré~fulgamentos e posturas nitidamente eleito
rais, absolutamente inadmissíveis diante de episódios que po
dem comprometer decisivamente õs destinõsâo-P"aís. 

"Vamos aos fatos. Em primeiro lugar, é preciso deixar 
bem claro que nem mesmo no relatório da CPI existe a afirma
ção de que a operação financeira feita parã-custear as deSpesas 
de minha campanha teria sido ilegal, ineXisfíSse-ou que tivesse 
afrontado qualquer norma regulamentadora, a despeito de 
eventuais insinuações. Apesar disso, tenta-se, pOr todos os 
meios e modos, passar à população versões inveríd_íças maledi
centes e totalmente inconsistentes para confundir a opinião
pública e por em dúvida a conduta de seu presidente. 

"Não satisfeitos com essa fracasSada investida, partiram 
os meus opositores para questões menores. 

"A primeirã delas: eu era Deputado Federal, portanto 
antes de ser Governador e Presidente da-República, quando 
precisei me desfazer de parte do meu património. Em Maceió, 
morava em imóvel composto por uma cobertura e aparta
mento imediatamente abaixo. Adquiri na planta e, ainda du
rante a construção, mandei que se fizessem inOdificaçõeS -paia 
adaptá~lo às minhas necessidades~ Passados alguns anos resolvi 
vender a cobertura para ficar apenas com o a-ndar debaixo. 
No ato da venda, feita pelo senhor Paulo César Farias, ficou
acertado que eu receberia o apartamento remanescente rea
daptado à nova situação, ficando por conta do corretor a 
admiriistração da obra e o pagamento das despesas. Por sinal, 
a reforma foi demorada, demorei a receber o apartamento 

pronto de volta. Assim, como os senhores e as senhoras podem 
ver, um simples caso de venda e reforma de um apartamento 
virou, nas mãos de parlamentares da oposição, uma denúncia 
na CP!. 

"Uma segunda questão: a casa onde resido. O presidente 
da _República tem como residências oficiais O Palácio da Alvo
rada_e a _ _Granja do Torto. Poderia estar moral)çlo num desses 
endereços, com todas. as despesas pagas, como é de direito 
dQ Presidente da República. Mas sempre preguei austeridade 
no serviço público e me pareceu mais convenierite cOntinuar 
morando na casa da minha família, arcando com as minhas 
despesas. Quando tomei e~sa decisão informaram-me que não 
havia instalações necessárias para atender às normas de segu
rança na Casa da Dinda. Era necessária a construção de aloja
mentos. Eu poderia ter dito que caberia ao Governo arcar 
com as despesas de infra-estrutura da residência presidencial, 
com_pleno apoio na lei. Mas pensei, se assim agisse seria 
um contra-senso. Ora, se não optei pelo Palácio da Alvorada 
ou pela Granja do Torto para não onerar os cofres públicos, 
não deveria promover gastos públicos na propriedade para 
me dar a segurança necessária. Mandei então construir, às 
mínhas próprias custas, alojamento adequado para aqueles 
que me prestam serviço. Nesta coiistruçáo, com a movimen
tação de terra e caminhões, uma parte dos jardins da casa 
foi afetada. Tive também que reconstruir as áreas danificadas. 
Meus adversários na CPI usaram esse fato para tentar enganar 
a opinião pública, alegando que milhões de dólares teriam 
sido gastos àquela obra. Mas esses números acabaram desmen
tidos, forçosamente, diante da realidade dos fatos por aqueles 
mesmos_que, irresponsavelmente, tinham denunciado. Infeliz
mente, os meios de comunicação deram um espaço muito 
a verdade. A minha casa é conhecida dos brasileiros. Eu a 
abro nos fins de semana, como é notório, quando recebo 
visitantes, populares e amigos. A casa e os jardins são típicos 
das boas residências de Brasília. 

"Unia outra questão é a respeito do carro. Todos sabem 
que aos domingos costumo fazer meus exercícios. Vou dirigin
do, o meu próprio carro, até um bosque de eucaliptos, próximo 
da minha casa. Num desses domingos, sofri um acidente. Bate
ram no meu carro. VOcês devem se lembrar desse fato, Que 
fol amplamente divulgado. Mandei consertar, mas o caiTo 
não voltou a ser o mesmo. Pedi, então, ao meu secretário 
que vendesse a Veraneio e comprasse com o dinheiro da venda 
um Fia~ de_ menor valor, mais simples e mais barato. Isto 
foi feito. Se na compra do outro carro usaram cheque com 
falsa identidade, chamado cheque fantasma, descobrirei. De~ 
terminei à Polícia Federal a abertura de inquérito para _apurai 
as responsabilidades deste e de todos os cheques chamados 
fantasmas. Existem no Brasil milhões de contas fantasmas 
-em deZenas de- bancos, como se deSCobriu no bojo das investí~ 
gações. Determinei ao Banco Central que tomasse providên
cias imediatas para acabar com esta fraude. Quero que os 
correntistas que usaram falsa identidade e os bancos que aco~ 
lheram essas contas sejam rigorosamente punidos. Só assim, 
combatendo na_sua origem, acabaremos com esse crime." 

Hoje, qualquer um pode s_er vítima desta irregularidade 
porque não é poSSível -a todos nós conhecer a natureza espúria 
de- uni Cheque. -- -

