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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 o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 66, DE 1992. 

Aprova o texto da convenção que Estabelece a Agência Multilateral de Garantia 
para Investimentos - MIGA, firmada pelo Brasil, em Washington, eni 23 de setembro de 
1990. 

O Congresso Nacional decreta: · 
Art. 1' É aprovado o texto da Convenção· que Estabelece a Agência Multilateral de Garantia 

para Investimentos- MIGA, firmada pelo Brasil, em Washington, em 23 de setembro de 1990. 
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nactonal, sob pena de ineficácia, quais

quer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção; e seus anexos, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimôní6 nãclonar · 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de setembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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CONVENÇÃO QUE ESTABELECE A AGÊNCIA 
MULTILATERAL DE GARANTIA 

PARA INVESTIMENTOS 

PREÂMBULO 

ps Estados Contratantes · __ _ 
ConSiderando a necessidade d~ fortalecer a coóeeração 

1
intemacional com vistas ao desenvolvimento econôm.ico e a 
i promover que para ele contribuam o investimento estrangeiro 
1em geraL e o de natureza privada em particular; · 

Cientes de que o fluxo de investimento estrangeiro para 
os países em desenvolvimento seria fãdlitado e encorajado 
pela diminuição dos receios relativos a riscos não-comg:_rciajs; 

Desejosos de aumentar o fluxo, em ~reção aos países 
em desenvolvimento, de capital e tecnologia-Com finalidades 
produtivas em condições adequadas às necessidades de desen
volvimento daqueles países, com base em padrões justos e 
estáveis de tratamento do investimento estrangeiro. 

Convencidos de que a Agência Multilàteral de Garaptfa 
para Investimentos pode desempenhar importante papel para 
encorajar o investimento estrangeiro como elemento comple~ 
mentar de programas de garantias regionais e de seguradores 
privados que atuem na área dos riscos não-comerciais; e 

Cientes de que uma tal Agência deveria, na medida do 
possível, cumprir suas obrigações sem recorrer a seu capital 
exigível e de que tal objetivo _seria promovido pela melhora 
constante das condições de investimento, 

Concordam no que segue: 

CAPÍTULO! 

Fundação, Estatnto, Propósitos e Definições 

ARTIGO 1 
Estabelecimento e Estatuto da Agência 

(a) A presente Convenção cria a Agência Multilateral 
de Garantia para Investimentos (doravante denominada 
Agência). 

(b) A Agência disporá de personalidade jurídica plena 
e, em particular, estará habilitada a: 

{i) contratar; 
(ii) adquirir e dispor de beris móveis e imóveiS; é 
(iü) iniciar ações judiciais. · -

ARTIG02 
Objetlvo e Propósitos 

, O objetivo da Agência é promOver õ fluio de investi~ 
mentos produtivos entre os países-membros e, em particular, 
os fluXos dirigidos aos membros em desenvolvimento, éomple
mentando·, dessa forma, as atividades do.BaÕ.co Internacional 
para a RecOnstrução e o Desenvolvimento (doravante denOmi
nado Banco), à Corporação Internacional de Financiamento 
e outras instituições internacion;:t.is de. financiat9-ento para O· 
desenvolvimento. - ·· - · 

Com vistas a atingir seu objetivo, a Agência deverá: 
(a) Expedir garantias, que incluam cc-seguros e ressegu

TC?S, contra ri~os não-C?_nlerciais relativos a investimentos efe-

·ruados cm um país-membro por parte de outros países-l;Ilcm
bros; 

(b) realizar as gestões complementares cabíveis para pro
mover o fluxo de investimentos dirigidos aos países em desen
volvimento, bem como aquele existente entre eles; e 

(c) exercitar quaisquer atilõuições necessárias ou desejá
veis para a promoção do seu objetivo. 

A Agência pautar-Se-á, para todas suas decisões, pelo 
disposto neste artigo. 

ARTIG03 
Definições 

Para os propósiros da presente Convenção: 
(a) ·~embro" significa o Estado em relação ao qual 

a ~ente Convenção se encontra em vigor de acordo com 
o art. 61. 

(b) "País anfitrião" ou "Governo anfitrião" significa. o 
membro, seu governo ou qualquer autoridade pública de um 
me~bro em cujo território, éonfonrie defi~do · p.o art. ~66, 
se localizará um investimento que foi garantido ou ressegurado 
pela Agência, ou que por ela estiver sendo considerado para 
a concessão da correspondente garantia ou de resseguro. 

(c) Um "país-membro em vias de desenvolvimento" sig
nifica o membro que .como tal figura na anexa Relação A,· 
que poderá ser alteni.da eventtiahnente peto Conselho de Go
vernadores (doravante denominado Conselho.) .<le que trata 
o art. 30. 

(d) Uma "maioria especial" significa o voto afirmativo 
de pelo Jp.enos doi~ terços dos votc,s representando pelo mep.os 
, cinqüenta e cinco por cento das ações subscritas como capital 
da Agência. · 

(e) Uma "moeda de curso livre" significa (i) qualquer 
moeda assim denominada pelo Fundo Monetário Internacio
nal e (ü) qualquer outra moeda livremente disponível e efetiva
mente·utilizável que a Junta Ditetora referida no art. 30 {dora
va.nte denominada Junta) determine para os propósitos da 
presente Convenção após consultas com o Fundo Monetário 
Internacional e mediante aprovação do país emitente da moe· 
da em tela: 

CAPÍTULO II 

Dos Membros e do Capital 

ARTIG04 
Dos Membros 

(a) A Participação na Agência estará aberta a to·dos os 
'países-membros do l!anco e à Suíça. · 

(b) Serão denominados membros fundadores os Esta,dos 
rehlcionados na anexa Relação A que ratifiquein a preSente
Convenção até 30 de. outubro d~ 1987. 

ARTIGOS 
Do Capital 

(a) O estoque de capital autorizado para a Agência deve
rá ser de um bilhão de Direitos Especiais de Saque (DES 
:1.000.000.000). O capital será distribuído em 100.000 ações 
de 10.000 DES cada uma, á serem postas à disposição dos 
Membros para subscrição. Todas as obrigações de pagamento 
dos membros com referência ao estOque de capital deverão 
ser integralizadas com base no valor médio do DES com rela~ 
ção ao dólar norte-americano no período de 1 ~ de janeiro 
de 1981 a 30 de junho de 1985. Esse-valor é de US$1 082 
por Dire.ito Espeçial de S;<ql!e. · ' 
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(b) O estoque de capitâl deverá 'aumentar ao ser admitido 
um novo membro na medida em que as açóes então disponíveis· 
sejam insuficientes para satisfazer as condições do art. 6 no 
que se refere às ações a ·serem sub~critas pelo membro em· 
questão. -----------

(c) O estoque de capital da Agência poderá ser aumen
tado, em qualquer tempo, por decisão adotada pelo Conselho 
por maioria es~cial. 

ARTIG06 
Subscrição das Ações 

Cada membro fundador da Agência deverá subscrever 
número de ações equivalente ao estoque de capital a ele atri· 
buído na Anexa Relação A ... To4os os demais membros deve
rão subscrever o número de ações determinado pelo ConselhO, 
nos termos e nas condições que este decidir, mas em nenhum 
caso a preço inferior ao de lançamento. Nenhum membro 
poderá subscrever menos de cinqUenta ações. O Conselho 
poderá estabelecer regras pelas quais os membros possam 
.subscrever ações adicionais do capital autorizado. 

ARTIGO? 
Divisão e lntegrallzação do Capital Subscrito 

A subs·:::rição inicial de cada membro deverá ser paga 
como segue: 

(i) Dentro dos 90 dias seguintes à entrada em vigor da 
presente Convenção no concernente ao membro em tela, dez 
por cento do preço de cada ação deverão ser pagos à vista, 
conforme estipulado no inciso (a) do art. 8; outros dez por 
cento deverão ser pagos na forma de notas promissóriaS não
negociáveis e sem juros, ou por méio de obrigações equiva
lentes, exigíveis por decisão do Conselho nos casos de necessi
dade de a Agência cumprir suas obrigaç6es.. . 

(ii) O restante será integralizado de acordo com decisão • 
da Agência, à vista d~ ne~.es~dade de cumprir suas -~~!ij~Çt)es_:__ 

ARTIGOS 
Pagamento da Subscrição de Ações . 

(a) O pagamento de subscrições deverá ser feito em moe
da de curso livre, com exceção dos países em desenvolvimento, 
cujos pagamentos poderão ser realizados com suas próprias 
moedas até O limite de vinte e cinco por cento da integralização 
exigfvel com base no art. 7 (i). . 

(b) A chamada a !_ntegralizar a subscrição de ações deverá 
ser uniforme pata todas as ações. 

(c) No caso de que a quantia arrecadada pela Agênci!' 
com respeito a qualquer chamada a integralizar ações for insu
ficienteJ>ara fazer face às obrigações que originaram a chama-' 
Qa, poderá ela fazer DÇJV3S chamadas com base em Subscrições 
·a integralizar até que. a quantia arrecadada for suficiente para 
·satisfazer as mencionadas obrigações. 

( d) As obrigações financeiras referentes às ações limitar
,se-ão à proporção ainda não paga do preço de lançamento! 
das mesmas. ~ - · 

ARTIGO!Í 

AvallaçáodeMoedas 

I Sempre que, para os propósitos da pre;ente Convenção, 
for necessário avaliar uma moeda em .termos de outra, esse 
v3!or será determinado pela Agência após consulta ao Fuudo 
MOnetário InternacionaL 

ATIGO 10 

Reembolsos 
(a) Logo que possível, a Agência devolverá aos membros 

as quantias pagas em virtude do capital subscrito, se e na 
, mediaarern. que: 
· (i) a chamada tiver sido feita para pagar obrigação resul
tante de contrato de garantia ou resseguro que permita à 
Agência recuper-ar seu ·pagamento, no todo ou em parte, em 
moeda de livre curso; ou 

(ii) a chamada tiver sido feita em função de algum mem
bro ter deixado de aportar o correspondente pagamento em 
detenninado momento, tendo no entanto cumpridQ essa obri
gação posteriormente no todo ou em parte~- o~ 
. (iü) o Conselho determinar por maioria especial que 
a ·posiÇão financeira da Agência a faculta a reembolsar as 
quitntias em .questões com base nas receitas da Agência. 

(b) Qualquer reembolso realizado com _base neste artigo 
deverá ser feitq em moeda conversível mantendo a proporção 
.e~tre os p~gamentos feit-os pelo membro em questão e o total 
:dos pagamentos realizados em função de chamadas anteriores 
;ao mencionado ~eembolso. 

(c). Montante equivalente aos reembolsos realizados nos 
termos do presente artigo a um .membro tornar-se-ão parte 
das obrigaÇões -desse membro em· relaçãó ao capital exigível 
nos termos do art. 79 (ii). 

CAPÍTULO Ill 
Das Operações 

ARTIGOll 
Riscos Cobertos 

(a) De acordo com o determinado pelas Sessões (b) 
e (c), a segui i', a Agência poderá garantir investimentOs consi
derados elegíveis contra perdas resultantes de um ou mais 
dos seguirites tipos de riscOs: · 
~ -- ~ (1) ~· Transferênéias 

· a introdução, por qualquer governo-anfitrião, de restri
ções para a transferência ao exterior do s_eu território de sua 
moeda para conversão a uma moeda de curso livre ou a qual
quer riloeda aceitável para O dep<?:Sitário da gar~tia, incluindo 
a não-adoção, por parte desse GOverno, de prOvidências para 

1 reagir dentro de uma período· razoável de tempo ao "pedido . 
. do citado depositário no sentido de realizar a transferência · 
em quest~o; · · 

(ii) Expropriação e Medidas Assemelhadas 
_ q.ualquer ação ou omissão legislativa ou administrativa 
atribUível ao governo anfitrião que tenha o efeito de privar 
o titular de uma garantia da sua propriedade ou seu controle, 
ou de um lucro substancial provindo do seu investimento -· 
'com exceção de medidas não-disqiminatórias de aplicação 
geral que os governos normalmente adotam com a finalidade 
de regular as atividades económicas em seus territórios; 

. (ili) Quebra de Contrato . 

1 qualquer repúdio ou- quebra de contrato por parte de 
. um governo em relação áO titular de uma garantia, quando 
, (ã) o titular da garanija não tivér recurso a meioS judiciais 
~ou de arbitragem para determinar a indenização correspon-· 

1
dente, ou (b) uma decisão por parte desses meios não for 
comunicada no período de tempo razoável prescrito nos con:. 
tiatos de garantia de acordo com os regula:mentos da Agência, 
~u (c) quando uma deciSão desse gêne:o _não eossa. ser execu-1 
tada; e 1 
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(i V) Gnertas e Distúrbios ·CiVis 
.. ,.qualquer ação militar ou distúrbio dvil em qualquer terrí~ 

t6rid do pafs anfitrião parte da p.esente Convenção deverá 
motivar aplicação do art. 66. · 

(b) Com base no pedido conjunto do investidor e do 
país anfitrião, a Junta poderá aprovar, por maioria especial, 
a ~oncessão da cobertura nos termos deste artigo a risco~ 
específicos, de índole não-comercial outros que aqueles referi
dos na Seção (a), supra, mas em ilenhum caso ao risco de 
desvalorização ou de depreciação de moeda .. 

(c) Não serão cobertas. perdas resultantes das seguintes 
circunstâncias: 

(i) . qualquer ação ou omissão governamental com a qual 
o titular da garantia estiver de acordo ou pela qual ele for 
responsável; e 

(iii) qualquer ação. ou omissão governamental ou qual
quer outra circunstância que ocorra antes da conclusão do 
contrato de garantia. · 

ARTIG012 
lnvestlmeiÍtos Contemplados 

(a) Entre os Investimentos contemplados como elegi
veis para cobertura eStará o capital aplicado a juro, incluindo 
empréstimos de médio ou longo prazos feitos Ou garantidos 
por titulares de açóes na empresa. envolvida, bem como as 
formas de investiinetito direto que venham a ser determinadas 
pela Junta. . 

(b) A Junta, mediante maioria especial, poderá esten
der a elegibilidade a qualquer outra forma de investimento 
de médio ou longo prazo; todavia, empréstimo~ que nãO os 
mencionados no inciso (a). supra, somente ppderão ser con
templados se estiverem relacionados a um inveStimento espe
cífico que a Agência garante ou virá a garantir. 

(c) As'iarantias deverão restringir-se aós investime-ntos 
a serem feitos após o regis_tro do pedido de garantia junto 
à Agência. Esses investimentos poderão incluir: 

(i) qualquer transferência de moeda estrangeira feita 
para modernizar, expandir ou desenvolver um investimeQto 
preexistente; 

(ri) o uso de receitas provindas de investimentos existen
tes e que poderiam de outra forma ser transferidos para fora 
do país anfitrião. -

(d) Ao garantir um investimerito, a Agência deverá ava
liar: 

(i) a yiab9idade económica do investimento e sua coJilri, 
buição aó desenvolvimento de> país anfitrião; -- --

(ii) a observância das leis e dos regulamentos locais so-
bre investimentos; - -

(iii) a coerência entre o investimento e os objetivos de 
desenvolvimento e as prioridades determinados pelo Governo 
do país anfitrião;-e-

(iv) as condiçõeS de investimento do país anfitri~o, in~ 
cluindo a disponibilidade de tratamento justo e, imj>ai'Cial, 
bem como de proteção legal para o investimentO.· 

ARTIG013 
Investidores Contemplados 

(a) Qualquer pessoa ffsica ou jurfdica poderá candida
tar-se a uma garantia da Agência desde que: 

(i) a pessoa jurfdica seja cidadã de pafs-membro dife
rente do país anfitrião; 

(ii) a pessoa jurídica esteja estabelecida e tenha sua 
principal sede de atividades em um país-membro ou tenha 

como detentores do seu capital um país-membro, países-mem
bros ou cidadãos desses países, desde que em nenhum desses 
casos se trate do país anfitrião; e 
· (iii) a pessoa jurídica em questão, independentemente 

do fato de ser· de propriedade privada ou nãO, opere em bases 
comerciais. 

(b) No caso de que o investidor tenha mais de uma 
nacionalidade, para os propósitos da Seção (a), supra, a nacio
nalidade outorgada pelo país-membro deverá prevalecer sobre 
a de não-membro, e a nacionalidade do país anfitri§o deverá 
prevalecer sobre a de qualquer outro membro. 

(c)' Nos casos de aplicações conjuntas do investidor e 
do país anfitrião, a Junta, por maioria especial, poderá esten
der o c~_téri<? de elegibilidade pessoa física que s_eja cidadão 
do país anfritrião ou à pessoa jurfdica estabelecida nesse pafs 
ou cuja maioria acionária seja detida por cidadãos desse país, 
desde que os haveres investidos tenham sido transferidos do 
ext~rior para o mesmo. 

ARTIGO 14 
Países Anfitriões Contemplados 

Somente serão garantidos, nos termos do pres_ente Capí
tulo, investimentos a serem realizados no território de um 
membro. 

ARTIG015 
Aprovação do País Anfitrião 

A Agência não celebrará contrato de garantia enquan~o 
o país anfitrião não houver aprovado que ela estenda uma 
garantia contra os riscos a serem cobertos. 

ARTIGO 16 
Dos Termos e Condições 

Os termos e condições de todo contrato de garantia serão 
determinados pela Agência conforme regras e regulamentos 
adotados pela Junta, desde que não corresponda à Agência 
cobrir a perda total do investimento- objetivo de garantia. 
Os contratos de garantia serão aprovados pelo Presidente de 
Junta e acordo com as instruções desta. 

ARTIG017 
Pagamento de Iodeoizações 

·o PreSidente, a critério da Junta, poderá decidir sobre 
o pagamento de indenização ao titular de garantia: nos termos 
do contrato de garantia e das políticas que a Junta venha 
a adotar. Os contratos de garantia deverão requerer dos titula
res de garantias que; antes de procurar obter ressarcimento· 
da ~gência, tentem outros recursos administrativos cabíveis, 
·semPre que estes lhes sejam facultados pelas leis do país-an
fitrião. Os referidos contrato's poderão prever o transcurso 
de períodos razoáveis entre a ocorrência de fatos que originem 
a necessida,de 4a indenização e o efetivo pagamento da mesma. 

ARTIGO 18 
Sub-Rogação 

(a) No ato do pagamento ou ao concordar com o paga
mento de compensação ao titular de uma garantia, .a Agência 
tomar-se-á parte sub-rogada em relação aos direitos· ou às 
indenizações concernentes ao investimento objeto de garantia 
que o titular desta possa ter contra o país anfitrião e outras 
partes. O contrato de garantia estabelecerá os termos_ e as 
Condições para uma tal sub-rogação. 

(b) Os direitos da Agência referentes àSeção (a), supra, 
deverã,o ser reconhecid~s por todos os membros. 
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(c) Montantes recebido_s pela Agência na moeda do país, 
anfitrião na qualidade de parte sub-rogada de acordo com 
a Seção (a), supra, receberão do mencionado país, no que 
concerne ao seu uso e convers~o, o tratamento_ mais favorável 
a que tais fundos teriam direito no caso de_~er~m sido_transfe
ridos ao titular da garantia. Em qualquer hipótese:- eSS-as q-uan
tias poderão se:c utilizadas pela agênci3. para o pagamento 
de gastos administrativos e outros custos. A A~cja também 
deverá estabeleG_eT acordos CÇ>ffi países anfitriões DO que reS
peita a outros usos para os mencionados montantes, na medida 
em que estas não forem de curso livre. 

ARTIGO 19 
Relação com Entidades Nacionais e Regionais 

A Agência coopcrarã com eõ.tidades de pafses-membros 
ou com entidades regionais- em que a maioria do capital seja 
detido por países-membros e que desenvolvam atividades simi
lares às da AgênCiã,- tentando complementar suas atividades 
com vistas a maximizar tanto a eficiêncià-dOs seus respectivos 
serviços quanto sua contribuição a um fluxo crescente de inves
timento estrangeiro. Para esse fim, a: Agl::ncia poderá concluir 
acordos_ com as mencionadas entidades no_ que concerne ao 
detalhamento dessa cooperação, em especial no referente às 
modalidades de resseguro e co-seguro. 

ARTIG020 
Resseguro de Entidades Nacionais e Regionais 

(a) A Agência poderá ajustar resseguros CtJm respeito 
a investimentos eSpecíficoS ·que· cubram perdas oriundas de 

·um ou mais riscos não-comerciais subscritos por um país-mem
bro· ou uma agência governamental desse país ou por uma 
agência de garáritia.de investimentos regional em que a inaio
riado capital seja de prÕJ)riedade de países-membroS. AJunta, 
por maioria especial, prescreverá com certa freqüência os limi
tes máximos para as obrigações de contingência -a Serem assu
midas nos casos de_contratos de resseguros. No que r~speita 
a "investime'ntdS'específicos que tenham sido realizados. mais 
dé âo:Ze meses antes da apresentação de pedido de resseguro 
·à A8,ên'cia, a quantia máxiMa será iniéi3lme"nte de dez por 
·cento- do total das obrigações de contirigência da Agência 
nos. termos do presente CaPítulo. As condições de eleglbi-

. lidade especificadas nos arts. ll_a 14 aplicar-se-ão às operações 
de resseguro; todavia, nesses casos não se exigirâQue o investi
mento seja realiZado apóS o pedido de res-seguro. 

(b) Os direítos e obrígàções mútuas entre a Agência e
a agência ou ó- pafs beneficiário de resseguro -SetãO~éstabele

' CidóS ém Contratos de __ resseguro que serão submetidos às re
gras .e aos_ rezy~am~ntos ~~t!ibelecido~ ·pela Junta. A Junta 
deverá aprovar cada contrato de ressegurO que cubra investi
mento realizado an\Cs da apresentação do correspondente pe
dido de resseguro à Agência~_com vistas a Iriiiiifuizar os riscos, 
a ·assegurar que a Agência receba prêmios prõp6rtionais aos 
riscos cobertos, bem como a assegurar que ã entidade objeto 
de resseguro esteja dispost~ a promover novos investimentos 
em países-membros em desenvolvimento. 

(c) Na medida do possível, a Agência assegurará para 
si ou· para- a: britidade beneficiária de r~sseguto- os direitos 
de sub-rógaçãó ou arbitragem equivalentes ao que t.eria ã_ 
Agência no caso de ser garantia prinéípal. Os ternios e as 
condições do reSSeguro deverão requerer qUe se_ ·recorra adm~
nistrativamente, de acordo Com o art. 17, antes de procurar 
obter indenizaçã-o da Agência. A sub-rogaÇão terá efeitOs com 
relação ao país anfitrião somente após sua aprovação do resse-

guro concedido pela Agência. A Agência deverá incluir, nos 
contratos de resseguro, cláusulas que requeiram da parte resse
gurada a devida diligência na busca da indenização ou dos 
direitos devidos em função do investimento beneficiário do 
!~_êe~!'9· 

ARTIG021 
Coopei-ação com Seguradoras e Resseguradoras Privadas 

(a)· A AgêD.Cia poderá estabelecer acordos com empresas 
seguradora~ em países-membros de molde a ampliar suas ope
rações e a encorajar essas firmaS a fornecerem cobertura para 
iiScoS. não"-Comerciàis em- ritenibros em deseriVol viniehto- sOb 
condições semelharites às aplicações peta Agênci-a. -tãis arran
jos poderão incluir a conclusão_d_e res_seguro por parte da 
Agência cOnforme termos, condições e procedimentos explici-
tados no Artigo 20. . ~ 

- .(b) A Agência poderá ressegurar, no todo ou em parte, 
junto a qualquer entidade de resseguros, qualquer resseguro 
por esta concedido. 

(c) A Agência tentará, em especial, garantir investimen
tos para os quais unta cobertura equivalente, sob condições. 
razoáveis, não seja conCedida por seguradoras ou- ressegu
radoras particulares. 

ARTIG022. 
Li,nites da Garantia 

(a) Com exceção de orientação contrária do Çpnse~o_, 
adotada por maioria especial, o total das obrigações de contin
gência que a Agência poderá assumir nos termos. do presente 
Capítulo não_ poderá superar cento e cinqüenta por cento 
do capital subscrito e de suas rese{v:as disponíveis, incluindo-se 
Disso a proporção da cobertura de resseguros determinada 
pela Julita. A Junta deverá periOdicamente reavaliar o perfil 
de risco da carteira à luz da sua experiência com hidenizações, 
grau de_ diversificã.ção de riscos, cobertura de resseguros e 
oUtros fatOres relevantes, com vistas a avaliar a eventual neces· 
sidade de que o Conselho recomende mudanças nq nfvel máxi
mo agregado de reservas._Essa quantia máxima determin;lda 
'pelo Conselho não poderá ein nenhuma circunstância ser sUpe
rior a cinco vezes o capital subscrito disponível, suas reservas 
e a proporÇão da cobertu_ra de resseguros que seja julgada 
adequada . 

(b) Sem prejuízo dCdirititê geral da garantia referida na 
Seção. (a), supra, a Junta poderá prescrever: 

(i) níveis máximos de cobertura de contingêncías que 
possam ser assumidos pela Agência sob os termos do presente 
Capítulo para todas as garantias estendidas aos investidores 
de cada um dos países-membros. Para_ determinar e_sses níveiS: 
máximos, a Junta dará_ ~ deyid_a ~tenção à participação do 
membro em apreço no capital da Agência e à necessidade 
de aplicar lim:ites mais liberais com relação aos investimentos 
oriundos de membros_em_desenvolvimento~ e 

(ji)_ níveis máximos de cObertura de contingências que 
possam ser assumidos pela Agência com relação a fatores 
de diversificação tais como ... projet6s individuais. países anfi-
triões e tipos de investimento oU de risco, -- -· 

· ARTIG023 
Promoção de Investimentos 

(a) A Agência deverá realiz3.r pesquisas, tomar inicia
tivas para promover fluxos de investimento e c\issem_inar_infor
mações sobre oportunidades de investimento em países-mem
bros em desenvoivirn.ento, com vistas a melhorar a atmosfera 
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para os fluxos de investimentos estrangeiros para esses parses. 
A pedido de um país-inembro, poderá a Agência fornecer 
assistência e conselhos técnicos pata nielhorar as condições 
nos territórios daquele membro. Ao realizar esses atividades, 
deverá a Agência: 

(i) pautar-se pelos acordos sobre investimentos eil.tre os 
países-membros; 

(ii) procurar eliminar obstáCulos ao fluxo de investimen
tos aos países-membros em desenvolvimento, tanto nos países
membros desenvolvi,dos quanto nos em desenvolvimento; e 

(iü) coordenar-se com outras agências interessadas na 
promoção de investimentos estrangeir-os, e-, em particular. 
com a Corporação de Financiamento intemacioilal. 

(b) A Agência deverá também: 
(i) encorajar a resolução amigável de conflitos e_ntre inves

tidores e países anfitriões; 
(ii) tentar concluir acordos com países-membros em de~ 

senvolvimento e, em particular, com países anfitriões em po
tencial, nos quais se assegure que a Agência, com relação 
aos investimentos que garantir, obtenha um tratamento pelo 
menos tão favorável quanto o concedido pelo pafs~membro, 
em acordo relativo a investimentos, ao Estado ou agência 
que os garanta. Esses acordos deverão ser aprovados pela 
maioria especial da Junta; e 

(iii) promover e facilitar a conclusão de acordos para 
a promoção e proteção dos investimentos entre países-mem
bros. 

(c) A Agência deverá dar especial atenção, em seus esfor
ços promocionais, a iniportância de aumentar o fluxo de inves
timentos entre os países-membros em desenvolvimento. 

ARTIG024 
Da Garantia dos Investimentos Patrocinados 

Para além das operações de garantia iniciadas pela Agên
cia nos termos do presente Capítulo, a Agência poderá garan
tir investimentos nos termos dos_ arranjos de patrocínio pre
vistos no Anexo I da presente Convenção. 

CAPÍTULO IV 
Disposições Financeiras 

ARTIG025 
Administração Financeira 

A Agência deverá realizar suas atividades de acordo com 
a boa prática negocial e de administração financeira,_ com 
vistas a manter, em todas as circunstânciaS, sua capacidade 
de fazer face a suas obrigações financeiras. -

ARTIG026. 
Prêmios e Taxas 

A Agência deverá estabelecer e periodicamente rever 
as tarifas dos prêmios, das taxas e de outros encargos, se' 
os houver, que se apliquem a cada tipo de risco. 

ARTIG027 

Alocação da Receita Uquida 

(a) Sem prejuízo do previsto na Seção_(a) (üi) do Art_igo 
10, a Agência deverá formar reservas a partir das suas recettas 
liquidas até totalizar cinco vezes o capi~l s~bscrito da ~g~ncia. 

(b) Depois de as reservas da Agencta terem atmgtd? o 
nível prescrito na Seç!io (a), supra, o Conselho deverá dectdtr 
se, e até que ponto, a receita líquida deverá ser alocada para 
formação 'de reservas, para distribuição aos membros ou para 

outras finalidades. Qualquer distribuição de receita líquida 
aos· países-membros deverá ser r:alizada prop?rcionalmente 
à participação de cada um no capital da ~gênaa, ~os_ termos 
de decisão adotada pelo Conselho por me10 de ma10na espe
cial. 

ARTIG028 

Orçamento 

O Presidente deverá ehlborar um orçamento anual de 
receitas e despesas da Agência a ser aprovado pela Junta. 

ARTIG029. 
Rendição de Contas 

A Agência deverá publicar um Relatório Anual que in· 
clua o estado de suas contas e das contas do Fundo Fiduciário 
de Patrocínio a que se refere o Anexo I à presente CoriVençâ-o, 
segundo auditoria realizada por auditores independentes. A 
Agência fará circular-entre os membros, a intervalos adequa
dos, uma declaração sumária da sria Situação financeira, bem 
como uma declração de lucros e perdas demonstrativa dos 
resultados das suas operações. 

CAPÍTULO V 

Organização e Administração 

Artigo 30 

Estrutura da Agência 

.A Agência disporá, para executar as tarefas a que se 
proponha, de um Conselho de Governadores, uma Junta Dire~ 
tiva, um Presidente e um quadro de pessoal. 

.ARTIG031 

Do Conselho 

(a) Todos os poderes da Agência deverão ser atribuídos 
ao Conselho, com exceção dos poderes que, segundo os termos 
dã. presente ConVe.nção, forem atribuídos a outros órgãos da 
Agência. O ConSelho poderá delegar à Junta o exercício de 

- quaiSQuer poderes, exceto os que seguem: 
(I) admitir novos membros e determinar as condições 

dã·-sua -adniiSsão-; 
(II) suspender qualquer dos membros; 
(III) decidir ~bre qualquer aumento ou diminuição de 

çapital; 
(IV) elevar o limite agregado das indenizaçóes, conforme 

disposto na Seção (a) do Artigo 22; 
. (V) qualificar um país-membro de país em desenvolvi-
mento, conforme a Seção (c) do Artigo 3; 

(VI) classificar um novo membro como pertencente à 
Categoria I ou àCategoria II para fins de votação de acordo 
com a Seção (a) do Artigo 39, berit como reclassificar um 
país-membro para esses mesmos fins;· 

~ _(vil) estabele_cer a remuneração dos Dir~tores e de se~ 
Suplentes; 

(VIII) encerrar as operações e liquidar a Agência; 
(IX) distribuir os haveres aos países-membros no caso 

de sobrevir uma liquidação; 
(X) emendar a presente Convenção, seus Anexos e suas 

Relações. 
(b) O Conselho será coinposto por um Governador e 

seu Suplente indicados por cada um dos membros da forma 
que preferirem. O Suplente não terá direito de voto, exceto 
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na a\isencia do Diretor titular. ó COnselho escolherá um dos 
. Governadores para exercer sua Presidência. 
· (c) O Conselho realizará encontros anuais, bem __ como 
outros que venham a ser convocados seja pelo Conselho seja 
pela Junta. A Junta terá de convocar uma reunião do Conselho 
sempre que solicitada por cinco membros ou por membros 
que detenham pelo menos vinte e cinco por Cento -do total 
de votos possíveis. ---

ARTIG032 
Da Junta 

(a) A Junta será responsável pelas operações gerais da 
Agência e tomará qualquer iniciativa exigida ou prevista peTa 
presente Convenção para desincumbii-se das suas responsa-
bilidades. . , 

(b) A Junta deverá ser composta por não menos que 
doze diretores. _O nú_mero de Diretores poderá ser ajustado 
pelo Conselho para levar em consideração eventuais mudanças 
na composição dos membros. Cada Diretor poderá apontar 
um Suplente com amplos poderes para agir em seu lugar nas 
faltas do Diretor. O Presidente do Banço será 'Presidente . 
da Junta ex offi.cio, mas somente terá poder de voto para 
decidir casos de empate. 

(c) O Conselho determinará o mandato dos Diretores. 
A primeira Junta Diretora será constituída pelo Con~elho 
por ocasião da inauguração da Agência. 

(d) A J\lnt.a reunir-se-á por convocação do seu Presi
dente, por sua própria iniciativa ou a pedido de três Diretores. 

(e) Enquanto o.Conselho não decidir se a Agência deverá 
contar com uma Junta em bases permanentes, os Diretores 
e seus Suplentes serão remunerados apenas para cobrir o custo 
da sua presença nos encontros da Junta e para desincumbir-se 

, de outras. funções oficiais erp. r~presentação da Agência. Ao 
estabelecer-se a Junta em base~ permanentes, os Dire~ores 
e Suplentes serão remunerados de acordo com decisão do 
Conselho. 

ARTIG033 
rio Presidente e do Quadro de Pessoal 

· (a) O'PreSidente conduzirá, sob o conÚole geral d3~J~~
ta, os assuntos quotidianos dâ Àgência. Será respOnSável pela 
organização, indicação e exorléração do seu pessoal auxiliar. 

(h) O Presidente será nomeado pela Junta por indicação 
do seu Presidente. O CoD.selho determinará o salário e os 
termos do contrato de serviço do Presidente. . : 

· (c)· Np dese11.1penho das S!!as funções, o Presidente e seu 
pessoal auxiliar estão obrig~d~s. a respeitar exclusivamente 
a autoridade da Agência. To,do membro ,da Agência deve 
respeitar ...o_caráter' internãciQn;:,.l dos seus,deyeres e evitará· 
influencl3r o Presidente ou o pessoal auxiliar no desempenho 
das suas fiínÇõe$." :. .. ·- ~-- . ; .-

( d) Para a Ui di caçá o de pessoal, o Presidente, atendendo 
ao "interesse decisivo de assegurar os mais ~levados padrões 
de eficiência e competé:ncia técnica, deverá procurar a maior 
representatividade regional possível no que tange ao recruta
mento de pessoal. 

(e) O Presidente e o Quâdro de pessoal deverão manter, 
em todo tempo, a éonfidencialidade das informações obtidas' 
no desempenho das operações .da Agência. 

. . ARTIG034 

Proibição de Atlvidades Políticas 
À Agência; a seu PreSidente e à sua equipe é vedado 

interferir no_s ª$~Untos políti~s de qualquer país.::membro 

Sem prejuízo do direito da Agencia de tomar conhecimento 
de todas as circunstâncias que envolviam um investimento, 
nem o Presidente nem o quadro de pessoal deverão deixar-se 
influenciar pelo caráter político do membro ou membros ~Íl· 
'l..olvidos. Os fatores que forem relevantes para suas decisões 
deverão ser ponderados imparcialmente de moi~ a atingir 
os objetivos estabelecidos no Artigo 2. 

ARTIG035 

Relações com Organizações Internacionais 

Nos termos da presente Convenção, a Agência deverá 
cooperar com as Nações Unidas e com outras organizações 
.intergovernamentais com responsabilidades especializadas em 
campos correlatas, em especial o Banco e a CorporaÇão de 
Financiamento Internacional. 

ARTIG036 

Localização do Eserllório Matriz 

(a) O escritório matriz da Agência localizar-se-á em Wa
shington, D.C., a me~os que o Co:ó.Selho, por meio de maioria 
.Special, decida estabelecê·lo em outra localidade. 

. _ (IJ) A Agência poderá estabelecer outros escritóriqs na 
medida das necessidades do seu trabalho. 

ARTIG037 

Depositários dos Haveres 

Cada membro indicará seu Banco Cçntral como institui
ção. depositária em que a Agência poderá manter recursos 
na moeda desse. membro ou outrOs })averes da A&ência. No 
caso de o ni.embro·não dispor de Banco Central, deverá indicar 
para esse propósito outro organismo que seja aceito pela 
Agência. 

ARTIG038 

Canal. Competente de Comunicação 

(a) Cada membro Indicará uma autoridade adequada pa
ra comunicar-se com a Agência no que respeita a qualquer 
assUnto Vinculado à presente Convenção. A Agência poderá 
consid.erar que as informações dessa autoridade constituem· 
informações oficiais do pafs·membro em questão. A pedido 
de um país-membro, a Agência iniciará consultas com ele 
no concernente. aos temas enfocados nos Artigos 19 a 21' e 
que se r~lacio~em co~ entidades ou seguradoras do pais e~ 
questão. _ .· _ . ..· :. 

(b) Sempre. que se requeira aprovação prévia por parte 
de um país-membro para qualquer ato da Agência, consid"'
rar~se~á g_ue esta foi .concedida a nienos que o país em questão 
apresente -objeÇóes dentro de umpenooo razoável estaoeO 
tecido pela Agência para o procedimento de notificação ao 
membrO do ato·em questão. 

CAPÍTULO VI 

Da Votação, dos Ajustes de Subscrições 

e da Representação 

ARTIG039 

Da Votação e dos Ajustes de Subscrlç<ies 

(a) De molde a estabelecer procedimentos de votaçÍp' 
que reflitam a coincidência de interesses na Agência das du~s 
Categorias de Estados relacionados na Relação A da presente 
Convenção, bem como a importância da par;ticipaçáo final)-
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ceira de cada membro~ cada país-membro disporá de 177 votos 
de participação, mais um voto por cada ação de que o referido 
membro seja titular. 

(b) Se em qualquer tempo dentro do perfodo de três 
anos subseqüentes à entrada em vigor da presente Convenção 
a soma dos votos de participação e de subscrição dos países
membros pertencentes a qualquer uma das duas classificações 
da Relação A da presente Convenção cair para menos de 
quarenta por cento do total de votos, os membros da Categoria 
em questão receberão o número_ de votos adi~Onais nece-s
sáriOs para que o poder de voto agregado da Categoria 3.lcance 
o patamar anteriormente indicado. Esses votos adicionais se
rão distribuídos entre os membros da Categoria de acordo 
com o número de votos de subscrição de que cada um seja 
titular no âmbito da Categoria. Os _votos adicionais estarão 
sujeitos a ajustamentos automáticos para assegurar que a men
cionada porcentagem se mantenha, ficando cancelados ao final 
do supracitado período de três anos. 

(c) Durante o terceiro ano após a entrada em vigot dã 
presente_ Convenção~ o ConseJ.Po deverá revisar a alQcaçãp. 
de ações e pautar suas decisões de acordo com os seguintes 
princípios:--- - ' - ~- o_--,_ 0 

(I) os votos dos membros deverão_ .tdletir o nível efetivo 
de subscrições do capital da Agência, bem como os votos 
de participação definidos na Seção (a) do presente Artigo; 

(II) as ações alocadas a países que não tenham assinado 
a Convenção s-erão postas à disposição para redistnbuição 
em favor dos demais membros de molde a permitir a paridade 
de votos entre as Categorras súpráéitadas; e (III) o Con
selho tomará-medidas que facilitem aos Membros subscrever 
as ações alocadas em seu favor. 

( d) tientio do período de três- anos previsto na Seção 
(b) do presente Artigo, todas as decisões d.o Conselho e da 
Junta deverão ser adotadas mediante maiOria .e_speCial, com 
exceção das decisões que exijam uma-maiOria máis qualificada. 

(e) No caso_de que o estoque de capital da Agência se)a 
acrescido de acordo com a Seção (c) do Artigo 5, todo país
membro que assim o requerer será autorizado a subscrever 
uma parte do referido aumento que seja proporcional à partid- = 

pação do capital por ele já subscrito em relação ao total do 
estoque de-capital da Agência; todavia, neilhum membro será 
obrigado a sUbscrever· qualquer parte do aumento de capít31. 

(f) O --COiiselho emitirá regulamentos concernentes a 
subscrições adicionais nOs termos da Seção (e) deste Artigo. 
Esses regulamentos prescreverão limites de tempo para a apre
sentação~ por parte dos países-membros, de solicitações pára 
participar das subscrições em apreço. · ·--· · - · 

ARTIG0.40 

Da Votação oo Conselho 

(a) Cada Governador poderá apresentar o voto do país 
que representa. As ·decisões do Conselho serão ad_ota_d_as pela 
maioria dos votos, exceto_ qUando a presente ConVenção dis
por de f9rma diferente. 