"Asseguro, â nação, que tudo farei para que nenhum 
dos eventuais culpados fique iinPufie e, aqueles (rue tiVerem 
burlado o fisco podem estar certos que terão de repor tudo, 
do acordo com as pep:alidades exigidas na forma da· lei. 
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~·sobre a quetão de que minha secretária teria tido acesso 
a informações antecipadas sobre o bloqueio dos cruzados no
vos, que aliás conforme prometi já foram· devolvidos co~ 
juros e correção monetária aos seus titulares, gOstaria de-puX3.t. 
pela memória dos senhores e senhoras. Logo depois do plano 
económico um senador da oposição denunciou pessoas que 
teriam se beneficiado com informações antecipadas. Naquela 
época determinei de imediato que o Banco Central fornecesse 
todas as informações desejadas pelo parlamentar. Os senhores 
e as senhoras devem se lembrar das imagens, fartamente veicu
ladas pela imprensa, pela televisão, das montanhas de extratos 
bancários entregues ao senador. Pois é, a conclusão foi de 
que aqÚelas denúncias eram infundadas. Até mesmo pessoas 
distanciadas do Governo reconheceram que nunCa õ.a vida 
deste país um plano económico foi decretado sem vazamento 
de informação. Sem que ninguém~ ninguém mesmõ,--tiVe"sse 
sido privilegiado com informações. No caso específiOO_de mi
nha secretária alegaram que ela sacou dinheiro no dia 13 
de março~ na antevéspera do bloqueio dos cruzados novos. 
Isto é uma mentira. Aconteceu exatamente o contráriO. Ela 
depositou dinheiro na sua conta naquele dia. Ela teve sua 
conta bloqueada. A denúncia foi feita de má-fé com ObjetivOs 
espúrios. A imprensa já recebeu os extratos da conta e um 
atestado do Banco Central provando, de maneira ineqWVoca~ 
que não houve o saque alegado. Esta foi mais uma calúnia 
pregada pelos meus opositores, iguais a dezenas de outras 
disseminadas do teatro político que se crioU ein torno da CPI. 
Enfim, senhoras e senhores, m.inha•secretária -teve ·sua cOnta 
bloqueada, não apenas em um banco, mas em três outros 
também, como aconteceu com milhões de habitantes. 

"Estas foram as acusações. Aí estão as respostas. Além 
destas, responderei de forma cabal, definitiva e absoluta- ã 
tantas quantas sejam assacadas. 

uMinhas senhoras e meus senhores. 
usempre trabalhei pela verdade e pela transparência. 

Tanto que as investigações feitas só foram possíveis porque~ 
logo no início de meu Governo, tomei uma série de medidas, 
todas profundamente moralizadoras. 

"Acabei com os títulos ao portador e limitei drastica
mente o cheque ao portador. Foi isto o que possibilitou o 
rastreamento a cheques, identificando, através do endosso, 
os_ beneficiários. - - - - -- - - -

"Sem estas medidas - tomada, como disse, no início 
do meu Governo - ou seja, muito antes da -CPl, ela não 
teria chegado aonde chegou. 

"Sem estas medidas e inúmeras outras por miln adotãdas 
para combater as fraudes, evitar desvios e coibir a sonegação, 
não teríamos~- comO hoje temos, fonnas seguras de apurar 
responsabilidades e punir culpados. 

"Diante disto, cabe a pergunta: poderia o presidente, 
que propôs a mais rigOrosa legislação contra atos de coiTuPÇãO, 
transigir ou, mesmo de longe, ser conivente com o que se 
lhe deseja imputar'? 

"Nunca é demais lembrar também que há dois anos atrás, 
com todas as letras e com toda ênfase, declarei que o fato 
de ser parente do presidente, conhecido do presidente, ou 
amigo do presidente não dava dire"ito a essas pesSoas ele agir 
em seu nome. - ·-··· 

"O sistema presidencialista, como é o nosso~ concentra 
imensas e difíceis decisões na pessoa do Presidente da Repú~ 
blica. 

«Cada ação,- cada decisão, afeta interesse, vontades e
ambições. 

Essa soma de responsabilidades impede naturalmente o 
chefe do Governo de tratar das questões do seu cotidiano 
familiar. 

"Relembro as medidas que adotei, para reafirmar o meu 
compromisso e.do meu Governo com a lisura e a moralidade 
na administração pública. 

"Fiz e continuarei fazendo tudo para acertar. Mas nem 
sempre se ac.erta em tudo. E, é claro, cometi erros. Afinal, 
quem não os comete? 

"Errei por não ter imaginado O efeito das tentações que 
movem os aproveitadores. 

"Errei por confiar demais em pessoas que mostraram 
pósteriohneilte não serem merecedoras desta confiança. 

"Mas o que posso lhes afirmar é que minha consciência, 
em nenhum momento, aponta dolo ou má-fé nos erros que 
cometi. 

"Resta então a grande pergunta: quais os componentes 
que se conjugaram para tentar envolver, de forma tão obsti
nada, o Presidente da República nestes lamentáveis episódios? 

"A resposta é: os interesses contrariados, as ambições 
frustradas e a percepção pelos setores do atraso de que o 
programa modernizador de meu Governo, aprovado nas ur
nas, vai dar certol 

"Minhas senhoras, meus senhores. 
"Apesar dos exaustivos esclarecimentos prestados pelos 

meus aliados em todas as fases da CPI, demonstrando náo 
haver qualquer participação, conivência, tolerância ou respon
sabilidade de minha parte e apesar da conhecida determinação 
com que me dispus e disponho a enfrentar quaisquer acusa
ções, anuncia-se agora que, deve ser proposto, pelos meus 

_ adversários, o impedimento do Presidente da República. 

"E, pasmem! 
"Falam até em mudar consagrados procedimentos regi

mentais, ou seja, mudar as regras do jogo. Já circulam com 
este objetivo listas de assinaturas de parlamentares onde al
guns, até desavisadamente, concorrem para medidas casuís
ticas que violentariam princípios fundamentais de direito. 

. "Ê qual o objetivÕ real dos meus adversários? 
"Eles tentam, senhoras e senhores, em 10 dias, cassar 

o mandato do Presidente da República, legitimado pelo voto 
popular. · 

"Tentam, em 10 dias, óS meus adVersá_rios, cassar o man
dato do presidente da República:quandÕ-558 dias-ainda não 
foram suficientes para que eles permitissem aprovar a lei de 
modernização dos portos. 

---- "Tentam os meus adversários, em 10 dias, cassar o man~ 
~_ato_ ~o Presidente da República, quando 487 dias não bast;l~ 
raro para que eles resolvessem votar o projeto de propriedade 
industrial. 

"Tentam os meuS adversários, em 10 dias, cassar o man
dato do Presidente da República, quando 306 dias-·não foram 
suficientes para que eles votassem a lei que regulamenta a 
Advocacia-Geral da União. 
_ '~Tentam, senhoras e senhores, os meus adversários, em 

lO-dias, cassar o mandato do Presidente da República, quando 
330 días- já se passaram sem que eles tivessem possibilitado 
a apreciação conclusiva de tão relevantes matérias p_~ni o 
futUro do País, n-o seu conjunto conhecidas como Emendão. 
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"Não posso crer, não quero crer, que tenham esquecido 
tudo e desejem ressuscitar os julgamentos suinários, oS pro
cessos inquisitoriais e os tribunais de exceção. 

"É engano imaginar qtie -feilho desmedido apego ao po
der. 

"Este sentimento têm aqueles que demonstram querer 
atropelar o processo democrático e a consolidação das insti
tuições. 

"Tenho, sim, sonhos, ideais e programas para o nosso 
País e a estes me apego com a mais legítima e profunda deter
minação. 

"Desejo ~egar ao meu sucessor uma sociedade moderna, 
justa e plural, baseada na livre iniciativa e na igualdade de 
oportunidades. 

"Enganam-se aqueles que pensam que vão cassar o man
dato do Presidente da República. Confio nos meus aliados, 
porque conheço a formação moral e pública daqueles que 
estão ao meu lado. Sei que não se deixarão intimidar pelas 
manifestações organizadas, pelos que, pensando servir, des
servem ao País. 

"Os homens de bom senso que analisarem os fatos com 
isenção de paixões e os verdadeiros patriOtaS eStarão ao meu 
lado. 

"Ganharemos? ganharemos no voto. 
"Os brasileiros verão que seus representantes resistirão 

às pressões e decidirão exclusivamente com suas consciências. 
"Só darei como encerrada minha missão, só darei como 

cumprido o meu programa de Governo, após Sancionar estes 
projetas que permitirão legar às gerações futuras um país 
estruturalmente diferente daquele que recebi, e capaz de se 
inserir entre as nações modernas do mundo. 

'~A nossa geração política já pagou preço excessivamente 
alto pela renúncia de 1%1. 

"Por isso tudo e pela minha fé em um Brasil justo e 
moderno, peço a Deus que me dê saúde e força, peço a Deus 
que conceda a paciência, a humildade e perseverança para 
vencer esta travessia e dela tirar lições que nos ajudem a 
construir o Brasil dos nossos sonhos 

"Senhoras e senhores, obrigado. :Soa noite!" 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o· Sr. 
Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira da presid~ncia, que 
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra, 
como [4'der, para uma comunicação. . · 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR- CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PI. Como Lí
der. Para comunicação.) - Sr. Preside.itte7 Srs. Senadores, 
no exercício da Liderança do PSDB, ouvi com atenção o 
discurso proferido pelo nobre Senador Ney Maranhão no 
exercício da Liderança do Governo. _ ' 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero dizer que, no 
m~u m~~est~ ente}ldimento, o Senhor Pr~sidente da Repú
blica foi mfeliz em sua fala de ontem. 

Desejo:,:Como membró do C~esso., .. e _particularmente 
do Senado, repelir as críticas feitas por Sua Excelência ao 
Poder Legislativo. Sua Excelência não está em condições de 
atacar o Congresso, a ii~.p~ensa, a Q_rdem dos A,dvogados 
e a CPI que tratou de denúncias contra o Sr. Paulo César 
Farias, eX-cOordenador financeiro da campanha do Senhor 
Pr~idente da República. . . 

O que S. EX. precisa fazer é ·se- defender, é esclarecer 
a origem dos recursos financeiros depositados em contas da 
sua ex-secretária e do seu ex-secretário. Mas, como ainda 
não foi julgado, e o único julgamento do Presidente da Repú
blica previsto na Constituição, por crime de responsabilidade, 
é da competência do Senado Federal, evidentemente que Sua 
Excelência não teve, ainda, a oportunidade de defender-se. 

Os jornais nôticiam que·, anianhã, os advogados, repre
sentados pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 
e os jornalistas, representados pelo Presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa, trarão ao Congresso denúncia contra 
o Senhor Presidente da República. 

Sabemos que o Senado ~6 poderá julgar o Presidente 
da República por crime de responsabilidade se, na forma pre
vista na Constituição, a Câmara der a necessária autorização. 

Desse modo o que esperamos, Sr. Presidente, é que, 
rigorosamente nos termos da Constituição - casó essa denún
cia seja feita, como se anuilcia, por líderes de instituições 
que estão_ fora e acima de partidos políticos - a Câmara 
autorize a iilstauração do processo pelo Senado Federal, por
que só assim Sua Excelência o Senhor Presidente da República 
terá oportunidade de se defender, de destruir as -acusações 
ou, finalmente, de reconhecê-las. 

Todavia, nesta comunicação, Sr. Presidente, em nome 
da Bancada do PSDB, fica a nossa inconforinidade e, mais 
do que isso, o nosso repúdio às injustificáveis críticas feitaS 
por Sua Excelência o Senhor Presidente da República ao Con-
gresso Nacional. ·· 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Gabriel. 

O SR- ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a década 
de 80 não foi uma década perdida: foi a do reencontro do 
Brasil com a democracia política. Ná_o esquecemos as vítimas, 
os sofrimentos, nem os constrangimentos do período autori
tário; mas vale lembrar a fermentação dos anseios de liberdade 
que desembocaram no extraordinário movimento das "Dite-
tas, Já". -

.Que a década de 90 seja a do encontro com a ética; 
ética -que não implique apenas questões do bem e do mal~ 

· -da conduta individual, mas que também responda às questões 
coletivas dos problemas sociais. Só assim poderemos terminar 
este século e iniciar o próximo milênio varrendo ou minimi
zando a ve:?gonha da fome, da doença evitável, da ignorância, 
do abandono, da discriminação, da violência, da corrupção 
e da injustiça. 

Sr. PreSidente e Srs. ~nadares, <>& fatos comprovados 
pela Comissão Mista Parlamentar de Inquérito instalada para 
apurar as denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello, irmão 
do Presidente, contra o Sr. Paulo César Cavalcante Farias, 
~go do Presidente, são apenas uma peque~a !lfDOstra de 
um fenômeno mais amplo, que cumpre não esqUecer: a-frouxi
dão dos costumes e a hipocrisia que iri.vadiram a noss~ socie
dade, em todos os seus estamentos, com as exceções de regra. 