(b) O quórum para qualquer reunião do Conselho será 
constituída por uma maioria dós_Govemadores que controlem 
pel_o menos dois terços do total de votos possíveis. 

(c) O Conselho poderá estabelecer, mediante regula
mento, procedimento para que a Junta, quando assim julgar 
conveniente para a Agência, possa requerer uma decisão do 
COnselho sobre uma questão específica sem cónvocár uma 
reunião do ConSelho. 

ARTIG041 

Da _1!~1eição ~os Diretore~ 

(a) Os Díretores serão escolhidos de acordo .com a Rela
çãoB. 

(b) Os DiretoreS permanecerão em seus cargos até a elei~ 
·ção dos seus_ sucess.ores. No caso de que um _cargo de Diret9r 
fique vago por ma;s de noventa dias antes do _fim. do respectivo 
mandato outro Diretor será eleito para cobrir o final do man
dato pelos Governadores. que elegeram o Diretor anterior. 
A eleição dependerá de uma maioria_ d_e votos. Enquanto 
o posto ficar vago, o Suplente do último Diretor exercerá 
suas atribuições, com exceção da de designar um Suplente. 

ARTIG042 

Da Votação oa Juota 

(a) Cada Diretor poderá usar os votOs dos países-mem
brQS cujos votos o _elegeram. T~c!os os votos que o Diretor 
tiver direito de usar serão apresentados cofiO ·\.ui:t blOCo-. A 
não ser nos casos em que esta Convenção disponha de modo 
diverso, as decisões da Junta serão adotacla~. por maioria de 
votos. 

(b) o quórum para as reuniões da Junta será constiiuído 
por uma maioria de Diretores que controlem pelo menos metaw 
de do tOtal de votos. 

(c) A Junta poderá eslabe·iecer regulamento sobre pro
cesso pelo qual seu Presidente, quando o julgar do interesse 
da Agência, possa requerer t~:nia decisão da parte da Junta 
a respeitO de assunto específico sem CónVQCãi' Umã reunião 
da mesma. 

CAPÍTULO VII 
Privilégios e Imunidades 

ARTIG043 
Propósitos do Capitulo 

De molde a possibilitar o· Cumprimento das funções da 
Agência, os privilégios e as imUnidades estabelecidos no pre~ 
sente capítulo deverão ser estendidos _em fayOr da mesma 
náS territórios de cada_ um dos seus membros; 

·ARTIG044 
Do Processo Judicial 

Ações judiciaís_ outras que:-as compreendidas no escopo 
dos arts. 57 e -~8- somente poderão ser propostas contra a 
Agência perante tribunal cuja jurisdição abranja o território 
de país-membro em que a referida Agência tenha um escritório 
ou tenha indicado um agente habilitado a receber nOtificaÇões · 
judiciais. Não poderão ser propostas ações coritra a Agência 

-(i) por parte de países-membros Ou pessoas que os repre
sentem ou a suas reclamações ou (ii) em função de assuntos 
de pessoal. Os bens· e os haveres da Agência não serãó objeto 
de execução, seqüestro ou confisco, independentemente da 
sua localização ou portador? antes de ter-se emitido uma sen
tença contra a Agência. 

ARTIG045 
Dos Haveres 

(a) Os bens e haveres da Agência, independentemente 
de localização e portador, não serão objeto de busca, requisi
ção, confisco, expropriação ou qualquer outra forma de se
qüestro em virtude de iniciativas do EXeCutivo ou do Legis
lativo. 
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(b) Na medida das necessidades operacionaiS nos termos 
da presente Convenção, todos os bens e haveres da Agência 
deverão ser isentos de restrições, regulamentos, controles e 
moratórias de qualquer espécie; bens e haveres transfeiídos 
à Agência como objeto de sub~rogação ou sucessão por parte 
de investidor que tenha desfrutado de cobertura por parte 
de uma entidade resseguradora, serão isentos de restrições 
cambiais, regulamentos e outros controles em vigor no territó
rio do país-membro em questão na medida em que o anterior 
titular tenha tido direito a esses benefícios. 

(c) Para os propósitos do presente Capítulo, o termo 
"haveresn inclui os bens do Fundo Fiduciário de Patrocínio; 
referido no Anexo I da presente Convenção, e outros haveres 
administrados pela Agência no desempenho das suas funções. 

ARTIG046 
Arquivos e Comunicações 

(a) Os arqUiVOS da Agência- serão invíoláveis, onde quer 
que se encontrem. 

(b) As comunicações ofidã.ís da Agência terão, da parte 
de cada um dos membros, o mesmo tratamento acordado 
às comunicações oficiais do Banco. 

ARTIG047 

Dos Impostos 

(a) A Agência, seus haveres. bens e receitas, bem como 
suas operações e transações autoriz;adas pela Convenção, se
rão isentos de impostos e direitos de importação. A Agência 
também estará livre de ônus decorrentes da arrecadação ou 
do pagamento de qualquer imposto ou tarifa. 

(b) Com exceção do que se refere ao pessoal local, não 
se aplicarão impostOs retativos aos gastos de representação 
pagos pela Agência aos Governadores ou seus Suplentes, nem 
aos salários, gastos de representação e outros emolumentos 
em favor do Presidente da Junta, dos Diretores e seus Suplen
tes, do Presidente ou do pessoal da Agência. 

(c) Não se aplicará tributação de qualquer tipo a qualquer 
investimento garantido ou ressegurado pela Agência (no que 
se inclui qualquer renda que este produza) ou a qualquer 
apólice ressegurada pela Agência (incluindo quaisquer prê
mios ou outras rendas dela provindos), independentemente 
de titularidade (i) que discrimine o mencionado inves~imento 
ou apólice de seguro exclusivamente por envolver a Agência; 
ou (ii) nO caso de que a base jurisdiciórial para a mencionada 
tributação for a localização de qualquer escritório ou insta
lação mantido pela Agência para realizar suas atividades. 

ARTIG048 

Dos Funcionários da Agência 

Todos os Governadores, DirCtóres, SUplentes-, ·o Presi-. 
dente e o pessoal da Agência: 

(i) terão "iniuüiâades contra processos juâiciais rio que 
respeita aos atas por eles executados no desempenho de suas 
funções oficiais.-

(ii) no caso de os funciO:O._ários não sereni cidadãos do 
país-membro em que desempenham suas funções, terão direi- . 
to às mesmas imunidades em relação a restrições à imigração, 
requisitos de registro para estrangeiros, bem como gozarão 
das mesmas facilidades concernentes a restrições cambiais de 
que se beneficiam os representanteS, funcionários e empre
gados de nível equivalente de outros países-membros; e 

(iii) esses furicionários receberão o mesmo tratamento 
respeito ao direito de ii- e vi! QUe é OODC:eà.ído aós represen
tantes, funcionários e empregados de nível equivalente dos 
outros países_-membros. 

ARTIG049 

Aplicação deste Capitulo 

Ca:da membro deverá tomar as medidas necessárias no 
seu próprio território a fim de efetivar, em termos de sua 
própria legislação, os princípios estabelecidos neste Capítulo 
e deverá informar à Agência detalhadamente sobre as medidas 
que estão sendo tomadas nesse sentido. 

CAPÍTUL0 50 
Desistência de Direitos 

As imunidades. isenções e privilégios previstos neste Ca
pítulo são garantidos no intere~e da Agência e poderão ser 
objeto de desistência, na medida e {las condiçõ_es que a Agên
cia determínar, nos caso~ e-m que estas desistências não preju
diquem os interesses da mesma. 

CAPÍTULO VJJI 
Retirada, Suspensão de Membro e 

Encerramento das Operações 

ARTÍCULOS! 

Retirada 

Qualquer pa(s-mCinbro poderá, depois de três anos da 
entrada em vigor da presente Convençã_o em relação a si, 
retirar-se da Agência em qualquer tempo desde que comu
nique por escrito-_a-decisão ao es.critório matriZ a~ Agência. 
A Agência notificará a recepção desta notificaçãO aO b:,mCo_ 
d~positário desta Convenção. Qualquer retirada será efetivada 
noventa dia:s após a data em que a agência acuSar reCebimento 
da notificação. O p-aís-me.Illbro poderá cancelar a notificação 
enquanto esta não for efetivada. 

ARTIG0 52 

Suspensão de Membro 

(a) Se um país-membro deixa de honrar seus compro
missos nos termos da presente Convenção, o Conselho pod6rá 
suspendê-lo por maioria dos seus membros que exerçam maio
ria do total de votos possíveis. 

(b) Enquanto durar sua suspensão, o país-membrO não 
terá direitos, com exceção do de retirar-se, be:qt como outros 
direitos· previstos neste-Capítulo e no C3pftU.lo IX, mas perma
necerá sujeito a suas obrigações. 

(c) Para os fins de determinar a elegibilidade para uma 
garantia ou um resseguro a ser concedido nos termos do Capí
tulo III ou do Anexo I da presente Convenção, o país-membro 
objeto de suspensão não será tratado como Membro da Agên
cia. 

( d) O país-membro suspenso deixará automaticamente
de ser membro um ano depois da data da sua suspensão a 
menos que o Conselho decida e_s_tender o período desta ou 
revogá-la. 

Artigo 53. Direitos e D_ever_es dos Estados que deixarem 
de ser membros: 

(a) Ao deixar de ser membro, o Estado permanece sujei
to, nos termos da presente Convenção, a todas as suas obriga-: 
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çóes, incluindo as contingentes, que esfivessem em vigor antes 
.da efe.tivação da sua retirada .. 

(b) Sem prejuízo da Seção (a), supra, a Agência nego
ciará com o Estado em pauta as respectivas _reivindicações 
e obrigações. Qualquer acordo nesse sentido terá de ser apro
vado pela Junta. 

ARTIGO 54 

Suspensão das Opera.;::ões 

(a) A 'Junta poderá, a seu critério, suspender a emissão 
de novas garantias por um período determinado. 

(b) Em uma emergência, a Junta poderá suspender todas 
as atividades da Agência por um período não superior à dura
ção da emergência, desde que os necessários arranjos tenham 
sido_ feitos para a proteção dos interesses 4a Agência e de 
terceiros. _ 

(c) A decisão de suspender operações não terá efeítos 
sobre as obrigações assumidas pelos paísesMmembros nos ter
mos da presente Convenção ou sobre as obrigações da Agência 
em relação a titulares das ap_ólices de garantia ou resseguro 
ou., ainda, em relação a terceiros. - -

ARTIG0 55 
Liqüidação 

(a) O Conselho poderá, por maiõria especial, decidir o 
encerramento das operações da Agência e sua liqüidação. 
Nessa hip_ótese, a Agência encerrará Suas atívidades, com exM 
ceção daquelas atinentes à realização, conServação e preser:. 
vação dos haveres, bem como ao ajuste de contas. Até um 
acordo final e a correspondente distribUição dos haveres, a 
Agência continuará a existire todos-os-direitos e_as Obrigações 
dos países-membros nos termos desta Convenção continuarão 
intocados. 

b) Não se procederá a nenhuma distribuição de haveres 
aos membros até que todas as indenizações a titulares de 
garantias e outros passivos em mãos de terceiros tenham· sido 
ajustados ou providenciados e -até que o Conselho decida 
proceder à referida distribuição. 

(c) Condicionada pelo que precede, a Agência distribuirá 
seus haveres remanescentes entre os membros na proporção 
do capital. subscrito por cada país. A Agência também distri
buirá quaisquer haveres remanescentes do Fundo Fiduciário 
de Patrocíniõ referido no Anexo I da presente Convenção 
aos membros patrocinadores proporcionalmente à participa
ção dos respectivos investimentos nci".tõtal de investimentos 
patrocinados. Nenhum país-membro terá direito _a sua parcela 
dos haveres_ do Fundo Fiduciário a menos que esteja em dia 
com suas obrigações junto à-_Agênciã:-Toda distribuição de 
haveres será realizada de acordo com ás -cleterm_ina'ções do 
.Con-selho e da fórma Que este julgar justa e equitativa. 

CAPÍTULO IX ____ _ 
Soluçã~ de ConO.tos 

ARTIG056 

Interpretação e Aplicação da presente Conveção 

(a) Qualquer questão de interpretação ou aplicação das 
determinações desta Convenção que surja entre qualquer 
membro e a Agência ou entre membros da Agência deverá 
ser submetida ã decisão do_ Conselho. Qualquer pafs-membro 
que seja especialmente afetado pela questão e que não esteja 

representado por pessoa da ..::1_ta nacionalidade na Junta poderá 
.e.oviar representante a qualquer reunião da Junta em .que 
se discuta a questão em apreço. 

(b) Em qualquer caso em que a Junta tenha tomado 
uma de-cisão nos termo:; da S:eçãõ(á), Supra, qualquer membro 
poderá requerer seja a mesrna apreciada pelo Conselho, cuja 
decisão será definitiva. No <\guardo d9 recurso ao Conselho, 
a Agência, se julgar necessário, poderá agir com base na 
deCisão da Junta. -

ARTIG0 57 
Conflitos entre a Agência e Seus Membros 

(a) Sem prejuízo do previsto no Artigo 56 e da Seção 
(b) do presente Artigo, qualquer conflito entre a Agência 
e- um membro ou uma agêncíà desSe membro, bem como 
-qualquer conflito entre a Agência e um país (ou agência desse 
País) que tenha deixado de ser membr9 .~erá decidido de acor
do com o procedimento estabelecido no An_exo II d~ presente 
Convenção. 

(b) Conflitos relativos a reivindicação da Agência atuando 
no lugar de um investidor deverão ser resolvidos_seja (i) me
diante o procedimento do Anexo II desta ConVenção o'u (ii) 
mediante acordo a ser feito entre a Agência e o Membro 
com relação ao método ou métodos alternativos para a solução 
do conflito. Neste último caso, o Anexo II desta Convenção 
_servirá como base para o eventual acordo, o qual terá em 
todas os casos de ser aprovado pela Junta mediante maioria 
especial antes de que a Agência possa iniciar suas operações 
no território do país-memhro em questão. 

ARTIG0 58 

Conflitos entre -Tihilares de Garantias 
ou R~eguros 

. Qualquer conflito que surja -entre as partes de um contrato 
qe garantia ou resseguro 5erá submetido a arbitragem a fim 
de ser resolvido de acordo com regras a serem estabelecidas 
no contrato de garantia ou resseguro ou às quais este faça 
réfe'réncia. - - - - -

CAPfTlJLOX 

Emendas 

A!'TIGO 59 

Emendas do Consflho 

(a) A prese-nte Convenção" e seus An-exoS poderão ser 
modificadas mediante apróvaçãb rle três quintas partes dos 
Governadores que exerçam quatro quintas partes do total 
de votos possíveis, desde que: 

(i) qualquer emenda que modifique o direito de_ retirada 
-da Agênciã previsto i:iO-Artigo 51 ou a limitação das obrigações 
prevista na Seção (d) do Artigo 8 seja aprovada por unanimi
dade; c 

(ii) qualquer emenda que J!lodiRque os arranjos de distri
buição das perdas previsto nos Artigos 1 e 3 do Anexo I 
da presente Convenção no sentido de aumentar as obrigações 
assumidas pelos membros te queira o voto afirmativo de cada 
Governador representante do_s membros afetados. 

(b) As relações A e B à presente Convenção poderão 
ser alteradas pelo Conselho por maioria especial. 

(c) No caso de que uma emenda_ afete o previsto no 
Anexo I da pres_ente Convenção, o total de votos deveráin.c;l:uir 
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os votos adÍcionais alocados conforme ao Artigo 7 do referido 
Anexo aos membros patrocinadores e aos países anfitriões. 
de investimentos patrocinados. 

ART!G060 

Procedimento 

Qualquer proposta de revisão da Convenção, seja apre
sentada por um Membro seja por um Governador ou por 
um Diretór, deverá ser coinunicada ao Presidente da Junta 
para ser apreciada por esta. No caso de que a emenda proposta 
for recomendada pela Junta, será apresentada ao Conselho 
de acordo com o Artigo 59. Quando uma emenàa fOr aprovada 
pelo Conselho, a Agência o certificará mediante comunicação. 
formal a todos os m~mbros. As emendas deverão passar a 
vigorar para todos os países-membros dentro de noventa dias 
após a comunicação formal, a menos que o Coriselho especi-. 
fique outra data. 

CAPÍTULO XI 
Disposições Finais 

ARTIGO 61 
Entrada em Vigor 

(a) A presente Convenção deverá estar aberta à assina
tura de representantes de todos os ·membros do Banco e da 
Suíça, devendo ser sujeita a ratificação, aceitação ou ci.prO~ 
vação dos Estados signatários, de acordo com seus procedi-
mentos constitucionais·. - ---·--·= 

(b) A presente Convenção deverá eritrar em vigor no :· 
dia em que o quinto instrumento de ratificação, aceitação·· 
ou aprovação for depositado em nome dos Estados signatários 'i 
da Categoria I, e o décimo-quinto dos referidos instrumentos · 
for depositado em nome dos países da Categoria II. Condição 
prévia para o anterior é a de que a adesão desses Estados 
represente, pelo menos, um terço do capital autorizado da 
Agêncfa prescritO no Artigo 5. 

(c) Esta Convenção entrará em ·vigOr para cada EStado 
na data em que este fizer depósito do instrumento de ratifica
ção, aceitação ou aprovação da presente Convenção. 

(d) No caso de que esta Convenção não tiver eiltra.d9 
em vigor dentro de dois anos após sua assinatura, o Presidente 
do Banco convocará uma conferência dos países interessados 
para determinar o futuro curso de ação. 

ARTIG062 

Inauguração da Agência 

Ao entrar em vigor a Convenção, o Presidente do Banco·. · 
convocará a reunião inaugural do Conselho. Esse encontro 
será realizado no escritório matriz da Agência dentro de ses
senta dias após a data de entrada em vigor da Convenção 
ou tão logo quanto possível. 

ART!G063 

Do Depositário 

Os instrumentos de ratificação, aceitaÇão ·ou aprov~ção 
da presente Convenção e suas emendaS Sej-ão· depositados 
junto ao Banco, que agirá como depositário da presente Con- · 
venção. O depositáriO transniitírá CópiaS· aufêriticãs dã. pre
sente Convenção aos Estados-Membros do Banco e à Suíça. 

ARTIG064 

Do Registro 

O depOsitário registrará a presente Convenção junto ao 
secretariado das Nações Unidas de acordo com o Artigo 102 
da Carta das Nações Unidas e dos Regulamentos adotados 
pela Assembléia-Geral. 

ARTIG065 

Da Notificação 

O depositário notificará todos os Estados signatários e, 
quando da entrada em vigor da Convenção, também a Agên
cia, do que segue: 

(a) assinaturas da Convenção; 
(b) depósitoS de instrumentos da ratific3Çã0, aceitação 

e aprovação de acordo com o Artigo 63; 
(c) a data na qual a Convenção entrou em vigor de acordo 

çom o Artigo 61; 
(d) exclusões de aplicação territorial de acordo com Arti

go 66; e 
(e) retirada de_ um me:mbro da Agência de acordo com 

o Artigo 51. · · · · · 

ARTIG066-

Aplicação Territorial 

A presente Convenção aplicar-se-á a todos os países sob 
jurisdição de um país-membro, incluindo os territóriOs por 
cujas relações internacionais o membro for responsável, com 
exceção daqueles que o mencionado membro decidir excluir 
por meio de comunicação·escrita ao depositário desta: Conven
ção, à época da ratificaÇão, aceítã.ção ou aprovação da Con
Yen~c;> 9~ ~-uJ?s.e_q~en_t~~ente. 

ARTIG067 
Revisões Periódicas 

(a) Periodicamente, o Conselho deverá realizar revisões 
amplas das atividades da Agência, bem como dos resultados 
alcançados, com vistas ã. introduzir quaisqUer"inudanças neces-
5árias para aumentar ã . capilcidade da Agência de alcançar 
5euS objetivoS. - · - ·· · · · · · · - ,. · ' ·· · · 

(b) O primeiro desses exercícios de revisão terá lugar 
cinco anos após a entrada em vigor da presente Convenção. 
As datas de revisões ulteriores serão determinadas pelo Con
~lho. 

FeitO em Seul, em exemplar único a ser depositado nos 
arquivos do. Banco Internacional para a Reconstrução e o 
Pesenvolvimento~ que pela assinatura abaixo indica sua con
cordância em cumprír a:s funções a ele atribuídas nos termos 
da presente Convenção. · · 

ANEXO! 
Garantias para os Investimentos Patrocinados 

nos Termos do Artigo 24 

ARTIGOl 

-- - Do Pairoc(nlo . 

(a) Qualquer país-membro poderá patrocinar, por meio 
da concessão· de garantias, investhriento a ser realizado por 
investidor de qualquer nacionalidade ou por investidores de 
qualquer uma dentre diversas nacionalidades~ 
-- (b) Nos termos do disposto nas Seções(b) e (c) do Artigo 

3 do presente Anexo, cada membro patrocinador partilhará 
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com outros membros patrocinadores as perdas verificadas no 
âmbito de garantias estendidas a investimentos patrocinados, 
quando e na medida em que essas perdas não puderem ser 
cobertas com recurso ao Fundo Fic\uciário de Patrocínio, cita~ 
do no Artigo 2 do presente Anexo. Essa partidpkÇão dar-Se-á 
de acordo com a proporção representada pela soma máxim-a 
de obrigações contingentes referentes aos inVestimentos por ' 
ele patrocinados em relação ao total de obrigações contin
gentes referentes às garantias de investimentos patrocinados 
por todos os países-membros. 

(c) Nas suas decisOes relativas à emissão de_ garail;tias 
nos termos do presente Anexo, a Agência prestará a devida 
atenção às perspectivas de que o i.némbro patrocinador esteja 
em condições de fazer frente a suas obrigações nos termos 
deste Anexo, dando prioridade aos inveStimentos que forem 
co-patrocinados pelos países anfitriões correspondentes. 

( d) A Agência deverá realizar consultas períodicas aos 
membros patrocinadores com relação a suas operações no 
âmbito do presente Anexo. 

ARTIG02 

Fundo Fiduciário de Patrocínio 

(a) Os pfêmios e outros rendiiJlentos oriundos de garan
tias concedidas a investimentos patrocinados, incluindo os lu
cros provindos da aplicação dessas quantias, serão depositados 
em uma conta separada e isolada denominada Fundo Fidu
ciário de Patrocínio. _ _ _ . 

(b) Todas as despesas e os_ pagame"'utOs admfflistrativoS ~ 
referentes a indenizações. vinculadas a garantias concedidas . 
nos termos do presente Anexo deverão ser pagas com recursos , 
provindos do Fundo Fiduciário de PatrÇ>cínio. 

(c) Os ati vos do Fundo FiduciáriO _de Patrocínio deve~ã_o _. 
ser mantidos e administrados no âmbito da c_onta conjuilta·_, 
dos membros patrocinadores e :;;erão mantidos separada e 
isoladamente dos ativos da Agência. 

ÁRTIG03 

Chamadas a Contribuições dos 
Membros Patrocinadores 

a) Na medida em que quaisquer pagamentos à Agência , 
por perdas incorridas em função de garantias patro_cinadas 
não puderem ser efetuados recorrendo aos l)ªveres do Fu~cJ.o _ 
Fiduciário de Patrocínio, a Agência chamará todos os roem~, 
bros patrocinadores a pagarem ao Fundo uma parte da quantia . , 
em questão a ser determinada de acordo com a Seção (b) 
do Artigo 1 do presente Anexo. 

(b) Nenhum membro estará sujeito~ ~fetq.~rpagamento · 
com base no __ tipo de convocação prevista neste Artigo se,_ .. 
em virtude desse dispêndio, o total das _quantias pagas pelo 
membro em questão superarem o total das garantias de investi~ 
mentos por ele concedidas. 

(c) Por ocasião da expiração de qualquer garantia patroci" 
nada por um membro, as obrigações desse membro diminuirão 
de um montante equivalente ao montante correspondente à 
garantia; essa obrigação será também diminuída pro rata por 
ocasião do pagamento, à Agência, de qualquer indenização 
referente a um investimento patrocinado, permancendo em 
vigor, no entanto, até expirarem todas as garantias de investiM 
mentes patrocinados que estiverem em vigor por ocasião do-_ 
pagamento mencionado. 

(d) Se qualquer membro patrocinador for isento de contri:. 
buir por ocaSião de chamadas previstas por este Artigo, em 

virtude das limitaçôes contidas nas Seçôes (e) e (c), supra, 
ou se qualquer membto patrocinador não honrar seu comprow 
misso de integralizar determinado pagamento em função de 
uma chamada. d_e capital, a responsabilidade por esse pagaw 
mente deverá ser dividida pro rata eritre os demais membros 
patrocinadores. A responsabilidade dos membros em função 
do determinado na presente Seção estará limitada pelo estabew 
lecido nas Seções (b) e (c), supra. 

(e) Qualquer pagamento de um membro patrocinador 
em função de uma chamada de capital realizada sob os termos 
deste Artigo deverá ser efetivado prontamente e em uma 
moeda de livre curso. 

ARTIG04 
Avaliação de Moedas e Reembolsos 

As disposições relativas à avaliação de moedas e aos reemw 
bolsos contida na presente Convenção, no que respeita à subs
crição de capital, serão aplicadas, mutatis mutandis, a fundos 
pagos pelos membros a conta de investimentos patrocinados. 

ARTIGOS 
Resseguros 

(a) Nas condições previstas no Artigo 1 deste Anexo, 
a Agência poderá fornecer resseguro a um membro ou a uma 
sua agência, a uma agência regional - conforme definido 
na Seção (a) do Artigo 20 da preserite Convenção - ou a 
uma seguradora privada que opere em um paíswmembro. As 
disposições do presente Anexo no referente às garantias, bem 
como as dos Argígos 20 e 21 da presente Convenção serão 
aplicadas, mutatis mutaodis, aos resseguros fornecidos nos 
termos da presente Seção. 

· (b) A Agência poderá obter resseguros para investimen
tos por ela garantidos, cobrindo os custos dos mesmos com 
base no Fundo Fiduciário de Patrocínio. A Junta poderá deciw 
dir se e até que ponto as obrigações dos membros patroci
nadores no concernente à distribuição dos prejuízos, previstas 
na Seção (b) do Artigo 1 do presnete anexo, podem ser redu
zidas com base na cobertura do resseguro obtido 

ARTIG06 
Princípios Operacionais 

Sem prejuízo das disposições do presente Anexo, dispow 
sições concernentes a operações de garantia nos termos do 
Capítulo III da presente Convenção .e à administração finan
ceira nos termos do CapítulO IV da presente Convenção apliw 
Car-se-ão, mutatis mutandis, a garantias de investimentos paw 
torcinados. Não obstantes, (i) esses investimetnos qualificarw 
$e-ão para patrocínio caso sejamtrt feitos nos território_s _9e 
qualquer membro, e, em particular, de qualquer membro em 
desenvolvimento, por parte de investidor ou investidores elegíw 
veis nos termos da Seção (a) do Artigo 1 do presente Anexo, 
é (ii) a Agência não estará obrigada em relação a seus próprios 
haveres em virtude de qualquer garantia ou resseguro concew 
dido nos termos do presente Anexo, fato que estará expressaw 
mente previsto em todo contrato de garantia ou de resseguro 
assinado nos termos do presente Anexo. 

ARTIGO? 
Da Votação 

No concernente a decisões relativas a investimentos paw 
trocinados, cada membro patrocinador contará com um voto 
Adicional por cada 10.000 Direitos Especiais de Saque corresw 
pondentes aos montantes garantidos ou objeto de resseguro 
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com base no set:t" pàttõcíniÓ, e Cadà membro que receba um· 
investimento patrnclnaâo disporá de um v<?to adiCional por 
cada 10.000 Direitos Especiais de Saque coáespondentes aos 
montantes garantidos ou r~ssegurados com relação a qualquer 
investimento patrocinado realizado em seu território._ Esses 
votos adicionaiS serão dados apenas no concern~~te a decis6es
sobre investimentos p·atrocinados, descó"n.Siderãndo~se sua 
existência para determinar o poder de voto dos membros. 

África do Sul 
Alemanha, Rep. Fcd. 
Ar~'il1ia S<HJ<.litl'l 
Austrália 
Áustria 
Bélgica 
O.nadj 
Dinair.arca 
&tadm. Unidos 

França 
l!iiSndia 
l!"landa 
ltt..iia 
Japao 
Lu.'CcmOu:-go 
P<-~fsc~ Baixos 
Noruega 
Nova 7..cl3r.(!ia 
Reino Unit!o 
Suécia. 
Sufça 

Afe,gnnistao 
Arz~-lfn 
Antigua c BMbl!da 
Argentina 
Baamas 
Baráin 
Bangladcsh 
Barbados 
Belize 
Bcnin 
Butao 
Botfvia 
Botsuana 
Brasil 
Durio:.ina Faso 
Burma 
Burundi 
Camerouc 
Cabo Verde 

REV.ÇADA 
;1-.s.-.o;:açac c Subscrições. 

C.aa;goria/Cl3sse Um 
Nún~ero de Cctd.s 

943 
5.011 
"\ ! ~,7 

1.7t3 
775 

2.030 
2965 

718 
20519 

600 
4.&50 

!)() 

369 
2.820 
5.95 ~ 
116 

2169 
699 
513 

4.860 
1.().;9 
uoo~ 

59.473 

Cstt:goria/Clasac Dois 

NW:ncro de Quotas 

118 
6•9 

50 
1.254 

100 
77 

:140 
68 
50 
61 
50 

125 
50 

CampuchC:ia Dcmzy.:rática 
República Centro-Africana 
Cba~t.: 

1.479 
61 

178 
74 

!07 
50 
93 
60 
60 

Oltle 
China 
CoiOmbia 

. 485 
3J38 

437 

Subsc:riç!lc 
(milhocs de Df>S) 

9,4;\ 
50,71 
~~ ,"?7 
17,13 
7,15 

20,30 
29,65 

7,18 
205J19 

6,00 
48,60 

0,90_ 
3~69 

·~~· 
1,16 

21,69 
6,99 

- 5,13 
48,60 

--10,49-

!5~00 
594,73 

Subscriç:to 
(mllhOcs de DES) 