Estou certo de que o envolvimento do Presidente da Re
pública implica dimensão não maior do que a de muitos outros 
qhe7 ao longo de décadas, se apropriaram indevidamente de 
bens públicos e do trabalho, do suor e do sangue alheios·. 
E São louvados por sua esperteza em amealhar milhões de 
dólares de fortuna pessoal em breve tempo. Mas é evidente 

·.também q~c;: o envolvimento do Presidente e de alguns família· 



Setembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira I• 7047 

res implica condições especiais, de conseqüências imprevi
síveis, pela sua representatividade, poder político e pelo deco~ 
ro que o cargo exige. 

Lembremo-nos da eleição de 1989, a primeira direta para 
presidente, depois do período autoritário. Era geral o d_esen
canto, pela morte inesperada de Tancredo Neves, pelo fra
casso na condução do Plano Cruzado e pela frustração de 
excessivas expectativas geradas pelo movimento pró-Cons
tituinte. Entre o lógico e o mágico, o pOVo esColheu o mágico, 
tornado milagreiro pela mídia e Pela força de uma elite domi
nante, gananciosa e aventureira, ajudada indiretamente pelo 
oportunismo, desunião e iiTesponsabilidade política das elites 
dominadas e pela complacência e fantasia de um eleitorado 
faminto por mudanÇas. 

O tiro único na inflação ciônica, o seqüestro da poupança, 
a juventude e o vigor reforçaram a imagem de audácia, de 
destemor; e a residência na Casa da Dinda, a de desprero 
pelas mordomias. _ 

A composição inicial de sua equipe de trabalho, inexpres
siva, inexperiente, e o desprezo pelos políticos foram o sinal 
maior de arrogância e auto-suficiência. 

TUdo isso é a moldura que realça os sentimentos de espan
to, amargura, constrangimento, perplexidade e descrença do 
povo brasileiro, agora, diante dos escândalos comprovados. 
Espanto· dos descamisados, que sonharam ou viveram a :fánta
sia da possibilidade do milagre. Perplexidade das elites domi
nantes, que o inventaram ou que dele se aproximaram para 
tirar proveito. Amargura e constrangimento dos que amam 
suas famílias e ainda sofrem pela Pátria. · 

C4idemos para que os pés-descalços não cheguem ao 
desespero, e a descrença não leve a juventude ao desânimo. 
Creio, sinceramente, que o Presidente e seus conselheiros 
possam entender as passeatas de centenas de milhares de jo
vens estudantes, com caras pintadas e vestidos de preto, como 
um gesto pacífico, generoso, de levar à mesa o melhor remé
dio: a renúncia, antes e ao inVés da traumática cirurgia do 
impedimento. 

A História Contemporânea tem vários exemplos: nos Es
tados Unidos da América do Norte, o Presidente Richard 
Nixon; no Japão, os Primeiros-Ministros Kakuei Tanaka, No
boro Takashita, Souzuke Uno e o Ministro das Finanças Ryn
taro Hashimoto; na Holanda, o Príncipe Bemhard de Lippe 
Biesterfeld; na Itália, o Presidente Giova:Di Leone; na Alema
nha, o Presidente do Parlamen_t_o Rainer Barsel; e no Brasil~ 
por diferentes causas,-Getúlio Vargas e Jânio Quadros. 

O povo brasileiro não pode assistir à parada de Sete 
de Setembro, aberta por esse Presidente, nem ao desfile das 
Forças Armadas, com a nossa bandeira em sua honra. __ 

Renúncia, Já! É o único e final gesto de grandeza que 
o povo espera. E espera na certeza da posse do Vice-Pre
sidente Itamar Franco, para completar o período de governo 
e a transição para a democracia social e a busca incessante 
-de resgatar compromissos de luta contra a corrupção, a sone
gação, o tráfico de influência, "tão do hábito das nossas_ elites 
dominantes; espera que o Congresso cum.ptã o seutlever· de 
reformar a legislação partidária, eleitoral, do sigilo bancário, 
das comunicações de massa; espera que a Justiça puna exem
plarmente os culpados. 

As eleições municipais estão aí. Nelas, as possibilidades 
de engano são menores. O povo conhece a família e a vida 
dos candidatos a vereador e a prefeito. É justo esperar que 
a resposta popular nesta hora seja a eleição de pessoas honra~ 
das, para recomeçaJ o processo de transformação da nossa 

democracia. E que o plebiscito defina o parlamentarismo co
mo forma de governo. 

· .Assim, poderemos olhar no horizonte de 2010, quando 
seremos 192 milhões de pessoas, com a esperança de tornar
mo~nos a Nação com a melhor distribuição etária do mundo, 
capaz de tirar proveito do_ muito que aind.a nos resta,_ de bens 
naturais, mediante um modelo de crescimento económico in
cludente, gerador e distribuidor de bem~estar e_ riqueza. 

Sr. Pi-esidente e ·srs. Senadores, perterii:e à política admi~ 
nistrar racionalmente a convivência SoCial, a partir e com a 
interveniência do livre consenso. A razãO, ·imanente à prática 
política, manifesta-se na lei justa, que disciplina os direitos 
e os deveres de todos os cidadãos. 

Parã ·ser étiCo, o discurSo não pode estar dissociado da 
prática. Sem ética não há grandeza. As exigências da ética 
que fazem do ordenamento democrático o úníco conveniente 
à pessoa humana, constituem a essência do viver em socie
dade. '"A ética e o código moral são necessários ao homem 
devido ao conflito entre a inteligência e o impulso", diz Ber
trand Russell. 

. ·Se os valores éticos não forem cultuados pelos cidadãos, 
especialmente por aqueles que são escolhidos para tomar deci
sões em nome da coletividade, se o cumprimento da lei não 
se tomar cultura, se a lei não for respeitada, e se, por falta 
de punição continuar proliferando a corrupção, a permissi
vidade, o tráfico de influência, a democracia não subsistirá. 
Sem ética não é possível a vida em sociedade. A democracia, 
seui ética, está morta. 