1,18 
6,49 

~~~ ~ASO 

12,54 
1,00 
0,77 

~3,4Q 
0,68 
0,50 
0,61 
0,50~ 

1,25 
~0,50 
14,79 
0,6! 
1~78 
0,74 
1,07 
o,su c 
o,ro--~ 

0,6{) 
0,60 
4,85 

_3),38 
4,37 

• Pu.a os r.ns de~;tl! Con11en~o, 011 p!l~ rctaci-..ln.14of. u Cl.lssc: Dois s.lo p~k-1-
llr-:ll~f<.l~ em é~IO'"o'O!vlmCPIO. 

Conioros so-
Cocga, P.epJ.b!i.ca Pcp!.l:ar do 65 
C:lsta do ,\(ariim 176 
Costa Ri c.a 117 
O:Hpre 104 
OjiCO!.:ti 50 
Dorcin:ca 50 
Repú~)iica Dom.ioicaaa 147 
Equador 182 
Egito, RcpübHc.a Árabe do -+59 
Ei Sal•.:Jaor 122 
En_lirad_os Árilb~_ iJOldos 372_ 

_ Guiné Equaloria! 50 

,.,, 
&panh.a 
Ptirmía 
Hji 
filipinas 
Gabão 
Gâmbia 
Gina 
Grécia 
Gn:nada 
Guatemala 
Guiné 
Guint-Bi:ss.au 
Guiana 
lo!aili 

. Honçl:ur~ 
Hung_ria _ 
República Árabe do I~mcn 
Rcp. Pop. Dem do lémen 
Índia 
lnd,oné.>ia 
Idi, Rc-p(lblica IsiAmica do 
Iraque 

-Israel 
lugos~vill 
Jamaica 
Jorclauia 
OuCnia 
Rcp(lhlíca da Coréia 
Kuwait 

Cal:6'z.oria/Cia.asé boi.l 
Nómero de Quot.lis 

1.285 
?O 

71 .... 
96~ 

so 
245 
28o 
50 

t<O 
91 
50 
84 
75 

101 
564 
67 

ltS 
3.04S 
1.019 
Lú59 

Laos, República Democrática do 
Ubano 

350 
474 
635 
181 
97 

172 
449 
930 

60 
142 
50 
84 

549 
too 

-77 
579 
so 
81 
75 
63 

Lc>oto 
Libé:ia. 
Ubia 
Madagascar 
Maláui 
-Mal-'~i3 

Maldivas 
Má! i 
Malta 
Mauritana 

Mauricio 
Mt.:ico 
Marrocos 
Moçambique 
Ncp:ll 
Niur~&Wi 
Ntgcr 
Nigéria 
Omã~ _ 
~aquisláo 
Panamá 
P.np•Ja Nova Guiné 

_P--3ta,uai 
Peru 
Portugal 

--Categorla/C!aee Do~ 

"' L192 
34a 
97 

•• 102 
62 

844 
94-=-

660 
131 
96 
eo 

373 
382 

Setembro del992 

o;so 
O,õS~ 

1,76 
1,17 
1,04 
0,50 
0,50 
1,47 
1,82 
4,59~ 

1,22 
3,72 
0,50 

Su&..criçio 
(mllhô:& de _DES) 

12,&5 
o 70 

0,71 . . .., 
0,96 
0,50 
2,<5 
2,80 
0,50 
1,<0 
0,9t 
0,50 
0,84 
0,75 ~ 

l,OI 
5,64 
0,67 
1,15 

30,48 
10,49 
16,59 
3,50 
4,74 
6,35 
1,81 
0,97 
1,n 
4,49 
9,30 
0,60 
1,42 
0,51) 
0,84 
5,49 
~.9Q -. 
0,71 
S,79 
0,50 
0,81 
0,75 
0_..63 

~il.!JSCllçaD 

(mHhões de DES) 
0,87 

11,92 
3,48 
0,97 
0,69 
1,02 
0,62 
8,44 
0,94 
6,60 
1,31 
0,96 
0,80 

~3,73 

3,82 
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.:u;,~;o.r 

t«tménia 
Ruanda 
São ':r:.~t(--;:!o c N~.."'Yis 
Santa Lucia 
São Vicente 
São Tome. e Príncipe 
Scneg::l 
Seichdles 
Serra Leoa 
0:1gapurá 
Ilhas Salomão 
Sa.moa Ocidental 
Somália 
Sri l..11nka 
Sud.iio 
Surinaw.e 
Síria, Rcr!ibllca Árabe da 
Suazil:\ndia 
1'a.llandia 
T:;.nz.ânia 

Pa~ 

Toz,o 
Trinidad e Tobago 
Tun(çia · 
Turquia 
Uz,anda 
Uruguai 
Vanuatu 
Venezuela 
Vietnaroc 
Zaire 
ZãQlbia 
:limbabuc 

Total 

. .:..~· 
.c.:~s 

7S 
so 
so 
$0 
so 

14S 
so 
7S 

1S4 
so 
so 
78 

271 .,. 
82 

168 
ss 

m 
141 

t::atcB:oria Cl.uac Dois 

N~mero de Colas 

77 
203 
156 
462 
132 
202 
so 

1.427 
220 
338 
318 
236 

40.527 
100000 

RELAÇÃOB 
Da Eleição dos Diretores 

··,J-::' 
S.5S 
ú.'l~ 

r.;,:íV 
o.so 
o.so 
o,so 
1,45 
0,50 
O. 7S 
1,54 
0.50 
ó,so 
0,7S 
2,71 
2,06 
0,82 
1,68 
0,58 
421 
1,41 

S~bscr:içáo 
(milhões de SDR) 

0,77 
2,03 .· 
1,S6 
4,62 
1,32 
2,02 
0,50 

14,27 
2,20 
3,38 
3,18 
2,36 

~ 
1.000,00 

1. Os candidatos ao cargo de Diretor serão indicados 
pelos governadores, cabendo a cada Governador indicar ape-
nas uma pessoa. . _ 

2. A eleição- dos Diretores deverá ser feita por meio do 
voto dos Governadores. 

3. Ao proceder à eleição dos DiietOfeS, cada Governador 
deverá dar em favor de um candidato todos os votos que 
o membro por ele representado tiver direito a dar nos termos 
da Seção (a) do artigo 40. 

4. Uma quarta parte do número de Diretores_ deverá 
ser selecionada em separado, sendo um por cada um dos 
Governadores dos membros com o maior núm~ro de ~ções. _ 

No caso de que o númew total de Diretores não seja divisível 
por quatro, o número de Diretores selecionados em separado 
será equivalente a uma quarta parte do número imediatamente 
inferior que seja divisível por quatro. 

5. Os demais Diretores serão eleitos pelos outros Gover
nadores de acordo com o disposto nos parágrafos 6 a 11 desta 
Relação. 

6-. Se o núl}lero de candidatos nomeados for igual ao 
dos cargos de Diretor ainda vagos, todo_s_ os _candidatos deve
rão ser eleitos no primeiro escrutínio. No entanto, se um 
candidato ou candidatos receber(em) menos que o mínimo 
percentual do total de votos possível determinado pelo Conse
lho para a eleição em pauta, esse (s) candidato (s) não será 
(ão) eleito (s) no caso de que qualquer candidato tiver obtido 
mais do que o máximo de votos possíveis determinados pelo 
Conselho._ 

7. No caso de que o número de cand_ida~os for superior 
ao número de vagas por preencher, os candidatos que recebe
rem maior -número de votos serão eleitos, a não _ser nos caSos 
de candidatos que recebam menos do que o mínimo percentual 
de votos possíveis determinado pelo Co_nselho. 

8. No caso de que todos os candidatos restantes não pos
sam eleger-se no primeiro escrutínio. Será realizado um segun
do escrutínio. O candidato ou candidatos não eleito (s) no 
primeiro escrutínio serão novamente apresent3.do_s para elei
ção. 

9. No segundo escrutínio, a votaçãO Será limftada (í) -aos
Governadores que, no primeiro-~escrutínio, houverem votado 
por um candidato não-eleito e (ii) aos Governadores que vota~ 
ram-no primeiro escrutínio em candidato que já havia recebido 
o percentual máximo de votos possíveis determinado pelo 
Conselho antes de emitir seu voto. 

10. Para determinar quando um candidato recebeu mais 
do que o percentual máxini.o de -vofõs possíveis, oS VótOS do 
Goverti~fdor que contar com o maior núrilero -de votos a serem 
dados em favor do candidato _serão contados em primeiro 
lugar, contando-se a seguir os voto-s do goveíiütdor que dete
nha o número de votos imediatamente. menor e assi:rri pór 

-diante até alcançar o percentual necessário._ 
_ 11. No -caso. de qu-e item fodos os úiretores restantes 

forem eleitos em seg"undo escrutínio, proceder:.se-á a novos 
escrutínios até q\le todos os Diretores tenham sido eleitos. 
No enta~to, quando somente restar ui,II Diretor para ser eleito, 
esse Diretor poderá ser escolhido po_r uma maioria sjmples 
dos votos restantes, passando-se. a considç_rar ter sido ele eleito 
por todos e~ses _votos_._ 

. Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28,.do Regimento Iriterho, promulgo o seguinte 

DECRETO L.EGISLA TIVO N• 67, DE 1992 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, 
celebrado entre .o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Chile, em Brasilia, em 26 de julho de 1990 •. 

O Congresso Nacional decreta: 



7526 Quinta-feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACfONAL (Seção II) Setembro de 1992 

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Científii:a, Técnica e Tecnológica, 
celebrado entre o Goveno da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile,. em 
Brasi1ia, em 26 de julho de 1990. 

Parágrafo único. São sujeitos ii aprovação do Congresso Nacional _quaisquer àtos que possam' 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, 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 publieação. 
Senado Federal, 16 de setembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. _ 

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÁO -
CIENTÍFICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA 

ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPÚBLICA DO CHILE 

O Go_verno da República-Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Chile (doravante denominados "Partes 
Contratantes"), -

Considerando que as novas condíções de democracia que 
imperam na região criaram maiores opOrtunidades para forta
lecer a cooperação entre ambos os países em todos os planos; 

Consdentes de seu intereSse comum em promover e fo
mentar o progresso científico, técnico e tecnol6giCõ e das 
vantagens recíproCas que resultariam de uma cooperação cien
tífica, téCnica e tecnológica em áreas de interesse· mUtuo; 

Tendo presente os esforços de integração económica, so
cial e cultural entre os dois países; 

Convencidos da importância de estabel<!cer mecanismos 
que contribuam ao desenvolvimento_ deste processo a nível 
regional e da necessidade de executar programas específicos 
de cooperação científica, técnica e tecnológica qUe tiilham 
efeti~a incidência -no desenvolvimento económico e social dos 
respectivos países, e 

Considerando a necessidade de ampliar os alcances do 
Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica, de 19 
de julho de 1974, para adequá-lo às novas realidades; 

Acordam o seguinte-: 

ARTIGO I 
1. As Partes ContrãYantes -se cOmprometem a elaborar 

e executar, de comum acordo, programas e projetas de coope-
ração científica, técnica e fecnOTOgica. -

2.- Estes programas e projeto·s considerarãõ a pã.Ttícipa: 
ção, em sua execução, de órgãos e instituições dos setores 
públicq_s e privados de ambos dos países e, quando necessário, 
de universidades, instituições de pesquisa e organizações não
govername-ntais. Deverão, particularment~_._ cOnsiderar: ª- im
portância da execução dos projetas nacionais de desenvol
vimento e de projetas de desenvolvimento regional integradq: 

ARTIGO II 

1. Para o cumprimento dos fins do presente Acordo, 
as Partes Contratantes elaborarão, conjuntamente, programas 
trienais em consónâiicia com as prioridades de ambos oS países 
no âmbito de seus respectivos planos e estratégias de desenvol
vimento económico e sociaL 

2. O programa deverá esfecificar -objetivos, metas, recUr
sos, cronogramas de trabalho, assim como as áreas onde serão 
executados os projetas. 

1 o programa será aXatiado Periodicamente, rn.-~diante 
solicítação das entidades coordenadoras mencionadas no Arti· 
go VIL 

ARTIGO III 

Na execução do programa íncentivar-se-á, quando neces
sário, a partiCipação de organismos multilaterais e regionais, 
assim como de. instituições de terceiros países. __ 

ARTIGO IV 

Para os fins do presente Acordo, a cooperação científiCa, 
técnica e tecnológica, entre os dois países poderá ãssuiriir 
as seguintes formas: - -- -- --

a) realização conjunta: ou coordenada de_ programas de 
pesquisa e/ou desenvolvimento; 

b) elaboração de programas de estágio para treinamento 
profissional; 

c) criação e operação de instituições de pesquisa, labora-
tórios ou centros de aperfeiçoamento; -

d) organização de seminários- e- conferênciaS;-
e) pi-estação de serviços de consultaria; 
O intercâmbio de inf_ormações_ científicas e tecnol9gicas; 
g) desenvolvimento de atividades conjuntas de coope-

ração, coordenadas pelas Partes Contratantes em terceiros 
países, e 

h) qualquer outra modalidade convencionada pelas Par
tes Contratantes. 

ARTIGO V 

Na execução das di versas forri:iãs· de ·coóperação -científica, 
técnica e te_cnolôgica poder-se-á contemplar: 
- -a) envió de técnicas; . --
- -· b} coilcieSSãO de bolsas de -estudos; 

c) envio de equipamentos indispensáveis_ à realização de 
projetes específicos, e 

d) 'qualquer oUtrO-meio convencionado pelas Partes Con
t~atantes. 

ARTIGO VI 

-Sem prejuízo da possibilidade de estender a cooperação 
a todas as áreas que as Partes Contratantes estimem conve- -

-nientes, assinalou-se como áreas de especial interesse mútuo 
as seguintes: 

-Biotecnologia; 
-Desenvolvimento Agro-industrial; 
- Eletrônica; 
-Energia; 
-Espaço. 



Setembro de 1992 DIÁ"-10 DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)_ Quinta-feira 17 7527 

ARTIGO VII 
1. Para a melhor execução do presente Acordo e para 

contar com um mecanismo cons_tam_e de programação e execu~ 
ção, as Partes Contratantes decidem estabelecer um Grupo 
de Trabalho de cooperação científica, técnica e tecnológica, 
coordenado pelos Minisü~rios das Relações Exteriores dos 
dois países. 

2. Corresponderá a este Grupo de Trabalho: 
a) elaborar diagnósticos globais e setoriais representa

tivos da cooperação técnica de ambOs- os países; 
b) propor o Plano Trienal ou modificações a este, identifi

cando os projetas específicos a serem desenvolvidos, bem 
como os recursos necessários à sua implementação, e 

c) supervisiona-r aexecuçâo dos projetas acordados, arbi
trando os meios para sua conclusão em prazos previstos. -

3. Os Grupo de T(abalho será integrado por represen
tantes de ambos os Ministérios das Relaçõe~ Exte_Qores, por 
outras autoridades nacionais competentes, por membros de 
organismos técriicos nacionais e de universidades e por repre
sentantes do setor privado. 

ARTIGO VIII 
As Partes Coritratantes poderão, sempre que julgarem 

necessário e conveniente, solicitar a participação de organis
mos internacionais para vütbilizar os programas e projetes 
realizados no _quadro do presente Acordo. 

ARTIGO IX 
Aplicar-se-ão aos funcionários e peritos de cada uma das 

Partes Contratantes, designados_ para trabalhar no território 
da outra, as normas vigentes no p"afs sobre os privilégios e 
iSenções dos funcionários e peritos das NáÇões Unídas. 

ARTIGO X 
Aplicar-se-ão aos equipamentos e ma terias eventualmen

te fornecidos. a qualquer título, por um Governo a outro, 
no quadro de projetas de cooperação cientffíca, téciiica e 
tecnológica. as normas que regem a entrada no país de equipa
mentos e materiais fornecidos pelas Nações Unidas a projetes 
e programas de cooperação científica, técnica e tecnológica. 

ARTIGO XI 
1. O presente Acordo terá validade d~- nove anos, prorro

gáveis automaticamente por iguais períodos, salvo se uma 
das Partes Contratantes comunicar â oUtra, com antecedência 
mínima de seis meses, sua decisão em contrário. 

2. Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra, 
por via diplomática, da conclusão das formalidades internas 

necessánas à entrada em vigor do presente Acordo. o qual 
entrará em vigor a partir da data da última dessas notificações. 

3. Em cas() de denúncia do Acordo, os programas e proje
tes em execução não serão afetadoS~ salvo quando as_ Partes 
Contratantes convierem diversamente. - · 

-Fundição; -----
- Indústria Florestal; 
- Inform3tica; 
- Inovaçáo tecnológica e produtiva; 
,-Meio ambiente e recursos naturais renováveis; 
-Mineração; 
-Pesca; 
- Previdência Social; 
-Quí_mica; 
-Sanidade Animal e Vegetal; 
-Transporte e Comunicações,e 
-Turismo. 

ARTIGO XII 
Poderão s_er celebrados Ajustes Cõibplem~mtares no âm-

bito do presente Acordo, cuja entrada em vigor dar-se~á por 
troca de notas diplomáticas. 

ARTIGO TRANSITÓRIO 
l. Com o frrp. de garantir que a rátíficação deste Acordo 

não interrompa nem postergue-o andamento dos projetes de 
-cooperação, as Partes Contratantes ac_ordam que, no período 
intermediário entre sua assinatura e a troe_~ dos instruptentos 
de ratificação, -a- cooperação continuará sendo regida peíos 
termos do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cientifica, 
ass"inado em Santiago, em 19 de julho de 1974. 

2. As Partes Contratantes concordam assim em dar cémti
nuidade a todos os projetOs -atualmente em curso e em coTisti
tuir imediatamente o Grupo de Trabalho mencionado no Arti
go VII, para implementar, com a possível brevidade, os termos 
do primeiro programa trienal. 

- -3. As Partes Contratantes acordam, ãind3., cjue-_Os AjuSú~s 
Complenientares assinados no âmbito do Acofdo_BãsiCO·-de 
Cooperação Técnica e Científié3 de 19 de ju.lho de 1974 regçr
se~ão pelo presente Acordo a partir da sua entrada em vigOr. 

Feito em Brasília, aos dias do mê_s de julho de 1990, 
em dois exemplares originaís, -nos idiomas- porfu"güêS e espa~ 
nhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: FraoR 
cisco Rezek. 

relo Goverrio da Repúbtlca do Cbile:_E_n~que Silva Cim-
ma. 

Faço saber que o Congresso Naciona! aprovou, e eu, Mauro Benevídes, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 68, DE 1992 

Aprova o texto da Convenção n' .158, da Organização Internacional do Trabalho 
OIT, sobre o Ténnino da Relação do Trabalho por Iniciativa do Empregador, adotada 

em Genebra, em 1982, durante a 68• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 19 É aprovado o texto da Convenção n' 158, da Organização Internacional do Trabalho 
- OIT, sobre o Témiíno da Relação do Trabalho por Iniciativa do Empregador, adotada em Genebra, 
em 1982. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão da referida Convenção, bem como aqueles que se destinam a -estabelecer ajustes comple
mentares. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua.publicação. 
Senado Federal, de setembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

CONFERÊNCIA INTERNACIOl'•fAL 
DO TRABALHO 

Convenção 158 

CONVENÇÃO SOBRE O 1ÉRMINO 
DA RELAÇÃO DE TRABALHO 

POR INICIATIVA DO EMPREGADOR 

A Conferência Geral da Organização Internacional do 
Trabalho: 

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração 
da Repartição Internacional do Trabalho, e reunida n~ssa 
cidade em 2 de junho de 1982, na sua sex_agésima oitava sessã_p; 

Tendo tomado nota das normas internacionais contidas 
na Recomendação sobre o término da relação de trabalho, 
1963; 

Tendo tomado nota de que desde a adoção da Recomen
dação sobre o término da relação de trabalho, 1963, for3:m 
registradas importante novidades na legislação e na prática 
de numerosos Estados-Membros relativas às questões que essa 
Recomendação abrange; 

Considerando que em razão de tais novidades é oportuno 
adotar novas normas intemaciomtis na m.atéria,levando parti
cularmente em conta os graves problemas que se apresentam 
nessa área como conseqüéncia das dificuldades económicas 
e das mudanças tecnológicas ocorridas durante os últimos anos 
em um grande número de países; 

Após ter decidido adotar diversas proposições relativas 
ao término da relação de trabalho por iniciativa do empre
gador, questão que constitui o quinto item da agenda da Reu
nião,e 

Após ter decidido que tais proposições tomariam a forma 
de uma convenção 
adota, na data de 22 de junho de mil novecentos e oitenta 
e dois, a presente convenção que poderá ser citado como 
a Convenção sobre o término da relação de trabalho, 1982: 

PARTE! 
Métodos de aplicação, área de aplicação 

e dermiçóes , 
Artigo 1 

Dever-se-á dar efeito às disposições da presente conven
ção através da legislação nacionaJ, exceto na medida em que 
essas disposições- sejam aplicadas por meio de contratos coleti
vos, laudos arbitrais ou sentenças judiciais, ou de qualquer 
outra forma de acordo com a práticã naciotlã.l. 

Artigo 2 

1. A presente convenção aplica-se a todas as áreas de 
· atividade económica e a todas as pessoas empregadas. 

2. Todo Membro poderá excluir da totalidade algumas 
das disposições da presente convenção as seguintes categorias 
de pessoas empregadas: 

a) os trabalhadores de um contrato de trabalho de dura
ção determinada ou para realizar uma determinada tarefa; 

b) os trabalhadores que estejam num período de expe
riência ou que não tenham o tempo de serviço exigido, sempre 
que, em qualquer um dos casos, a duração tenha sido fixada 
previamente e for razoável; 

cY os trabalhadores coÍttrat3dos em caráter ocasional du
rante um -período de curta duração. 

3. Deverão ser pieViStas -garantias adequadas contra: o 
recurso a contratos de trabalho de duração detenninada cujo 
objetivo seja o de iludir a proteção prevista nesta convenção. 

4. Na medida que for necessári_o, e com a prévia consulta 
das organizações de empregadores e de trabalhadores interes
sadas, quando tais organizações existirem, a autoridade com
petente ou o organismo apropriado de cada país poderá tomar 
medidas para excluir da aplicação da presente convenção, 
ou de algumas de suas disposições, certas categorias de pessoas 
empregadas, cujas condições de emprego forem regidas por 
disposições especiais que, no seu conjunto, proporcionem uma 
proteção pelo menos equivalente à prevista nesta convenção. 

5. Na medida que for necessário, e com a prévia cOnsulta 
das organizações de empregadores e de trabalhadores interes
sadas, quando tais organiZações existirem, a autoridade com
petente ou o organismo apropriado de cada país poderá tomar 
medidas para excluir da aplicação da presente convenção ou 
de algumas de suas disposições, outras categorias limitadas 
de pessoas empregadas, a cujo respeito apresentam-se proble
mas especiais qUe ·assuritam ·eerta: impOrtância, levando em 
consideração as condições de emprego particulares dos traba
lhadores interessadOs-ou a dimensão ou a xiatureza da empresa. 
que os emprega. 

6. Todo Membro que ratifiCar a presente Convenção de
verá enumerar, no primeiro relatório sobre a aplicação da 
Convenção que submeter em virtude do artigo 22 da Consti
tuição da Organização Internacional do Trabalho, as catego
rias que tiverem sido excluídas em virtude dos parágrafos 
4 e 5 do presente artigo, ex~licando os motivos para essa 
exclusão, e deverá indicar nos relatórios subseqüêntes a situa
ção da sua legislação e prática com relação às categorias excluí
das e a medida em que é aplicada ou se tenciona aplicar 
a Convenção essas categorias. 

Artigo 3 

Para os efeitos da presente Convenção as expressões "tér
mino'' e "término da relação de trabalho'' significam término 
da relação de trabalho por iniciativa do empregador. 
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PARTE li 
Normas de a~Hcação geral 

SEÇAOA 
Justificação do ténnioo 

Artigo 4 

Não se dará término à relação de_ trabalho de um ~rab~
lhador a menos que exista pai-a issO uma ·caUsã -JüStíficada 
relacionada com sua capacidade ou seu comporta:inento ou 
baseada nas necessidades de funcio-namento da empresa, est~
belecimento ou serviço. 

Artigo 5 

Entre os motivos que não constituirão causa justificada 
para o término da relação de trabalho_ co_Q.sta_m_ os seguintes: 

a) a filiação a um sindicato ou a particip-aç-ão ent ativida
des sindicais fora das horas de trabalho ou, com o consenti
mento do empregador. durante as horas de trabalho; 

b) ser candidato a representante dos trabalhadores ou 
atuar ou ter atuado nessa qualidade; _ 

c) apresentar uma queixa ou participar de um proCedi
mento estabelecido contra um empregador por supostas viola
ções de leis ou regulamentos, ou recorrer perante as autori
dades administrativas Competentes~ 

d) a raça, a cor, o sexo, o estado civil, as responsabi
lidades familiares, a gravidez, a religião, as opiniões políticas, 
ascendência nacional ou a origem social; 

e) a ausência do trabalho durante a licença-maternidade. 

Artigo 6 

1. A ausência temporal do trabalho por motivo de doença 
ou lesão não deverá_ c:o_nstil!.liJ·_ causa justifiCada de_ término 
da relação de trabalho. _ __ 

2. A definição do que constitui uma ausência temporal 
do trabalho, a medida na qual será exigida um Certificado 
médico e as possíveis limita_çõe.s à aplicação do parágrafo P 
do presente artigo serão .determinadas em conformidade com 
os métodos de aplicação mencionados no artigo 1 Q da presente 
Convenção. 

SEÇÃO B 
Procedimentos prévios ao término 

o por ocasião do mesmo 
Artigo 7 

Não deverá ser terminada. a relação de trabalho de ~m 
trabalhador por motivo relacionados com seu comportamento 
ou seu desempenho antes de se dar ao mesmo a possibilidade 
de se defender das acusações_ feitas contra ele, a menos_ que 
não seja possfvel pedir ao émpregador, rãZoavelmente, -que 
lhe conceda essa possibilidade. 

SEÇÃOC 
Recurso contra o término 

Artigo 8 
1. O trabalhador que considerar injustificado o -~érmino 

de sua relação de trabalho terá o direito de recorrer contra 
o mesmo perante um organismo neutro, C?mo, por e~emplo, 
um tribunal, um tribunal do trabalh_o, uma junta de arbitragem-
ou um árbitro. _ ~--- ___ . 

2. Se- uma autoridade competente tiver autorizado_~-- tér
mino, a aplicação do parágrafo lQ do presente artigo poCfeiá 
variar em conformidade com a legislação e a prática naCionais. 

3. Poder-se-á considerar que o trabalhador renu:ncioU a. 
seu direito· de recorrer contra o término de sua relação de 

trabalho se não tiver exercido tal direito dentro de um prazo 
razoável após o térniino. 

Artigo 9 

1. Os organismos mencionados no arti~o 89 da presente 
Convenção estarão habilitados para exammarem as causas 
alegadas para justificar o término d~ relação de trabalho e 
todas as demais circunstâncias relaciOnadas com o caso __ e 
para se pronunciar sobre o término ser ou não j us_t~fic::'-do. _ . 

2. A fim do trabalhador nâo estar obrigado a assumu_ 
por si só o peso da prová de que seu térmín~ foi injustif~_~ado, 
os métodos _de aplicação mencionados no artigo 1~ da prese?t: 
Convenção deverão prever uma ou outra das segumtes posstbt
lidades, ou ambas: 

a) caberá ao empregador o peso da prova da existência 
de-·uma causa justifiCada para o término, tal como foi definido 
no artigO 4 da presente Convenção. 

b) os organismos mencionados no artigo 8Q da presente 
Convenção estarão habilitados para decidir acerca ias causas 
alegadas para justificar o término, levando em contli_as provas 
apresentadas pelas partes e em conformidade _com os procedi
mentes estabelecidos pela legislação e a prática nac\onais. 

3. Nos casos em que forem alegadas, para o término 
da relação de trabalho, razões baseadas em necessidades de 
funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço, os 
organismos mencionados nO artigo s~ da presente Convenção 
estarão habilitados para verificar se õ término foi devido real
mente a essas razões, mas a medida em que esses organisinos 
estarão habilitados também para decidirem se tais razões sé
riam suficientes para justificar o término deverá ser determi
nada pelos -inétodos de apliCaÇão menciOnados no ártigo"lQ 
desta Convenção. 

Artigo 10 

Se os organismos mencionados no artigo go da presente 
Convenção chegarem à conclusão de que o término da relação 
de trabalho é injustificado e se, em virtude da legislação e 
prática nacionais, esses organismos não estiverem habílitados 
ou não considerarem possível, devido às circunstâncias, anular 
o término e, eventualmente, ordenar ou propor a readmissão 
do trabalhador, terão a faculdade de ordenar_ o pagamento 
de uma indenização adequada ou outra reparação que for 
considerada apropriada. 

SEÇÃOD 
PraZo de aviso prévio 

Artigo 11 

O trabalhador cuja relação de trabalho estiver para ser 
dada por determinada terá direito a um prazo _de aviso prévio 
razoável ou, em lugar disso, a uma indenização, a não ser 
que o mesmo sej~ culpado de uma falta grave de tal natureza 
que seria irrazoável pedir ao empregador que continuasse 
a empregá-lo durante o prazo do aviso prévio. 

SEÇÃO E 
lndenização por término de serviços e outras 

medidas de proteção dos rendimentos 
Artigo 12 

-1. Em conformidade com a legislação e a prática nacio
nais. todo trabalhador cuja relação de trabalho tiver sido ter
minada terá direito: 

- -ã) a uma indenização por término de serviços ou a outras 
compensações aná1ógas, cuja" importâtlciâ-Sê"iãfixada eri:l fun-
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ção, entre outras coisas, do tempo de serviço e do montante 
do salário, pagáveis diretamente pelo empregador ou por um 
fundo constituído através de cotizações dos empregadores; 
ou 

b) a benefícios do seguro desemprego, de um sistema 
de assistência aos desempregados ou de outras formas_ de pre
vidência social, tai& como benefíciOs por velhice ou por invali
dez, sob as condições normais às quais esses benefícios estão 
sujeitos; ou - -

c) a uma combinação de tais indenizações ou benefícios_. 
2. Quando o trabalhador não reunir as condições_ d~ quali

ficação para ter direito aos benefícios de um_ seguro desem
prego ou de assistência aos desempregados em virtude de 
um sistema de alcance geral, não será exigível o pagamento 
das indenizações ou benefícios menc:ionados no parágrafo 1"', 
item a), do presente artigo, pelO único fato do _ _trabalhador 
não receber benefícios de desemprego em virtude do _ _item 
b) do parágrafo mencionado. 

3. No caso de térmirio -devido a falta grave, poder-se-á 
prever a perda do direito a desfrutar das indenizações ou 
benefícios mencionados no parágrafo 1"', item a), do presente 
artigo pelos métodos de aplicação mencionados no artigo 1 ~ 
da presente Convenção. --- -

PARTE III 

Disposições complementares sobre o término 
da relação de trabalho por motivos 

económicos, tecnológicos estruturais ou análogos 

SEÇÃOA 

Consulta aos representantes dos trabalhadores 
Artigo 13 

1. Quando o empregador prever términos da relaçã'o 
de trabalho por motivos econdmicos, teCnOlógicos, estruturais 
ou análogos: 

a) proporcionará aos representantes dos trabalhadores 
interessados, em tempo oporturlo, a informação pertinente, 
incluindo os motivos dos términos previstos, o número e cate
gorias dos trabalhadores que poderiam ser afetados pelos mes
mos e o período durante o qual seriam efetuados esses tér
minos; 

b) em conformidade com a legislação e a prática nacio
nais, oferecerá aos representafiteS doS trabalhadores interes
sados, o mais breve que for possível, uma oportunidade para 
realizarem consultas sobre as medidas que deverão ser adota
das para evitar ou limitar oS términos e ru(ffiedidas -para ate
nuar as conseqüências adversas de todos os términos pã.ra 
os trabalhadores afetados, por exemplo, achando novos em
pregos para os mesmos. 

2. A aplicaçãO do parágrafo 1 do presente artigo poderá 
ser limitada, mediante os métodos de aplicação mencionados 
no artigo 1 da presente Convenção, àqueles casos em que 
o número de trabalhadores, cuja relação de trabalho tiver 
previsão de ser terminada, for pelo menos igual a uma cifra 
ou uma porcentagem determinadas do total do pessoal. 

3. Para os efeitos do presente artigo, a eXpfessão "repre
sentantes dos trabalhadores interessados" aplica-se aos repre
sentantes dos trabalhadores reconhecidos como tais pela legis
lação ou a prática nacionais, em conformidade com a Conven
ção sobre os representantes dos trabalhadores, 1971. · 

SEÇÃOB 

Notificação à autoridade competente 

Artigo 14 

1. Em conformidade com a legislação e a prática nacio
nais, o empregador que prever términos por motivos econó
micos, tecnológicos, estruturais oi.i análogos, deverá notifi
cá-los o mais breve possível à autoridade competente, comuni
cando-lhe a informação pertinente, incluindo uma exposição,
por escrito, dos motivos dos términos previstos, o número 
e as categorias dos trabalhadores que poderiam ser afetados 
e o peóodo durante o qual serão efetuados esses términos. 

2. A legislação nacional poderá limitar ·a apliCabilidade 
do parágrafo 1 do presente artigo àqueles casos nos quais 
o número de trabalhadores, cuja relação de trabalho tiver 
previsão de ser terminada, for pelo menos igual a uma cifra 
ou uma percentagem determinadas do total de pessoal. 

3. O _empregador notificará às autoridades competentes 
os términos referidos no parágrafo 1 do presente artigo com 
um prazo mínimo de antecedência da data em que seriam 
efetuados os términos, praZo que seiá eSpecificado-pela Jegisla
çã?" ~acio~al. 

PARTE IV 

Disposições Finais 

Artigo 15 

As ratificações formais da presente Convenção serão co
municadas, para serem registradas, ao Diretor da Repartição 
Internacional do Trabalho. 

Artigo 16 

1. Esta Convenção obrigará exclusivamente àqueles 
Membros da Organização Internacional do Trabalho, cujas 
ratificações tiverem sido registradas pelo Diretor-Geral. 

2. Entrará em vigor doze meses após a data em que 
as ratificações de dois Membros tiverem sido registradas pelo 
Diretor Geral. 

3. A partir desse momento, esta Convenção eõ.trará em 
vigor, para cada Membro, doze meses após a data em que 
sua ratificação tiver sido registrada. 

Artigo 17 

1. Todo Membro que tiver ratificado a presente Con
venção poderá dfmunciá-lo no fim de um período de dez anos, 
a partir da data da entrada em vigor inicial, mediante um 
ato comunicado, para ser registrado, ao Diretor-Geial da Re
partição Internacional do Trabalho. A denúncia tornar-se-á 
efetiva somente um ano após a data de seu registro. 

2. Todo Membro que tiver ratificado esta Convenção 
e que, no prazo de um ano após a expiração do período 
de dez anos, mencionado no parágrafo precedente, não fizer 
uso do direito de denúncia previsto neste artigo, ficará obri
gado por mais um período de dez anos, e, sucessivamente, 
poderá denunciar esta Convenção no fim de cada perfodo 
de dez anos, nas condições previstas neste artigo. 

Artigo 18 

L O Dire"tor-Geral da Repartição Intelnacional do Tra
balho notificará a todos os Membros da Organização Interna
cional do Trabalho o registro de todas as ratificações, declara
ções e denúncias que lhe comunicarem os Membros da Orga-. 
nização. 
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2. Ao notificar aos Membros da Organização o registro 
da segunda ratificação que lhe tiver sido comunicada, o Dire-. 
tor-Geral fará notar aos Membros da Organização a data em 
que a presente Convenção entrará em vigOr. 

Artigo 19 

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Traba
lho comunicará ao SecretáriówGeral das Nações Unidas, para 
efeitos do registro e em conformidade com o artigo 102 da 
Carta Nações Unidas, uma informação completa sobre todas 
as ratificações, declarações e atos_ de denúncia que tiver regis
trado, de acordo com os artigos precedentes. 

Artigo 20 

Cada vez que o considerar necessário, o Conselho de 
AdministraÇão da Repartição Internacional do TrabalhO apre
sentará à Conferência uin relatório sobre a aplicação da Con
venção e considerará a conveniência de se incluir, na agenda 
da Conferência, a questão çle_ sua revisão total ou parcial. 

Artigo 21 ~ 

1. No caso da Conferência adotar uma nova Convenção 
que implique uma revisão total ou parcial do presente, e a 
não ser que a nova Convenção contenha disposições em con-
trário: · 

a) a ratificação,··por um Membro, da nova Convenção 
revisora implicará, ipso jure, a denúncia imediata da presente 
Convenção, não obstante as disposições contidas no artigo 
17, sempre qúe a nova Convenção revisora tiver entrado em 
vigor; 

b) a partir da data de entrada em vigor da nova Convenção 
revisora, a presente ConvenÇáo deixará de estar aberta para 
ratificação por parte dos Membros. 

2. A presente Convenção pennanecerá em vigor em 
todos os casos, em sua forma e conteúdo atuais, para ·aqueles 
Membros que a tiverem ratificado e que não ratificarem a 
ConvençãO ·reviSOra. 

Artigo 22 
As versões inglesa e francesa do texto. desta Convenção 

são igualmente autênticas. 

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 o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 69, DE 1992 

Aprova 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. 

O Congresso Nacional decreta: ~ ~ ~ ~ ~- ~~ 
Art. l•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 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, inciso I da Constituição Federal, acarretem encruogos ou compromissõs gravosos ao património naCional. 

Art. 2• Este Decreto Legislaltivo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 16 de setembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ACORDO DE CO-PRODUÇÁO CINEMATOGRÁFICA 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERAT1V A DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA ARGENTINA 

O Governo da República Federa~iva do Brasil e o Go-
verno da República Argentina, ·• 

Animados pelo propósito de facilitar a produção conjunta 
de obras que, por suas elevadas qualidades artísticas e técnicas, 
contribuem ao desenvolvimentos· das ralações culturais eco .. 
merciaiS entre os dois países e sejam competitivas tãtfto nos 
respectivos territórios nacionais como nos de outros Estados, 

Acorc:J.am. o seguinte: 

I- CO-PRODUÇÃO 
Ai-ligo 1 

Para os fins do presente Acordo, entendem-se por filmes 
de co-produção películas cinematográficas que superem 1.600 
metros de comprimento, para os longa-metragens, e que não 
sejam inferiores a 290 metros, para os curta-metragens, no 
formato de 3Smm, ou de comprimento proporcional nos ou
tros formatos, realizados· por·um ou mais produtores brasi
leiros conjuntamente com um ou mais produtores argentinos, 
em cõtifonnidade com as normas indicadas nos artigos subse
qüentes do presente Acordo, com base em um contrato estipU
lado entre os cc-produtores e d~vidamente aprovado pelas 
autoridades competentes dos respectivos Estados: pelo Brasil, 
o-Ministério da Cultura- Conselho Nacional de Cinema 
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e Embrafilme; e, pela Argentina, a Secretaria de Cultura 
do Ministério de Educação e Justiça - Instituto Nacional 
de Cinematografia. · · · ·· ·~ 

Artigo 2 

Os filmes realizados em co~produção entre o Brasil e 
a Argentina serão considerados como filmes nacio_nais pelas 
autoridades competentes dos Estados contratanteS SCmpre que 
tenham sido realizados de acordo com as normas legais e 
as disposições nelas vigentes. 

Os mesmos gozarão das vantagens previstas para os filmes 
nacionais pelas disposições legais vigentes ou pelas que pode
rão ser estabelecidas em cada Estado cc-produtos. 

Tais vantagens serão adquiridas somente pela empresa 
produtora do Estado que as concede. 

Com vistas a obter Q_S __ beneffcios no presente Acordo, 
os cc-produtores deverão reunir todos os requisitos previstos 
pelos respectivas leis nacionais para ter direito-às facilidades 
previstas em favor da produção cinematográfica nacional, as
sim como os requisitos estabelecidos pelas normas de procedi
mentos estabelecidas neste Acordo. 

Os filmes de cc-produção deverão ser realizados também, 
por empresas que possuam adequada organização técnica e 
financeira e experiência profissional reconhecida pelas autori
dades nacionais, de acordo com as respectivas normas inter
nas. 

Artigo 3 

As solicitações apresentadas pelas empresas produtoras 
para poder gozar dos benefícios do pr:esente Acordo deverão 
ser redigidas em conformidade com as disposições estabele
cidas por suas normas de procedimentos. 

Os elementos de realização da obra deverão ser transmi
tidos às autoridades competentes de 'cada Estado contratante. 

Artlgo4 

Na produção dos filmes, a proporção das contribuições 
respectivas dos cc-produtores dos Estados contratantes poderá 
variar de 30% a 80%. . 

Os_ 30% da cota de participação firianceira minoritária 
deverão ser utilizados no Estado do cc-produtor minoritário, 
exceto nos casos de cc-produção com participação de mais 
países, como estabelece o Artigo 12 do presente Acordo. · 

A contribuição de cada cc-produtor deverá consistir tam
bém, além da participação financeira, na participação artística 
e técnica de nacionais do próprio Estado contratante, salvo 
o disposto no Artigo 5. . . 

A participação artística e técnica deverá ser adequada
mente proporcional, a juízo das autoridades competentes dos 
dois._ Estados cc-produtores. · 

Artigo 5 

1. As solicitações para obter o benefício da co-produção 
cinematográfica, juntamente Com o contrato de cõ-pi'óduÇão; 
devem ser depositadas, em princípio, no mesmo período, pe
rante as respectiVas Autoridades, pelo ~~p.os 30 dias antes 
do início da filmagem da película. 

2. A documentação para obter o referido benefício, re
digida em idioma português para o Brasil e em idioma espa
nhol para a Argentina, deve ser a seguinte: 

I. um documento comprobatório de que a propriedade 
dos direitos autorais para a adaptação cinematográfica foi 
legalmente adq_uirida; 

II. uma descrição pormenorizada; 
III. o contrato de cc-produção (um exemplar assinado 

e rubricado em três cópias), estipulado sob reserva de apro
vação por parte das Autoridades competentes dos dois países. 

O referido contrato deverá especificar, ein folha anexa: 
II) o título do filme; 
b) o nome do autor do argumento e do adaptador, se 

o argumento for extraído de obra literária; 
c) o nome do diretor; 
d) o montante dos custos; 
e) o montante das contribuições dos cc-produtores; 
f) a distribuição dos lucros e dos mercados; 
g) o compromisso dos produtores de participar nos even

tuais aumentos ou de beneficiar-se das eventuais economias 
no tocai!_ te ao custo do fllme, proporcionalmente às respectivas 
contribuições. 

A participação -nOS aumentOs- pOde limita-i-se, para o pro
dutor minoritário, a 30% do custo- do filrrie; 
_ h) 1:1ma cláusul;t_ do contrato deve prever que a concessão 

dos benefícios do Acordo não obriga as Autoridades compe-
tenteS dos dois países a outorgarem a permissão para exibição 
pública; 

i) outra cláusula deve especificar as condições do regula
mento financeiro entre as Partes: 
. · ---no caso de que as Autoridades competentes não autori
zem a exibição pública do filme em um ou outro dos países, 
ou no exterior; 

-no caso de que os depósitos das contribuições finan
ceiras não tenham sido efetuadas de acordo com o previsto 
pelo Artigo 10 de Acordo; 

j) a indicação do período previsto, em princípio, para 
o início da filmagem da película, 

IV. o plano de financiamento- e o orçamento das des
pesas; 

V- a lista dos elementos técnicos e artísticos, com a 
indicação da nacionalidade e dos papéis atribuídos aos ateres; 

VI. o plano de trabalho, com a indicação analítica da 
filmagem de interiores e exteriores,- os lugares e os países 
onde se efetuarão as ·mmagens; 

VII. o roteiro do filme, que deverá ser entregue às Au
toridades antes do início da filmagem da paücula. 

As respectivas Autoridades poderão, adema~, solicitar 
todos os documentos e indicaçõe_s complementares que consi
derarem necessárias. 

3. Modificações contratuais, incluídas a substituição de 
um do_s cc-produtores, poderão ser introduzidas ao contrato 
original de co-produção depositado antes do término da filma
gem da película; as mesmas deverão ser submetidas à apro
vação das autorjdades competc;nt~s dos_ dois países antes do 
término da filmagem da película. 

4. A substituição de um co-produtot pode ser admitida 
somente em casos excepcionais, por motivos reconhecidos 
como válidos pelas duas Autoridades. 

5. As Autoridades darão a conhecer reciprocamente 
suas decisões, enviando uma cópia de documentação relativa 
aos planos de realização do filme. 

Artigo 6 

os- filmes deverão ser realizados com autores, técnicos 
e intérpretes que tenham a nacionalidade brasileira ou argen
tina, ou que residam em um dos dois Estados contratantes 
desde pelo menos três anos antes ~ data de início da elabo-
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~ó ~filme, e~~to nos_casçs em 9.~SC: prevejá'de fo~~ 
distmta nas respectivas .legtslações naCionais. · 

Levando em consideração as exigências do filme, poderá 
ser consentida, sob acordo prévio ·das autoridades compe
tentes dos dois Estados contrat:;1ntes, a participação de intér
pretes, autores e técnicos qualificados não-residentes que te
nham a nacionalidade de um terceiro Estad9. 

Permitir-se-á o empregO de intérpretes estrangeiros pOr 
exigências genotípicas. 

Artigo 7 

As tomadas do filme deverão se'r realiz;;}das no território 
de uma das Partes contratantes, salvo no caso de exigências 
objetivas de ambientação relacionadas com o roteiro. ' 

As tom~das de interiores deverão ser efetuadas, preferi
velmente, no Estado contratante do cc-produtor majoritário. 

Para cada filme de co-produção serão preparados um 
negativo e um contratipo, ou um negativo e um intéríregativo. 

cada produtor será proprietário de um negativo de um 
contratipo. · 

Oco-produtor minoritário poderá, sob prévio -acordo dCl 
co-produtor majoritário, dispor do negativo original. 

Em princípio, a reVelaÇão do_ negativo_será realizada nos 
laboratórios de um dos Estados contratantes. 

Artigo 13 

· OS títuios de apresentação_ dos filmes de cc-produção 
deverão indicar, em um quadro separado, as empresas produ· 
toras, bem-como a legenda ''co-produção brasileiro - argen
tina" ou "co-prodllção argentino~ brasileira". 

Os filmes serão apresentados nos festivais internacionais 
pelo Estado contratante cuja p3rtiCipação financeira for majo· 
rit~a, ou por aquele a que pertenc_er o diretor. 

Os filmes cc-produzidos em 50%_ serão apresentados Pelo 
Estado de nacionalidade do diretor. 

Artigo 14 

Serão acordadas. facilidades "para a circulação e perma
nência: do pessoal artfstic_o e téCnico- empregado nos filmes 
realizados em cc-produção segundo o presente Acordo, assim 
conlo para a importação e exportação, entre os dois Estados, 
do material necessário para a realização e utilização dos men
cionados filmes, como também pa"rã as trarisfeiências de divi
sas "relatiVas ao pagairiento dos materiais e dos serviços presta
dos, eni conformidade com os Acordos vigentes sobre a maté
ria em cada um dos Estados e, na- falta destes, com as normas 
internas de cada Estado. 

Artigo 15 

A impressão das cópias Qestinadas à programação em 
cada um dos Estados contratantes seJ;"á efetu3.da nos respec- . As autoridades competentes estimularão, na medida de 
tivos laboratórios. - suas possibilidades, a exibição em seus respectivos países dos 

filmes realizados no âmbito do presente convênio e d,as leis 
e disposições vigentes em cad;;~. .um~ das suas nações. Artigo 8 

Na medida do possível, deverá prevalecer um equihl:>rio; 
geral nas relações de co-produçáo, o qual será controladoi 
periodicamente pelas Autoridades dos dois Estados. 

Artigo'9 

A distribuição das receitas dos mercados decorrentes de 
qualquer utilização económica da obra deverá, em princípio, 
ser proporcional à participação financeira dos co-produtores 
no custo de produção do filme e ~c;:rá apro~ad;:a pelas. autç>ri- ·, 
dades competentes dos dois Estados contr~tantes .. , , . 

Esse critério de distribuição de receitas poderá ser modifi
cado pelos co-produtores com a anuência das Autoridades , 
COJ:!l~tentes dos dois Estados contratantes. 

Artigo 10 

Em princípio, as exportações de filmes de <:o-produção 
seráoe~tuadas pelo Estado contrante cuja participação finanw 
ceira for majoritária, com a concordância do Estado-d~lco-pra.. · 
dutor minoritário? a qual se considerará outorgadà sé, nó · 
prazo- de quinze dias, não for apresentada uma oferta inelh~r: · 

Artigo 11 
Cada parte transferirá à outra, dentro de prazos rázoáveis 

estabel~dos pelo contrato, todo o material necessá:Fio para 
a preparação e lançamento publicitário de suas respectivas 
versões. 

Artigo 12 

Poderão participar das co~produÇões previstas neSte 
Acordo outr9s p~íses com os quais o Brasil ou a Argentina 
mantenham Acordos de co-produção. . 

A divisão de mercados e responsabilidades obedecerá 
ao critério de proporcionalidade relativa à participação de 
cada país. · · · · 

II.- INTERCÂMBIO 
Arti2o 'ri; 

. Na âmbito da legislação vigente, a venda, -importação, 
exportação e programação dos. filmes declarada,s como nacio
nais não estarão sujeitas a res_ttição alguma por ambas as 
partes. Cada uma das partes corttratantes facilitará e estimu
lará,-em seu território,. a difusão de qualquer filme reconhecido 
como naciorial pelo outro EstadO-. 

As transferências das receitas decorrentes da vénda e 
exJ>lõráÇáo dos filnÍes. &erão efet~ad3s de :acord·a· cO:rn aS .n9:r~ 
mllli do gonlrato de co-produção,' em conformidade com as 
nOririas 'vigentes em cada Estado. 

III_:_ DISPOSIÇÓES FINAIS 

Artigo 11 

As autoridades competentes dos dois Estados intercam
hiarão às~nformações de Caráter técnico e financeiro relativas 
ã co-prodUção, ao intercâmbio dos filmes e, de maneira geral, 
às relações cinematográficas entre os- dois Estados. contra
tantes. 

Arligo18 

AS partes contratantes convêm em instituir uma COmissão -
Mista, que será presidida pelos"funcionários responsáveis pelo 
~to r cinem~togr~fico de cada Estado, assistidos por especia
listas e funcmnános designados pelas respectivas autoridades 
competentes, a qual terá a tarefa- de examinar as condições 
de aplicação do presente acordo. -- -. 

A Comissão Mista terá, igualmente, a tarefa de propor 
modificações às normas processuais. de execução df:ste acordo. -

A Comissão- Mista reunir-se-á periódica e alternativa· 
mente no Brasil t: na Argentina. 
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Artigo 19 

Cada parte contratante notificará a outra do cumprimento 
dos procedimentos requeridos por suas normas constitucionais 
para a aprovação do presente acordo, que entrará em vigor 
a partir da data de recebimento da última destas notificações: 

Artigo 20 
O presente acordo terá dois anos de duração a partir 

da data de sua entrada em vigor, e será renovado por recon
..dução tácita por períodos sucessivos de dois anos, salvo denún-

SENADO 

cia de uma das duas partes contratantes, com prévio aviso 
de pelo menos três meses antes de seu vencimeQto. 

Feito na cidade de Buenos Aires, aos dezoito .dias do 
mês de abril de mil novecentos e oitenta e oito, em dois 
originais nos idioriiã:s-tJortuguês e espanhol, sendo ambos os 
textos igualmente autênticOs. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Celso 
Furtado - Francisco Thompson Ftôres. 

Pelo Governo da República Argentina: Jorge Frederico 
Sabato - Manuel Antin. 

FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 178• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO 
DE 1992 

"!.l-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Presidente da República 
- N• 306/92 (n' 590192, n-a-origem), restituindo aut6-

~ grafos de projeto de lei sancionado. -
- N• 307/g2 (n' 591192, na origem), de agradecimento 

de comunicações. 
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de rio

mes indicados para funçOo cujo provimento depende de 
sua prévia aquiescência: _ _ ___ . 

- N' 308/92 (n' 592192, na origem), referente à indica
ção do Sr. Luiz Orlando Carone_ Gélio, Ministro de 'Primei
ra Classe, da Carreira de-Diplomata, para, cumUlativa
mente com o cargo de Embaixador do Bras~l junto. ao 
Reino da Noruega, exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República da Islândia. . 

- N' 309/92 (n• 593192, na origem), referente à indica
ção do Sr~ José Nogueira Filho, Ministro de Primeira Clas
se, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto ã República de Cuba. 

1.2.2 - A vtsos do Ministro das Minas e Energia 

- N9 242192, encaminhando informações sobre os que
sitos constantes do Requerimento n9 147/92, de autori;t 
do Senador Eduardo Suplicy. 

- N9 243/92; encaminhando informações parciais so
bre os quesitos constantes do Requerimento n• 571192, de 
autoria do. Senador Jq~q Rocha. 

1.2.3- Avisos do Ministro da Previdência Soeial 

- N95 243 e 244/92, encaminhando informações sobre 
os quesitos constantes dos Requerimentos nl"'l 516 e 522/92, 
de autoria dos Senadores Esperidião Amin e Nelson Wede
kin, respectivamente. 

1.2.4- Leitura de Projeto 

- ~rojeto de Lei do Senado n9 139/92,. de autoria 
do Senador Humberto Lucena. que acrescenta parágrafo 
a artigo da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe 
sobre a penhora de bens, nas execuções trabalhistas. 

1.2.5- Requerbnentos 

~ N9 693/92, de autoria do Senador Josaphat Marinho, 
sol~citando que seja considerado como licença autorizada 
o dia 15 do corren~ .. Aprovado. 

- N9 694/92, de autoria do Senador Darcy Ribeiro, 
solicit3.ndó autorização do Senado para ausentar~se do País. 
Aprovado. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 

-Recebimento dos Oficias n• S/37 e 38192 (n" 609 
ê 397/92, na origem), respectivàfuente, das Prefeituras Mu
nicipais de Londrina. Estado do Paraná e de Cerro Branco, 

- Estado do Rio Grande do Sul, solicitando autorizâção para 
contratar operações de crédito, para os fins que especi
ficam. 

1.2.7- Discursos do Expediente 

... SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Análise 
dos "acontec_imentos da aÍual crise -PolÍtiCa e õ PaPel do 
COngresso Nacional na apuração e-córidenação da corrup-
ção do Governo COllor_.. . . _ ... ·- _ . . .. 

SENAD.ORJOSÉ EDU ARPO --...~rJOmência da ·mo
dernização do Estado brasileiro com as reformas fiscal e 
tributária e pela antecipação da revisão constitucional. 

SENADOR FRANCISCQROLLEMBERG- Fale
cimento do Coronel Henneto Rodrigues Feitosa. Refle
xões sobre o artigo do Dom Lourenço de Al.m.~ida Prado 
-''Caminhos da Educação", publicado em 8 de setembro 
último no Jornal do Brasil. 

SENADOR RONAN TITO -Editorial publicado 
em órg~o da imprensa internacional a respeito da crise 
brasileira. Relatório de viagem feita por S. Ex~ ao Canadá. 

1.2.8- Requerimentos 
- N• 695/92, de autoria do Senador Odacir Soares, 

· solicitando a transcrição, nos Ânais do Senado, do artigo 
intitulado '"Quércia gastou 10 trilhões do Banespa, agora 
defende a dignidade e a moralidade, tem o sigilo de suas 
contas preservado••, de aut'!ria do jornalista Hélio Fernan
des; publicado no jornal Tribuna da Imprensa, do dia 16 
de setembro de 199.2" . 

- N•' 696 e 697192, de autoria do Senador João Rocha, 
solicitando do Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento, informações que· fiíenciona. 
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1.2.9- Comunicação da Presidência 

-Indicação dos Senadores Odacir Soares e José Foga
ça para, na qualidade de Observadores, acompanharem 
os trabalhos da Delegação que representará o Brasil na 
Reunião Anual conjunta das Assembléias de Govelilado
res do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial~ 
a ser realizada em Washington, no período de 19 a 26 
do mês em curso. Aprovada. 

1.2.10- Requerimento 

- N• 698192, de autoria do Senador Marco Maciel 
e outros Srs. Senadores, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n<:> 40/92, que altera a composição e a organi
zação interna do" Tribunal Regional do Trabalho da 15~ 
Região, com sede em Campinas - SP, e dá outras provi
dências. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Requerimento n9 672, de 1992, de autoria do Senador 
Esperidião Amin, solicitarido a inclusão em Ordem do Dia 
da Mensagem n• 280, de 1992, do Senhor Presidente da 
República, Solicitando autorização para contratar operação 
de crédito externo, no valor equivalente a oitenta milhões 
de dólares norte-americanos, junto ao_Banco Interame
ricano de Desenvolvimento_;_ BID, destinada ao fíilanda
mento do Programa de Modernização Tecnológica da 
Agropecuária na Região Centro-Sul. Aprovado. 

Proposta de ~menda à Constituição n' ~6, de 1992, 
de autoria do Senador .João _França ·e outros Senadores, 
que modifica a redação do inciso_ XVI do art. 49 e do 
caput do arL 231 da ConstituiÇão Federal. Em fase de 

. discussão (1' sessão). 
1.3.1 - Maténa apreciada após a Ordem do Dia 

-Requerimento nf69&/92, lido no Expediente da pre
sente sessão. Aprovado. 

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO'- Au

tonomia e independência do_ Poder Legislativo. -
SENADOR JOSÉ FOGAÇA - Acordo da dívida 

externa. 
SENADOR RONAN TITO- Esclarecimentos ares

peito de comentário feito pelo Sr. Cid Sabója de Carvalho 
em pronunciamento nesta sessão. 

SENADOR BENI VERAS - Retaliações que esta
riam ocorrendo por parte de órgãos do_ Governo Federal, 
em face da atual crise política. - · 

SENADOR MARCO MACIEL -~Realização do 
Congresso Nacional de Informática e ·cta Feira de Informá
tica, em Recife, no período de 16 a 23 de oUtubro próximo, 
como oportunidade para o lançamento das bases do Pólo 
de Software de Pernambuco. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Carta do Presi
dente da Caixa Económica Federal refutando notícia publi
cada na revista Veja, que atnbui a S. S• e ao Presidente 
do Banco do Ht:asil, r~sponsabilidade pelas atuais dificul
dades da CEF. 

SENADOR PEDRO SIMON -Resposta a requeri
mento de informações qe autoria de S. Ex•, dadas pelo 

Ministério da Aeronáutica, relacionadas com atividades 
cuja fiscalização compete ao Departamento de Aviação 
Civil-DAC. · 

1.3.3 - Comunicação da Presidência 

-ConvocaçãO de sessão extraordinária, a reaiizar-se 
hoje, às 17 horas e 35 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 179' SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO 
DE 1992 

2.1- ABERTURA 

2.2~EXPEDIENTE 

~ 2.2.1 - Requerimentos 

- N"' 699192, de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do ãrtígo intitulado .. Outros tempos, sem o AI-5 .. , de auto
ria do Prof. José Carlos Brandi Al~ixo, publicado no Cor
reio Braziliense, em sua edição do dia 16 de -setembro de -
1992. 

- N' 700/92, de urgência para a Mensagem n' 305/92, 
que dispõe sobre a contrata_ção _de;: operação de crédito 
exte"rno, coiri gararitia da União, no valor equivalente a 
até Y 32.500,000,00 junto ao Export-lmport Bank of Japan 
- EXIMBANK, destinada ao financiamento parCi3.1 do 
Programa Multisetorial de Crédito, 

2.3 '-ORDEM Db DIA 
- ·Requerimento n!' 547/92; de auto:i'iã do Senador Leu

rival Baptista, solicitalidó a trãriscrição, nos Anais do Sena
do Federal, do artigo publicado no Diário do Nordeste, 
sob o título "Balanço Positivo", edição de 1"' de agosto 
de 1992. Aprovado. 

2.3.1- Maténa aprecii.da após a Ordem do Dia 
Mensagem _n"' 305/92, em regime de Urgência,· ilos ter

mos do Requerimento n' 700/92, lido no Expediente da 
presente sessão. Aprovado, após parecer de Plenário favo
rável nos termos do Projeto d~ ResOlução n' 60192. À 
·eomi.Sslo Di[etOra paTa a: teâação final._ . 

~ ~ ~-~ Redação final do Projeto de Resolução n9 60/92, 
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação. 

2.3.2 - Comunicação da Presidência 
. COnvocação de SesSão eXtraO:rdinária a_ feaiiza.r-se -h-o

je, _às 18 horas e 39 minuto~. com Oi-dem· do Dia que 
designa. 

2.4-ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 180' SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO 
DE1992 

3.1 ~ABERTURA 

3.2- ORDEM DO DIA 

Parecer o<? 269/92, da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidad:mia, sobre a Mensagem !'? 258/92(n' 266/92, 
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na origem)~ de 9 de julho do corrente ano, pela qual o 
1 Senhor Presidente da República submete à deliberação 
1 do Senado a escolha do Senhor José Calixto Ramos, para 

ser reconduzido ao cargo de Ministro Classist~ Temporário, 
, representante dos Trabalhadores, junto ao Tribunal Supe~ 

rior do Trabalho, para o triênio de 1992 a 1995, na vaga 
decorrente do término da sua investidura. Apreciação adia
da por falta de quorum. 

Parecer n• 270/92, da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 259/92 (n• 267/92, 
na origem), de 9 de julho d,o corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor José Francisco da Silva, 
para ser reconduzido ao cargo de Ministro Classista Tempo
rário, representante dos Trabalhadores, junto ao Tribunal 
Superior do Trabalho, para o triênio de 1992 a 1995, na 
vaga decorrente do término da sua investidura. Apreciação 
adiada por falta de quorum. _ 

Parecer n9 274/92, da Comissão de Co:nstituição,.Jus
tiça e Cidadania, sobre a Mensagem o9 260/92 (n"' 268/92, 
na origem), de 9 de julho do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presiden_te da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Afonso Celso Moraes de 
Souza Carmo, para ser recoriduzido ao caigo de Ministro 
Oassista Temporário, representanle doS empregadores; 
junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triêniq,. 

: de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término de sua 
investidura. Apreciação adiada por falta de quorum. 

Parecer n"' 275/92, da Comissão de Constituição, Jus
' tiça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 261192 (n' 269/92, 
. na origem), de 9 de julho do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Osório Coelho Guimarães 
Filho, para ser reconduzido ao cargo de Suplente de Minis
tro Classista Temporário, representante dos empregado
res, junto ao- Tribunal Superior do Trabalho, para o triênio 
de 1992 a 1995, na vaga -decorrente do término d_e sua 
investidura. Apreciação adiada por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, sobre a Mensagem n' 246/92 (n• 255/92, na ori
gem), de 30 de julho do correnie'"ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Félix Baptista de Faria, Ministro de 
Primeirã Classe, da Cari'eira de Diplomata, pará, cumulati- . 

vaménte com o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República do Senegal, exércer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República Islâmica da Mauritânia. Apre
daçio adiada por falta de quorum. 

3.2.1- Desl!Ínação da Onlem <lo _Dia da prixlma aes-
são. · 

3.3. -ENCERRAMENTO 

4- .\TOS DO PRESIDENTE 
N~ ·355 e 356/92 

-s- MESA DIRETõRA . 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDO!i 

7 - COMPOSIÇÁQ. DAS COMISSÕES PERMA
. NENTES 

r---. SUMÁRIO DA ATA DA 149' SEsSÁO,, ---, 
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 1992 

RETJFICAÇÕES 
Na publicação do Sumário, feifll no DCN- Se

ção D, de 12-8-92, na página n• 6495, 1• coluna, no 
item 1.2.3 - Leitura de projetos, 

Onde se Lê: 

Projeto de Lei do Senado n• 121/92, de autoria 
do Senador Nelson CarneirO, que modifica o Decre
to-Lei n• 911, de 14 de julho' de 1969, que trata 
da alienação fiduciária, e dá _oütras providências. 

Leia-se: · . 

-Projeto de Lei do Senado n• 121192, de autotia 
dp S~nador Nelson Carneiro, que modifica o De_cre~ 
tQ-le• n' 911, de 1• de qutubro de 1969, que ttata 
da alienação fiduciária, e dá outras providências. 

Na página n' 6497, 2• coluna, no item 3 -A TOS 
DA DIRETO~IA EXECUTIVA DO PRODASEN 

Onde se lê: 

W 32, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55 e 56196 
Leia~se: 

N~ 3;;!, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55 e 56/92 • · 

Ata da 1788 Sessão, em 16 de setembro de 1992 
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presid6ncia dos Srs. Mauro Benevides, Lucfdio Porteila e Nabor Júnior 

ÀS 14 HORAS B 30 MINUTOS, ACHAM.SB PRB
SBNI'BS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alu!zio Bezerra - Amir Lando - An
tonio Mariz - Aureo Mcllo- Benl Veras - C&rlos ~'CarU 
- Carlos Patrocfnlo - ctsar Dias - Otagas Rodrigues - Cid 

Saboia de CllrwlhQ.- Darcy Ribeiro- Siêto AlVares-"&pe
rldlllo Amln .., Franctaco Rollcmbcrg - · aerson· Camata -
Gwlherme Palmeira - Hugo Napolcllo - Humberto Lucena 
- Irapuan Costa J6nlor- Jollo Calmon- Jollo França- Jollo 
Roçha - José FAuardo - Jost Fogaça - José Ricba - JOI6 

I Samey - Levy Dias - I.ourcmberg Nunes Rocha - Lucídio 
J'ortclla - Masno Bacelar - Maosueto de Lavor - MariX) 
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Muciel - Maurfcio Corrca - Mauro llem:vides- McirZl Filho 
- Nabor J(inior - Ney Maranffiio - Odacir Soares - Podro 
Simon - RaChid Sal(janha Derzi - Ronatdo Aragão - Ronan 
Tito - Ruy Bac~lar - Valmir Campeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Seriã.dores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão; 

Sob a proteção de Deus, iniciamos-- nossos' trabalhos. 
O Sr. 1' Secretário procederá à Leitura do Expediente. 

É lido o seguinte . 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Do Presidente da República 

Restituindo Autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 
N' 306, de 1992 (n• 590192, na origem), de 15 de setembro 

corrente, referente âo Projeto de Lei n~' 41, de 1992-CN, que 
autoriza o Poder Executivo a· abrir ao Orçã.mento Fisça,I. d3: 
União crédito especial até o limite de Cr$133.599.000.000,00, 
para os fins que espeCifica, e que se transfornl.ou ·na Lei n~" 
8.459, de 15 de setembro de 1992. 

De agradecimento· de Comunicações: 
N• 307, de 1992 (n• 591(92, na origem), de 15 do corrente 

mês, referente à"aproVâção das matérias: constantes das Men~. 
sagens SM n•' 171 e 172, de 1992. · · 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nomes 
indicados para fu~ção cujo provimento depende de: sua prévia 
aquiescência: · · 

MENSAGEM N• 308, DE 1992 
(N• 592192, na Origem) 

Senhores MembrOs ·d,o &ênadO F«;:çl~rai'" . . . . ·- ____ _ 
De confOirnidade com ·o art. "5:2; inciso IV, da ConSti

tuiÇãó, e de acordo com o disposto no art. 56,§' 11', do Regi
mento aprovado pelo Decreto n"' 93.325, de 1"' de outubro 
de 1986, no art. 39, incisO I, alínea a, e no art. 40, do Anexo 
I ao Decreto n• 99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto 
à apreciação de Vossas Exéelência·s a escOlha, que desejo 
fazer, do Senhor L1JIZ ORLANDO CARONE GEL! O, Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, 
cumulativamente· c.orii b cargo Çe Embaixador do Brasil jultto 
ao Reino da Noruega, exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República da Islândia. . .· .. . _ ..... . 

2. Os méritos dó EmtiaiXador i..UIZ ORLANDO CÁ-~ 
RONE GÉLIO, que me Tnduziram ·a escolhê-lo para o desem
penho dessa elevada função~ cons_tam .. Qa anexa inf9rq1açã_q 
do Ministério· das Relações Exteiiór_es.. · · 

Brasfiia, 15 de set~mbro de 1992. - Fernando Collor 
de Mello. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum-Vitae: 
Embaixador LUIZ_ORLANDO CARONE GÉLIO .. 

VitóiiafE!>, 1• de setembro de 1932. 
Filho de Leonard.P G~lio e Magnólia Carone Gélio. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, ~_-_UBffl.J. 

Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Estágio na OEA._ · 

Terceiro Secretário, 27 de fevereiro de 1958. 
Segundo Secretário, merecimento, 24 de outubro de 1961. 
Primeiro Secretário, merecimento, 30 de junho de 1967. 
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda ClasSe, merecimento, 5 de novem-

bro de 1976. . .. 
Ministro de' Primeira Classe, merecimento, 30 de julho 

de 1987. 

Assistente da Chefia da Divisão Comercial e da Divisão 
Económica da América, 1958/59. 

Chefe, substituto, da Comissão de Acordos com a Bolívia, 
1959(196.1. 

Chefe da Divisão da Amazónia, 1969/1973. 
Chefe do Departamento de Processamento de Dados, 

1985/1986. 

Viena, Terceiro Secretário, 1960/1961. 
Viena, Segundo Secretário, 1961/1963. 
Vigo·, CônSul-Adjunto, 19.63/1965. .. 
Nova Iorque, CônSul-Adjunto e Chefe do Setor de Pro-

moÇão ComerCial 196511968. -
La Paz, Primeiro Secretário, 1968/1969. 
La Paz, Encarregado de Negócios, 196811969. 
Bruxelas, CEE, Conselheiro, 1973/1976. 
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios, 1974. 
Lima, Ministro-Conselheiro, 197711979. 
Lima, Encarregado de Negócios, 197811979. 
Paris, Ministro-Conselheiro, 1979/1984. 

·Paris, Encarregado de Negócios, 1980/1984. 
La Paz, Embaixador, 1986/1992. 
Oslo, Embaixador, 1992. 

Seção Brasileira à Reunião Plenária da Comissão Mista 
Brasil-Paraguai, 1959 (membro). · 

Missão E.conômica à Bolívia, 1959 (membro). 
Junta de Governadores da AIEA e Cgnferência da Mes

ma-Agêni:ia, 1961 e 1962 (delegaao): · 
Á disPOsição dã SeCretarii-G~:;ral Adjunta para Assuntos 

da Europa Oriental e Ásia, 1962. . 
Reuníão ·de _ÇCiordenação da ~rorp.oç~o Comercial nos 

Estados Unidos, Washington, 1967 (participante). 
XX Assembléia Geral da UIOOT, Tóquio, 1967 (dele-

gado). c· .. ' ' d Ch 1 d P ' . d B . d II on.1erencia e ance eres os a1ses a ac1a o 
Prata, Santa Cruz de la Sierra, 1968 (membro). · 

. Reunião do CMEABUSC, 197U (representação do 
MRE). 

·I Reunião da Comissão Misfa Brasileiro-Boliviana de 
Cooperação Económica e Técní~a, La Paz, 1971 (membro). 

I Reunião da ÇQmissão Mista Brasileiro-Venezuelana de 
CÕoperação Econômic"a e Técnica, ... Caracas, 1971 (membro). 

Conversações sobre Temas no Ambito das Relações Exte
riores entre o Brasil e a Bolívia, La Paz, 1972 (membro). 

I Reunião dã Comissão Mistà Brasileiro-Colombiana de 
Cooperação Económica e Técnica, Bogotá, 1972 (membro). 

II Reunião da Comissão MiSta Brasileiro-Boliviana de 
Cooperação Económica e Técnica, São Paulo, 1972 (chefe). 

· Reunião sobre Preservação da Fauna e da Flora Amazó
nicas entre o Brasil ea Colômbia, Brasfiia, 1972 (delegado). 

Comitiva 49 Mlnistrp das.~elaÇOes :axteriores em visitas 
oficiais à Guiana e ao Suriname, 1972 (membro). 



7538 Quinta-feira 17 DIÁRIODOCONGRESS9 NACIONAL (Seção II) Setembro de 1992 

Conversações Programadas com o Governo da Bolívia 
no campos dos hidrocarb(metos e em empreendimento~ indus-
triais correlatas, 1973 (delegado). .. . .. 

Comitiva do Presidente da República no encontro com 
o Presidente da Venezuela, Santa Elena do Uairén, 1973 
(membro). ' 

Reunião da Subcomissão de Cooperação Econôrnic;::a _e :." 
Técnica da Comissão Mista Brasil-Equador, Quito, 1973 (de
legado). 

Comitiva do Presidente da República ao encontro cottr..=
o Presidente da Colômbia na fronteira amazónica, 1973 (mem .. , 
bro). .. .. . __ _ 

Comitês de Produtos de Base e Desenvolvimento da Con·~ 
ferência Norte-Sul, Paris, 1975 (delegado). -~ _ ·· . 

Reunião da Co!!~issão Interamericana_ de Ene!'gia_~_uc_lear. '_ 
da OEA, Lima, 1976 (chefe). 

Assembléia de governadores do FONPLATA, Sant~ .. 
Cruz de la Sierra, 1986/1987 (governador alterno do Brasil). . 

XVII Conferência de Chanceleres dos Países da Bacia . 
do Prata, Santa Cruz de la Sierra, 1987 (delegado-especial).· · 

O .Embaixador LUIZ ORLANDO CARONE GÉLIO'. 
se encontra nesta data no exercício de suas funções de Embai• \ 
xador do Brasil junto ao Reino da Noruega. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 
de de 1992. ~ Gilda Maria Ramos Guimarães, 
Chefe do Departamento do Serviço Exterior. - - -- -- . :; 

(A Comisfáo de Reliiçóes ExteriOres e Defesa Naw 
cional.) 

MENSAGEM N• 309, DE 1992 
(N• 593/92, na Origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, . :,.,. 
De conformidade com o art. 52,· inciso IV, da Cónsti .. 

tuição, e de acordo com o disposto no art. 56., § 1 ~, do Reg~la--ri 
mente aprovado pelo Decreto n~ 93.325, de t~ de outubro 
de 1986, no art. 39, inciso I, alínea a, e no art. 40, do Anexo, 
I ao Decreto _n9 99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo 
fazer do Senhor JOSÉ NOGUEIRA FILHO, Ministro de 
Prim~ira Classe, da Cã.rreira de Diplomata, para exercer 0 ... 
cargo de Embaixador do Brasil junto a República de Cuba. 

2. Os méritos do· Embaixador JOSÉ NOGUEIRA FI-. 
LHO, que me iiiâuziram a escolhê-lo para o desempenho· 
dessa elevada função, constam da anexa informação do Minis- · 
tério das Relações Exteriores. . . _ · · 

Brasília, 15 de setembro de 1992. Fernlllldo CoUor. 

INFORMAÇÃO 

Examinador da Prova de Questões Internacionais Coit- -
temporâneas, do Exame Vestibular do Instituto Rio Branco, 
l988/1989/1990. 

Aplicador da Prova de Questões Internacionais do Curso 
de Aperfeiçoamento de Diplomatas (CAD) do Instituto Rio 
Branco, 1989/1990. 
.. ·- M__g:m_b_r_o _da Banca Examinadora do Curso de Altos Estu· 
elos (CAE) do Instituto Rio Branco, 1990. 

Presidente da Banca Examinadora do Curso de Altos 
&tudos (CAE) do Instituto Rio Branco, 1990/1991. 

Terceiro secretãrio, Cóiiéürs'ó~-20 de janeirO de 1964. 
Segundo Secretário, mereCimento, 31 de dezembro de 

1966. 
Primeiro Secretário, méreciffiento, 19 de janeiro de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 19 de maio de 1975. 
Ministro de Segunda Classe, niereci:rilento, 12 de junho 

!_lc 1978. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 16 de dezemw 

bro de 1986. 
Assistente do· Chefe da. DiviSão do Pessoal, 1964. 
Subchefe da Divisão dos Estados Americanos, 1973/74. 
Assessor do Ministro de Estado das Relações Exteriores, 

1974/75. 
Coordenador de Assuntos Políticos do Gabinete do Mi-

nistro de Esta<Jo das Relações Exteriores, 1976/79. . 
Cbefe do Departamento da Europa, 1986/88-
Cbefe do Departamento das Américas, 1988/1990. 
SubsecretárioMGeral, substituto, de Assuntos Políticos Bi· 

laterais, 1988/90. 
Cbefe do Gabinete do Ministro de Estado das Relações 

Exteriores, 1990/91. · · · - · · 
· Secretário~Geral de Controle, interino-, 1992. 

Secretário de Controle Interno, 1992. 

Port-au-Princé, Encarregado de Negócios, 1964. 
Panamá, Terceiro Secretário, 1966. 
Genebra, Delegação Permanente, Chefe do Serviço de 

Seleção de Imigrantes, 1967. . . 
. Genebra, ~elegação Permanente, Segundo Secretário, 

lll67/69: . . . 
' Buenos Aires, Segundo Secretárici, 1969/1972. 
Buenos Aires, PÍimeiro Sec!ctárió; 1973. 
Washingtoq, Ministro-Conselheiro, 1979/1983. 
Washington, Encarregado de Negócios, 1983. 
Lisboa, Ministro-Conselheiro, 1983/1985. 
Lisboa, Encarregado de Negócios, 1984/1985. 

'L V ConferênCia Interparlamentar, Teerã, 1966 (Membro 
~Delegação doCongressoNacional). . . .. · 

:'·XXII Sessão da Comissl!o Ecoq~mi!<'l. da ONU para a 
l;!uropa, Genebra, 1967 (Observador). 

Curriculumw Vitae 1 XV Sessão do Subcomitê de Orçamento e Finanças d_o 
Embaixador JOSÉ NOGUEIRA FILHO. Çomitê Intergovernamental para Migrações Européias, CI-

ME, Genebra, 1967 (Membro)." . 
São Paulo/SP, 4 de setembro de 1937. · XXVII Sessão do Conselho do CIME, Genebra, 1967 
Filh~ de José Nogueira e Eneida Villaça Nogueira. (Membro). 
"Proficiency Ceitificate in English", Unifersidade de Miw XXIX S~ssão do Comitê Executivo do CIME, Genebra,-· 

cbigan, 1955. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Facul- 11167 (Membro). . 
dade Católica de Direito de Santos/SP, 1960. · · · ·. CLXIX Sessão do Conselho de Administração da Organi-

Diplomado em Língua Francesa, Associação de Cultura ~o Internacional do Trabalho (Ç>IT), Genebra, 1967 (Oh-
Franco-Brasileira de Santos/SP, 1961. ~rvador). 

Curso Especial de Preparação à Carreira de Diplomata, LI Conferência Internacional do Trabalho, Genebra, 
InStituto Rio Branco, IRBr, 1962/63. - l967 (Membro). 
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CLXX Sessão do Conselho de AQministraçáo da OIT, _ _ XXX Sessão do Conselho do CIME, Genebra, 1969 (De-
.Genebra, 1967 (Observador). legado). 

XVII Sessão do Comitê Executivo do Programa do Alto XIX Sessão do Subcomitê de Orçamento e Finanças, CI-
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), ME, Genebra, 1969 (Delegado). 
Genebra, 1967 (Membro). XXXIII Sessão do Comitê Executivo do CIME, Genebra, 

XXX Sessão da Conferência Internacional da Instrução •t969 (Delegado). 
Pública, Genebra, 1967 (Membro). Grupo de Trabalho criado pela Resolução n• 429 do Con-

XXXII Reunião do Conselho do Bureau Internacional selho do CIME, Genebra, 1969 (Membro). 
da Educação, Genebra, 1967 (Delegado). VII Sessão do Comitê de Produtos de Cacau e Chocolate 
. XLII Sessão do Conselho Económico e Social das Nações do "Codex Alimentarius" da FAO, Genebra, 1970 (Membro). 
Unidas (ECOSOC), Genebra, 1967 (Observador). .. . VII Reunião dos Ministros da Saúde da Bacia do Prata, 

I Sessão do Grupo Permanente dos Produtos SintéticOs Buenos Aires, 1971 (Delegado). 
C de SubstituiÇão da Comissão de Produtos de Base da Con~~.:-: IV Reunião de Chanceleres da Bacia do Prata, Assunção, 
r.!ncia das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 1971 (Delegado). 
(UNCT AD), Genebra, 1967 (Delegado·Suplente). . Reunião do Grupo de Peritos do Projeto A'4 (Navega-

XVI Sessão do Subcomitê de Orçamento e Firtanças, CI- ção), Buenos Aires, 1972 (Delegado). 
ME, Genebra, 1967 (Membro). · . Reunião do Grupo de Peritos do Projeto A-5 (Interco-

XXX Sessão do Comitê Executivo do CIME, Genebra,> bexão Rodoviária, Ferroviária e de Telecomunicações), Bue-
1967 (Delegado-Suplente). llOs Aires, 1972 (Delegado). 

XXVIII Sessão do Conselho do CIME, Genebra, 1967 III Reunião da Comissão Técnica ad hoc para o Projeto 
(Delegado-Suplente). A'6(Integração Energética) da Ata de Santa Cru< de la Sierra, 

XXIV Sessão das Partes Contratantes do GA 1T, Gene• Buenos Aires, 1972 (Delegado). 
bra, 1967 (Membro). > V Reunião de Chanceleres da Bacia do Prata, Ponta del 

Conferência das Dezoito Nações sobre Desarmamento Este, 1972 (Delegado). 
(ENDC), Genebra, 1967 (Membro). I Reunião do Grupo de Peritos em Complementação de 

lli Sessão da Conferência da ONU negociadora do Acor- Áreas Limítrofes, Buenos Aires, 1972 (Delegado). 
do Internacional do Cacau, Genebra, 1967 (Membro). . . II Reunião do Grupo de Peritos de Projeto A-7 (Ictolo-

VI Sessão da Comissão Consultiva dos Trabalhadores &ia), Buenos Aires, 1973 (Delegado). 
Intelectuais, OIT, Genebra, 1967 (Membro). , II Reunião do Grupo de Peritos do Projeto A-5 (Infra-es-

xVm Sessão do Comitê ExecutivO do Programa do' AC.. trutura de TranspOrtes), da Ata de Ponta dei Este, Buenos 
NUR, Genebra, 1968 (Delegado). . ,· . Aires, 1973 (Delegado). 

XXVL Reunião do Comitê Executivo dp Burea.u Interna, . IV Reunião do Grupo de Peritos do Projeto A-4 (Na.vega-
clonal da Educação, Genebra 1968 (Delegado). Ç4o), Buenos Aires, 1973 (Delegado). 

Sessão do Comitê Consultivc;> e Científico, ONU, Gene"' · Reunião do Comitê Intergovemamental Coordenador 
bra, 1968 (Membro). . · dos Países da Bacia do Prata, Assunção, 1973 (Assessor). 

Missão do CIME, Washington, i968 (Representante). ·' Reunião do Grupo de Trabalho sobre Cartografia, Bue· 
Conferência da ONU sobre o Açúcar, Genebra, 1968 IIOs Aires, 1973 (Delegado). 

(Delegado). · · · IV Ass.embléia Geral da OEA, Atlanta, 1974 (Assessor). 
CLXXII Sessão do Conselho de Administração da OIT ,, VI Reunião de Ministros das Relações Exteriores da Ba-

Genebra, 1968 (Observador). cia do Prata, Buenos Aires, 1974 (Delegado). 
LII Conferência Internacional do Trabalho, Genebra, XV Reunião de Consulta de Ministros das Relações Exte· 

1%8(Membro). - - - ·: ___ · .... ____ . , tiQre&.dos_PaísesMembrosdoTratadolnteramericanodeAs-
XXI e XXII Sessões do Subcomitê de Orçamento e Finan• slsiência Recíproca, Quito, 1974 (Delegado). 

ças do CIME, Genebra, 1968 (Delegado). · Reunião de Chanceleres do Continente, Washington, 
XXXI e XXXII Sessões do Comitê Executivo do CIME, . 1974 (Assessor). 

Genebra, 1968 (Delegado). IV Sessão do Comitê de Recursos Naturais, ECOSOC, 
>VII Sessão da Junta do Comércio e Desenvolvimento, 'tóquio, 1975 (Delegado). 

\JNCfAD-, Genebra, 1968 (Delegado-SupleiJ.tê). .-,. V Assembléia Geral da OEA-, Washington-, 1975 (As-
XXVII Sessão do Subcomitê de Orç'lll!ento e Finanças, ie85!'r). 

CIME, Genebra, 1968 (Delegado). ., VII Reunião dos Ministros ·das Relações Exteriores dos 
Conferência dos Países Militarmente não-Nucleares, Ge' Países da Bacia do Prata, Cochabamba, 1975 (Assessor). 

liebra,1968 (membro). - 1 XXXSessãodaAssembléiaGeraldaONU,Novaiorque, 