Por isso, ao Senhor Presidente da República, Senhor Fer
nando Affonso Collor de Mello só resta um caminho: Renún
cia, Já! 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs~ Senadores, em oportunidades anteriores, eu trouxe ao 
conhecimento desta Casa, manifestos lançados pela Frente 
Nacional de PrefeitoS, que se reuniu em várias capitais brasi
leiras. Hoje, tenho a satisfação de trazei:, também sUbscrita 
pela Frente Nacional de Prefeitos, a HCarta de Belo Hori
zonte", onde chefes de comunas do nosso País :fim!am uma 
clara posição a respeito das atividades do' Congresso Nacional, 
notadamente no que tange ao funcionamento da CPI que 
investigou as atividades do Sr. Paulo César Cavalcante Farias 
e, também, com relação ao chamado ajuste fiscal, que foi 
encaminhado recentemente à apreciação do Congresso_ Nacio
nal pelo Senhor Presidente da República. 

A Carta de Belo Horizonte, que peço a V. Ex•, Sr. Presi
dente, para deferir a sua transcrição nos Anais desta Casa, 
está concebida nos seguintes termos: 

"Os Prefeitos integrantes da Frente Nacional de 
Prefeitos, reunidos em Belo Horizonte, nos dias 9 e 
10 de julho de 1992, reafirmam a sua trajetória plural 
e a sua democrática convicção na autonomia e no forta~ 
lecimento dos municípios, como saída para atender aos 
reais interesses <Ül população. 

A gravidade da crise política exige de toda a socie
dade brasileú-a o esforço necessário para elucidar as 
investigações levadas a cabo pela CPI que apura as 
conexões do empresário Paulo César Farias, no âmbito 
do Governo Federal. 
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Os Prefeitos Municipais, ein plena sintonia com 
a população, consideram essencial o integral respeito 
à Constituição Federal, fortalecendo o funçionamento 
da CPI como expressão do poder fiscalizatório do Con
gresso Nacional, a quem cabe uma rigorosa atuação 
contra atos de corrupção que provocam a mais jUsta 
indignação do povo .brasileiro. 

Por outro fado, a Frente Nacional entende que 
a reforma tributária pretendida pelo Governo Federal 
representa um retrocesso em relação ao atual siste~a 
tributário, pelas seguintes razões: .. 

a) Amplia a carga tributária em 3% Ç-o PIB, quan
do o País se encontra em profunda crise social, econó-
mica e política. . . · 

b) Concentra recursos no Governo Federal, em 
detrimento aos Estados e principalmente aos Municí
pios, o que significa uma redução do controle da socie
dade sobre o Estado e o encarecimento do custo das 
obras e serviços públicos. 

c) Reduz fortemente a autonomia financeira e po
lítica dos municípios, torri3ndo-os mais dependentes 
das transferências de recursos dos Estados e da União. 

d) Elimina três dos atuais quatro impOStos munici
pais, que são: o ISS, Imposto Sobre Serviços; ITBI, 
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e o IVVC, 
Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis. Isso 
reduz à metade a atual receita própria dos municípios. 

e) Reduz US$2,2 bilhões de recursos dos municí
pios, sendo US$1,5 bilhão das capitais e US$700 mi
lhões dos demais municípios. 

f) Amplia a regressividade do sisteMa tributário, 
pois reduz a tributação sobre o património (elimina 
o ITBI, o Imposto sobre a Herança e o Imposto sobre 
Grandes Fortunas), e amplia a tributação sobre o con
sumo através do novo Imposto sobre o Valor Adicio
nado -IVA; 

g) Vai penalizar a grande maioria das empresas, 
que são micro, pequenas e médias empresas, em berie
fício de uma redução da carga tributária sobre as gran
des empresas; 

h) Penaliza os municípios que demonstraram 
maior competência na sua gestão tributária e fisciil, 
anulando todo o esforço d_esenvolvido nesses três últi-
mos anos." · 

Para sair do impasse fiscal, nossa proposta prevê: 

a) Retomada do desenvolvimento econômnico 
sem ampliação da carga tributária. Isso toma mais sa
dias as empresas, reduzindo a sonegação e a inadim
plência e ampliando recursos públicos. 

b) Redução dos juros na economia, o que reduz 
fortemente os encargos fmanceiros, especialmente do 
Governo Federal e dos Governos Estaduais, o_s quais 
são penalizados pela rolagem de suas dívidas mobiliá~ 
rias (títulos públicos). . . . ____ _ 

c) Descentralização efetiva dos r~cursos públicos 
a nível municipal, permitindo um melhor controle da 
sociedade sobre o setor público, e uma redução nos 
custos de obras e prestação de serviços públicos. 

d) Redistribuição da carga fiscal~ tornando-a mais 
justa, através da redução dos impostos sobre o consumo 
(ICMS, !PI, P!S, Finsocial) - onde todos;tf>agam o 
mesmo valor, e da ampliação dos impostos sobre o 

património e a renda (IPTU, ITR, IPV A, ITBI e IR), 
onde se pode cobrar mais de quem tem mais. 

e) Simplificação do sistema, em benefício do con-
tribuinte e do Sistema de fiscalização. -

A Frente Nacional de Prefeitos, comprometida 
com a reãlização da IX Conferência Nacional de ~ãúde, 
as~ume, como fundamental para o êxito da conferência, 
dois aspectos prioritários: · · · · ·- · 

1) _A _garantia pelos Estados da presença dos usuá
riOs do Sistema únicO de Saúde (SUS) na Conferência, 
propOrcionando meios financeiros aos delegados que 
não os tenhani. 

2) A presença da totalidade dos municípios como 
forma de garantir a gestão dos Serviços de saúde aos 
municípios e a respectiva transferência dos recursos, 
pela regulamentação do art. 35 da Lei n' 8.142. 

Com a asSinatura do acordo da dívida exteroa, 
esperamos que se retome de imediato o desenvolvi
n:tento económico, -pondo fim à rec:essão. 

- - -- . - Era o que tlnli:l 3. dizer~·-
0 SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Com a palavra 

o_ Se_nado~r Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronunci~ 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, fale
ceu~ há dias, na Bahia, Godofredo Rebelo de Figueiredo Filho 
que, Da história das Letras, se consagrou como Godofredo 
Filho. 

Circunstâncias diversas não me permitiram, ou falvez me 
tenham, instintivamente, aconselhado a rião fazer este registro 
na semana finda. -

Cumpro hoje o dever de assinalar que a Bahia perdeu 
um grande intelectual. 