Reunião de Consulta sobre Q Cacau e Chocolate do "Co- . · 1.975 (Assessor). 

dex Alimentarius", da Organização das-NaÇõe-s Unidas para , Comitiva do Presidente da República em sua visita oficial 
Alimentação e Agricultura (FAO), Montreaux, 1968 (Dele- 11o Uruguai, Rivera, 1975 (Membro). 
gado). · Comitiva do Ministro das Relações Exteriores em sua 

XLIV Sessão do· ECOSOC, Genebra, 1968 (Observai· visita oficial ao Peru, 1975 (Membro). 
dor). . Comitiva do Presidente da República em sua visita oficial 

Reunião do Comitê Consultivo do Cacau, Genebra, 1968 lO Paraguai, A.,ssunção, 1975 (Membro). 
(Delegado). · . VI Assembléia Geral da OEA, Santiago,1976 (Assessor). 
. XIX Sessão do Comitê Executivo do ACNUR, Genebra, Reunião Regional Preparatória da Conferência da ONU 
1968 (Delegado). llobre Ágna, Lima, 1976 (Delegado). 
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XXXI Assembltta Geral da ONU. Nova Iorque, 1976 
(Assessor). . . 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores 
em sua visita oficial a Washington, 1976 (Membro). 

Conferência das Nações Unidas sobre Água, Mar dei 
Plata, 1977 (Delegado). 

Negociações Tripartites sobre Itaipu e Corpus, 1977/79 
(Delegado). 

VII Assembléia Geral da OEA, Granada, 1977 (Asses
sor). 

XXXII Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova Ior· 
que, 1977 (Assessor). 

IX Reunião dos Ministros das Relações Exteriores dos 
Países da Bacia do Prata, Mar dei Plata, 1977 (Delegado). 

Comitiva Pre~idencial em visita oficial ao_ M~.:~dcQ, ~978 
(Membro). 

Comitiva PreSidencial em visita oficial ao Uruguai, Mon-
tevidéu, 1978 (Membro). _ __ __ ... 

VIII Assembléia Geral da OEA, Washington, 1978 (As--
sessor). _ _ _ _ 

XXXIII Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1978 
(Assessor). ___ _ ___ _ 

X Reunião de Chanceleres da Bacia do Pra,!~, _:r_t,mta dei 
Este, 1978 (Delegado). _.- -

Posse do Presidente de Portugal, psboa, 9-3-86. 
Comitiva na visita Presidencial a Portugal, de 3 a _9 de 

maio de 1986 (Membro). __ _ __ . 
Visita de Trabalho a Berlim (RDA), 16 e 17 dejunho 

de 1986. _ --- _ 
VIII Reunião da Comissão MiSta BraSil~ HUõgria,- Bu" 

dapeste, 18 a 20 de junho de 1986 (Chefe). _ _ __ _ 
Visita de Trabalho a Praga (Tcheooslováquia), :13 a' :is-

de junho de 1986. .- ·.. _ _ . , . _ 
I Reunião da Com_issão Mista BrasiJ -_:. SQ~Çiá,__psio~-

colmo, 16 a 19 de setembro de 1986 (Chefe). _ _ _ 
Visita de Trabalho a Copenhague (Dinalnaica), setem

bro/86. 
Visita de Trabalho a_ MQSCOu, _setembrÜ/86. _ _: 
I Reunião âa --cOmissãO Mista Bras_il - País~s_ :Qªi~os 

de Cooperação Económica- e Industrial, Haia, !ll<!io- g~ _l~~-
(Chefe). _ _ _ . _ 

I Reunião da Comissão Mista BrasiJ- Áusttiª--Q~ ç_qgpe
ração Económica e Industrial, Viena, setembro de_ 1987 (Che
fe). 

Consultas ComerciaiS com a RDA, Leipzig, Sei~mbro 
de 1987. 

XIV Reunião- da cOmissão Mista l'euto-:Br-à_Siieira de 
Cooperação Económica, Munique, 14 a 16- de outubro de 
1987 (Chefe). .. __ 

X Reunião da Comissão Mista Brasil - Romênia, Buca-
reste, 21 a 23 de outubro de 1987 (Chefe). . 

VII Reunião da Comissão Mista BiaSil- Polónia, Yarsó--
via, 26 a 28- de outubro de 1987 (Chefe). _ .. 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações EXterioreS, 
na visita oficial aos Países Nórdicos, maio/junho de 19.88 
(Membro). 

VII Reunião da Comissão Mista Brasil- RDA,_ Berlim, 
27 a 29 de junho de 1988 (Chefe). 

Posse do Presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner, 
Assunção, 14 de agosto de 1988. · 

Reunião téCniCã preparatória da CúpUla- Presidenciâl do 
Grupó dos Oito - Buenos Aires, 1 l!' a 3 de setembro de 
1988 (Chefe dá Delegação). Comitiva do Ministro de Estado 

das Relações Exteriores, na viSita-~oficíal a Georgetown, 14 
a 16 de setembro c;le 1988 (Membro). . 
- - IV __ Reuniãd Miilisterial O!ditláiia dõ~9rupo-dos- Oito, 

celebrada à margem da XLIII AGNU, Nova Iorque, 23 de 
setembro a 3 de o.utubro de 1988 (Chefe da Delegação). 

Reunião Presidencial do Mecanismo Permanente de Con
sulta e Concertação Política dó GrJI(>o dos Oito - Punta 
dei Este, 23 a 29 de outubro de 1988 ())elegado). 

Comitiva Presidencial na visita-Oficial do Presidente Jos·é 
Samey à Argentina, 28 a 30 de novembro de 1988 (Membro). 

Missão Especial que representou o Senhor Presidente 
da República nass_ofenidades da posse do Presidente Carlos 
Salinas de Goitari, dos Estados Unidos Mexicanos- México, 
1' de dezembro de 1988 (Membro). 

Missão Especial à posse do Presidente Carlos Andrés 
Pérez, da República da Venezuela, Caracas~ 1 19 a 3 de feve
reiro de 1989 (Delegado). 

Comitiva do Presidente José Sarney, ~a viSita Oficial ao 
Suiiname, 2 a3 de m~rço de 1989.{~~mbro), ... 

-- Comitjya do Presidente,_ José. Sar.ney_, __ n~ yi~íta qficial.à 
Guiana, 3 e 4 de-niarço de 1989 (Membro).. - - . 
_ _ III Reuniã:o Ç.e Millistros das_ ~elações }3x.teriores. do Tra

tâdõ- de-cqoperâçãó--Affia_ZôniÇá~- áUTto, 6. e_.7 de __ rpãrçó de 
1989 (Subchefe da Delegação). .. 
-- VRiurlião OrdlD.áda dQs_Chanceleres doMecanismo Per

manente de_ Consulta e Concertação POlítica, GuayanaNe
nezuela, 11 de março de 1989 (Delegado). 
_ _ R~UtliãO de- -Chanceleres do __ MecaniSmo ·de_ COnsulta_ e 

Concertação Pol_í~j~ _ç_o91_ :)eus, h_q!flólp_gos da __ Cc.>muriidade 
Européia, Granada/Espanha, 15 de·abril de 1989 (Delegado). 

ComitiVa do Presidente da República nas cerimôbiis- de 
pOsSe do Presid~nte Andrés Ród,riguez;-ASsUriÇãO~ 15 de maio 
de ,1989 (Me_ml]!o}. . . , _ . ,_ ,. • · ~ ...... . ·. ~ _ _ __ . . _ . 

Mis~ão Especial que_ representOu. ó" senhor Presidente 
dif{epúbf~ca nas s_<?~enidãdis -de posse do PreSidente Alfredo: 
Felix Cristiani Burkard, de El SaiVadoi, 1 ~ de junho de 1989 

_(tyle1~i:'n~õ-técmcii, c:íeÃiiõ Nivéicto M:êcanísino âeCón-.
su!tá e ConcertaçãoPQliif(ia, Lima, 28 de juriiíci-de 198\l"(Che=-fej." - · · · ----· ---~ · · -- ··· -- - · 

Reunião dqs Chançeleres dO_)Je:cilniSn:io de Con~ulta e 
COn.'ceitaç"ão Polítíca"; CariagénàTColômbía,-29 e 30 de junho 
de 1989 (Delegado). · - · · · 

II Diálogo de Chanceleres da América Latina e do Caribe, 
Cartagena/Colômbia, 31-ae julho de 19-89 (Delegado). 

Reüniãó s-obre Integração Energ_ética, Buenos Aires. 
agosto _de 1989 (pele gado). · · -

lll Reunião de Presidentes do Mecanismo de ConSUlta 
e Concertaçã9_ Política, Ica!Pe-ni, 11 a 13 'de seteiribro de 
1989-(bdegaiíci). · · · · · · ' o .. 

Encontro dos Chanc~l~r~s- .dO_ Meqa'!}_i§c~lló de -cOnsulta 
e Concút3ção POlitiCa--cOii(O Ch,ancdei_~ do Cartãdá, Nova 
Iorque, 26 de setembro de 1989 (Delegado). - -

~ ___ E~§~~~tõ _doS Chanceleres .. do Mecanismo de COnsulta _ 
··e ·con!=értªção- Pol_ítiça- ~rit seus homólogos_ da Comunidade 
Européia, Novâ Iorqiie;·z7 de setembro de 1989 (Delegado). 

Com_!tiva do Presidente da República ein sua visita oficial 
ao Equador, 25 .e 26 de outubro ·de 1989-(Membro). 

Reunião de Cúpula HemisfériCà, São José, 27 e 28 de 
· oíltubro de 1989 (Delegàdo). 

Comitiva- do Presidente- da República em sua visita ao 
Paraguai e à Argentina, 10 e 11 de novembro de 1989 (Mem-
bro). · --~-----
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Re:nnjão Brasil -EUA sobre Questões Internacionais 
e Regionais de Interesse Mútuo, ~.Vashington, 16 de novembro 
de 19R9 (Participante). 

IV Reunião de Consultas Brasil-Canadá sobre Assuntos 
Políticos, Ottawa, 23 e 24 de novembro de 1989 (Chefe). 

Reunião Conjunta-de Chanceleres, Ministros da Fazenda 
e Economia dos Países do Mecanismo de! Consulta e Concer
tação Política, Buenos Aires, 4 e 5 de dezembro de 1989 
(Delegado). 

Reunião Técnica de Nível do Mecanismo de Consulta 
e Concertação· Política, Lima, 15 e 16 de janeiro de 1990 
(Chefe). 

Missão Especial às Cerimónias de posse do Presidente 
de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, Tegucigalpa, 27 de 
janeiro de 1990 (Membro). 

Comitiva do Presidente José Sarney à posse do Presidente 
Luiz Alberto Lacalle, Montevidéu, 1' de março de 1990 (Mem
bro). 

" Comitiva do Presidente José Sarney à posse do Presidente 
do Chile, Patricia Aylwin, Santiago, 11 de março -de 1990 
(Membro) .. 

Reunião dos Chanceleres do Mecanismo de CoõSulta e 
ConcertaçãõPolítica, México, 27 a 29 de março de 1990 (Dele
gado). 

Reunião de Cúpula sobre Entorpecentes, Londres, 9~4-90 
(Delegado). 

VI Enoontro Grupo do Rio/CEE, Dublin/Irlanda, 10-4-90 
(Delegado). 

I Encontro Grupo do Rio/Europa Orientãl, Budapeste, 
12-4-90. . . -

Comitiva- do Senhor Ministro de Estado na visita de traba~ 
lho a Washington, 9 e 10-5-90 (Membro). 

Comitiva do Senhor Ministro de Estado na visita oficial 
a Buenos Aires, 14 e15-5-90 (Membro). 

Reunião de Alto Nível. do Grupo dos 15, Kuala Lumpur, 
3 a 5-6-90 (Delegado). . 

COmitiva do Senhor Ministro de Estado nas visitas ofici3is 
a Paris e Lisboa, 29-6 a 2-7-90.(Membro). 

Comitiva do Senhor Presidente da· Rep.ública na visita. 
oficial a Buenos Aires, 6 a 8-7-90 (Membro). 

Comitiva do Senhor Ministro de Estado na visita oficial 
a Santiago, 12 e 13-7-90 (Membro). 

Comitiva do Senhor Presidente da República no Encontro 
de Fronteira com o Presidente da Venezuela, em Santa Elena 
do Uairen, 20-7-90 (Membro). 

Comitiva do Senhor Ministro de Estado na visita oficial 
à Roma, 28 a 30-7-90 (Membro). 

Comitiva do Senhor Ministro de Estado na visita oficial 
a Tóquio, 2 a 4-9-90. 

Comitiva do Senhor Presidente da República a XL V Ses~ 
são da Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova Iorque, 
24 a 29-9-90. 

Comitiva do Senhor Presidente da República - Cúpula 
Mundial da Criança, Nova Iorque, setembro/90. 

Comitiva do Senhor Presidente da República na visita 
oficial a Praga, I e 2-10-90. _ _ 

Delegação do Brasil a IV Reunião Presidencial do Grupo 
do Rio, Caracas, 11 e 12-10-90 (Delegado). 

Comitiva do Senhor Presidente da República na visita 
oficial a Portugal, 21 a 26-10-90. 

Comitiva do Senhor Ministro de Estado na visita ofiCial 
a Assunção, 1 e 2-11-90. 

Comitiva do Senhor Ministro' de Estado no Encontro 
do Grupo do Rio/CEE, Roma, dezembro/90. 

Reunião do Grupo do Rio sobre a crise no Golfo Pérsico, 
Caracas, janeiró/91. - -· 

Comitiva Presidencial na viagem à Artártida, feverei
ro/91. 

Comitiva Presidencial_ ao Encontro de Fronteira com o 
Uruguai, Artigas, març-o/91. 

Re.união sobre Meio Ambiente, México, março/91. 
Comitiva Presidencial - Assinatura Acordo Integração 

Cone Sul, Assunção: março/91. 
Comitiva do Senhor Ministro de Estado nas visitas de 

Trabalho a Londres e Genebra, abril/91. 
Comitiva do Encontro· Presidencial Brasil-Paraguai, 

Campo Grande (MT), 1974 (Membro). 
Comitiva do Encontro Presidencial Brasil-Paraguai, Foz 

do lguaçu (PR), 1974 (Membro). 
Comitiva Presidencial por ocasião_ da visita do General 

- de-Exército Alfredo Stroessner, Presidente do Paraguai, 
à XXXVII Exposição Agropecuária e Industrial de Campo 
Grande, Mato Grosso, 1975 (Membro). 

Comitiva do Encontro Presidencial Brasil-:-Peru, Taba
tinga, 1976 (Membro). 

VIII Reunião dos Ministros das Relações Exteriores dos 
Países da Bacia do Prata, Brasflia, 1976 (Delegado). 

Comitiva Presiden~al por o_casião das solenidades do des~ 
vio do Rio Paraná, Foz do lguaçu, 1978 (Membro). 
- X Reunião da- Comissão Mista Brasil-URSS, Brasília; 

!5 a 18-4-86 (Subchefe). 
IX Reunião da Comissão Mista Brasil-Romênia, Brasí

lia, 15 a 22-5-86 (Subchefe). 
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Firdândia de Coo

peração Económica, Brasfiia, 9 e 10-10-86 (Subchefe). 
Xlll Reunião da Comissão Mista Tento-Brasileira de 

Cooperação Económica; Brasfiia, 15 a 17-10-86 (Subchefe). 
XII Reunião da Comissão Mista Brasil-Tchecoslová

quia, Brasfiia, 27 a 29-8-87 (Subchefe). 
Encontro de = follow up! da Reunião da Comissão Mista 

Brasil-Hungria, Brasília, 5 a 10-10-87. 
Encontro =follow up! da I Reunião da Comissão Mista 

Brasil-Suécia de Cooperação Económica, Industrial e Tecno
lógica, Brasília, noveinbro/87. 

IX Reunião da ComiSsão Mista Bràsil-Iugoslávia, Brasí
lia, 2 a 4 de maio de 1988 (Subchefe). 

VIII Reunião da ComissãO Mista Brasil-Bldgária, Brasí~ 
lia, 13 a 15 de junho de 1988 (Chefe). 

II Reunião da Comissão Mista do Acordo de Cooperação 
Amazónica Brasil-Colômbia, Brasília, 3 a 6-10-88 (Chefe). 

Comitiva Presidencial no encontro entre os Presidentes 
José Sarney e Jayme Lusinchi em São Luís (MA) e Trombetas 
(PA), 8 a 9-10-88 (Membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores 
em encontro cnm o Ministro das Relações Exteriores do Para~ 
guai, por ocasião da posse do novo Diretor-Geral paraguaio 
de Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu, 17 de fevereiro/89 (Mero~ 
bro). 

III Comissão Mista Brasileiro~ Peruana de Cooperação 
Amazónica, Brasília, 20 e 21•-2-89 (Chefe). 

XIX Reunião dos Chanceleres dos países da Bacía do 
Prata, Brasília, 3 e 4-4-89 (Delegado). 

III Reunião da Comissão Mista Brasil-Trinidad & To ba
go, Brasília, 24 e 25-4-89 (Chefe). 
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Comitiva do Presidente d~ República à Reunião dos Pre
sidentes dos países amazónicos no âmbito do Tratado de Coo
peração Amazónica, Manaus, 5 a 7-5-89 (Membro). 

III Reunião da Subcomissão Brasil-Uruguai para o de
senvolvimento das áreas fronteiriÇãs, Brasília, 6 a 8-11-89 
(Chefe). 

III Reunião da Subcomissão para o Desenvolvimento 
Conjunto de Zonas F.ronteiriças, Brasfiia, 12 a 14-12-89 (Che
fe). 

Comitiva Presidencial no Encontro de Fronteira_Brasil-:-
Argentina, Foz do lguaçu, novembro/90. - -

Professor de Inglês do Centro Cultural Brasil-Estados 
Unidos, em Santos, 1953/1955. 

Reda.tor-Revisor da Câmara Municipal de São Vicente, 
de 1'-3-58 a 6-3-60. . . . · 

Diretor-Geral da Bolsa OfiCiãi- de Valores de sãntos, 
7-3-60-31-1-63. 

Assessor do Gabinete Civil da Presidência da República 
(Subchefia para Assuntos Parlamentares), 1964--1967. · 

Representante do Ministério das-Relações Exteriores junM 
to à Itaipu Binacional, 1976/1979. 

Membro do Conselho de Administração da Itaipu Bina-
cional, 1988/1990. . . 

Membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Vi-
cente, 1959. - · -- · - --

Membro Honorário do .. Instituto_ Genealógico Brasileiro. 
Membro Correspondente do Instituto Sanmartiriiano-do 

Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Grã-Cn.iz;--Br3sil. 
Ordem d0 Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico; Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito das Forças Armadas, Coniendador, 

Brasil. · 
Medalha Mérito do Pacificador, Ministério do Exército~ 

Brasil. 
Medalha Mérito Sã.itios Dumont, Ministério-da Aeronáu

tica, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré, Ministério da Marinha, Bra-

sil. 
Medalha Laura Müller, MRE, Brasil. 
Medalha Marçchal Rondon (Sociedade Geográfica Brasi

leira), Brasil. 
Colar de João Ramalho (Instituto Qeneológico Brasi

leiro), Brasil. 
Ordem ao Mérito da Ordem Soberana e Militar de Malta, 

Grã-Cruz. . 
Ordem do Infante Dom Henrique, G:fã=.cruz, Portugal. 
Ordem Nacional do Mérito, Grã-Cruz, Portugal. ' 
Ordem ''Al Merito", Grã-Cruz, J;.quador. 
Ordem de Mayo, Grã-Cruz, Argentina. 
Ordem "Bernardo O'Higgins, Grã~Cruz, Chile. 
Ordem Nacional do Mérito, Grã-Cruz, Paraguai. 
Ordem de Cristo, Grande Oficial, Portugal. 
Ordem "Al Merito Por Servicios Distinguidos", Grande 

Oficial, Peru. 
Ordem da Águia Azteca, Grande Oficial, México. 
Ordem Francisco Miranda, Grande Oficial, Venezuela. 
Ordem da Honra da Palma, Grande Oficial, Suriname. 
Ordem do Condor dos Andes, Grande Oficial, Bol(via. 
Ordem do Sol, Comendador, Peru. 
Ordem de São Carlos, Comendador, Colômbia. 

Ordem de Michael e' George, Comenda~r·, Reino Uni
do. 

OrdeM Nacional dO Mérito da Fiãnça, Comendador, 
França. 

Ordem de Homayon, Cavaleiro, Irã. 
Ordem da Coroa, Cavaleiro, Bélgica. 
Ordem da Coroa de Carvalho, Cavaleiro, Luxemburgo. 
Ordem da_Solidariedade Italiana, Cavaleiro,- Itália. 
O Embaixador José Nogueira F:ilho se encontra nesta 

sJ.ata no exercício de _suas funções de Secretário de Controle 
Interno do Ministério das Relações Exteriores. 

Secretaria de Estado_ das Relações Çxteriores, 
. __ de. de )_992. -,-_91lda Jl.fªria Ramos Guimarães, 

Chefe do Departamento do Servíço Exterior~--- -

(Á Comissáo de Relações ExterioreS e Dé[esa Na
cional.) 

AVISOS 

DO MINISTRO DE MINAS EENERGIA 

N9 242/92, de 15 de setembro corrente, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
o' 147, de 1992, de autoria do Senador Eduardo Suplicy; 
e 

N' 243/92, de 15 de setembro corrente, encaminhando 
informações parciais sobre os quesitos constantes do Requeri
mentO n9 571, de 1992, de autoria do Senador "João Rocha. 

As informações foram encaminhadas em originais 
aos Requerentes. 

O Requerimento n9 147, de 1992, vai ao arquivo; 
e o de n' 571, de 1992, ficará na Secretaria-Geral da 
Mesa aguardando complementação das informações. 

DO MINISTRO DA I'REVIDt"NClA SOCIAL . 

N~ 243 e 244/92, de 15 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes dos_ Requerimentos n'1'1 
516 e 522, de 1992, de autoria do~ Senadores Esperidião Amin 
e Nelson Wedekin, respectivamente.- - -- - -

As infomiaçóes foram anexadas aos requerimen
tOs, que vão aoarquivo, ·e- enCaminhadas cópias aos 
requerentes. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 0 Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pel() Sr. }9 
Secretário. - _::- ' · -

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO-N•139, DE 1992. 
Acrescenta parágrafo a artigo da Consolidação dll!l 

· Leis do Trabalho, que dispõe sobre a pénbor'a de bens, 
nas execuções lrabllibistas. 

- O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Acrescente-se, ao art. 882, do Decreto-Lei n9 

5.452, de 1' de· maio de 1943, que aprova a Consolidação 
das Leis do Trabalho, o seguinte parágrafo único. --

"Art. 883 ................................................... . 

Parágrafo único. Se não houver remoção do bem 
penhorado, para depositário judicial, somente poderiio 
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ser nomeados seus depositários o proprietário da coisa 
ou respectivo cônjuge, em sendo executada pessoa físi
ca, os sócios, ·gerentes ou procuradores, titulares- de 
mandato com poderes bastantes para contrair obriga
ções em nome da proprietária do bem. em se tratando 
a executada de pessoa_ jurídica." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em Coilfrãrio. 
Justificação 

Aplicável subsidiariamCrite ao processo do trabalho, prê
ve o Código de Processo. Civil, em seu art. 666, item III, 
a nomeação--de depositário particular de bens penhorados, 
em processo de execução. 

Graves problemas decorrem dessa prática nas execuções 
trabalhistas, em prejuízo de trabalhadores menos graduados 
na hierarquia das empresas executadas. 

Com efeito, é comum, no ato- da penhora, que Oficiais 
de Justiça nomeiem Secretáriá.s, datilógrafo porteiros,-ou ouR 
tros empregados da executada, depositários de bens penhoR 
rados. Esses ''fiéis depositáriOs'' são demitidos, depois, pela 
empresa, perdendo o controle da coisa de cuja guarda seriam 
responsáveis. Não raras vezes, a empresa fecha as portas 
e o bem é removido para lUgar ignorado. 

Ao ser determinada finalmente, pelo Juízo, a remoção 
da coisa - imp-OSSível de ser encontrada -.--é decretada a 
prisão administratiVa do humilde trabalhador, como "depoR 
sitário irifiel". Para livrarRse da pena, ele é obrigado a contrair 
dívidas, acima de .suas possibilidades reais, para pagar o valor 
do bem, que foi desviado por seu antigo empregador. 

Se transformado em lei- o que, certamente, ocorrerá, 
com o· decisiVo ·apoiO dos ilustres membros do Congresso NaR 
cional - o presente projeto evitará que continue a ocorrer 
a injusta prisão-de trabalhadores que, inadvertida, e indevida
mente são levados a tornarRse depositário de bens penhorados 
e depois subtraídos por empresárioS desonestos. 

Sala das Sessões, H5 de setembro de 1992. =- Senador 
Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
Art. 883.- Não pagando o executado __ nem garantido a 

execução seguir-se â penhora dos bens tanto..s quantos bastem 
ao pagamento da importância da condenação acrescida de 
custas e juros de mora sendo estes em qualquer caso devidos 
a partir da data em que foi ajuizada a reclamação inicial. 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
Art. 666. Se o credor não concordar em que fique-como 

depositário o devedor, depositarwse-ão: 

OoooooooooooooooooooooooooooooOooooooOOOoo~oooooooooooOOO .. OOooOH~'-'-'"'""'00000 

III- em mãos· de depositário partiCular os demais bens, 
na forma prescrita na Subseção V deste Capítulo. 

(À Comissão de Assuntos SociaiS"- -Decisão Ter
minativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto 
s~rá publicado e remetido à comissão competente. 

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

É lido e aprovadu o seguinte 

REQUERIMENTO N• 693, DE 1992 

Requeiro, nos termos do art. 43, II, do Regimento Inter
no, seja considerado como de licença autorizada o dia 15 
do corrente, quando estive ausente dos trabalhos da Casa, 
participando, em Salvador-BA, do Curso de Criminologia, 
promovido pela Sociedade Internacional de Crimiii.ólogia, 
com a colaboração do Governo do Estado. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1992. - Senador 
Josãphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Fica conce· 
dida a licença solicitada, nos termos do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. U 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 694, DE 1992 
Brasília; 19 de setembrO de -1992, 

Senhor Presidente, 
Cumpro o dever de solicitar, por intermédio de V. Ex"", 

autorização do Senado da Repúblíca para uma viagem que 
deverei fazer de 17 a 26 do corrente mês, com o objetivo 
de atender os seguintes compromissos: 

1) abrir uma semana de estudo_s sobre! O$ "500 An9s da 
Edificação das Américas" na Universidade de Indiana, nos 
Estados Unidos da América do Norte; 

2) estudar com as autoridad~s do Programa de Edu,cação 
pela televisão, na cidade de Toronto no Canadá, um programa 
de __ cn_operação com o Brasil_n_esse mesmo campo. . 

Queira aceitar, Senhor Presidente, as expressões de res
peito e admiração do 

Senador Darcey Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida, nos termos dC? Regimento 
Interno, a licença solicitada. 

A Presidência recebeu, das Prefeituras Municipais-· de 
Londrina, Estado do Paraná e de Cerro Branco, Estado do 
Rio Grande do Sul, os Ofícios n's S/37 e S/38, de 1992 (n's 
609 e 397/92, na origem, respectivamente), solicitando, nos 
termos da Resolução n~ 36, de 1992, do Senado Federal, auto
rização para cbntratar operações de crédito, para os fins que 
especificam. 

As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho. (Pausa) 

S. E:x.~ não se encontra presente no plenário, neste mo-
mento. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. (Pausa) 
S. Ex\ igualmente, não se encontra presente no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, 

por cessão do nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discursO.' Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs~- Senadores: 

Em primeiro lugar, desejO- agradecei- ao Senador Esperi
dião Amin a gentiliza de me haver cedido a sua inscrição. 
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Sr. Prcsidl.!'ntc, a crise- politica por que passamos neste 
difícil momento da vida brasileira revela alguns aspectos que 
precisam ser analisados com serenidad_c, sem parti pris, mas 
numa perspectiva do conjunto dos fatos que emergiram e 
se sucederam desde o início dos trabalhos da CPI sobre as 
irregularidades do Sr. Paulo César Farias. __ _ . -__ · .. 

A situação de _crise_ política já se desenhava- com uma 
séríe de denúncias que a imprensa vinha fazendo, mostrando 
a parte ostensivamente esCandalosa do atua_l_ Qoverno. 

O auge dessas revelações deu-se cOm a entrevista_ do Sr. 
Pedro Collor, irmão _do Presidente da República, conceidida 
à revista Veja. A partir de então, e com a·instalação da CPI, 
o País- perplexo- passou·a acompanhar uma espécie de 
novela com capítulos inéditos, todos os dias, Cada capítulo 
apresentava uma carga maior de suspense e injetava diariaw 
mente uma dose homeopática, mas progreSsiva, de indjgriação 
dos brasileiros. 

Não tenho qualquer dado de pesquisa a respeito, porém, 
certamente, deve ter havido aumento do índice de audiência 
dos telejornais e das vendas _de exemplares de jornais e revisw 
tas. Todos- os que podiam c podem- queriam estar inforw 
mados e não suportavam perder um capítulo sequer dessa 
história. 

Enquanto acom-panhavam um desfile diário de depoentes 
da CPI, viam o País se desgovernar e o Governo se desmo-
ralizar completamente. - - --

No curso dos trabalho~ da CPI, giidc se acumulavam 
denúncias e provas contra O principal suSpeito, 6 ~Se Paulo 
César Farias, ampliou-se o rol dos envolvidos nas irregula
ridades que iam sendo descobertas, Até um_determin~do mo
mento desse trabalho, procurou-se resguardar_a figura do Pre
sidente da República e boa parte dos representantes gover
nistas na Comissão, e mesmo da opiniãópública, a-inda duvida
vam do comprometimento do _Pre_sideote Collor nos fatos que 
se apuravam. Quer dizer, inobstante a desgovernabilidade, 
o Presidente Collor ainda_ detinha lJQl_c_erto crédit9 d_e con
fiança. 

Entretanto, embora dispusesse_ das facilidades- de espaço 
oficial nos veículos de comunicação e também de apoio em 
parte da mídia, o Sr. Fernando Collor não tomou qualquer 
iniciativa para demonstrar, publicamente, sequer surpresa 
com os fatos que iam sendo revelados .ao Pàís, muito menos 
para desmentir esses fatos. Ao contrário, nas rarís:simas ve~s 
em que falou à Nação, o fez com a hahi_tual exaltação, mas 
sem qualquer poder de convicção nos seus contra-arrazoados 
à verdade emergente dos já então volumosos autos _da CPI. 
Pior do que isso. nas poucas vezes em que_aj:>areceu no rá~io 
e TV, a palavra do President~ sucum.bia, logo no dia seguinte, 
ante novas provas, novas denúncias. Percebia-se, por simples 
intuição, a fragilidade dos argumentos do. Presidente Collor 
e sua incapacidade ou impossibilidade de se defender. Desmo
ronavam-se, assim, os pés-de-barro da _a,utoridade_. presiden
cial. 

O episódio do discurso, no Planalto, em que o Presidente, 
recepcionando taxistas agradecidos por medidas rotineiras do 
Executivo, exortou Q povo a _sair às ruas no_ domingo seguinte, 
brandindo e vestindo o que fosse de verde e amarelo foi a 
gota dágua para-o- ·e-sgotamento público da indignação, com 
as passeatas e as carreat__as__que ali se iniCiaram por todo o 
País. Naquele momento, o Presidente. Collor percebeu que 
estava só. Aquela parcela da população, que ainda _suposta
mente lhe creditava um mínimo de confiança, juntOu-se ao 
povo, vestiu-se de negro e gritou "Fora Çollor.'' 

Esse episódio foi o paroxismo da crise de confiança que, 
acrescida à crise de governabilidade, produziu a atual ruptura 
entre o Governo Federal e a Nação brasileira. 

Naquele momento, se o Presidente Collor tivesse a cons
ciência -não me refiro à postura e à visão --de estadista, 
que deve ser um pressuposto para a titularidade do cargo 
que ocupa, renunciaria em favor da governabilidadc, em aten· 
ção ao verdadeiro-interesse nacional, substrato da legitimidade 
do exercício do poder de que está investido. 

Na realidade, o Sr. Fernando Collor de Mello não é mais 
o- Presidente da República; Súa excelência ainda está Presi
dente. 

Está simplesmente porque quer permanecer no cargo, 
porque tem uma ingênua visão histórica e quantitativa dos 
35- milhões de votos que recebeu nas urnas. Mas é incapaz 
de perceber que o voto não representa apenas uma grandeza 
aritmética na apuração eleitoral. Muitq além disso, o voto 
tem conteúdo qualitativo rib seu verdadeiro significado, que 
é o de consubstanciar o juízo de valor do cidadão. Numeri
camente considerado·, o voto pode ser contado numa simples 
operação aritmética de soma ou subtração·; qualitativamente 
considerado, porém, a grandeza valorativa do voto só pode 
ser contabilizada ou a crédito ou a débito, ou nõ ativo ou -
no passivo. 

Quando o Presidente. volta e meia, apela para a lembran
ça de que é portador de 35 milhões de_ votos, sufragados 
em nome dele nas eleições de _19_89_,_ r_e_vela sua concepção 
meramente quantitativa, numérica~ do voto s_ém qualquer no
ção de valor desse instrumento poderoso da democracia. Os 
35 milhões de votos, boje, representam apenas o mínimo que 
pertence à História, Cõrrijj3fando-se ao gosto dessa visão. Se 
fossem 35 milhões de ações de uma empresa chamada Brasil, 
detidas por um acion-iSfa majoritáriO; -o seu atual diretor-ge
rente, chamado Fernando Collor, com dois anos e meio de 
desastres administraüVos, quanto vãleriarri. boje; essas ações? 
Na "bolsa de valores" do eleitorado brasileiro elas não valem 
mais nada. Só resta- aos ·'ãCioniStas". por seus representantes, 
em "assembléia extraordinária", substituir o diretor-gerente, 
sob pena de falêncía total da empresa. 

' A crise política aprofundou-se com o Relatório da CPI 
e com a sua aprovação esmagadora por 16 votos favoráveis 

contra 5. Essa votação surpreendeu, até certo ponto, por com
putar a adesão à maioria das manifestações inesperadas _de 

- alguns parlamentares que, se não -integravam, claramente, 
o grupo dos governistas, também não se puseram, até então, 
do lado da oposição. 

Por que essà. mudança, ou melhor, essa decisão de última 
hora desses parlamentares? Seguramente, penso eu, ela foi 
motivada pela indubitável avalancha de provas que, nas con

. clusões do Relatóri_o da CP_!, impliçavam o comprometimento 
direto do Presidente da República COin ás irregularidades_apu
radas. 

Foi uma adesão tardia, mas ainda em tempo de engrossar 
o coro dos indignados e que, a meu_ __ \'er, não resultou.apen_as 
do ecoar das vozes das ruas, mas d_e uma revisão de suas 
convicções sobre a verdade dos fatos. 

Pelas mesmas razões, tão logo aprovado o Relatório da 
ÇPJ, brotaram no Congresso defecções fatais nas hostes de 
sustentação partidária e política do Governo. 

Ao lado dessas, numa atitude marcada pelo ineditismo 
da coragem do desprendimento, um grupo de ministros firma 
uni compromisso de respaldar o que resta de governabilidade 
necessária, indispensável e possível nessa especial circunstân-
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cia. Expressamente, esse grupo se auto-inve.ste na o:r;:iginal 
função de "ministros da sociedade"_. Trata-se de um sacrifício 
extraordinário em favor da Nação. 

Esse fato, aliás, demonstra bem o grau de impotência 
política a que _chegou o Presidente. Auxiliares seus, por Sua 
Excelência esColhidos e nomeados, desafiam, com o fato de 
permanecerem no Governo, _em_ nome da sociedade, o poder 
de o Presidente exonerá-los. O desaf!o, implícito no cOmpro
misso e na decisão do grupo, não é pessoal ao Presidente, 
mas é institucional, à opção do Presidente. Sim, porque ainda 
que este quisesse ou precisasse exonerar os mjfi_istros que 
lhe são adversos não lhe restaria alternativa senão aceitá-los, 
sob a condição extrcmamt:nte ética_ que -o_ própriO grupo se 
impôs para permanecer. 

Ao lado da crise política - ou melhor, em decorrência 
dela - agravou-se a situação económica. A~lnflação já foge 
ao controle do renitente patamar dos vinte e poucos por cento 
ao mês. A equipe económica não se aguenta mais no tormento 
e na tortura da espera da hora de ir embora de vez. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, está claro que esta
mos entre duas causas a decidir com a m_áxima _urgência: ou 
ficamos com o Presidente Collor, abandonando o País à sua 
própria sorte; ou ficamos com_ a NaçãO brasileira, deshancando 
o Chefe do Governo na forma da Constitüiçãó e· da Lei. 

Não há outra alternativa! 
O que é estranhável, nessa altura dos acontecjmentos, 

são as manobras dos governistas, "que procUram gárihar tempo 
com filigranas jurídicas, esquecendo~se de que a matéri"a; a-
substância de toda essa ação fiscalizadora, e doravante julga
dora do Congresso, é a corrupção comprovada, a malversação 
de recursos públicos, os crimes diversos que vêm sendo prati
cados, contrapostos, agora, à vergonha nacional, às exigênCias 
de uma nova ética propugnada nas ruas e por todas as entída
des representativas da sociedad~ organizada. 

O Presidente teve todo o tempo que póde para se defen
der, e não o fez. Agora mesmo, dispõe, ainda antes de proces
sado, da oportunidade de de.fes.a_. mas não a utiliza. Por dife
rentes porta-vozes, anuncia que apresentará defesa rio último 
momento de seu prazo. 

O que significa -iSto; Sr. Presidente e S.ts. Senadores? 
Para mim só há uma explicação: É que o Sr. Collor de Mello 
não tem como se defender, porque não há defesa para Sua 
Excelência. Por simples capricho, apegawse ao cargo enquanto 
o País, desgovernado, se afunda numa crise económica de 
conseqüências imprevisíveis." · " · ,. __ - -- -

O Presidente Fernando Collor não está enfrentando as 
forças que, legítima, justíficada e legal, ainda ordeiramente 
se lhe opõem. Sua Excelência está afrontando essas forças, 
que hoje representam toda a Nação. Com iSso estará prati- , 
cando um crime mtiitO maior_ que qualquer outro dos que 
possa vir a ser acusado_ou_ condenado. 

Agora mesmo, com a escandalosa manobra do _alicia
mento de pessoas, de grupos e de parlamentares, o P-resídente 
demonstra às escâncaras_a que nível chegou a falta de compos
tura e de zelo para com as elevadas responsabilidades de 
gestor dos recursos públicos. 

Dentre as manobras de um jogo sujo do vale-tudo políti
co, surgem sinais de promessas a parlamentares de serem 
indicados para cargos protegidos pela prerrogativa da vitaliciew 
dade. Isso é im:.ceitável para a Nação e indignO para c_om 
esta Casa do Congresso Nacional, a quem incumbe aprovar 
tais indicações. Cumpre, desde já, advertir _o_Senado quanto 
a barrar-se, no momento oportuno, esse expediente de baixeza, 

política, de injúria à Nação, de tentativa de rebaixamento 
desta Casa ante_ a opinião pública e perante o orgulho e a 
honra de seus membros .. 

A idéia de ·que o que interessa agora são -os votos no 
paiilel é inaceitável. Temos que buscar a_ verdade, discutir 
a questão substantiva da corrupção que tomou de assalto a 
administração Collor. 

A discussão não pode se restringir às questõeS jurídiras 
- que são -ii:rtportantes e têm que ser respeitadas_ - e nem 
às manobras protelatórias; precisamos ter presente os fatos 
apurados pela CPI e pelos inquéritos da Polícia Federal e . 
Receita Federal. As provas e os testemunhos são irrefutávcis 
e, por" isso mesmo~ <i Presidente Fernando Collor de Mello 
não teve condições de.se defender. c 

Este não pode ser o país da impunidade e caberá à Câma
ra, iniCialmente, comprovar que o Congresso Nacional não 
permitirá que o principal culpado fique impune. 

A análise dos documentos, das provas, dos depoimentos, 
a busca da verdade, é que permitirá formar a convicção e 
Pacificar a consciênc_ia dos indeciSos, -_. _ 

A verdade é que, certamente, ditará o voto de cada um 
e fará brilhar no painel eletrõnico -como di_ria um locutor 
esportivo da moda: ''Sem medo de_ s_er feli~", ou infeliz -
completo eu. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Eduardo, 

O SR. JOSÉ EDUARDO.(PTB- PR. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. se-nadores: 

A discussão passional que empolga a sociedade brasileira 
sobre as _contas da Casa da Dinda e as ativídades do Sr. Paulo 
César Cavalcante Farias ocupa todo o espaço do noticíário 
na imprensa e nos meios eletrónicos de comunicação de massa. 
Toda essa discussão pode ser realmente muitO saudável para 
a demo-cracia brasileira, pois não há regime democrático capaz 
de sobreviver sem transparência absoluta das ações e das finan
ças dos homens públicos. Mas é preciso reconhecer que. en
quanto a sociedade se ocupa apenas com essa discussão, outros. 
assuntos importantes para a sobrevivência dessa mesma demo
cracia e da Nação como um todo terminaram sendo relegados 
ao segundo plano. Alguns, de importânCia vital para-o País, 
chegararri a ser até expulsos de cena, porque muitã gente 
de má-fé e apressadamente resolveu _confundir toda a trama 
descoberta no centro da administração republicana brasileira 
com o espírito modernizante que presidiu o programa do Go
verno Collor desde a sua posse. 

-~ Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de um equívoco 
nio.numental confundir as fraudes eventualmente cometidas 
pelo tesoureiro da campanha eleitoral do Presidente, cm 1989, 
com a evidência, registrada no mundo inteiro e simbolizada 
pela qUeda do Muro de Berlim, de que o sistema político 
do futuro da humanidade é a democracia liberal. Na demow 
cracia liberal, ao contrário do que oportunistas querem fazer 
crer, não há espaço para a corrupção. Muito pelo contrário. 
A abertura de mercado na economia e a liberdade individual 
na política só funcionam no império da orderil, da lei e da 
d~cência. Ao contrário do que querem fazer crer alguns ana
listas improvisados da crise política brasileira, a onda liberal 
do mundo não vai arrefecer por conta das trapalhadas de 
PC Farias ou Cláudio Vieira. -

No caso específico do Brasil, seja quem for o presidente, 
este Paí~ não fugirá à verdade elementar, definida pelo ame ri-
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cano Petcr Druckcr, em seu livro clássico "As Novãs Real ida~ 
des". O Estado terá de voltar mesmo às suas funções originãis-, 
deixando ao mercado as tarefas de produzir, distribuir e consu
mir bens. Coino escreveu Petcr Druckcr, "o governo não 
é mais considerado um órgão capaz de produzir uma sociedade 
melhor e muito menos uma__sociedade perfeita". 

Decida o que decidir a Câmara dos Deputados, resolva 
o que resolver este Senado Federal, fique Fernando Collor 
de Mello na Presidência ou--assUma Itamar Franco em seu 
lugar, o Estado brasileiro continu-a precisando de uma reforma 
em profundidade, para que se conheça seu papel, e este papel 
seja o de ajudare não o de atrapalhar a sociedade na produção 
e na distribuição de riquezas. O assunto pode não ter o 
charme dos jardins da "Casa da Dinda", mas, podem crer, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem muito mais lnteress.e para 
o futuro do BrasiL 

É difícil enfrentar o vozerio de todo esse tumulto em 
torno, mas alguma voz precisa ser erguida numa direção cons
trutiva. Que o País s_eja moralizado! Pois, nlodernidade signi
fica decência, austerídade e muito trabalho, já.Qiãis ·eiifiqüe
cimento ilícito e fádl. Mas de nada adiantará moralizar a 
admin"iStiação pública, se o Estado voraz continuar exauriildo 
o sangue, o suor e as lágrimas do que a sociedade brasileira 
consegue produzir. 

O primeiro pãSs-o· a ·ser dado nessa direção é a: reformu
lação da estrutura tributária, da qual o Estado retira seu sus
tento. Essa é uma realidade que a crise política não pode 
ocultar, sob o manto da vergonha, pois, ao longo dos últimos 
doze anos, as autoridades econQmicas brasileiras tênJ d~struí
do, na prática, a estrutura tributária do País com medidas 
casuísticas açodadas, tomadas na ânsia de aumentar a arreca
dação. Na verdade, tais medidas, aparentemente baseadas 
em idéias geniais, só denunciam a visão estreita e·cutta des_ses 
administradores. __ Afinal, eles parecem esquecer a velha Lei 
da Física, segundo a qual "toda ação sempre corresponde 
a uma reação e na mesma intensidade". E uma meclid~ oficial 
que na área financeira tem sempre conseqüências, algumas 
possivelmente benéficas, outras certamente maléficas. 

Um exemplo claro do comportamento alienado do co
mando económico ·do Brasil, ao longo de vários governos 
e regimes, é a política de restrição ao __ crédito, adotada em 
tentativas frustradas de baixar a inflação. O governo costuma 
aumentar as taxas de juros bancários, encurtar os prazos de _ 
crédito pessoal, ultrapassando de longe os _limites da conve
niência possível, e elevar as alíquotas de imposto, como o 
IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), para reduzir o 
crédito pessoal aos níveis próximos de zero. 

Ora, sem crédito pessoal, o que o mercadu_ poderia fazer 
para sobreviver? Ele fugiu das restrições da legislação fiscal 
e inventou truques para burlar o fisco. Caso típico são Os 
consórcios, não apenas os de automóveis, más também os 
de bens duráveis de valor mais baixo, mesmo aqueles de finan~ 
ciamento mais facilmente coberto pelas fontes convencionais 
de crédito. 

Pressionadas pela necessidade de salvar o mercado e ame
nizar, ao mesmo tempo, a insatisfação do consumidor, as 
mesmas autoridades__ que re_stringiram o crédito caíam na con
tradição burra de permitir o recurso a esse tipo de truque, 
sem, contudo, arrecadar um tostão em impostos. 

Outro exemplo da burrice, aparentemente, brilhante des
sa política de arrecadar a qualquer custo, e depois ficar tentãil-
do tapar os buracos abertos no casco da nau, o Governo 
elevou, excessivamente, a taxa dos juros bancários. Com isso, 

levou os agentes de produção e de consumo a elíminarem 
a- emissão de duplícatas substituídas pelos cheques pré-da
tados, em todo o comércio varejista brasileiro 

Na ânsia de arrecad?~-r, a qualquer custo, o Governo che
gou a eliminar oS benefícios fiscais para pagamento de médicos 
e dentistas, como ficou mais fácil a esses profissibtiaíS liberais 
que repartiram os prejuízos com seus clientes, passaram a 
sonegar, em volume muito maior, cobrando menos por consul
tas sem recibo e, portanto, sem impostos. 

Ao permitir que os Estados cobrem até 25% do ICMS, 
o Governo Federal empurrou os agentes económicos para 
outro tipo de sonegação. Quem paga 25% do ICMS fica--sem 
dinheíro para pagar o IPI, valendo o mesmo raciocínio para 
os imp~stos municipais, os encargos so~re as folhas de paga
mento e as despesas com seguridade. 

No universo paralelo da sonegação fiscal, é preciso acres
centar os incentivos fiscais, àmee"didos justamente para com
pensar a fúria arrecadadora das autoridades económicas e 
que terminam apenas por drenar os recursos do Tesouro. 
Não pode ser esquecido, ainda, o engessarnento das ve_rbas 
orçamentárias por dispositivos constitucionais. Feito com a 
melhor das intenções, esse engessamento termina, sempre, 
por estimular a má aplicação de tais recursos. Como as verbas 
já estão destinadas para determinados se tores, estes não consi
deram esses recursos conquístas, mas direitos, sendo aplicados 
sem a menor preocupação com o retorno nem com uma relação 
entre custo e benefício. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse contencioso de distor
ções,· privilégios e estímulos à especulação só pode mesmo 
aumentar a sonegação e reduzir a capacidade arrecadadora
da União. A ele se somam as _loterias patrocinadas pela Caixa 
Económica Federal, sugando a poupança dos trabalhadores 
de salário mínimo. Tais loterias representam um assalto à 
bolsa do povo, muito mais escorchante do que o praticado 
pela Máfia nos Estados Unidos. Se a Máfia devolve, em prê
mios, 85% do dinheiro arrecadado", a Caixa -só dá aos ganha· 
dores de 35 a_ 40% de tudo quanto recolhe nas _casas lotéricas 
espalhadas pelo País. Mais grave ainda é o fato de o dinheiro 
retido não ser devolvido à sociedade _de forma produtiva e 
muito menos para a solução da grave problemática social brasi
leifa. 

Com esse contencioso o governo perde a credibilidade 
e se vê obrigado a emitir miaiS dinheüo, promovendo outro 
assalto à bolsa do povo, pelo aumento incontrolável da circu· 
laçâo de "moeda podre". Nesse processo perverso, aliás, só 
o QQverno ganha, o povo sempre perde. 

Para resgatar a credibilidade na moeda e eliminar, em
conseq·ência, a inflação, é necessãrio levar todos esses aspec-
tos em consideração: Urge mudar tudo isso, por meio de 
uma ampla, geral e irrestrita reforma fiscal e tributária. Essa 
reforma seria capaz de reorganizar a economia formal, incor
por"arido- segmentos impóitantes que·-ro-rain empurrados para 
a economia: informal pelaJúria fiscal das autoridades econó
micas de vários governos e vários regimes, aspecto eSquecido 
nos remendos constitucionais que o Governo Federal mandou· 
recentemente ao Congresso, batizados, por equívoco, de re
forma fiscal. 

O déficit de arrecadação que uma reforma feita com({ 
se deve pode gerar, além de não ser inflacionário, será peque
no em relação ao PIB nacional e, certamente, administrávd, 
pois a reestruturação tributária provocará, na certa, uma que
da imediata das taxas de juros, a úniCa foima de retomar 
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o de!)envolvimento. E, sobretudo, revogarã--a ''Lei de Gér-
son", um dos males endêmicos do BrasiL . 

Na verdade, Sr. Presidente, S_rs. Senadores. tambem se 
faz necessário promover uma reformulação da política mone
tária para completar as mudanças tributárias, o~ seja,_ uma 
autêntica reforma- cconóiníca, pois tampouco ~ _adoçao de 
medidas meramente fiscais dará um jeito dcfinTtivo na atuaf 
situação, pois o cruzeiro, há muito tempo, já se transformou 
numa "moeda podre". 

Além disso, é preciso levar em cOnta um_a qucs!ã~ muito 
importante: para rriudar o perfil da economia brasile1ra, Sr. 
Presidente, Srs .. Senadores, urge promover uma ampla rcf~r
ma financeira, amarrada ao equihbrío contábil entre a r~c~1ta 
e os gastos públicos. O dcsequilíbri.o entre o r:cu:so que entra 
e a verba que sai dos cofres púbhcos é a pr~nc1pal fon~c de 
inflação, via déficit público. O Fundo Monetár~o I_nternacJOnal 
(FMI) e os credores externos têm dado pnondade a esse 
assunto, e o Ministério da Economia, sob o com~ndo de Mar: 
cílío Marques Moreira, felizmente, tem entendtdo bem essa 
questão. A onda de passionalisrno que varre o País n_ão pode 
alterar essa rota, pois equilibrar as contas do Estado e mesmo 
uma questão prioritária. _ . 

Essa reforma precisa vir acompanhada de outr~, a funciO
nal, esta a mais impOrtante de todas, ,P~is a s~cicd~~e tem 
o maior interesse no retorno do se to r pubhco a suas atividades 
básicas, normatização e estabilidade de regras, educação fun
damental, saúde, saneamento, distribuição d.e justiça e ~e-~u
rança nacional. Sempre que consultada, a sociedade bra~il~Ira 
se manifestou pelo afastamento do aparato estatal das ativida
des empresariais. A reforma funciona.!, é,c!aro, vai _enfrentar 
a oposição- do corporativismo do? funciOn.anos e dos mtercsses 
privados contrariados. Mas prectsa ser fetta sem pudores_ nem 
preconceitos, doa a quem d'?er. . _ . . . 

A reforma administrativa, com extmçao de mu?Isténos 
e autarquias e repasse de suas fu~çõ~s para secretanas e~ta
duais e municípios, também não fOI feita, apesar d_c ~r_om~tt.da 
por Collor. Da mesma fdrma que a antenor, v~I _ser prec1?o 
enfrentar uma onda enorme de reação corporativista dos or
gãos públicos atingidos. Mas a parcela majoritária da soc_i~
dade brasileira, obrigada a pagar a conta e arcar c_om_o~ sacnfi
cios dará o necess_ário respaldo político para sua -realização. 

'As três reformas já relacionadas precisam ser comple
mentadas pela patrimonial, que vem sendo atacada pelo pro
grama de privatização do Governo. Infelizmente, _e_ss_c progra
ma tem tido efeito mais moral do que prático, até por sua 
excessiva lentidão. Mas ele não pode ser paralisado ou mesmo 
retardado pela lama produzida no Planalto ~entrai, sej.a qual 
for o volume dessa_ lama. Afinal, está em Jogo o destmo de 
toda a população brasileira. Tudo isso precisa ser analisado 
com mais ponderação pelos brasileiros sensatos e responsá
veis. 

Haja o que houver, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
reforma do Estado patrimonialista brasileiro é uma necessi
dade urgente. E não seráo palavras de ordem apressadas 9-ue 
mudarão essa verdade cristalina e profunda. Para que Isso 
ocorra, será necessário, creio eu, antedpãr a i'ef6filla-dã Cons
tituição vigente do segundo para o primeiro semestre de 1993. 

A antecipação do plebiscito para a -decisão- ·do sistema 
de governo é um bom precc·ctente. A antecipação da revisão 
constitucional do segundo para o primeiro seme-stre de 1993 
se· faz necessária para que o Congresso Nacional possa cuida.r 
da reforma tributária no segundo semestre de 1993 e o Brasil 
inicie 1994 passado_ a limpo e de cara nova. para: enfrentar 

. ! 

as necessârias mudanças na feição patrimonialista c atrasada 
do Estado brasileiro. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Pois não. Senador Mansueto 
de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor -Eminente Senador José 
Eduardo Vieira, o pronunciamento que V. Ex~ faz, nesta tar
de, é daqueles que marcam os Anais do Senado da República. 
Realmente. V. Ex' faz um enfoque profundo e complexo da 
realidade brasileira, não se atendo apenas a uma análise críti
ca; faz propostas, a última das quais merece disc~ssão pro
funda por parte deste Plenário: a questão da antecipação da 
revisão COnStitucional. No entanto, anteriormente V. Ex• se 
referiu à reforma fiscar. O Governo anunciou uma proposta 
de reforma fiscal mas, até o momento, não a formalizou. 
Temos o drama da queda da receita tributária, retratada 
na proposta orçamentária para 1993. Na realidade, o Governo 
praticamente confessa a falência do Estado brasilei~o. at_rav~s 
da queda brutal da receita. Por não encontrar meiOS vtávets 
de recuperar essa receita tributária, envia ao Congre~so uma 
dita reforma fiscal, no bojo da qu-al está urna míni revisão 
constitucional. Se V. Ex" propõe realmente a antecipação da 
revisão constitucional, é importante apenas que fique claro 
que, s?b o ponto de vista da reforma f~sca!, ela não pr~duziria 
os efeitos esperados,~uma vez que nao alt~ra a recet~a p~ra 
o exercício de 1993. E urgente essa alteraçao, tendo em VISta 
a previsão de receita praticamente negativa em com~araçã? 
com o ano anterior. Há queda de cerca de 20% dos mvestl
mcntos públicos, mesmo em setores essenciais, diretamente 
ligados ao pape! do Estado; não do Estado empresário, mas 
do Estado responsável pela segurança do cidadão, do Estado 
responsável pela educação do cidadão, do Estado responsável 
pela saúde, por todas as prioridades que cons~g.ramos na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. Infelizmente, vat ficar no papel~ 
porque não há receita, não há dinheiro para cobrir essas despe
sas. A situação é gravíssima. Creio que a proposta de V. 
Ex• da antecipação da revisão constitucional deve ser tratada 
com a maior urgência. Não obstante, creio que, neste. ano, 
as matérias que não são propriamente constitUcionais, ou 
seja, que não afetam diretamente a Constituição, mas só à 
legislação c ao Código Tributário, deveriam ser antecipadas, 
para que houvesse um acréscimo da receita tributária pa:~ 
o próximo ano. O que afeta a ConstituiÇão, m~s.mo em mat~na 
de tributos, ficaria para o próximo ano, a partir de fevereuo, 
de acordo com V. Ex~ Portanto, é importante que esse assunto, 
ao lado de outras propostas, sejam discutidos no momento 
em que a crise política os afete. ·oeveinos cuidar, portanto, 
do que é permanente neste País e não só do que é transitório. 
V. Ex~ fez um discurso visando o permanente. Afinal de 
coritas-, qual é o perfil do Estado no Pa!s? _9u~l o papel do 
Gove_rno? Quaís são as reformas neCessárias para dar esse 
novo perfil ao Estado brasileiro? Congratulo-me com V. Ex~ 
por esse pronunciamento, não só em meu nome. mas em 
nome da Bancada do PMDB que, agora, represento. Para
béns, nobre Senador. 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Senador Mansueto de Lavor, 
agradeço a intervenção de V. E~. que vem enriquecer o_ 
meu pronunciamento. Fico feliz pelo fa~o de V. Ex~ ter rec:t
mente entendido o aspecto-chave das mmhas colocações: nao 
vamos consertar o Brasil combatendo as conseqüências mas, 
sim, eliminando as causas que têm gerado os problemas econó-
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rnicos. Sintetizando, eu diria que, nesses últimos 10 anos, 
a economia foi vítima de vários pacotes. Cada pacote criou 
um câncer, se é válida a figuração, dentro da economia. Preci·
sarnas extirpar esseS-lumores enxertados no processo econô
mico nacional, tais como-o consórcio, o crédito pessoal e 
outros tantos que existem nas mais variadas formas, que não 
conseguimos discernir e enxergar com clareza, pois somente 
com a reforma constitucional isso será possível. 

Nesses dez anos, tenho também criticado e combatido 
esses pacotes, porém concordo com V. Ex~ quando diz que, 
lamentavelmente, para sobreviver 1993, precisamos de mais 
um pacote, de uma ponte que nos permita fazer aquela opera~ 
ção que precisa ser feita em 1994. 

Não e_stá em meu pronunciamento, mas acrescentaria que 
é uma atribuição parlamentar, independente de quem seja 
o Presidente da República. Está em nossas mãOs promover 
essa ampla reforma. 

Muito obrigado pelo aparte, rtobre Senador. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Permite~me um aparte, nobre 
Senador José Eduardo? 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Com prazer, ouço V. Ex•, 
nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. _Jonas Pinheiro - Nobre Senador José Eduardo 
é lament~vel-que esta ~asa não esteja repleta de SenadoreS: 
para ouvu esse pronuncJamento com a atenção que ele mere
ce. Que bom seria se tivéssemos aqui a giande maioria dos 
~enadores, porque V. Ex• está faZendo colocações da maior 
rml?ortãncia, do ponto de vista fiscal- que é urgente e priori
táno. É possível e até admissível, como V.Ex• bem aclarou 
no seu pr~nunciamento, um pacote para sanar com-urgência 
a sangna Imensa, a evasão fiscal de que está sendo vítima 
o Tesouro Nacional, posto que existe uma CPI eStudando 
~ses probl~mas da evasão fiscal. Mas, nobre_ Senador, a parte 
nao menos I~por~ante, nem menos fundamental é aquela refe
rente à antec1paçao da reforma da Constituição. Seria ótimo 
se os prcsident~s de Partidos estivessem atentos às palavras 

de V. ~x·; se as h de ranças partidárias estivessem preocupadas, 
neste mstante, em ouvi-lo, para reunirem esforços junto aos 
sc:us liderados no sentido _de aprovarem uma proposta de ante
cip~ção~ da ref~rma constítucional, tendo em vista que ela 
se 1mpoe. Impoe-se, porque se aprovamos a antecipação do 
plebiscito, para consultar o povo sobre a futura forma de 
governo que haveremos de adotar, a Constituição deverá se 
adequar rapidamente a essa decisão. É lógico e coerente. 
É imperativo que se promova. que não se espere pelo dia 
22 de abril. quando seguramente saberemos do resultado 
porque o plebiscito verificar-se-á no dia 21. No dla -22 o~ 
23 já. teremos ouvido a Nação no sentido de sabermOS--qual ~ 
o regime de governo que a-dotaremos para o nosso País. Assim, 
~ reform~ constitucional se impõe incontinenti. Ela é ilt_tpera~ 
tlva. CreiO, portanto, que se deve encetar, e envidar todos 
os esforços no sentido de acatar a proposta que V. Ex• tão 
oportunamente traz a esta Casa, oferecendo aos Senadores 
um momento de reflexão para todos os graves problemas 
presentes da Nação, sobretudo, para os problemas futuros. 

O SR. JOSÉ EDUARDO ~Senador Jonas Pinheiro, agra
deço a intervenção de V. Ex• que vem enriquecer o nosso 
pronunciamento. Muito obrigado. 

O Sr. Ney Maranhão -Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR- JOSÉ EDUARDO - Com muito honra, Senador 
Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Nobre Líder do PTB, Senador 
José Eduardo, cheguei há pouco, já na metade do pronuncia
mento de V. Ex~. entretanto, como recebi em meu gabinete, 
esta tarde, um resumo desse importante discurso, sobre ele 
me debrucei e constatei que V. Ex•- que ocupa essa tribuna 
com a experiência de um empresário vitori-oso, que começou 
de baixo, homem que conhece muito bem os problemas nacio
nais - com a sua autoridade fala não pela experiência do 
papel que exerce, mas a experiência da mão calosa, alertando 
o País e defendendo um Partido que me merece um grande 
respeito, um dos poucos que tem um programa, a Carta Testa
mento do _grande Líder Getú_lio Vargas. Hoje, no Senado 
da República, V. Ex~ muito bem representa essa liderança. 
Disse muito- bem o Senador Jonas Pinheiro, em aparte ao 
discurso que V. Ex~ pronuncia - e que teve o cuidado de 
encaminhar a todos os Srs. Senadores - que este plenário 
deveria estar repleto para ouvi-lo. Permita-me, pois sou um 
homem muito franco. V. Ex~ é um empresário vitorioso, mas 
progressistas. Todos os Senadores que foram ao Estado do 
Paraná, a convite de V. Ex•, e assistii"ãrrf àquefa: inauguração, 
presidida pelo Presidente desta Casa, se ufanarãm, Se sentiram 
orgulhosos, pois, apesar da situação do País, V. EX~" acredita 
nele e investe em novos empreendimentos, numa fábrica digna 
do Primeiro Mundo que economizará gastos com divisas fabri
cando seus proU.utos aqui no Brasil. Tem V. Ex• autoridade 

-de, desta tribuna, defender esses pontos de vi~ta, que acredito 
sejam os da maioria da Nação brasileira, ao pregar uma rápida 
reforma da Coristitliição ......;... es-sa Constituição que foi elabo
rada dentro da óptica do Muro de Berlim, do capital sem 
risco. E há mais uma coisa da qual temos que nos penitenciar: 
há quase quatro anos essa Constituição foi promulgada e 75% 
dela não foi regulamentada e está -·como disse o Presidente 
José Sarney, quando deixou o Governo - numa ·sitUação 
de ingovemabilidade. Os artigos da Constituição têm várias 
interpretações; entendemos de umã forma, o JudiCiário de 
outra. Lembramo-nos agora dos 147% dos aposentados. V. 
Ex• tem toda a razão, Senador José Eduardo, quando fala 
da reforma fiscal, V. Ex~ que conhece com profundidade esse 
problema. Eu, por exemplo, fui massacrado aqui - e V. 
Ex~ também numa reunião do Ministério, porque é um homem 
que também diz o que sente; tem autoridade para falar. A 
reforma fiscal já deveria ter sido feüa, ·senador. Ela não preci
sava de proposta do Executivo, nós deveríamos ter começado. 
Quando falei, como força- de expressão, que havia 75% de 
sonegação, veío a meu favor- V. Ex~ e esta Casa são teStemu
nhas - o empresário Ricardo Semler, ligado às esquerdas, 
au PT, e- disse que não eram 75, mas sim 80%. Cabia-nos 
ter reSolvido esse problema, para dispormos não somente de 
uma reforma fiscal, Senãdor José Eduardo, mas de uma justiça 
fiscal para que todos pagassem os seus impostos. Isto cabe 
a nós também. Finalmente, Senador, quero parabenizá-lo, 
pois V. Ex· ..:.stá interpretando o pensamento do grande líder 
trabalhista Clement R. Attlee, porque trabalhador não é aque
le do PT do Lula, o partido sectário; trabalhador é aquele 
de mão calosa, é aquele que escreve, é aquele como V. Ex~ 
- um capitão de indústria, progressista - é o trabalhador 
do-Ca!lJpo, somos todos nós que trabalhamos para o desenvol
vimento e enriquecimento da nossa Pátria. Parabéns pelo mag
nífico discutso que toda a Nação brasileíra deveria ouvir, prin
cipalmente nós os Congressistas. É-lamentável que este plená
rio esteja vazio. 
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O SR. JOSÉ EDUARDO - Agradeço o aparte de V. 
Ex•, nobn.: Senador Ney MaranhãqL que vem enriqUecer o 
meu pronunciamento. 

O Sr. Levy Dias- Nobre Senador, V. Ex·' me concede 
um aparte? 

O SR. JOSÉ EDU;\.RDO - Com muita honra, ouço 
V. Ex·' 

O Sr. Levy Dias- Concordo cm número, gênero _e grau 
com a afirmativa feita pelo meu colega de Bancada, Senador 
Jonas Pinheiro. Ouvi tambén:t com muita-atenção os_ apartes 
dos Senadores Mansueto de Lavor e .Ney Maranhão. Eu 

queria, com meu pálido improviso, registrar algumas coloca-
ções que, acredito. são i_mportantíssimas e fundamentais neste 
momento. Quando V. Ex", SCnadof JóS_é_ Eduardo, levanta 
a oportunidade da revisão con.stitudonal, ~u _que fui consti
tuinte desejo acrescentar que, nesses quase quatro anos da 
promulgação da nova Constituição, o Mundo caminhou muito 
rápido. Veja V. EX" que esta Constituição foi aprovada sem 
o meu voto, porque· eu acreditava que o País ficaria ingover
nável com a nova, Constituição~ porque havia um desejo muito 
grande de se jogar para as galerias, ·e eu -s·empre considerei 
uma fraqueza do parlamentar votar de acordo com .a. pressão. 
A nossa atual Constituição_ foi .aprovada de acordo_ com _o 
desejo de muitos de se criar benefícios sem nunca. se preoCupar 
com a competente origem dos recursos. Nós, por exemplo, 
tivemos a aprovação de alguns benefícios que causavam cala
frios àqueles que raciocinavam e pensavam no País. Esta Cons
tituição é do tempo em que se votava. par~co Brasil andar 
para trás, e aqueles que as_sim votavam _eram --taçhados_ de 
modernos, de progressistas. A carga horária era dirn.in1,1ída 
e .dizia-se que era uma ·grande c_onquisüi.:--num País pobre 
como o nosso. Nunca se preocuparam com a origem dos r~cur
sos para cobrir, por exemplo, os gastos da Previdênci~. Soçlal. 
Como dis_se.Q nobre Senador NeyMaranhão, esta Constituição 
foi votada ainda na época do Muro de Berlim, A abertura 
da economia mundial mudou completamente o mapa do mun
do. Hoje, nós assistimos, através da imprensa, à comemoração 
pela admissão da.União S_oyié_.tjca. no fMI, o que, no passado, 
era uma heresia. Hoje, nós assisti_n;tos, patilatin:amente, }1. aber
tura da economia na própria China. Portanto, Senador José 
Eduardo,_ penso que a revisão constitucional é m_ais_ Qo que 
um discurso, é uma atitude patriótica, é uma atitud!.! Qe am9r 
ao País. Queira Deus que essa revisão cons.titucional pudesse 
ser feita bem longe das eleições, para que realmente tivéss_e
mos uma Consti_tulção para os brasileiros, não apenas para 
urna vitória eleitoraL Congratulo-me. com V. Ex•, cumprimen
tando-o pela lucidez do seu pronunciamento e pela oportu
nidade do mesmo -é o pronunciamento de um verdadeiro 
brasileiro. 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Agradeço o aparte de V. 
Ex•, que vem enriquecer o nosso pronuneianúmto. Quanto 
ao fato de a nossa Constituição Ser muitó extensa, normativa, 
corporativa. paternalista, eu não falei sobre isso hoje, i:nas 
tenho !3-0locado para algumas Lideranças_, para alguns Senado~ 
res, a necessidade de que e~sa revisão sçja fe~ta com o objetivo 
de se enxugar a Constituição. 

Eu proporia iiin grãtiâe acordo entre os Partidos, um 
compromiss-o no sentido de que ninguém enxertaria nada na 
Constituição; quer dizer, a revisão seria só para tirar, para 
que ela ficasse normativa e que, --dentro desse .espírito de 
modernidade que está tomando conta do _mundo, as regras 

específicas fossem feitas pelos sindicatos, pelas partes en·ml
vidas, em negociações democráticas, que é o que deve preva
lecer ~o_ entendimento da sociedade, qualquer que seja, e 
que são muito mais fáceis de serem mudadas e_ adaptadas 
às novas necessidades. O Estado deve se ater à regulação 
e à fiscalização. E a Justiça também puniria - coisa que 
no Brasil não acontece, mas devia acontecer- aqueles que 
não cumprem com os: acordos. com os contratos firmados. 

Agradeço o aparte de V. Ex· 

:O Sr. Ron~ri Tito- Permite V. Ex'-' um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Concedo o aparte ao nobre 
Senador Ronan Tito, com muita honra. 

O Sr. Ronan Tito- Eu estava ouvindo V. Ex·'. no meu 
gabinete, nobre Senador, e até devo dizer que havia· algumas 
pessoas comigo, mas antecipei o final da audiência, para 
vir justamente pedir a V. Ex' um aparte, para concordar com 
tudo que V .. Ex .. -~_stava_ dízen9o.,Tenbo urn carinho todo cspe· 
cial por essa revisão cOnstitucional, porque é urria emenda 
de minha autoria. Num determinado momento da Consti
tuição, eu verifiquei que, em alguns capítulos, estávamos 
fazendo uma constituição reatíva, estávamos reagindo ao pas
sado, quando teríamos que fazer uma constituição prospec
tiva, teríªtllOS que olhar para o futuro, preparar o País para 
entrar no terceiro milênio ~não vou-dizer na era da moderni
_dade, porque esse termo ficou um pouco desgastado' com· 
ãigun:'JaS medidãs e principalmente com alguns discursos. Eu 
gostaria-, sincera-mente, de_ partilhar de outros pensamentos 
de V. Ex4

, mas não é o caso. Quanto à questão de ficar 
COn:'J ·uma Constituição pura e simplesmente normativa, eu 
Çiiía __ que era o_ -meu sonho hücial; eu_ também sonhava c_om 

isso. No entanto, nobre Senador, sou dos poucos parlamen
tares que têm a coragem de dizer que, infelizmente, temos 
um Supremo que se omite sempre. Ternos nos E.stados Unidos 
uma Constituição de 7 artigos, 32 emenda'>, mas temos a Su

-pre_ina Corte; ~, a Suprema Corte se .re.úne _às_ segundas_ e 
terças-feiras e prolata sentenças que têm verdadeiramente 
forç-a de artigos constitucionais. Nobre Senado_r, vou denun
ciár-aqui um escá:ndalo jurídico. Nós ciiamos o mandado de 
_injunção, que é ~ma conquista do cidadão na sociedade mo
derna~ E quandO O primeiro mandado de injunção foi impe· 

.t.rad? no Supremo Tribunal Federal, foi dito que o Supremo 
Triburial Feder-al _'não podia Se manifestar porqUe não havia_ 
-regUI~rnen"taçãO·._ {Juem poderia regulamentar senão o Sup-re· 
mo ~Tribunal 'Federar? Há algum~~ _questões que precisamos 
rever. Na ConStituição não.há ur:n artigo que ~eú gostaria de 
acrescentar: que se criasse algum órgão para superintender 
o Judiciário. O Judiciário, no Brasil, está acima -do bem e 
do mal. O Judi_ciário brasileiro não se sente obrigado - ao 
contrário das supremas cortes de todos os países civílizà.dos 
-a complementar a Constituiç.ão, expedindo sentenças que 
vi_rem, verdadeframente, artigos de lei. Não temos isso aqui. 
Durante o período constituinte, tentamos, desesperadamente, 
criar, com os próprios-elementos nomeados e escolhidos_den: 
tro do Judiciário, um conselho que pudesse elaborar normas, 
Desgraçadamente, o corporativismo do Judici_ádo tornou isso 
impraticável. No mais, acho que V. Ex• tem inteira ra..z;io. 
Muito circunstándada, uma constituição pode serpeia, quan
do ela deve apenas balizar. Essa é a função de todas as consti
ipação, da revisão constitucional. Apresentei a emenda para 
a revisão constitUcional no ano de 1987; cinco anos depois, 
seria 1992. O Brasilavançou, em termos de legislação, extraor
dinariamente, da Constituinte para cá. Mas, Senador José 
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Eduardo, há algumas coisas que ainda c~tão tr<.tvada:-i. V. Ex' 
sabe. tanto quanto eu, yuc a- revisão do acerto físcil dl..!s_te 
País tem 4ue ser feita. Estamos arrecadando 21 Sf do PIB. 
Nenhum· país civilizado. desenvolvido ou cm desenvolvimen
to, no mundo, arrt.!cada meno~ de 28 a 30r:G. Se tiv~sscmos 
mais 6 ou 7o/c do PIB cm- arrcc-ãdaçiio, teríamos, h-Oje, 28, 
30 bilhões de dólares cm _caixa c poderíamos atender à saúde, 
podt ríamos at~ndcr à eúucaçüo. Este País, que se_ mctt! a 
emp1 ~sário - e às vezes ate com uma üutonomia de mono
pólio - é inadimplent!.! com seus filhos na educação e na 
saúde. Não que cu ache yue a função do E_stadp _seja apenas 
dar educação c saúde, mas cs···:s dois iten:s são ba~\canwnte: 
os mais importantes. Parabcl"'! zo V. Ex• e me incOrporo à 
fileira que V. Ex·· agora chefia para que façamos~ na-revisão 
constitucional, uma Constituiçao nova, aberta para um novo 
mundo que e_stá st!ndo c<:mst_ruído lá fora; aqui, dt.!sgraça
damentc, oão. Nohrc Senador, há quinzt! anos, éramos 1.6% 
do PIB mundial do dito mundo capitalista; hoje, somos menos 
de 0.9S'é. Esla_rilos andando para trás cm relação ao mundo. 
Então, V. Ex" tem toda_mzão, vamos revisar juntos a Consti~ 
tuição. E. como disse muito hem V. EX"', sem corporativismos; 
como disse muito hem o Senador Lcvy Dias, sem parti pris, 
sem olhar partidos políticos, sem olhar eleições, mas ol,hando 
para o futuro deste Pa_ís, que há de_ser grande, mas cuja 
caminhada__tcmos que apressar. Agradeço m_uito_ a __ Y. Ex' 
pela oportunidade do aparte. 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Sou eu que agradeço a V. 
Ex• pelo aparte, que vero enriquecer o nosso pronunciamento. 
Apenas acrescentaria duas obs~rvações, pois sei que mere
cerão o apoio de V. Ex:• CQJ]]_r.espeito a aumentar a arreca
dação, realmente, creio que é necessário. po-is precísamos 
garantir a educação das crianças e dos trabalha~or~s, inclu~ive 
com escolas profissionalízantes, além da sãúd<:i-, -âã- :ilirrien
tação. Hoje. sei que as escolas estão sem a merenda escolar. 
O que tinha sido um grande avanço, um progresso na formação 
físiCa das nossas crianças, hoje, de novo, estão relegadas. 
O incu r·:'ceio é que nós prom-ovamos uma reforma tributária, 
aumentemos a arrecadação c o dinheiro não chegue onde 
precisa chegar, porque sempre que se fala cm reforma tribu
tária, só se rara em aumentar a ·arrecadação do Estado e n,ão_ 
onde ele vai gastar. 

No meu entender isso é uma faca de_ dois gume..'>. Precisa
mos ter muito cuidado .cQm .. c.ssa_ proposta de arrecadar mais, 
porque o grande perigo - e acredito mesmo mais do ,que 
um risco- é enfrentarmos uma realidade em que recursos 
sefo.m gastos na constri..tç:ão de_ÇIACs, mas não existam crian
ças pata fr .. 1 u_c_ntá:los. 

Uma outra qucst:in équ._ ··~ ... .,.._JS tcntadvs a cnriquCcer 
a noêsa Constituição com r~.-g • ..;,, quando a primeira regra 
que precisaríamos pôr é a de que deveríamos ter vergonha 
na cara. É preciso que todos se sustenten1 r;om o suor dn 
seu rosto, com o seu_trabalho, porque o que tem de. b1..J.si!eiro 
que vive às custas de não (azer nada é lJ.J:!lÇI. bar_baridade. 
São essas coisas que precisamos arrumar. 

O Sr. Albano Franco - Senador José Eduardo_, pcrrni~ 
te-me V. Ex~ uro aparte? - -

O SR. JOSÉ EDUARDO - Pois não, Senador Albano 
Franco. 

O Sr. Albano Franco - Nobre Senador José Eduardo, 
mesmo chegando atrasado, no final do seu pronunciamento, 
n~o poderíam-os. neste instante, deixar de nos associar ·à? _s~as 

palaVras sérias c lúcidas, principalmente quando V. Ex• abor
_9a, na tar~e de hoje, _no plcná~io ~o.Se_n~do, algo da -~aior 
1mportâncw para o futuro do nosso País. V. Ex" teve a oportu~ 
nidade de abordar a 4ucstão da revisão constitucional, a ser 
efetuada no-próximo ano. AsSociando-me ao pensamento de 
V. Ex·• c às suas palavras, não podemos continuar com uma 
Constituição tão dctalhista. como é hoje a nossa-Constitu~ição, 
feita em 1988. Temos que ter a sensibilidade, a compreensão 
para a realidade do Brasil e a realidade do mundo. É isso 
que o Congresso Nacional vai fazer, vai cfctuar. V. Ex' teve 
a oportunidade de tecer comentários sobre a presença do 
~stado na _econoryüa. Rea_lmc.ntt:!, temos_ que fazer a? nossas 
limitações, prinCipalmente no sentido de assegurar a cidada
ni_a. Esse, sim, i o nosso compromisso. Com relação as taxas 
de juros. hoje cobrados como urna estratégia da política econó
mico-financeira do País, V. Ex" sabe que não é esse o caminho 
que devemos trilhar neste momeiJtO, pois inibe novos investiM 
mentos e ameaça a saúde das pequenas e médias empresas. 
Não podemos continuar com uma política económico-finan
ceira que apenas seja traduzida no controle monetário. V. 
Ex" abordou muito bem o temª, porque V. Ex~ tem responsaM 
bilidade social._ como político e empresário que é. Por isso, 
queria me asspciar às suas palavras, inclusive quando diz que 
só sairemos desta crise- e, nesse aspecto, o Congresso Nació
!_1-al k:ni a m<i.ior responsabilidade- estabelecendo_ uma agen
da mínima, onde constem as reformas estruturais necessárias 
que precisam, urgente e inadiavelmente, serem apreciadas 
e aprovadas por esta Casa. Nelas se inclui a própria reforma 
eleitoral, inclusive no que tange às campanhas políticas, às 
q~.~estões dos recursos, para cohrarmos responsabilidade. Es
tes, sim, são temas sobre os quais teremos de nos deQru_çar. 
V. Ex" teve a oportunidade de dizer, com m_u_ita precisão, 
que nos aproximamos da revisão constitucional, que poderá 
ensejar uma reforma do Estado, inclusive com uma política 
económico-financeira diferente da que está sendo praticada 
nos dias de hoje. Meus parabt.!ns, Senador José Eduardo, 
por trazer, na tarde_de hoje, ao Senado Federal, um_ discurso 
da maior importância, que, tenho certeza, não só sensibiliza, 
mas conta com a compreensão da maioria dos Senadores. 

OSR. JOSÉ EDUARDO::= Agradeço aV. Ex" pelo a,ear·. 
te. 

Enquanto n:lr realizada uina adaptação da Cnn~tiR 
tuição às nova·· ealiOa<.!es, ao mundo novo cm que vivemos, 
será impos~:-v--: 1 , para qualquer Ministro da Economia, operar 
o mila~re qu( sempre se espera das autoridades económicas: 
a recuperaçfi.o do cre:;cimento e a retomada do desenvolviR 
mento. Se.~t a adaptação da Constituição aos novos conceitos 
da economia mundial, isso Siriiplesrn.enfe será impossível, e 
o povo brasileiro não suporta inais ViVei- naS-afU:iís-coridições 
de n.;C(..:.~ãu, .:!esemprego e miséria. 

Muito obrigado. (Muito bem!Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Jos_é Eduardo, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro· 
nuncia o segUinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Antes de iniciar a minha fala de hoje, quero registrar, 
com pesar, o falecimento de uma figura ilustre do meu Estado, 
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um homem de origem modesta, que saiu ainda na _sua infância 
da longínqua cidade de _Porto da_ Folha para, acompanhando 
um padre, como sacristão, poder se _educar. Foi policial c 
participou do batalhão sergipano na Revolução Constitucio
nalista de 32, cm São Paulo. Voltando, entrou para a política: 
foi Deputado Estadual, Vice-Governador e Gove_rnador. 

Refiro-me, Sr. Presidente. ao Coronel Hermcto Rodri
gues Feitosa, falecido na manhã de hoje, _cujo cOrpO-sé encon
tra sendo '.'elado na Assembléia Legislativa do Estaçlo de Ser
gipe, onde pontificou com sua inteligência, sua sabedoria_, 
sua honestidade e_sua imcnsÇt capacidade de_trab~lho. 

Mas, Sr. _Presidente, Srs .. Senadores, a ação da atividade_ 
educativa, que é o núcleo do pronunciamento que pretendo 
fazer nesta ta_rde, deve mover-se entre dois objetivos igual
mente importantes: o axiológico e o utilitário. Todavia,_ nem 
sempre encontramos, nas diferentes políticas de eduçação im
plementadas pelos governantes, ou na argumentação ideoló
gica de seus arautos, o reconhecimento à inferdependência 
dos dois objetivos, comq _uma verdadeira síntcs~ ·ctialéti:ca. 

Na prática, Sr. Prcsidentt:, o que acontece na roaioria 
das vezes é .a substituiÇão- d&quele bin_6!flio ,pó r um só dos 
termos, de maneira simplista e cnobrcccdora _que privilegia 
apenas uma das vertentes em detrimento da: outra. 

Em razão disso, resultam concepções educacionais capcn
gas, desvinculadas da nos~a realidad.~ na~iqJlal ou_. por outro 
lado, visões por demais pragmáticas que a· tudo busCam unifor
mizar, preocupadas apenas cm avaliar a educação Cm termos 
de_ .custos e resultaclq:s fimm_çeiros s~_n:l pensãr no educando. 

Essas rcflcxões,-Sr. Presidente, resultaram da leitura de 
excelente artigo de Dom Louren-Ço de Almeida PradO; 'Cami
nhos da Educação', publicado em 8 de setembro último, no 
Jornal do Brasil. 

Já conht!cemos-de tempo a cap-acidade do magnífico reitor 
do Colégio São Bento, de tratar cOIJl proficiêriCüi"Ciudição 
os problemas relativos à educação. Recebemos, inclusive, o 
seu apoio por ocasião do nosso projeto de lei que-propunha 
a necessidade de o ensino superior·oficial não s-er inteitãménte 
gratuito. " . 

No referido artigo, Dom LourençO remonta if uma per
gunta que lhe dirigj.ram na Escola Superior de Guerra por 
ocasião de uma palestra que ali fizera. A pergunta Colocava-o 
diante de urna falsa alternativa: ou a educaçãQ promove a 
igualização social ou promove a elitização favorecendo a discri
minação socia1, 

A resposta de Dom Lourenço é urna profunda reflexão 
sobre o papel da escola e, conseqüentemente, dos valores 
que devem orientar a educáçao e, pótiSSO ine"srti_õ; Sr. Senado
res, permitam-me a sua reprodução ipsis litteris: 

"A escola_constrói ou c_OIJ.S9lida a igualdade entre 
os homens dando, ou devendo Qar, a todos a mesma 
oportunidade a de vir a ser o_ que devem ser cada um 
com a sua personalidade própria e sUa vocação social, 
mas não.furja o igualitariSmo, pois não_ r~~!!Z a criatura 
humana a uma simples repetição estanda_rti~ada de ou-= 
tra, como série de objetos modelados e padronizados. 
A escola reforça a igualdade, plenificando a natureza 
na edificação-de pessoa livre e diferenciada. Nesse sen
tido, ness.e alto c nobre sentido, a escola é elitizadora 
cria diferenças e, não raro, acentua_ as diferenças natu~ 
rais." 

Em seguida, Dom Lourenço considera criticamente como 
uma concepção tão divulgada quanto redutora a qual lamenta-

velmente encontra tantos _adeptos ainda no cenário cultural 
brasileiro- a do igualitarismo 

Sua argumentação .contra a simplificação do igualitarismo 
colocamos no cerne da questão axiológica como que tem que 
se .tratar a educação inexoraveJmente. "O igualítarismo envol
ve e destrói o que há de maior na criatura humana:_ a_sua 
nc>breza de. pessoa livre."_ Daí a inevitável conclusão çapaz 
de ultrapaSsar o simplismo do espã.Ço mcramentiddcológico: 
a educação promove a diferenciação dos iil.divlduos humanos._ 
Difetencia-Ios é elitizá-Ios. - - ----

.. __ N_ada há de paradoxal nessa argumentação. Trata-Se ape
nas do aprofundam_cnto axiológico do papel da escol_a._A esco
la não é uma máquina de produção de pesSoas deiitro de 
uma fórmula pré-~.§tabelec!_da. I~s9_ gue pode servir de leme 
a IJ.llla escola marxista ou nazista nada tem a ver com a verda
deíia concepção democrática que pode ffi.Uito bem ser tradu
zida na citação que o autor faz de Santo Agostinho: "Quando 
não há ciúmes ou invejas as diferenças geram a concórdia, 
gCrãm: o encOntro de corações.'' -

· ··.oiscut_idaS e.ssas _questões axiólógicãs, Dom Louref!ÇO se
gue no seu artigO com a questão mais utilitária de aplicação 
dos fundamentos discutidos, por isso, tem tudo a ver com 
a primeira parte, pois, conforme fá ressaltamos, as duas pers