Poeta e escritor, Godofredo Filho era um espírito fulgu
rante. Tendo freqüentado o seminário, nele desenvolveu e 
fortaleceu seu espírito humanista. Poeta de forma exemplar, 
conjugava a beleza do pensamento com a permanente pureza 
da forma. Foram seus versos fartamente elogiados, não apenas 
na sua província, também por expressões do pensamento na
cional. 

Dele disse assim Alceu Amoroso Lima: 

"Só o_ amor, mais forte do que a morte, podia 
vencer a rígida exigência dessa beleza da forma, a que 
você votou uma fidelidade tão mais rara e mesmo única, 
pois visa eternizar pela imobilidade bodellairiana, a 
mesma angústia, a mesma ânsia carnal, a mesma violên

. cia de paixões que se sente· borbulhar através de_ uma 
ataraxia poética que é uma imagem nítida da presença 
do eterno no ~mpo, que caracteriza tão pateticamente 
sua i-. esia. 

.É a sua diferençã específica. Nenhum poeta brasi
leiro soube, como você, imobilizar o tempo e a paixão 
sem retirar nem a um nem a outra a sua infuiíta mobili
dade." 

Essa afirmativa do grande escritor e críti~ Amoroso Li
ma traduz exatamente a observação que se pode fazer do 
perfil de Godofredo Filho. É que ele próprio, Godofredo 
Ftlho, ao traçar a rota de sua vida literária, assim se exprimiu: 

"A poesia para nós equivale à oração. Já o temos 
dito e escrito: é umã espécie de ascensão para Deus, 
e é Este, através da verdadeira poesia, Quem se nos 
revela. 
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A poesia, coiilO-experiência mística, busca pres
sentir o espiritual no sensível; advinháRlo. O divino, 
que a inteligênCia racional nem sempre percebe, a poe
sia nó-lo configura." 

Dentro desse espírito, Godofredo Filho desenvolveu fe
cunda vida literária. Faleceu aos 82 anos de idade, e grande 
parte de sua existência foi dedicada exatamente __ à_s_letras. 
Se no seminário fortaleceu o espírito religioSo, 'dele ao sair, 
na mocidade, pôde, no mundo, desenvolver as tendências 
do seu espírito vivo e alegre. 

Soube viver, mas guardou, ao longo do tell}.po, certos 
hábitos de outras épocas, permitindo que ainda agora ao re
lembrá-lo, um outro poeta baiano, Florisvaldo Matos, assina
lasse que não se via Godofredo Filho, senão assim: "De paletó, 
gravata e guarda-chuva". 

Eu o conheci assim: cóitheclo poeta, o escritor, o confra
de na Academia de Letras da Bahia, mas conheci também 
o trabalhador, o funcionário público do Ministério- da Educa-
ção e ~a Saúde. , _ .. : 

Gua:rdo mesmo dele uma. lembrança singular. Era eu Se
cretário da Justiça na Bahia, e o Governador deliberou re~ons
truir a casa em que nasceu Teixeira de Freifas, na cidade 
de Cathoeira, guardando o estilo da época, não obstante as 
dificuldades naturais para essa recomposição. -- -- -

Godofredo Filho era, então, chefe do II Distrito do Insti
tuto do Património HistóriCO e- .Artístico- NacíonaLe não se 
limitou a prestar-me a ajuda de seus- deveres bUrocráticos. 
Acompanhou-me cuidadosamente em todas as providências 
para que a reconstrução se fizesse de sorte que não se violasse 
a integridade do estilo da_ casa em que nasceu o notável jurista. 

Foi exatamente ele quem teve a bondade de acompanhar 
a escolha do material, a verifiCação de cada peça, para que 
tudo se fizesse de modo que a velha casa ressurgisse relem
brando, precisamente, a época de nascimento do notáy_el juris
Ja cachoeirano. Dedicava-se ao acompanhamento da constru
ção como se fosse um servidor da Secretaria do Interior e 
Justiça. 

E, enquanto chefiou o serviçO, assim contfiiiiOu Godo
fredo Filho, prestando serviços à Bahia e à sua cultura. Por 
isso, aiiida agora, ao recordá-lo, um outro baiano ilustre_, 
professor de Medicina e escritor, José Silveira, -assim lhe retra
ça a fisionomia intelectual e moral: 

"Curioso é que não se limitava esse gigante do 
pensamento e da cultura à sua admiráVel e fecunda 
inspiração poética. Nele, atuante e vigoroso se encon
trava o homem de luta e de ação, comO chefe do II 
Distrito do Instituto ão Património Histórico e Artís
tico Nacional. Salvou a Bahia do imenso prejuízo de 
ver anuladas e dilapidadas as suas maiorc:s riquezas 
arquitetônicas, só não conseguindo impedir a desgraça 
da derrubada da Sé, vítima, em nossa terra; de um 
dos maiores crimes de lesa-cultura. Depoimentos valio
sos dessas batalhas, em defesa da tradição e da_história, 
estão seus estudos sobre o SemináriO-de Belém de Ca
choeira, A Torre do Castelo, de Garcia D'Ávila e tan~ 
tos outros. Como Professor--devotado e mestre admi
rável na Universidade Federal da Bahia, nirtguem o 
venceu em dedicação e saber. Na Academia de Letras 
da Bahia, estimado e respeitado, exemplo de autenti~ 
cidade e dignidade; criterioso nos julgamentos, inde
pendente nas decisões, generoso e altivo, uma estrela 
de primeira grandeza." 

Como estrela de primeira grandeza, Sr. Presidente, ces
soo a existência de Godofredo de Figueiredo Filho. Não f;Uta
rá, porém, à Bahia e ao Brasil a intensa luz de seu espírito, 
projetando-se por meio de sua_ obra, pelos tempos afora. (Mui
to bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR- LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE- Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, 
registro com pesar o falecimento, nesta madrugada, do ex-De
putado Lauro Augusto do Prado Maia, que, na qualidade 
de suplente do Deputado sergipano João Machado Rollem~ 
berg, exerceu suas atividades parlamentares no peóodo de 
13-1-89 a 21-1-90, sendo, portanto, nosso companheiro nas 
sessões do Congresso Nacional por dois anos. 

Sua passagein pela vida pública, como Deputado, foi efê~ 
mera, mas muito batalhou nestes dois anos em defesa dos 
iq_t~_res~~s_de S~rgipe e do País. 