pectívas são compleme-n"tares. Trata, então, Dom Lourenço, 
da promoção automática que está sendo instituída pelo Estado 
dO Rio·d~dineir_o. Promoçao·autOm~ticã como-é sclbido busca 
a _é_vitar a repetência dos alunos. - __ -· _ · · _ 

Evidentemente esse assunto da repetência correlaciona~
se a outros da maior importância qu·e-di:iem respeito a falhas 
cruciais de nosso sistema de educação, tais como: o a,lto _índjce 
de evasão nas primeiras séries, o eleVado nlvel de -analfãbe~ 
tismo que o País apresenta. Acresce, ainda, que problemas 
originadOs de nossa estrutura sócio-econômíci taril.bém inter-: 
ferem e tramam contra a escolarização dos _menores. 

Há ·o caso de milhares de crianças que deixam a escola 
pOr absolutã necessidade de colaborar na constituição da renda 
familiar, seja no campo, seja na cidade. 

Dom Lourenço reconhece que a repetição, como está 
- oeotrendo, é uni duplo mal; t<:~nto para os educandos como 
para- os cofres públicos. Mesmo assim, ele _n~_Q __ ª--credita que 
a estratégia qa promoção automática possa ser aplicada com 
êxito na atual conjuntura educacional, em que professores 
desanimados e _amargurados dentro de uma escola açomo
dada, sem vibração tendem a transfOrmar_ essa esirat~_ghi_"riurií 
grande faz-de-conta. 

Sr. Presidente, congratulo-me com Dom Lourenço de 
Almeida Prado pela profundidade e justeza das considerações 
sobre problemas tão importantes da nossa educação. 

O Sr. Albano Franco- Permite-me V. E>;" um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Concedo o apar· 
te a v. EX~. - --- -- --- -

O Sr. Albano Franco- No.bre Senador Francisco Rollem
berg, no início do seu pronunciamento, nesta tarde, V. Ex" 
comunicava a Casa o falecimento, em nosso Estado, de uma 
figura que merece, e sempre mereceu, o ·maior respeito da 
sociedade sergipana. Conforme V. Ex~ dizia, um homem sim
ples, de origem humilde, mas em todos os cargos que exerceu 
em nosso Estado sempre o fez c_om muita dignidade e compos
tura. Em termos políticos, era uma das lideranças do Partido 
Republicano, lembro-me bem, ao lado do Senador Júlio Leite. 
Sei, também, da amizade do Coronel Hermeto Feitosa com 
V.Ex~ e seus familiares. Como sergipano, não poderia deixar 
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de me associar às homenagens que V.Ex·· presta àquele que 
realmente honrou Sergipe, em todos os cargos q-ue exerceu, 
quer seja na área administrativa, 4uer seja em cargos políticos, 
etambémcomornilitar. Foijusto, V.Ex•, aofazerumahome
nagem a um scrgipano que honrou e dignificou o Estado de 
Sergipe. · 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Senador Albano 
Franco, fico sensibilizado com a manifestãção de \(Ex• refe
rindo-se ao Coronel Henneto Feitosa ... Disse muito bem V .Ex' 
Fui Um amigo de longa data da famnia Feitosa. São pes'sôas 

de origem humilde, mas, muito inteligente, muito competente. 
Vindo de longe- do sertão -, começaOdo sua vida se alfabeti
zando já casado,_já adulto, galgando, depois, as póSíÇões IDa is 
elevadas do Estado, dentro_ do PR, ao lado do s~u-tio Júlio 
Leite, a quem ele ta_nto _estimava, a qucffi ele obedecia cega
mente e por quem nutria uma admiração enterne_ceâora. 

Neste instantç, cu não poderia deixar de citar no intróito 
do meu discurso - já qUe não posso estar pftsênte à última 
homenagem- esse meu voto de pesar, refletindo a minha 
tristeza em perder. em tão pouco tempo, dois amigos- tão 
caros: o Coronel Manocl Rodrigues Feitosa, que na vida públi
ca foi meu companheiro e aniigo particular por mais de 30 
anos, com quem eu viajava a todo instante e a toda hora, 
que Deus achou por bem levar há tão pouco tempo. E, agora, 
se vai Henncto; vão-se os patronos da família Feüosa, dois 
homens pelos quais eu nutria- e nutro g·rande admiração e, 
de certa forma, transformei-Os C.riipatadigmá do meu comPOr
tamento na vida pública. 

Muito obrigado, Senador Albano Franco, pelo aparte 
de V .Ex~ homenageando Hermcto Fe-itosa nesta _tarde. 

Sr. Presidente e_ Srs. SenadOres, era:m estas as conside-
rações que desejava teccr·n-esta tarde, a respeito do artigo 
da maior profundidade, de Dom Lourenço Qe Almeida Prado. 
A homenagem e a comunicação à Casa a Er.!n-~W- _Rodrigues 
Feitosa, governa.dor do meu Es!ado,falecido hoj_e. -

Era-o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr._ Francisco _Rollemt?e_rg, 
o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira _da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Lucídio Portel/a, Suplente de 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídío Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador A_n_tonio_Mariz.(Pausa) 

S. Exa. não se encontra cm plenário, no mOme-nto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador RQDan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Pres_i_dcntc, Srs. Senadores: 

Volto, esta taroe:, á tribuna para fazer o relatório sobre 
a viagem, incumbido que fui para representar o Brasil na 
finalização do acordo sQbr~ inadimplência, os juros atrasàdos. 

O encontro se deu em Toronto, na sede do Banco de 
Montreal. Quando está tudo certo é muitO fáCil fazer um 
relatório. Estávamos com a presença dos chairmen, dos diri
gentes, os big-mugics. Encontrava-se lá o Sr. William Rodes, 
representando o Citicorp, o~-representantes do Morgan Trust, 
de Montreal, do Canadian, c. de todos os_ grandes bancos 
credores do Brasil, representando o comitê de bancos. Como 
se tratava de um acordo que havíamos assinado, ao Senado 
Federal, cumpria a este modesto parlamentar apenas fiscalizar 
para que as cláusulas que foram pactuadas verdadeiramente 
fossem respeitadas. Elas foram e a partir daí houve uma con
versa muito importante, muito interessante que tive a oportu-

nidade de travar com os dirigentes dos maiores bancos interna
cionais. 

Devo dizer, Sr. Presidente, a V.Ex• e à Casa, que os 
fatos que estão acontecendo neste momento no Brasil não 
eScandalizam os dirigentes de bancos, ao contrário. Na verda
de, neste momento, estamos criando lá fora um imaginário 
coletivo favorável ao Brasil, e por quê? Porque se apura a 
corrupção, os desmandos e as coisas funcionam normalmente, 
as instituições funcionam normalmente. Assinou eni nome 
do Brasil, como devedor, o Procurador-Geral da Fazenda, 
Dr. Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Também estava presente 
o Dr. Pedro Malarn e as suas assessorias, e do lado do Senado 
deveriam ter comparecido dois Senadores, mas, por uma ques
tão de desencontro, só eu compared. 

Mas, para sintetizar o que pensa o primeiro mundo, nesse 
momento, sobre o que acontece no Brasil, eu trouxe um edito
rial do The Glob and Mail, de Toronto, qu·e- depois fornecerei 
à Taquigrafia, que diz mais ou menos isso, Sr. Presidente: 

"O Fernando Collor de Mello, que foi conduzido 
à Presidéncía da Repúblicil do Brasil com muitas espe
ranças em todas as ciasses, inclusive na juventUde,_ com 
avalanche de votos, foi não só portador dos votos mas 
de uma esperariça enoi'me por parte do Brasif- e
ele dizia- e, também, da comunidade internacional. 
No entanto, uma CPI, no Congresso Nacional, por 
denúncias do próprio irmão do Presidente da Repú
blica, àcãbou apurando fatos que chamuscaram a figura 
do Presidente, deixando o P.aís em _condições muito 
difíceis de governabilidade. ~· 

3Continua o editorial di~ei:ldo que a partir daí o mundo 
· está assistíndo a apuração dos fatos aqui, no Brasil, dentro 
dos cânones da democracia. Faz_ um e.logio ao Congresso Na
cional, à movimentação de massa, dizendo que isso é próprio 
da democracia, e que também nesse momento, o que não 
é usual na América Latina, estamos vendo as Forças Armadas 
cumprindo O Seu papel castrense. 

De maneira que tudo isso é elogiável e parece ---'- diz 
o editorial - que o Brasil está ingressando na democracia. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, e nós esperamos também. 

Nessa viagem, fui representando o Congresso Nacional, 
o Senado Federal, não fui repreSentando o Brasil. O encontro 
foi auspiciosO. Tudo aconteceu de acor.do çom os con_formes. 
Creio que seria bem pouco. _Gostaria de trazer neste instant~ 
álgumas coisas que apreendi nessa breve viagem. que não 
chegou a durar uma semana entre ir e voltar. 

Assustou-me. continua asspstando-me _tremendamente 
cada ve~ que vou ao exterior, principalmente ao mundo dese_n
VOIVído, o dista_pçiamentO que o Brasil vai ficando dos outros 
Países. Estamos aqui dizendo que está tudo bem, que vamos 
acertàr aqui e ali. Mas, em termos de números frios, em 
1980, Sr. Presidente, éramos 1,6% do PIB do mundo dito 
capitalista. Hoje, 50ffi0s-ffiello$ de 0,9% Estamos caminhando 
com a Comunidade Internacional, só que eles para a frente 
e_ n9s para trás. -

O pior, é que estamos, aqui, discutindo doutrinas ultra
passadas às vezes há vinte ou trinta anos. 

__ _Muitas vezes, são chamados de progressistas aqui, no 
Brasil, aqueles que estão Seguindo as dOutri_nas que foram 
justamente destruídas lá f9ra por incompetência. E são chama
dos, aqui, aqueles que querem seguir os modelos que estão 
avançando, de reacionários e às vezes, até, de direita ou de 
extrema direita. 
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Na verdade, não saberia corno qualificar o 4ue se passa 

hoje no Canadá. 
Os canadenses dizem que está lá um partido de extrema 

esquerda, dizem eles. No entanto, estou Yendo 9 país cami
nhando de uma maneira em que o mercado é respeitado de 
forma extraordinária, e ·o Estado não é mínimo. 

Não gosto, em nenhum momento, dessa eXpressão "Esta
do mínimo". 

O Estado é soberano e ~ is_so_que preconizo para o meu 
País: um Estado soberano. 

Mas também verifico que aqui, no Brasil, quando se fala 
em Estado soberano, na verdade estamos_ falando num Estado 
gigante, num Estado interventor na economia. O Estado deve 
intervir na economia pará s"ariar (rregUtarldaCfes;-pára sarlár 
distorções que acabem penalizando o cidadão, o consumidor, 
como dizem lá. 

Na verdade, _Sr. Presidente. vi cois_a·s e-xtraofdinárias lá. 
A Cidade de Toronto tem 46% çle_seus habitantes cana

denses e 54% pertencentes às pessoas que para lá foram tentar 
a sua vida. Tem')S lá 4 mil brasileiros. _ 

Gostaria de citar um fato que ocorreu na-casa do CõflSut 
brasileiro, em Toronto, que é bem elucidativo. As pequenas 
estoriazinhas, em Minas, são chamadas de '"cau.sos". Os pe
quenos "causas", às vezes estariam mais do que um discurso 
alongado. 

Estava o Cônsul preparando-se para tomar o seu café 
da manhã quando dois indivíduos descendo, numa gaiola 
que usam os operários para limpar os vidros, as fachadas 
dos prédios, c dialogando. Um falou para-o-outro: "Não 
me acostumo com_jsso __ Qe. j~it_Q nenhum. Qu.ando olho pra 
baixo fico tontinho." O outro virou e ,disse_: ·~Ma_s _não olha 
prá baixo, já falei pro cê, olha só pro vidro." 

Então o Cônsul, ouvindo aquilo num português bem ca
racterístico dos mioeiros, afiilou o seu óUvido e passou a pres-
tar atenção nos que- eles conversavam. __ 

Sr. Presidente, tem um toque de emoção na est.ória, por;. 
que os dois estavam reçeh:mdo, por mês, cerca de 1.500 dóla
res. Estavam remetendo~ para o Brasil. perto de 800 dólares, 
"de maneira até irregular','. Estavam. aprontando a vida para 
re!ornar. O ponto alto do- diálÔgo _en~re- osÇf6is '(cifo-seguin'te: 
"E só miorar a coisa lá que eu vOlto prá tráS".--- - -

Temos, lá fora, não só pessOas qUe rnig-rara:m' do Brasil. 
Temos lá fora exilados, que fofã.m- e~ilados por falia de 
oportunidade neste País, onde está tudo por fazer. Isso mexe 
com as entranhas da gente: negarmos aos jovens brasileiros 
a oportunidade de trabalho. · · 

Gostei muito de saber, Sr. Presidente, que, por exemplo, 
o brasileiro lá é tido como excelente trabalhador, ele tem 
prcferêncía quando diz que·é brasileiro para trabalhar c muitas 
vezes está lá de __ manei_rgJ._ jrx_egular. não teye c_O;tJlO cariinbar 
o se_u passaporte. Isso eu já havia afirmado anteS. Fui patrão, 
iíVe oportunidade de ter 1.500 funcionáriOs, empregad0S, tra~ 
balhadores, e cu posso atestar isso: O brasileiro é trabalhador! 
Neste País, temos tudo ainda para ser feito, e- qUem duvidar 

do que estou dizendo é só dar um pulo ali fora, nOs Estados 
Unidos, no Canadá, na Espanha, na França, na" Itália e verifi
car. Nós aqui não temos· nada ainda em termos de país civili
zado e desenvolvido. 

Agradou-me muito ver o siste~â Previdenciário. do cana
dense. Conversava com o Se_nador Almir Gabriel que deixou 
excelente impressão com_ os brasileiros do consulado, porque 

_ ficou lá uma semana e visitou o Canadá trabalhando e obser~ 
I -

vando o yut.: estava acontecendo no Canadá. No Canadá 
o doente é um prohlema do Estado. Adoeceu o Este1do cuida. 

Agor:\, Sr. Prt.:-sidentc, a taxa que se recolhe para a previ· 
dência Já no Canadá é mais ou menos relativa a nossa, mais 
ou menos 3.5% do PIB. Alguma coisa está (.!rrada_ aqui. lü 
cu não vi erros. 

Fiquei também pensando a respeito do que tem o Canadá 
e nós não. Talycz aqui tenhamos algumas anomalias como 
o incremento demográfico, que é enorme e verdadeiramente 
assustador. Há alguns anos. esteve cm 3.4 e hoje está em 

torno 2.6%. o- Canadá que possui uma área total superior 
à do Brasil, tem 26 milhõt.:s de habitantes, e nós. estamos 
beirando a casa dos 150 milhões de habitantes, ern uma área 
de R inilhõe~ c 5_00 inil <.juilõrrietros quadrados. 

Falar em controle-da natalidade pode, às vezes, provocar 
a irritação de algumas organizações, inclusive a nossa Igreja 
Católica. 

Que tal falarmos em paternidade responsável? Será que 
é responsável uma paternidade que põe no mundo oito, dez. 
doze. quatorze filhos, sem saber o seu futuro'? Penso que 
não. Sr: Presidente. · 

Vi tamhém no Canadá o respeito, a obedié~cia à lei. 
Há Um temor em desrespeitá-la. 

Vou contar urna outra experiência. 
Um funcionário do Ministério da Economia da França 

estava visitando o nosso País, e estive acompanhando-o 
aqui, em Brast1ia. Ele pediu-me a traduçãO de algumas pala
vras em português. O meu francês n_ão é lá aprimorado, mas 
tentei fazer a tradução de uma ç_ de outra palavra. Visitando 
a cidade, deparamo-nos com uma placa que dizia: ~·obedeça 
os sinais de trânsito.'' Na dificuldade do idioma, traduzi obede
ça--à lei. O visitante fez~ me, então, a seguinte pergunta: "Mas 
aqui se colocam placas para obedecer à lei?" Respondi-lhe 
que o pior é que, às vezes, não obedecem nem à placa que 
manda obedecer à lei. 

No Brasil há, por exemplo, uma filosofia no sentido de 
que às vezes a lei é feita más não" pega; não é questão de 
pegar. Essa lei não pegou. Isso aumenta muito a minha respon
sabilidade como legislador. Temos de fazer leis para serem 
cumpridas e não permitir que depois elas não o sejam. 

Discute-se no Canadá uma nova constituição. O debate 
é interessantíssimo. Sinto não dominar bem os dois idiomas 
do país para trazer mais dados a respeito. Porém, trouxe 
o que pude e estou mandando tradu:dr para colocar nos Anais 
do Senado Federal à disposição dos nossos Senadores. 

Sr. Presidente, Srs. _Senadores, o que mais me chocou 
- devo dizer que há sempre algo que nos choca mais -
em todo esse comparativo entre o Brasil e o Primeiro Mundo 
é que aqui. no Brasil, estamos apegados a idéias, a tabus 
que já foram superados, não naquele Primeiro Mundo que 
nunca adotou esses tabus. Até no Leste europeu, na Rússia, 
isso já foi abandonado, porque não deu certo. Apesar disso, 
estamos aferrados, apegados a esses tabus~ Aparecem os 
apelidos. 

Quando cessa a-inteligênCia, a capacidade de argumentar, 
começam os chavões, o progressista, o retrógrado, o esquer
dista, o direitista. Muitas _pessoas chamam o outro de esquer
dista ou de direitista se-m saber bem a razão e o porquê 
dessa expressão esquerda e direita. 

, Esquerda e direita, na verdade, é uma expressão criada 
de~tro do encontro do Partido Comunisüú1a França em que 
dors blocos se assentaram: um à direita e o outro à esquerda. 
O bloco da esquerda queria avançar mais; o da direita era 

; ,' 
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mais conscrvaçior. _O Pr~~ic_l~nte da Mesa dizi_a: --o~ da esquer
da se levantem; os da direita se levantem." Essa a expressão: 
esquerda e direita. Eu não saberia dizer o que é esquerdista 
e o .que é direitista. Outro dia, um joma~is!a d_iss~~mc: ··v. 
Ex·' que é um homern de esquerda ... " Respondi-lhe: Pelo 
amor de 01-'!us! Sou de que esquerda? Escrevo com a mão 
direita. Quando jogavafut~_bol, tinha uma_enorm~ dificuldade 
de chutar a bola com o pé esquerdo. Essa discussão já não 
existe mais lá, nem na Europa. Quando ·existia, era para fazer 
chistcs. 

Ouvi, por exemplo, de UID parlamentar socialista, lá na 
Espanha, quando lhe _disse que tinha um extraordinário Pri
meiro~Ministro, Fclipe Gonzalcs, um homem Çc esquerda, 
ele respondeu-me que não. Segundo o parlamentar socialista, 
Felipc Gonzalcs "é um homem da política do violino; ele 
segura com _a .esquerda mas toca com a direita." Logo, serve 
para fazer anedota. Ma_lli_do que isso, não serve. Há certas 
coisas que são o-u não racionais. _ 

Sr. Presidente_, _e-u, tamb~m. tenho muito_ medo de inven· 
tar a roda. Ela já foi inventada. Tenho também mUito me-do 
de ficar copiando coisas que já deram erradas. Não sou obsc_u~ 
rantü,ta. Temos que pensar no Brasil como os brasileiros, 
sem aproveitar nada da experiência internacional. Isso se cha· 
ma obscurantismo. O "'copismo", puro e simples, é estúpido. 
Procurar copiar urna coisa que está acontecendo no Çanadá, 
exatarncntt:! como se faz lá e querer fazer o mesmo no Brãsil 
é "copismo", é ignorância, é imbecilidade. Por outro lado, 

deix.ar de aproveitar uma experiência vitoriosa do Canadá, 
dos Estados Unidos, .da Europa, do Mercado Comum Euro
peu, uma idÇia vitoriosa, isso é obscurantismo. , _ 

Penso que essa lição que recebi nessa viagem que dUrou-
menos de uma_ se_mana foi bastante proveitosa. De todas as 
viagens que faço, procuro tirar proveito, ensinamento: Sou 
político, tenho obrigações com o meU País. Como brasileiro, 
normalmente, cu já teria que sentir isso. Como político, tenho 
a obrigação de sentir, de perceber muito mais. Talvez para 
outras observações, eu leyasse horas. No entanto, há çoh;as 
que se ve num relance, como, por exemplo, a liriiPeza de 
Toronto. 

O Sr, Almir Gabriel- Permite-me V.Ex• um aparte? 
O SR. RONAN TITO - Ouço com prazer o nobre Sena

dor Almir Gabriel. 
O Sr. Almir Gabriel- Senador Ronan Tito, em primeiro 

lugar. ouço com muita alegria o depoimento de V.Ex• a respei
to de sua recente viagem ao Canadá. Ela lembra-me a ocasião 
em que fui representando o Senado, junto à Universidade 
de Lavai para discutir questões de ambiente, especificamente 
da Amazônia. Aproveitei a ida até lá para ver sobretudo 
a área de previdência social e a de saúde. Conforme estivemos, 
ontem, conversando, não fui aJugar algum que fosse escõlliido 
pela Administração Pública do Canadá; apossava-me de uma 
lista das cidades, das localidade~. das unidades de saúde e 
de previdência e na hora de tornar o carro eu indicava a 
direção pretendida. Isso me_ permitia ver o funcionarhento 
concreto de cada unida.de dç_~~aúdc,_de cada \..l.IliQade. que 
labuta na área _da previdência. Posso dizer que O níve_l de 
atendimento da população, quer no âmbito da saúde~ quer 
no âmbito da previdência, especialmente na questão do aci
dente do trabalho que o Canad.á tem_ hoje, é extraordipá_ri_o 
quando comparado com o mu_n_do todo. Mas há alguns regis
tres que faço questão_de colocar. Eles começaram o sistema 
previdcnciário e o sistema único de saúde muito depois cro--~ 
Brasil; começaram o sistema c;Ie previdência, comO- um tOdo, 

inclusive a pOlítica relativa a acidefi_te de trabalho, bas~ando_-se 
até -ém algo da Jegislaç-ã_o brasileira. Como levaram a sério, 
está fvncíonando. ComoV.~x;1 di_sset!-'\ta-se de um pai_? com 
maís extensão te~ritorial que o Brasil, com uma população 
de-·20 milhões de habitãnte;-, - uffi PIB, que era rnCnor do 
que o do Brasil e que hoje ultrapassou o nosso. Tem hoje 
mais de 20 mil dólares per ca_pita/ano; o salário mínimo é 

supefiof ã 800odólares. Fiz questão de ver os chamaçios bairros 
pobres. O professor da universidade que estava comigo ficou 
muito preocupado e me perguntou por que eu queria ver 
os bairros pobres? Disse-lhe que qúeria vet corno Vivem as 
pessoas nos bairros pobres. Não há qualquer possibilidade 
de comparar com os bairros pobres. brasileiros, pois, nenhuma 
casa, Já, é menor do que 150 a 180 m2 por famt1ia. Observei 
dessa experiência que os meios naturais,-a condição de dima 
do Canadá não são maiores do que os dos brasileiros; a área, 
cultivável do Canadá é muito menor do que a brasileira. En
fim, temos condições muito maiores e melhores do que o 
Cá~'a9á_para alméj~~ínoso pádi'ão de vida que tem os canaden
ses. Mais d-o que 6 pa-drão de Vida: a qualidade de_ vida do 
pov9_ canadense, comparada à do americano, é superior, 
não tenho dúvidã. 

O SR. RONAN TITO- Sobre a qualidade de vida, não 
tenho dúvida. 

O Sr. Almir Gabriel - A pessoa pode ter a segurança, 
ao trabalhar e ao desempregar-se, de vir a ter o seguro-de
semprego ou a condição de portador de deficiências. O Estado 
é capaz de fazer com que essas pessoas integrem-se ao mercado 
de trabalho. As __ condições de saúde s~q inteiram~nt __ e_ gratuitas 
para toda a população e o nível de atenção_- visitei unidades 
periféricas de saúde - é da melhor qualidade. Fui ver como 
funcionavam. s~ possuíam eletrocardiógra fo, se faziam exa-· 
mes de laboratório, enfim, fui aos detalhes, no interiOr do 
interior, exatamente para- verific3r o segUinte: -é possível ter 
um sistema único de saúde pública funcionando bem? Sim. 
O Canadá é o grande exemplo disso. Portanto, o depoimento 
de y. J?.x~._ co_m_o temos frequentemente conversado, coloca· 
nos·diante do seguinte: as emes dominantes brasileiras têm 
sido perversas para com o nosso País. As elites dominadas 
brasileiras têm sido., também, bastante ausentes de uma posi
ção_G_orreta_. __ Quando"·falo em elite, refiro-me àquelas pessoas 
capaZes de cOnduzir grupos, pessoas e formar opiniões. Por
tanto, conceitos como_ "direita'' e "esquerda" no Brasil são
eq_yíVoEgs dramátiC9S que têm feito _com que a população 
brasUeir:a-e_steja hoje presenciando esse momento. Compraze
mo-nos, felicitanio-nos, ficamos-extremamente felizes porque 
o País é capaz de enfrentar urna crise como esta, dentro da .. 
Consti.tuiç~q, de.ntr9 da. lei, dentro das instituições. Mas, na 
verdade, estainos muito atrasados. ·Quando diz~mos_qu-e te~o 
môSAOO bilhOes de dólares de Produto ln_terOo Bruto, devemos_ 
fa:?ê-~o CO_!P _ _!!Pl pouco de vergonha, porque temos condições 
~~anqüilas para_ terinos_ 800 bilhões de dólares de Produto 
HiternO Bruto. Não -ten.ho nenhuma dúvida: este Paí_s, cres
cendo_ 5, 6% ao ano, num período de 20 anos, teria 1 trilhão 

--ê-20Õ bilhões Ou 1 tri!háo e 300 bilhQ~s_ ele dó!aré-s d.~ ProQut.o. 
Interno Bruto. Nesse caso, poderíamos proporcionar previ
dência e saúde adequadas_. De maneira que junto minha 
moder;;ta palavra, ~eu modesto tes_temunho .ao de V.EX\: 
nQ..ª-e_rn!9-o de que a classe política brasileira. representativa 
_d.~~s el_i_t_~_s_®_I_!!JIÚmtú e dominadas-, pfeCisa, neste-mõmento 
~--~o País .• fazer uma refleXâo- maior, mais profurida, 
el'l'í~ ~ do. País. em nome da Nação, em nome, enfim, 
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de um futuro melhor para- a nossa população como um todo. 
Felicito o discurso de V.Ex~. 

O SR. RONAN TITO - Agradeço o aparte. V .Ex• alu· 
diu, há pouco, às conversas que tivemos esses dias. Na oportuR 
nidade, V.Ex~ contou-me que, questionando uma pessoa res
ponsável pela área de saúde quanto ao número de residências 
sem água tratada, sem rede de esgoto, sem infra-estrutura, 
teve como resposta: "Esse problema resolvemos no princípio 
do século!" 

Atentemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para o fato 
de que a maior cidade da América do Sul, São Paulo, repre
senta 50% do PIB do Estado - 23% do PIB brasileiro -
tem apenas 40% de rede de esgoto e de água tratada. Essa 
é a nossa grande tragédia. Precisamos ter a humildade de 
começar pelo começo. 

Um país que não dá a seus filhos, em primeiro lugar, 
oportunidade _de trabalho, água tratada, rede de esgota e 
educação de 19 grau não tem nem sequer o direito de ser 
chamado de país em desenvolvimento. 

V. Ex~. falou_ sobre a possibilidade de o Brasil crescer 
de 4 a 6% nos próximos anos. Do _ano de 1900 ao ano de 
1980, crescemos 7% ao ano, todo ano. -Mas disse V. Ex~ 
-muito bem- sobre as nossas elites e sobre o nosso povo. 
Como foi feita a distribuição da renda? 

Aduzo também um novo ingrediente: o incr~Qlentó geo~ 
gráfico. Um escritor inglês fez um estudo sobie os países 
mais desenvolvidos do mundo. Ele chegou à conclusão de 
que o Brasil é o País que tem mais condições de crescimento 
imanente, por ter sido o país que mais cresceu de 1900 a 
1980. O- seu Produto Interno Bruto cresceu mais do que 
o do próprio Japão. 

O Sr. Almif Gabriel- Permite~me V. Er.. um aparte? 

O SR. RONAN TITO - Concedo o aparte ao nobre 
Senador. 

O Sr. Almir Gabriel- Desculpe a insistência Senador, 
mas eu gostaria de dizer que me interesso muito por essa 
parte da demografia, porque sou- prOfis-sional da área de 
saúde. Realmente, na década de 40, o Brasil cresceu a um 
incremento populacional de 3,8 a 4,2% _ao ano. Daí pãra 
cá, tivemos um decréscimo progressivo. Hoje, o Brasil está 
entre 1.9 e 2% ao ·anõ de taxa de incremento populacionaL 
Existem algumas regiõ_es e alguns Estados onde essa taxa é 
um pouco superior a 1%, como no Pa-rarlá;Curitiba, enfim, 
em algumas localidades do País. TemoS tido um decréscimo 
extraordinário da taxa de in'crernento populacional. Qual o 
resultado, em termos de perfil demográfico? O Brasil, no 
ano 2010, deverá ter uma população-de 192 milhões de habi
tantes: 12 milhões com mais de 65 anos, 50 milhões com 
menos de 14 anos e cerca de 130 milhões de pessoas entre 
15 e 64 anos. Será o melhor perfil demográfico do mundo, 
em qualquer época, s~m nunca termos feito política popula~ 
clonai. Portanto, este País tem todas as condições para chegar 
a uma_ situação extraordinária. Por quê? Porque a soma daque
les que 'são dependentes sociais --os acima de 65 ailos e 
os abaixo de 14- será ·menor do que a soma dos economi~ 
camente ati vos. O Brasil deve adotar um mod-elo _económico 
que se obriga, num período de 20 anos, a criar· pelo menos 
28 milhões locais ou pontos de emprego ou renda. Quer dizer, 
na hora em que fizermos isSo, chegaremos a umª- melhor 
distribuição da renda. Na hora em que o salário mínimo for 
realmente·· melhorado também teremos uma condição melhor. 

O SR. RONAN TITO - V. Ex·. disse duas coisas que 
devem ser emendadas. S6 teremos um melhor salário - não 
só mínimo. mas um melhor salário - na medida em que 
tivermos urna política de pleno emprego. Por lei, nunca estipu~ 
taremos um salário correto. - -

O Sr. Almir Gabriel- Exato. E há um eStudo que mostra 
o seguinte: quem mais informaliza o mercado não é a atividade 
económica; é o. nível do salário mínimo. Quando o salário 
mínimo é achatado, mesmo que a atividade económica seja 
bastante grande, ou seja, mesmo que o país cresça a taxas 
de 5, 6 e 7%, haverá a inforinaliz3ção, na medida em que, 
para sustentar sua família o trabalhador prefere ir para a 

rua viver como camelô a trabalhar numa fábrica, por exemplo. 
Portanto, as políticas que o Brasil tem adotado no sentido 
do seu crescimento económico têm levado à concentração 
brutal da renda. Sabemos que a área finã.hceíta do País detém 
15% do Produto Interno Bruto brasileiro; a média, nos países 
desenvolvidos, é de 7, 8%. Como conhecemos a velocidade 
com que essa área econômicõ~financeira gíra O dinheiro~ pode
se imaginar a diferença que faz a utilização desses recursos 
concentrados na área de banqueiros em detrimento da indús~ 
tria, em detrimento da pecuária. V .Ex~ conhece a indústria, 
conhece a agropecuária; sabe, portanto, que, na hora de 
fazer um investimento, de organizar uma fazenda, de prepaw 
Tá~ la, de plantar, de criar gado, aparecem dificuldades até 
para a maturação do projeto. No entanto, a velocidade com 
que o dinheiro circUla hoje na área bancária é espantosa. 
Há poucos dias, vimos o Sr. Najum Turner falar que em 
23 segundos é capaz de fazer uma boa negociação, jogando 
com Ouro, jogando com depósitos bancários. Necessita apenas 
de um telefone e de um microcomputador. Essa é uma das 
grandes que_stões brasileiras. Ou enfrentamos essas e _outras 
questões, ou continuaremos sonhando. E é bom que, na nossa 
idade, possamos continuar sonhando com um País justo, 
com um País desenvolvido. A ida de V.Exa ao Canadá certa
mente trouxe a esperanç~ que eu também trouxe de lá, de 
ver que é possível, sim, construir um País desenvolvido, equili
brado e com justiçã sociaL 

O SR. RONAN TITO-- V~Ex~, ao :terminar o extraor~ 
din;irio aparte, diz que é muito bom que continuemos sonhan
do. Há um verso de um poeta espanhol que tenho como 
lema de vida. Refiro~me a Frederico Garcia Lorca. ''Feliz 
el hombre que :me fia sueiíos y que da su vida para realiza~los." 

Vamos sonhar os sonhos de fazer_ ess.e Br_a_sH um _Brasil 
desenvolvido, um Brasil que não seja a pátria dos deserdados, 
um Brasil que tenha as suas riquezas partilhadas com todos 
os seus cidadãos. Um País que seja soberano, ·mas soberano. 
na medida em que criar condições para que todo o seu povo 
tenha oportunidade de trabalho, tenha remuneração digna, 
tenha assistência -à saúde e à. educação. Mas não vamos s6 
sonhar o sonho, vamos dar a nossa vida para realizar esse 
sonho. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Alfredo Campos - Almir Gabriel -
O)utinho Jorge - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - !Jpi
U\cio Cafeteira - Fernando Henrique cardoso - Hennque 
Almeida - Hydekel Freitas - Jarbas Passarinho - Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - Jutahy Magalhftes - Mário Covas - Moisés Abrfto - Nelson carneiro - Onofre Quinan -
Raimundo Ura - Teotonlo Vilela Filho. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Sobie a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 695, DE 1992 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Senado 
Federal, requeiro a transcrição nos Anais do Senado. do Art_i
go intitulado "Quércia gastou 10 trilhões do Banespa, agora 
defende a dignidade c a moralidade, tem o sigilo de suas 
contas preservado". de .auto ri~ _do jqrnali~ta Hélio Fernandes, 
publicado no Jornal Tribuna da Imprensa do dia 16_de se-te"!11-
bro de 1992. · 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1992. - Seti~dor. 
Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Lueídio Portella) - De acordo 
com o art. 210, § 1'-', do Regimento Interno, 6 recruerimento 
será subme_tido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre- a me_~, requerimentos que -súão-liçlos ,pelo "5h. 
1~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 696, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Pr:esidente do Senado Federal, 
Senad_or_Mauro Benevides. _ 

Com fundamento no disposto no§ 2~ do art. 5ÍJda Consti
tuição Federal e, de acor_do_com o que dispõe o art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa 
Excelência seja ericaminhado ao Exmo Sr. Ministro de Estado 
da Economia;Fazenda e Planejamento, Dr. Marcílio Marques 
Moreira, pedido _de_jnJorm_"-ções ao Banco dQ Brasil S/A, 
relacionado com o Fundo de Participação PIS-PASEP, ares-
peito das seguintes questões: __ 

1-nominar, Estado por Estado, as duzentas ma~or~s 
devedoras de fiilã.ndainento- C9m recursos do PIS, especifi
cando carência e prazo de financiamento; menc-io-nandO os: 
respectivos valores atualizados, individualii3ndo-as; 

2-nominar, Estado por Estado, as duzentas mai'o"reS 
deveQoras de financiamentos com recursos do PASJ;P •. ~speci
ficando carência e prazo do financiamento, rnenciOifã1fdo os 
respectivos valores atualizados, individualizando-as; 

3 ~norninar, Estado por Estado, os duzentos ma_iores 
inadimplentes tomadores de_ recursos. do PIS, especificando 
detalhadamente os valores atualizaçlos das prestações vencidas 
e não pagas e prestações vincendas, individualizando-o_s; 

4- nominar, Estado põr- Estado, os duzentos maiores 
inadimplentes tOmadores de_ recursos do PASEP, especifí
caO:do detalhadamente os valores atualizadÕs das prestações 
vencidas e não pagas e prestações vincendas, individualizan
do-os. 

Justificação 

Muitas foram as perdas do trabalhador no seu património 
no PIS-PASEP ao longo dos seus 20 anos de existência. Elas 
tiveram diferentes origens: partiram do próprio ConSelho Di~ 
reter do Fundo ~IS-PASEP, com a manipulação de índices 
de correção;· do governo, que des_considerou parte -da oorr-eçao 
monetária em diversos :Planos econômicos, de'ixoll de çcin,trí

.buir com o Fundo, passou a usar a arrecadação de acorP.o 
com os seus interesses, e também por que determinou uma 
ampliação dos benefícios, com a garantia de conceder ao parti-

cipantc de baixa renda um abono equivalente a um salário 
mínimo, que não estava previsto no projeto original. 

_Notícias veiculada~ pela imprensa, informam que o rOmbo 
do PIS-PASEP foi, provocado por subsídios concedidos Qu
rante o governo do Presidente Ernesto Geisel: recursos do 
sistema foram emprestados sem que o tomador ficasse obri
gado a pagar a correção monetária integraL No total, a dívida 
do governo com o PIS-PASEP chegou a US$ 1,37 bilhão. 
Uma parte foi saldada, mas restaram US$ 375,7 bilhões até 
agora não restituídos. 

A má utilização de fundos pertencentes aos trabalhadores 
·por parte da administração pública, tem sido corriqueiros: 

O PIS-PASEP, teoricamente concebidos como instru
mento de defesa e garantia dos assalariados, acabam tendo 
destin'ação bem diferente. Servem corno lastro- para- políticos 
paternalistas e operações de retorno social mais do que discu
tível. Em vez de zelar pela defesa do patrimônio do assalariado 
como seria de se esperar, a burocracia estatal age de forma 

. contrária. Os recursos são tratados d~ modo negligente, ine
-xi~t~ a preocupação de preservar seu valor real e, não rafo, 
-são baixadas noritiãS e- dispositivos casuísticos com o intuito 
de eX.iinir ·os· diferentes gOvernos das responsabilidades pela 
dilapidação do dinheiro sociaL _ ·-- -

O qUe" pretetldemos é promover uma avaliação e levanta
mento sobre a atual situáção do Fundo PIS-PASEP. (Progra
ma de Integração Social e Progr~ma de_ Forrilação do Patri- -
mônio do Servidor Público), in_stifu"ído pela-Lei Corn:plernentar 
n~ 26, de 11 de setembro de 1915, -detendo-se na averigti.ã.Ção 
de irregularidade na gestão e aplicação ·de recursos que têm 
contrariado amplamente a destinação legal para a qual foram 
criados. 

Brasília, 16 de setembro de ·19n.~ .:....·senador João Rocha. 

- -- (Ao exame na Mesa.) 

REQUEimi1ENTO Ni697, DE-1992 

Et'.celentíssirno Senhor Presidente do Senado Federal, 
s~~ad-oi- Mauro Ben'evideS- -- ---- - .. 

Co.m (uc\amento no disposto no §2• do art. 50 da Consti
tuição Federal .e, .de acordo com .Õ. ciue dispõe o art. 216 
do Regimento Interno do S~nado_ Federal. r~queiro a Voss"
Excelência seja encaminhado. aO Exm~ Sr. MiniStr~ d:~, Estado 
da Economia, Faz_ep.4a e Plane j amento; Dr. Marct1io Mãrques 
Moreira, pedido de lnfórrnaç.ões à Calxá Ecqiiôíníca Federal, 
relac_ionado com o_.I~'undo de Participação do PIS, a respeito 
da& &e_guintes questões: _ _ : 

_ 1_--:-:- nomi-p.ar, Es~çl() eqx -~s~ad!)-, as duzentas maior~s 
devedoras de financiamentos corn·r·ecursó'S do PIS, ~specifi
candO- c-arências é-pr'aio de fina_ndame-nto-, menci_on~Tido _-o 

_respectivos valores atualiz;ados, indiV!duali~ando-as; 
_ 2- nominar, Estado por Estado·, os duzentos mãiOres 

lnadiroplentes toinadores de recursos do PIS, especifiCando 
detalhadamente os valores atualizados das prestações ye.nciQ.<)s 
e não pagas e prestações vincendas, individualizando-o~-; : 

- -·· 3 .:_ noiDinar, Estado por Estado, os cem maiores deve-
-dçm~:s a_djmplentes d~ recurso.s aplicados na modalidade SDE 
(Sein Destinação EspecífiCa) e prazos víncendos, individua
lizando-os; 

-- 4- nominar~ Estado por Estado, os cem ffiaiOreS-in.adi.m
pl~ntes, atua1izando os valores das prestações vencidas e não 
pagas e prestações vince-ildas dos tomadores d€i recpJ;sos_ na 
modalidade SDE (Sem Destinação Específica), individuali· 
zando-os. 
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Justificação e o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento nos 
diversos ternas sobre os quais têm responsabilidade compar-

A imprensa veicula informações sobre a existên~ia de tilhada. Avultam, em especial, os exemplos de transparente 
débitos do Governo com o PIS. --- e patriótica cooperação no que tange às questões financeiras 

Ao longo dos seus 20 anos, muitas foram as _perdaS do externas, o que muito tem contribuído para os êxitos até aqui 
trabalhador no _seu património do PIS. obtidos nas diversas etapas do processo de negociação da 

Criado no Governo do Pre.s.idente M~dicí em 1971, ~çmo dívida e de normali~aç~o de nosso relacionamento económico-
uma forma do trabalhador participar nos lucros das empresas, financeiro internacional. 
o PIS tinha como objetivo form~:r- l.llJl património para cada Nesse sentido, e à luz das atribuições co-nstitucionais do 
empregado_ e, ao mesmo tempo, captar recursos para inVesti- Senado Federal, informo Vossa Excelência de que o Senhor 
mentes em empresas privadas e públicas. Aos poucos os seus Presidente da República deverá, nos próximos dias, constituir 
objetivos foram sendo desviados. . a Del~gação que representará o Brasil na Reunião Anual 

Pode-se dizer que existem dois fundos do PI$. O primeiro conjunta das Assembléias de Governadores do Fundo Monew 
formado pelos recursos arr:eca4ados_até 4 de_çmtub_rg de 1988~ tário Internacioinal e do Banco Mundial. Essas reuniões terão 
O Património desse fundo, hoje, é da ordem de 36 trilhões, -- -lugaremWashington,EstadosUnidosdaAmérica,noperíodo 
distribuídos por cerca de 61 milhões de contas e são el:Iipres- de 16 a 26 de setembro vindouro. _ -
tadas às empresas para capital de giro e programas de investi- tendo e:ffi vista que as reuniões anuais do FMIIBIRD 
mentos concedidos pela Caixa Económica Federal, Banco do constituem talvez o mais ifuportante encontro do sistema fiw 
Brasil e BNDES. nanCeiro internacional, oportunidade singular para avaliar as 

O segundo formado a partir de 5 de outubro de 1988,_ tendências de médio e longo prazos de economia mUndial, 
quando os constituintes transferiram o dinheiro do_ PIS do entendo que seria conveniente pudesse o_ Senado Federal 
trabalhador empregado para o desempregado, com o paga- acompanhar mais de perto, quiçá por meio de presença de 
menta do seguro-desemprego. __ _ _ dois de seus ilustres membros, a participação da Delegação 