Mas foi a Sua atividade incansável de médico prestigioso 
e ca:nçei!!.l~O que o projetou desde_ os primeiros anos de 
sua atividade profissional em Sergipe, que exercia cOrilo um 
sa-cerdócio. 

únl-iriédico competente, humano e de abnegada dedica~ 
ção aos seus clientes, entre os quais fez grandes amigos e 
admiradores do seu trabalho e do seu caráter. 
--- ÉramOs amigos, lamento muito o seu falecimento ocor

rido aos cinqüenta e poucos anos qtiahdo ainda poderia dar 
muito de si, do seu trabalho, de sua dedicação e de seu aprimo
rado conhecimento e experiência de Medicina a Sergipe e 
sua população. 

Desta tribuna do Senado, Sr. Presidente, transmito os 
meus sentimentos aos seus familiaies, associando-me a todos 
os que lamentam o seu falecimento e reverenciam a sua memó
ria de médico e homem público. 

ESte acontecimento lamentável é uma grande perda para 
sergipe, onde sua falta está sendo pesarosamente sentida, 
por tudo que ele representava na vida pública, na Medicina 
e em várias atividades importantes de nossa sociedade. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Almir Gabriel - Amir Lando ---:-- Antonio Mariz 
-César Dias- Esperidião Amin- Henrique Almei
da - Humberto Lucena - João Calmon - Marco 
Maciel -Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre a mesa, 
projetas que serão lidos pelo Sr. !"'_ Se_c(etário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 132, DE 1992 

Dispõe sobre a propaganda eleitoral gratuita, a ser 
veiculada mediante programa ao vivo ou por gravação, 
em fitas magnéticas, nas emissoras retransmissoras de 
rádio e/ou televisão nas localidades onde inexista geração 
de imagem ou de som. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Dê-se ao art. 252 do Código Eleitoral (Lei 

n• 4.737, de 15 de julho de 1965), a seguinte redação: 
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"Art. 252. Nas localidqdes onde _inexista. gera
ção de sinais de rádio e/ou televisão, a propaganda 
eleitoral gratuita poderá ser veiculada mediante progra
mas ao vivo ou gravação em fita magnética e lançada 
ao ar por emissora retransmissora. 

Parágrafo único. Os partidos políticos ou coliga
ções_ deverão constituir comissão especial para geren
ciar o processo de veiculação local da propaganda elei
toral gratuita, comunicando suas decisõ~s à Ju_stiça 
Eleitoral." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caç-ão. 

Art. 3~ Revogani-se as disposições eifi~contrário. 

Justificação 

Inspirado em projeto de lei de autoria do nobre Senador 
Márcio Lacerda (PL n' 31, de 1992), a presente proposição 
visa a sanar falha grave na legislaçã() __ eleitoral no que diz 
respeito ao horário de propaganda gratuita. 

Diferentemente, no-entanto, do PL 31, de 1992- que 
pretendia obrigar os partidos políticos a manter fitas magné
ticas com a programação, as quais seriam utilizadas quando 
a emissora retransmissora de rádio ou televisão não conse
guisse captar o sinal - o Projeto, Que ora submetemos à 
consideração dos nobres Colegas, tem por escopo suprir a 
falta da propaganda eleitoral gratuita, que hoje se verifica 
em muitos dos municípios brasileiros, em razão do fato de 
essas localidades contarem, somente, com estações retrans
missoras de rádio e televisão e captarem o sinal da emissora 
geradora situada em outro Estado. 

Em face dessa situação, exiStCiii-, -no território-brasileiro, 
várias regiões nas quais há total impossibilidade de veiculação 
da propaganda eleitoral local, permanecendo, desta arte, os 
eleitores, em total ignorância da plataforma e programas dos 
seus candidatos e, o que é até prosaico, tendo acesso, apenas, 
ãs campanhas dos candidatos do Estado do qual captam a 
emissão do sinal. 

Pretendemos, por conseguinte, corrigir a deficiência da 
legislação eleitoral, que somente contempla a hipótese da loca
lidade na qual há emissora geradora de rádio e/ou televisão, 
incluindo no Código Eleitoral, mais precisamente no seu art. -
252-cujo conteúdo foi revogado -norma prevendo a possi
bilidade da geração local, em emissora retransmissora, da 
propaganda eleit01:al gratuita. 

Sala das Sessões~ 31 de agosto de 1992. -Senador Nabor 
Júnior. 

(À Comissão de Constituição, JustiÇa e Cidadania 
- Decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 133, DE 1992 

Altera o art. 256 da Lei n• 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, e dá outras providências." 

O Congresso-Nacional decreta: 
Art. 1~ É acrescido o seguinte parágrafo úriíco-ao art. 

256 da Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990: 
"Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem descum

prir o disposto no inciso II do art. 81 desta lei." 
Art. 29 Esta lei entra em vigor na- data __ de sua publi

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

Justificação 

É fato irrefutável que a Lei n' 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que .. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles
cente, e dá outras providências", não estabeleceu sanção para 
o descumprimento da vedação prevista no inciso II do art. 
81. 

Em conseqüência, a venda de bebidas alcoólicas a crian
ças e adolescentes é punida em conformidade com o art. 63 
do Decreto-Lei n' 6.688, de 3 de outubro ,de 1941, (Lei das 
Contravenções Penais). Como sanção, o m,encionado art. 63 
comina a pena de prisão simples, de 2 (dois) meses a 1 (um) 
ano, ou multa, para aquele que praticar o ilícito previSto. 

A questão relevante que fundamenta esta iniciativa de
corre do exame da operacionalidade jurídica do aludido art. 
63. Procedimento oneroso, posto que a persecução penal se 
faz por ação penal ptiblica, tal recurso legal não oferece eficá
cia jllrídica-ime"diata para proteger, adequadamente, o direito 
do menor. Falta-lhe instrumento mais siinples e rápido para 
sancionar a conduta incorreta._ 

Conferir ao Estatuto da Criança, portanto, mecanismo 
mais ágil para coibir abusos na comercialização de bebidas 
alcoólicas, é o propósito desta íniciàtíVa. De fato, o acréscimo 
proposto ao art. 256 da Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990, 
introduz no arcabouço jurídico, de modo cumulativo, sanção 
de natureza administrativa. Esta, indubitavelmente, traz efei
toS p[áticos cêleres, em razãO du fato de que atinge direta
mente o patrimônio do autor do ilícito, bem como a exploração 
comercial do estabelecimento, no caso de reincidência, con
soante os tennos da pena estabelecida no art. 256 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Além disso, de acordo com 
o art. 214 do mesmo estatuto, "os valores das multas rever
terão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, do respectivo município", o que poâe signi
ficar melhores padrões de assistência ao próprio menor. 

Assim, é pressuposto- essencial desta iniciativa propor
cionar elementos que facilitem o correto desenvolvimento físi~ 
coe psicológico do jovem brasileiro. Aprová-Ia signifíca, en
fim, dotar o aparelho estatal de mais um recurso para bem 
cumprir o estabelecido no art. 227 da ~onstituiçãO FederaL 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1992.- Senador Ronan 
Tito. 

de: 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles
cente, e dá outras providências. 
. ...................................................................... . 

SEÇÃOII 
Dos Produtos e Serviços 

Art. 81. É proibida a venda â criança ou ao adolescente 

II- bebidas alcoólicas; 

Art. 256. Vender ou locar à criança ou adolescente fita 
de programação em vídeo, em desacordo com a classificação 
atribuída pelo órgão competente: -

Pena - multa de três a vinte salários-de-referéncia; em 
caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá deter
minar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias. 
• • • • • •> O O O O O O O O • • • • • o o o o o o·~· O O O ~~~HOO o ~ooo44 __ .._. o••o O o o o o o o o o •••••~·- o 00 00 O 00 

(A Comissiio de Assuntos Sociais- Decisão Termi
nativa.) 
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O SR- PRESIDENTE-(Magno Bacelar) - Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

A Presidência recebeu, da Assembléia Legislativa doEs
tado do Paraná, ofício encaminhando cópia da Resõlução n~' 
17/92, adotada majoritariamente por aquela Casa, com a posi
ção contrária ao projeto de desmembramento territorial dos 
Estados do Paraná e Santa Catarina, objeto de Projeto de 
Decreto Legislativo n9 171/91, da Câmara dos Deputados. 

O expediente será encaminhado, para conhecimento, à 
ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência 
recebeu, da Prefeitura Municipal de Alterosa, Estado de Mi
nas Gerais, o Ofício n' S/25, de 1992 (n' 135/92, na origem), 
de 26 do corrente, solicitando, nos termos da Resolução n"' 
36, de 1992, do Senado Federal, autorização para contratar 
operação de crédito no valor de Cr$350.000.000,00 (trezentos 
e cinqüenta milhões de cruzeiros), para os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n~ 1.561192, 
de 28 do corrente, encaminhando complementação de docu
mentos destinados a instruir o Ofício n' S/17, de 1992, da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que solicita autori
zação do Senado Federal, para emitir e colocar no mercado 
Letras Financeiras do Tesouro daquele município, para os 
fins que especifica. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Económicos, para ser anexado à matéria em referência. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para 
a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 65, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos tennos do art. 336, c, do 
Regimento Interno. 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câma
ra n9 92, de 1991, e Projetas de Lei do Senado n"s 6, 13 
e 100, de 199L) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~ 65, de 1992 (n~ 11/91, na Casa-· de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a regulamen
tação dos dispositivos constitucionais relativos à refornia agrá
ria, previstos- nO Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal. (Dependendo de pareceres.) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 92, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos tennos do art. 336, e, do 
Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câma
ra o9 65, de 1992, e _os Projetas de Lei do Senado n9s, 6, 
13 e 100, de 1991.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 92, de 1991 (n' 1-714/89, na Casa de origem), que regula
menta o art. 185, inciso I, da Constituição Federal, e define 

pequeno e médio produtores rurais. (Dependendo de pare
cere~.) 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 6, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da 
Cãmara n's 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetos de Lei 
do Senado n's 13 e 100, de 1991.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 6, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que regula
menta o art. 185, da ConstituíÇão da República, e dá outras 
providências. (Dependendo de pareceres.) 

-4-
PRO.IETO DE LEI DO SENADO 

N' 13, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos dO art. 336~--c,- do 

Regimento Interno.) 
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da 

Câmara n70 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetos de 
Lei do Senado n" 6 e 100, de 1991.) 

Discussão, em turno único"; do Projeto de Lei do Senado 
n9 13, de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique 
_Çardo~o. que regulamenta a função social da propriedade 
rural e a execução da reforma agrária. (Dependendo de pare
ceres.) 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 100, DE 1991 

(Em regime de urgência·, noS termos do art. 336, c~ do 
Regilp.ento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da 
Câmara n'i's 92, de 1991 e 65, de 1992, e os ProjetOs de Lei 
do Senado n's 6 e 13 de 1991.) 

Discussão, em turnO único, do Projeto de Lei do Senado 
n' 100, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que define a pequena propriedade rural e estabelece meios 
para finanCiar o Seu desenVolviinentõ~ (Dependendo de pare-
ceres.) · 

-6-

REDAÇÂO FINAL 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 10, DE 1991 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 272, de 1992) do 
PJ9j~~ de Lei do S_~9a<!_Q_n9_l_Q,__4e ~991, ~_au!Q_ria dq_S~n~_dqt__ 
Jutahy Magalhães, que dispõe sobre critérios para outorga 
e renovação de concessão ou permissão ·de serviço de radiodi~ 
fusão sonora e de sons e imagens. 

-7-
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 273, DE 1991 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 271,-de 1992) do 
Projeto de Lei do Senado n~' 273, de 1991, de autoria da 
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Senadora Marluce Pinto, que transfere ao' <ionifuio do Estado 
de Roraima terras pertencentes: à União e dá outras provi: 
dências. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATI'VO 

N'62, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 62, de 1992 (n• 162192, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto_ da ConvençãQ qee_ Estabelece_ :fAgência 

Multilateral de Garantia para Investimentos- MIGA, firma
do pelo Brasil, em Washington, em 23 de setembro de 1990, 
tendo 

PARECER Favorá-:el. sob o• 265. de 199Z: da Comissão 
- de ·Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerradà 
asessão. --

(Levanta~se a sessão às JS horas e 46 minutos) 