Em vez de zelar pela defesa do património do trabalhador do Brasil nesses mencionados encontros. Assim, e caso com 
como seria de se esperar, a burocracia estatal age de maneira isso concorde Vossa ExCelênda, rrl:uito agra(,leceiia fossem 
contrária. Osrecursossãotr:at~dqsdemqqoinefici~nt~,Jnexis- indicados, com a breVídade possível, os nomes-de dois parla
tente a preocupação de preservar o valor real_e, não raro, mentares que poderiam acompanhar ·a -Delegação brasileira 
são baixadas normas e -nispostivos casuísticos com o- intuito na ·qualidade de obs_ervadores.. . . . . 
de eximir os diferentes goVernos de responsabilidades pela Atenciosamente,;_ Marcílio Marques Moreira, Ministro 
dilapidação do património social. A neces~idade de _uma mu- de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento. 
dança radical no processo de gestão e controle desses. recursos, OF. N9 535192_0 p 
é um imperativo da existênc_ia sadia do PIS. Na verdade, BraSíliá:; -16 de setembro de 1992. o que pretendemos é, através dos dados solicitados, promover 
uma avaliação e levantamento sobre a atual situação_ do PIS. 

Sala das Sessões, 16 de setembro ,de 1992_ .. -" Senador 
João Rocha. 

(Ao exame da Mesa.) 

SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) c-9s requerimen
tos lidos serão de_spachados à Mesa Diretora par:a decisão, 
nos- termos_do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portel!~)-:- Al'residênéia, 
propõe ao Plenário _os nOm~s dq~ _$enadQre_s _043:c~.t: $q~r~s 
e José Fogaça para, na qualidade de obseryaQqre.~. ac9mpa
nharem os trabalhos da Delegação, que representará o Brasil 
na Reunião Anual ConjUnta_das_Assembléias de GoVefml
dores do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, 
a ser realizada em Washington, no períOdo de _1_9_ a 26 dç 
mês em curso. 

Em votação a proposta. 
Os Srs. Senãdore11 que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
FiCam os Senadores Odacir Soares e José Fogaça autori

zados_a representar o Senado Federal na referida m~ssão. 

É o seguinte o convite recebido~ 

A VISO N• 1.252/MEl'P 
Brasília, 8 de setembro de 1992. 

Senhor Presidente, 
Vossa EXCelência e eu própiió sabemos o quanto tem 

sido frutífera a cooperação entre essa Casa do :e"arl~ento 

Senhor Ministro, 
Em resposta ao Of. n• 1.252/MEFP, de 8 de setembro, 

tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que designei 
os Senadores Odacir Soares e José Eogaça para, na qualidade 
de Observadores, acompanharem os trabalhos da Delegação 
que representará o Brasil na Rf'un.i~Q Anual conjunta da Dele: 
gação _que representará o Brasil na Reunião Anual conJunta 
das Assembléias de Governadores do Fundo Monetário Inter

-nacional e do Banco Mundial, a ser realizada em Washington, 
no período de 19 a 26 do mês em curso. 

_ , _Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de -alta_ e~ürna e consiOeração. - S~ __ n_ador __ 
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal. 

O SR. PRESHIENTE (Lucldio PorteÍla) _:Sobre a mesa, 
requerimento que:será lido pelo Sr. 19 Secret.ário~ _ 

... . É lido_o seguinte . . . 

REQUERIMENTO N• 698, DE l992 

Requeremos, com fundamento na alínea c do art. 336 
do Regimento -Interno,- urgência ·para o Projeto de Lei da 
Câmara n~ 40, de 1992, que "<:!:Itera a_ composição _e a organi· 
zação interna do Tribunal Regional do Trabalho da 1_5~ Região, 
com sede em Campinas - SP, e dá outras providências". 

Sala das Sessões. 16 de_setembro de 1992. -Marco Maw 
ciel- Humberto Lucena- Ney Maranhão- Eduardo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Este requeri
mento será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 
340, § 29, do Regimento Interno:--- -



7558 Quinta-feíta 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1992 -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Está esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votação, em turno único, do Requerimento n9 672, 

de 1992, de autoria do Senador Esperidião Amin, solici
tando, nos termos do artigo 172, inciso I, do RegfriieritO 
Interno, a iriclusão em Ordem do Dia da Mensagem 
n' 280, de 1992, do Senbor Presidente da República, 
solicitando autorização para contratar operação de cré
dito externo_ no valor equivalente a oitenta milhões 
de dólares norte-americanos, junto ao Banco Interame
ric3.no de DesenvOlvimento- BID, destinada ao finan
ciamento do Programa de Modernização Tecnológica 
da Agropecuárla na Região Centro-SuL (Requerimell
to n' 672, de 1992) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-necer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado o requerimento, a Mensagem n9 280, de 1992 

será-incluída na Ordem do Dia,- oportunamente. ----

0 SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Item 2: . 
Discussão, em primeiro tunió~ da PropOsta de 

Emenda à Constituição n<? 6, de 1992, de autoria do 
Senador João França e outros Senadores, que modifica 
a redação do inciso XVI do art. 49 e do caput do 
art. 231 da Co_ns_tituiÇão" Federal. (1• sessão de discus
são). 

Em obediência do disposto no art. 358, § 2•, do Regimento 
Interno, transcorre, hoje, o primeiro dia de .discussão da Pro
posta de apresentação de emenda, subscrita por 1/3.., no míni
mo, da composição do Senado. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A discussão terá prosseguiQ'iento na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio PorteJla) ,..-_Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. - - -

Pass-a-se à votação do Requerimento ·n9-698/92, de urgên
cia, lido no Expediente, para· o Projeto de Lei da Câmara 
n'40, de 1992. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram j:ierrilanecer 

sentados. (Pausa) · 
Aprovado o requerimento, a matéria figurará .ria Ordein 

do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente. 

O SR. PRESmENTE (Lucídio l'ortella)- Está esgotada 
a matéria cOnstante-da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car

valho. 

O SR. CIJ) SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pronuncia o seguinte discurSO. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trago ·alguns temas que me importam muito nesta hora. 
Primeiramente, quero dizer que estranho sobremaneira o 
comportamento de pessoas do Governo, que ·na hora em que 

o Senado examina uma determinada matéria, anunciã de ante
mão que_ o Presidente vetará. Significa dizer que antecipa
damente já se sabe- que o Presidente da RePública vetará 
o que o Senado fizer. Considero isto um desrespeito de poder 
a poder - se tomarmos a palavra dessa pessoa irresponsável 
como a palavra do Poder ExecutiV"o. É evidente que a hora 
é outra. Todos estamos vendo a atuação d_o Presidente da 
Câmara dos Deputados, o nobre Parlamentar lbsen Pinheiro, 
acompanhando o trabalho do Deputado Nelson Jobim, assim 
como as-declarações do veterano Parlamentar Ulysses Guiniã
rães. E diante de uma situação difíCil, o que esses cidadãos 
têm feito é fazer prevalecer o Poder Legislativ ) na sua dimen
são, ao ponto de se entender que até determinada<; delibe
rações judiciais poaerão afetar O equilíbrio dúS poderes.. 

.Ora, Sr. Presidente, há de se convir qu-e estamos diante 
de uma situação realmente grave, pela qual passa a República. 
Estamos diante de um quadro institucional da maior graVi
dade. A população espera a punição de culpados. Sem essa 
punição não haverá nem o elã para a continuidade funcional 
das varas_ criminais para a aplicação das competentes penas 
descritas n_as leis específicas brasileiras. Como, por exemplo, 
se apenar quein delinqüiu, de modo tãcr inexpressivo, se a 
Nação contempla a impunidade de d~zenas e dezenas de crimi
nosos altamente periculosos, alguns, por o_cuparem magnas 
funções e outros, por terem graves influênCiaS_ sobre os ocu
panteS dessas funções? 

Nesta hora, a Câmara dos Deputados procura, sem dúvi
da, fazer prevalecer a sua competência, deliberar de maneira 
_que as suas decisões, realmente, venham a se cumprir, desde 
que não haja vício contra a ConstituiçãoJ::Etderal. 

Nesta hora, não há negar que há um comportamento 
heróico, até,, do Deputado Ulysses Guimarães, urna pessoa 
que se dedica, com toda a certel(l, à defesa do Poder Legis-_ 
lativo e, de modo especifico, da Câmara, no momento em 
que processa a autorização ou não para que esta Casa processe 
_o !?residente da República por crime de responsabilidade. 

Numa hora corno esta, quando o Senado Federal examina 
uma_lei de aumento_J;líbrida. com princípios de urna_falsa 
isonomia, vem, de lo-go~ um cidadão, ligado ao setor da admi
nistração, dizer que não adianta o Senado fazer nada. O que 
fizer o Presidente veta. Imaginem V. Ex~s. se estt:: Pr_esidente 
de quem fala determinad_o_ cid41.Qão_ J;lãQ- fqsse _aquele mesmo 
que o irmão denunciou aos _olhos do mundo, não fosse_ o 
mesmo sobre o qual pesam acusações e vincUlações com_ o 
mUndo do_ crime, se não estivesse este Presidente sub judice 
nuín processo .....::... sOb judice. aqui, urna expressão aspeada 
por ser latina e para se' adequar a um processo legislativo 
-de deliberação na Câniara dos Deputados? 

De onde veio tanta arrogância, ~r. Presidente? Não- se 
sabe._Sempre se soube_que a humildade era a arma das almas 
ricas e dos espíritos ilustres. A arrogância Sempre vem como 
instrUmento maleficamente utilizado pelos pobreS de espírito. 
Não sei _co,mo possamos nós, tio Senado Federal, possam os 
integrantes da CâtriaÍ'a dos_Deputaâos suportar afirmativas 
tais do tiPO "não aéfianta apresentar emendas porque o Presi
dente vetará", como se o -veto fosse absoluto; como s-e o 
veto não devesse ser examinado naquela e nesta Casa; como 
se o veto não pudesse ser alterado; como se o veto não fosse 
um instrumento adequado à democracia do funcionamento 
dos Três Poderes. O veto é uma aptidão presidencial, mas 
não __ é instrumento. para ameaça; é instrumento para o uso 
adequado ao juízo do Presidente, juízo aqui no sentido de 
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competência do_Prcsidente. Juízo, numa expressão mais natu
ral e mais comum, eu não usaria nesta hora, depois de conhe
cer os resultados da Comissão Parlamentar: Qe Inquérito e 
do inquérito da Polícia Federal. 

Tanta arrogância, no momento em· que o Procurador
Geral da República·endereça perguntas que devem ser respon
didas pelo Presidente! Arrogância, no momento em que o 
Procurador da República, em peça jurídica na qual se mani
festa perante o Supremo, declara a existência de graves indí
cios que levam à certeza da implicação do PreSidente com 
esquemas desonestos que operaram contra a República, con
tra a Nação, contra os interesses do Estado brasileiro. 

Por isso, ·neste mOinento, o ~aís é o palco dramático 
de tantas e tantas manjfestações. 

Mandam dizer ao Senado, às vésperas de o Senado poder 
se transformar elll tribunal, que não adianta o que ·ele faça, 
porque haverá o veto, no momento em que o povo está nas 
ruas, os estudantes se manifestam, até as ·crianÇas fazem pro
testo em todos os recantos do Brasil. 

De onde vem, Sr. Presidente, essa perturbação que leva 
a tanto orgulho e a tanta prepotência, que apenas cria proble
mas para a harmoni3. que deve existir. segundo os filósofoS, 
entre os Três POderes, necessidade constitucional imposta, 
sem dúVida, pela Lei Maior, quando foi elaborada em 5 de 
outubro de 1988? 

Considero que há, neste momento, a necessidade de uma 
reação das Casas do Poder Legislativo, nos moldes de como 
estão reagindo o Presidente da Câmara dos Deputados e 
brilhantes Deputados e, do alto de sua sabedoria, o Sr. Ulysses 
Guimarães, Deputado há tantos e tantos anos e, sem dúvida, 
doutor na problemática desta República, homem que coman
dou tantas campanhas importantes pela redemocratizaÇão, por 
eleições diretas, pela valia da vontade do povo. Sabe S. Ex~ 
que nesta hora o Poder Legislativo deve realmente mandar 
o recado de que o Poder Legislativo delibera, sim, nas questões 
que lhe são atinentes, principalmente as internas, processuais, 
regimentais. E manda dizer, muito bem, para evitar aqueles 
que crescem nos prognósticos de uma interferência indevida 
de um Poder sobre outro Poder. 

Mas nem isso preoCUparia. O que preOcupa, itesta liorã., 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é como ficará este País sem 
um impeachment; como funcion_arão a_s varas criminais? Que 
moral terão os senhores juízes para condenar delinqüentes 
sem nenhuma expressão, ou -crimes que não atingl{a:m direta
mente a sociedade brasileira, pequenos delitos, estelionatos, 
que só são considerados assim por causa do rigor da lei para 
proteger o cheque, como é o caso do estelionato que se conclui 
da emissão do cheque sem fundo? 

Quantas pessoas, no desespero, emitem cheque sem fun
do? Às vezes, o marido, para pagar a cirurgia da mulher; 
às vezes, a família, que se vale de um cheque sem fundo 

·para salvar a vida de um filho que está hospitalizado em um 
País cuja a medicina é caríssima: Mas para esses Cidadãos, 
mesmo que haja a urgência, mesmo que haja o estado de 
necessidade, mesmo que haja um quadro anómalo, social
mente falando, mesmo que o Estado tenha abandonado essas 
pessoas, esse crime existe, e a Justiça. cega e fria vai receber 
os autos da polícia, ouvirá a palavra do MinistériO PúbliGO 
e condenará o emitente do cheque sem fundo para que cumpra 
uma determinada pena. 

Como essaS pessoas vão compreender que, em problemas 
muito maiores, em que se fala em milhões de dólares, não 
haja punição? Como vão- entc:;nder essas pessoas que, além 

de não haver punição, ainda hãja a artõgância que se exibe 
hoje neste País? E como compreender que, diante de um 
quadro tão negro e tão difícil, ainda se ameace, com a corrup
ção, parar a marcha apuratória das corrupções já consumadas? 

Sabe-se o que está aconte_cend_o _ao Acre, cuj9 Gover
nador Edmundo Pinto foi assassinado, numa situação dramá
tica, ainda não perfeitamente escla-recfda. Agora, o Gover
nador do Acre se compromete, em um processo escuso, a 
formar fileiras, num batalhão de choque em favor da corrup
ção. Dizem os jornais que arrasta votos de trê.s _ou quatro 
Deputados para votarem contra a_ autorização a esta Casa 
para o exame do impeachment. 

E o povo? Terá coração de gelo? Alma- de gelO? Espera-se 
que o povo sempre seja subordinado à lei e que acredite 
que só ele, humilde, só a massa é que deve obedecer à 
lei? A Polícia sõ deve ter competência através do cassetete? 
Ou a Polícia Judiciária não funci_ona bem na apuração de 
delitos de pessoas importantes? 

No meu modo de entender, Sr. Presidente, a ida do Go
vernador do Acre à presença do Presidente da R~pública, 
depois à presença dele diante de um homem honrado, que 
é o Ministro da Saúde, tudo isso é de uma gravidade muito 
grande e que desafia o relatóriO do Senador Amir Lando, 
as cOnclusões da Polícia Federal, o Procurador-Geral da Repú
blica, o Supremo Tribunal _Fed_eralt E é nessa arrogância 
que, quando o _Senado Federal se reúne para examinar um 
projeto de lei, dizem que não adianta fazer nada, o Presidente 
vai vetar. Uma afirmativa comõ essa; no campo institucionãl, 
é da mesma gravidade que a formação de quadrilha, é da 
mesma gravidade que o estelionato nas delinqúêilcías comuns, 
nas quais o ProcuradorRGeral_ da República entende que Sua 
Excelência o Presidente da República tem vinculação, toca-se 
com essas irregularidades, chega-se_ a elas. 

Já tentei explicar, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, que 
6 criine de responsabilidade caracteriza-se exatamente por 
esse quadro. Que outra prova do crime de responsabilidade 
precisa senão essa declaração do Governador do Acre, a mu
dança de posição de Deputados do Acre, jantares com o Presi
dente para acalmar os nervos do Congresso Nacional, prO
messas de suborno?! Bastam o quadro geral, a existência do 
Sr. Paulo César Fadas, -o noticiário sobre o esquema do Sr. 
Pedro Paulo Leoni Ramos, o atentado _contr.a .a segurança 
bancária brasileira com o Plano Collor I, a ous.adi.a da Ministra 
Zélia Cardoso de Mello na apreensão, no seqüestro dos valo
res das contas bancárias dos investimentos, inclusive das cader
netas de poupança, para a demonstração desse crime de res
ponsabilidade! _ 

O que é público e notório_iridepende de provas, diz a 
Jei. Não há de se fazer prova daquilo que bate no rosto da 
pessoa mais humilde porque faz parte do -cotidiano do País, 
do cotidiano da Nação. 

O li?'o está dobrando as esquinas. A corrupção anda por 
toda parte. Respiia-se corrupção! Há de s_e tomar banho para 
tirar a poeira da corr_upção! E é aquela que passa pelos corre
dores do Senado e chega aos corredores da Câmara, na pro
messa de que Senadores e Deputados serão corrompidos tam
bém. Nessa atmosf~ra, um cidadão de má conduta intelectual 
manda dizer - e se diz - que não adianta, porque o Presi
dente vetará o que a Casa deliberar. V. Ex•s já imaginaram 
o que significa isso do ponto de vista institucional? 

Com este pronunciamento, Sr. Presidente, requeiro pro
vidências da Mesa do Senado quanto ·a isso, já que não posSo 

--------
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' 
requerer urna providência da Câmara dos Deputados. É esta~ 
pafúrdio que cheguem recados, inclusive na hora em que o 
Relator trabalha, que não faça isso ou aquilo, porque não 
adianta, o Presidente da República ~·etará tudo. 

O maiS graVe é- que,- dentro dessa arrogância, também 
não adianta polícia: Paulo César continuará-; Pedro Paulo LeoR
ni deve ter substitutos. Não adianta Ministério Público: a 
corrupção--é maior do que esse órgão. 'Não adianta Corte 
Suprema: a -corrupção é maior. Não adianta a existência de 
poder: a corrupção é ainda maior do que isso! 

Essa, Sr. Presidente, Srs:-senadores; é a triste re(llidade 
que se estabelece sobre o solo brasileiro·, para a vergonha: 
de todos nós. · · 

Há pouco, os Senadores Ronan Tito e- Almir Gabriel 
trocaram informações sobre o Canadá, mas não disserain o 
que se diz no Canadá sobre o Brasil, porque quem chega 
do exteriOr traz uma irnagenrterrível do nosso País. Do que 
se fala, do que se diz, do que se propaga, do que se menciona; 
do que se noticia sobre este m~lfadado país. 

É terrível, companheiros de Senado, o que acontece n_este 
momento. E niifiha vinda à tribuna, Sr. Presidente, fOfparã 
fazer esta advertência co·ntra ci atrevimento dos que mandam 
recado para esta Casa - <~não façam, porque o Presidente 
veta"- porque, no meu modo-de entender, eu vou continuar 
fazendo, como Relator, o que for importante, justo, corretç, 
legal, de bom senso fazer. E o Presidente que vete_._ E de.J?Ois 
nós exaininaremOs os vetos. Esta é a ·competência do COn
gresso Nacional: examinai -as ·Vetos, 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

. O 1'\R. PRESJDENTE (l,~cfdio Portella) - Conéedo a 
palavra ao nobre Senador _Jo~é_ Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS, Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sein reviS{Q--do orador:)- Sr. PresiP,el;lte~ 
Srs. Senadores: 

Realiza-se agora, no dia 19, em Washington, a Assem
bléia Anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco 
Mundial. Designado que fui pelo Sr. Pr~sidente, Senador 
Mauro Benevides, honrado com essa missão, lá estarei em 
nome do Senado Federal representando a oposição. 

Acertadamente, o Ministro Marcílio Marques Moreira 
tem dito que a questão do acordo do Brasil, no que tange 
à dívida externa, o acordo do Brasil com os.bancos credores·, 
os bancos privados, não é uma questão do governo brasileiro 
e não pode ser uma questão relativa a um_ governo circuns-
taiicial. · · 

E, de fato, não é, Sr: 'Presidente. Não· se trata aquí de 
nós encetarm~S uma Pr9posiÇã'o' a partir de u'ma visão estfeit'a 
e Confillâda aO Governo Collor. E evidente_que isso re~ultaria 
em que acabaríamos por assínar-acordos·_oti contratos cujo 
cumprimento 'seria 'penhailêriteffiente- duViê:loso e _questioná": 
vel. · ' --~ · · 

Na verdade, a nova Constituição, de -1988, estabeleceu 
que o Senado é partícipe ativo destas de_Ci'sões justàriu!llte 
para que o_ tratamento dado à dívida externa e aos acordos 
que dela resultam emane dO_pensarnento nacional, dos inte-
resses naciomrls c_onjuntos, globais. · 

Não é possível que se ·dê a essa questão um tratame_nto 
caolho, estreito~ a partir da visão e dos interesses de um só 
governo. Dai por cjue , "Sr. Presidente, entendemos como 
acertada, como correta ' 

como correta, e até sábia, a posiçio adotada pelo Ministro 
Marcílio Marques Moreira, de convidar um Senador da Oposi-

ção a participar dessa reunião, na qualidade de observador, 
e dê, evidentemente, a partir daí, o testemunho e o relato 
a esta Casa de tudo o que viu e observou. 

O Senado Federal fez um proje_to de resolução, aprovado 
por unanimidade nesta Casa. segundo o qual o Governo brasiw 
leiro está obrigado a um rito procedimental e a_ obedecer 
um çonjunto de regras prévias no estabelecimento de novos 
acordos para a dívida externa. Entre os pontos fundamentais 
dessa resolução, Sr. Presidente, estão dois que considero priw 
maciaís: primeiro, o pagamento dos_ juros da dívída- externa 
brasih!ii"a e o pagamento do principal; em_ outras palavras, 
qualquer acordo que venha a Ser feito, visando a nOvos paga
mentos, não poderá comprometer serião aquilo qU.é fo-r o resul
tado_ positivo de receita e despesa do Tesouro Nac~onaL Signi
fica dizer, claramente, que somente um comportamento supe
ravitário da Administração Pública Federal permite que o 
Go.verno tenha recursos para fazer frente aos compromissos 
da dívida externa. Fica claro, então. que o Governo não pode 
lançar mão de recursos que não sejam aqueles estritamente 
originários do superávit fiscal que, necessariamente, tem que 
ser produzido pelo País. Isso também nos leva a concluir 
que para o Brasil não basta tão-somente um bom acordo 
externO~ não _b;Ista. tâo:SPtnen.Çe _o_~ter uma ~~z~~vel_x:_edução 
da dívida, mas é absolutamente indispensável que haja um 
ajuste económico interno; o que_ significa dizer que o Brasil 
rião 'pode -p·rescindii de uma reforma fiSCal efetiVa, duradoura, 
e.f(Cai; sem a reforma_ ftsç:al não há o superávit primário, neces
sário ·ao pagamento dos_jtirOS da dívida; e se·m o pagamento 
dos.j!lros da çi(vjda, evid~ntemen,te, Q Br~~il n~o pode reatci.r 
a sua conviv.ência com o Sist~m.a.Fit:Ianceiro)n~ern~ciçn~~l: 
· ·_0 · BfaSü excluÍdo do SisÚ~ma- Financeiro Internacional 

é. "Um pa.ís pária 'np ffiu~dó; ~xcÍ~ídÓ .do proCes.so de investi
mentos; conseqüentemente, é um pa{s que"_estagna, nã;o qeS- _ 
ce, não desenvolve,.não aumenta o_seu produto e não aumenta 
a renda per capita da sua população. 

. Daí por que, nesta hora em que estamos assumindo essa 
responsabilid3de,-_ep.ten_demos que é necessát:io dizer alguinaS: 
coisas a respeito desse, acordo. Pas forn;tOlS pelas quais ele 
vem sendo enCaminhado e também a resp~ito daquilo que. 
o S!!p.~do espera do novo acordo da dívida externa bra_sil~ira. 

, ·De fatQ •. Sr. P.r~~idente, 9 .Senado já estabeleceu os limi
tes, .as regras_; .os parãm~trqs par~ o acordo da ~ívida externa. 
Entre elas esta primeira, dt;~. qual já falei: .a necessidade de 
um superávit fiscal do Tesouro; em segundo lugar, o acordo 
da dívida externa não pode comprometer reservas monetárias 
do-~aís, em dólares, que sejam superiores à manutenção 
de .qu:;lVo mes~s 9-e importaç~a,. · 

Calcula-se que· as importações- brasileiras,.em média, se
jam da·ordem·de US$1,8 bilhão. A grosso modo, vale· dizer, 
essas importações chegariam a cerca deUS$ 2 bilhões, falando 
em números· redonUos. Em termos tnhls simples, devemos 
dizer que O comprometim-ento da reserva monetária-nãO pbde 
reduzir estas mesmas reservas abaixo de um nível de cerca 
de US$ 8 bilhões. Assegurado, nesse momento, um padrão 
de reserva monetária bem maio-r do que esse, segundo núme
ros rec-entes, em 'torno de US$ 26 bilhões, esta já é vma 
questão inteiramente superada; ou seja, o País, hoje, já conta 
com reservas suficientes para faúr frente a um a:córdo de 

dívida externa. 
O que não está resolvido, a nfvel interno, é a qiie~tão 

da reforma fiscal, ou seja, a rearticulação do nosso sistema 
tributário, do nosso sistema de arrecadação de impostos, a 
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reformulação do sistema tributário, a nova política fiscal que 
inclua redução de despesas e aumento da arrecadação. Isso, 
evidentemente, está no cerne desta questão; sem isso não 
teremos o que hoje se faz nece·ssário -no-País, que é a busca 
de um superávit fiscal, para termos um mínirrwde autoridade 
no que tange ao encamiuhamentQ do acordo da dívida externa 
brasileira. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, neste momento, é de 
se perguntar: mas se o Presidente Collor está viVenciando 
essa crise fantástica, essa crise sem precedente_s, pode uma 
representação brasileira fazer-se presente_ao Fundo Monetário 
Internacional? É evidente que sim, rorque quem tem assento 
no Fundo Monetário Internacional não é o Governo Collor: 
é o Brasil. - - - -

Em segundo lugar, o acordo firmado em 9 Qe julho de 
1992, cujoS princípios basilares já foram reconhecidos-e apro
vados pelo Senado - aliás, se não me engano, a partir de 
um relatório elaborado pelo Senador Ronan Tito-~ a partir 
de agora, o que temos que fazer é acomPã.Ollã.r a minuta 
do acordo que venha a ser redigida e, evidentemente, a 3.desã0 
que os bancos_credorcs, os bancos privados farão a esse acor
do. 

O Brasil coloca sete espécies de bônus, como se apresen
tasse cartas na mesa, e diz: "Senhores, escolham os títulos 
que melhor se adequam à substituição dos antigos título_s da 
dívida externa brasileira". Nessa troca, os bancos vão ter uma 
gama de opções que, evidentemente, lhes permita ver o que 
é melhor para si: se os bónus de descontos, .Se- os bônus ao 
par, se os bônus de capitalização de juros. Em todos eles, 
os devedores perde"!ll e ganQ.am U)ll pouco; da mesma forma, 
o credor Brasil perde e ganha um pouco. O importante é 
que essas novas formas de garantia; Ou Seja;os novt,s-títU.los, 
os sete ifistruthenfoS "que são Oferecidos agora aos bancos 
credores, na verdade, significam um montante de redução 
da dívída possivelmente da ordem de US$ 15 bilhões, o que 
significaria estarmos num nível de tratamento político; por 
parte do Sistema Financeiro, hoje, semelhante 3o dado _à Ar
gentina, ao México e ao Chile. Brasil entra também depois 
da Venezuela- praticamente é o último dos grandes países 
da América Latina a entrar nesse processo de acordo. Mas 
parece-me que isso aCabou sendo necessário-pelo próprio pro~ 
cesso histórico que se estabeleceu. Se o Brasil fosSe o primeiro, 
evidentemente, o acordo acabaria por servir de parâmetro 
aos demais. Com-issó-, oentão, tUdo aqUilO que foi conseguido 
pelos demaís pode também ser obtido pelo Brasil. 

Sabemos perfeitamente ·que os mais de oitocentos bancos 
que têm crédito junto ao Brasil, neste momento, deverão 
estudar, analisar e escolher as opçOes qUe melhor se adaptam 
às suas expectativas. Isso não ocorre~ agora, neste momento. 
Vai ocorrer ao longo dos próximos meses, e nós, posSivel
mente, só teremos esse acordo fechado, assinado o_term shee.t, 
ou seja, o contrato ultimado, assinado, consolidado, em julho 
de 1993. Daí por qué essa Assembléia do Fundo· Monetário 
Internacional tem pouco a ver com o esquema do acordo 
da dívida externa brasileira. Tem mais a ver, evidentemente, 
com a condução da nossa política económica interna; em ou
tras palavras; o que os representantes do _Fundo_ Monetário 
Internacional, e do próprio Banco Mundial, quererão saber 
é como o Brasil vai proceder, como o Brasil vai se comportar, 

· nos próximos meses, diante dessas expectativas que hoje se 
erguem no País. 

Pois aí é que a questão se abre, do ponto de vista político, 
para a situação crítica que estamos vivendo hoje no BrasiL 

É neste moniento que a questão ultrapassa os limiÍ.es'técnicos 
do Ministério da Economia e chega a esta Casa, ao Congresso 
Nacional e aos Partidos políticos. No dia 29 de setembro, 
a Câmara dos Deputados estará votando a autorização para 
o processo de impeachment contra o Presidente da República 
no Senado FederaL Significa dizer que, concluída a aprovação 
na Câmara, os autOs são remetidos ao Senado, e aqui o Presi
dente Mauro Benevides despacha pela instauração do pro
cesso. Ao despachar pela instauração do processo, ou seja, 
no mOmento em qUe o processo é instaurado e tem início 
no Senado, o Sr. Fernando Collor de Mello não é mais Presi
dente da República do Brasil, ou melhor, não exerce mais 
a Presidência, não ocupa mais a cadeira presidencial por um 
período de seis meses. Significa dizer que (:iossiVe1iTierifé logo 
ali, no dia primeiro de outubrq- quem sabe, dois dias depois 
da votação da Câmara - este País já tenha um outro Presi
dente da República. Isto tem que estar claro_ para todos nós; 
tem que estar bem visível, principalmente para quem hoje 
tem a responsabilidade de formular políticas de futuro, políti
cas projetivas, políticas que se estendem do pres;ente para 
mais adiante no tempo. De modo que-este elemento de racio-
cínio não pode agora s·er afas"tádo. · 

Se vier a ocorrer a aprovação do processo de impeachment 
na Câmara, o futuro Presidente~ Itarnar Franco, é quem vai 
assumir a responsabilidade de condução deste tema, ou seja, 
o tratamento da dívida externa e o cumprimento da Carta 
de Intenções assinada junto ~o I:'undo Monetário Interna
cional. O que isto- significa, Sr. Presidente? Significa para 
mim uma coisa simples, direta, primária, mas absolutamente 
evidente:·o futuro Presidente Itamar Franco, de uma forma 
ou de outra._estarâ cõmpronletido, modelàdo, obrig"ado a se-

- guii- a moldura da política económica traÇada pelo Ministro 
Marcílio Marques Moreira. Não entro no detalhe de que o 
Ministro irá continuar no cargo: Esta não é uma questão funda
mental; o que me parece essencial - não sei se isto- está 
sendo enxergado, visto ou percebido por outros setores no 
País - é que o futuro Ministro não poderá fugir a um fator 
absolutamente fundamental e essencial, que é o do ajuste 
interno. O ajuste interno da econorriia brasileira é responsa
bilidade inadiável; é responsabilidade que o· País assume e 
que, portanto, coridiciona o futuro, qualquer que seja o Presi
dente da República que venhamos a ter, seja ate-um p-rimeiro-
ministro quem venha a coordenar a administração da nossa 
eeonomia. 

Sr. Presidente, faço, portanto; este registrO para deixar 
clara a minha visão a respeito do assunto. Em primeir0-1liga·r. 
considero que esta_mos diante de uin bom acordo :-- e~e n~q 
é um mau acordo e sei que é partícipe desta opinião o ilustre 
Relator da matéria na Comissão de Assuntos Econô"rrticos, 
Senador Ronan Tito. Em se·gündo lugar, á par de se! um 
bom acordo, ele abre as portas do Sistema Fínail.ceiró Interna
cional para o Brasil. E ao reata_r.a convivência. do Srasil com 
o Sistema Finanef:!iro Internacional, esse acordo obriga o nosso 
País a estabilizar a sua economia. -

Não se trata, no meu modo de entender, de uma interve
niência externa, nãO se trata de áfrO-nta_ã_ riOSsa soberania: 
trata-se, sim, de uma opção soberana que o Brasll faz, através 
do Senado da República, no sentido de estabelecer o s.eu 
superávit fiscal para fazer frente a essa dívida. E, ao estabe
lecer esse superávit, evidentemente ele vai também garantir 
a estabilidade econômica, ou seja, a redução da inflação para 
níveis suportáveis, níveis civilizados. 

:., ... . , 
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Desse compromisso, o futuro Governo- qu-eio crer~ 
não pode fugir. O modelo pelo qual isto vai ser obtido, se 
através de uma politica anti-recessiva ou de uma política de 
estímulo ao crescimento, se é que istO é posSível, não importa. 
não vou entrar nesta questão; o que importa é que futuro 
Governo não poderá deixar de produzir superávit fiscal e 
estabilização da economia. Porque este não é um compromisso 
do Governo Collor: é um compromisso e -uma responsabi
lidade do País, sob pena, evidentemente, de voltarmos a sofrer 
um processo de exclusão da economia mundial,_de margina
lização em relação ao Sistema Financeiro, e d~?_JCStabele
cermos as mesmas condições que transformaram os anos 80 
na chamada "década perdida" para o Brasil. 

Sr. Presidente, esta é a minha_ opinião pessoal, individual; 
não representa o pensamento do meu Partido. De qualquer 
forma, nesta hora, é muito importante que -se faça ó registro 
dessas posições, para que, no futuro, ao sermos cobrados, 
possamos responder a essas cobranças. O futuro está vindo 
tão rápido, tão acelerado, que, sem o percebemos, ele já 
está aqui. Não é nenhum absurdo o que estou dizendo. Hoje 
é dia 16. É possível que, dentro de 15 dias, este País já tenha 
um outro Presidente da República e, portanto, uma nova 
formulação da nossa política económica. Quando chegarmos 
lá, a conscíênc_ia_ do_ País_, da Nação, a consciência dest_e Çon
gresso terá de estar atualizada, viva, voltada para a realidade 
que está aí. 

Eu diria, Sr. Presidente, que o que temos hoje, no Brasil, 
é o mal de Parkinson, uma doença_ crónica e progressiva -
não sei se é curável ou não; e a crise do Sr. Ferna.ndQ Collpr 
de Mello é cardiovascular-aguda. Então, vejam V. Ex"s, temos 
um do_ente de mal de Parkinson, que sofre também uma crise 
cardiOvascular agu~a~ Cura-se a angina do peito, a doença 
do coração, mas o doente continua não controlando o ~eu 
sistema nervoso, ou seja, continua com essa grave doença, 
que é o mal de_ Parkinson, Temos que enfrentar essa dura 
e amarga realidade c perceber que aquilo que parece bom 
pode ser ruim, e aquilo que parece ruim pode ser bom. 

Parece que os homens que _estão pensando no futuro 
imediato, que estão articula_ndo_ o processo que se vai estabe
lecer no Brasil, não têm maturidade suficiente para esta refle
xão. Talvez até tenham, mas não custa nada avocar-lhes esta 
reflexão e alertá-los para o fato de que o fim da Era Collor 
não será o fim da doença crônica de que está sofrendo .a 
economia do País. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O Sr. Ron~m Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem, 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Çoncedo a 
palavra ao nobre Senad.or. 

O SR. RONAN TITO (PMDil.- MG. Pçla ordem.)
Sr. Presidente, fui citado nominalmente pelo meu colega de 
Bancada, o eminente S_enador Cid Sabóia de Carvalho. S. 
Ex• disse que estive no Canadá c não informei a· casa o _que 
pensam, nesse país, a respeito do Brasil. Isto ocorreu, porque 
o Senador não teve oportunidade de ouvir todo o meu pronun
ciamento. No finã.l, comecei a fazer digressões, comparando 
o que existe no-Estado canadense e no Estado brasileiro. 
Pedi, inclusive, que fizesse parte dos Anais do Senado Federal 
um editorial estampado no jornal The Globe and Mail, de 
Toronto. Tentei traduzi-lo aqui; depois, no meu gabinete, 
fiz uma tradução manuscrita para entregar à Taquigrafiã. No 
entanto, neste momento, para que não paire dúvida de que 
fiz essa reflexão, de que contei o que houve lá e, mais do 

que isso. de que trouxe um testemunho, vot,~ entregar o original 
do artigo publicado pelo referido jornal. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Documento a que se refere o Sr. Ronan Tiro em 
seu discurso. 

THE MONEYOFCOLLOR 

White a Houdini-!ike escape is still possible, the corruption 
scanda.f that has shaken the presidency of Brazil's Fernando 
C./)_l!fJr de Mello no11-~ ~eems all but certain !_o pull him down. 
This week, the leader of the lower house of Congress gave 
Mr. Collor one week to prepare his defence against charges 
that he collected millions of dollars from a kick-back scheme 
rwi by h is former campaign treasurer. Newspapa polis indicare 
rhat if a Võte is called as expected !ater this month, the President's 
opponents will easil_v garher the two-thirds majority required 
for impeachment- if Mr. Collor doesn't resign first. 

It is easy to view ali this as a debacle for Brazil. The 
disgrace ofthe dashing young_Mr. Collor_, r~!! first freely elected 
president since the military ended its 21 year grip on power 
in 1985, has shaken whal little faith Brazilians still had in 
rheir politica[ class. lt revealed a matrix of corruption that 
makes eve-n the n1ost jaded Brazilian gasp. Perhaps most se
rious, it has paralyzed the national govemment at a time when 
the country needs firm leadership to overcome its~ persisfênt 
economic crisis. 

Looked at another way, though, the Collorcrisis is a victor 
for Souch America's largestcountry. ln Rio-de Janeiro, São 
Paulo and other cities wh_ere- high_level corrJ.lplion once drew 
only shrugs, hundreds of thousands of Brãzilians have take 
to the streets to call for the ouster of Mr. Collor and an end 
to govemment graft. ln Congréss, the in;.peachment process 
has so far worked justas the framers of the constitution i_nt~nd~d. 
And the military, though still influential, has shown little sign 
of intervening. lf the countrY:s politics have heen turned upside 
down, its democratic institutiotls have stayed resolutely upn"ght. 
ln Brazil, that is no small achievement. 

0 SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Beni_Veras. 

O SR. BENI VERAS (PSDB- CE. Pronuncia o seguinte 
diSCUfso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

-- - Lemos u·ina maféria publicada no jornal O Estado de 
S.Paulo, no último fim de semana, que nos chamou a atenção 

· e, por isso, passamos a lê-la: -

"Armado para a guerra, o Presidente Fernando 
Collor liberou, na terça-feira à noite, seu batalhão de 
choque para deflagrar, se precisó foi", urit-bomba:rdeio 
aos adversários, que inclui divulgação de documentos 
e detalhes sobre a vida pessoal de cada um. "Não CcS.ca
pará ninguém", avisam deputados integrantes do pri
meiro escalão do governo, que no final da semana pas
sada começaram a se municia.r de ch~ques, extratos 
bancários, recibos de depósitos .... _ e.todo o tipo de 
denúncia contra os opositores do Presidente." 

É uma pena que, num país corno o Brasil, ainda se esteja 
sujeito a esse tipo de má política, em que o Governo Federal, 
com toda a sua prepotência, pode lançar contra o cidadão 
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comum, no momento que deseja, todos os seus instrumentos 
de coação. de maneira que as pessoas temam o Governo e 
não se encorajem a denunciar os males que ele por acaso 
esteja praticando. 

No presente momento, o País todo está assistindo a um 
festival de malversação de recursos_ públicos, de mau uso dos 
cargos públicos, de maneira que quase nada nos horroriza 
mais. São fatos como C$SCS que confirmam que o p-apel atual 
do GQverno Federal é profundamente deformado e que, 
apesar de tudo, ele continua achando que esse_ é o bom 
caminho. Do contrário, não teria coragem de ameaçar as pes-
soas com esse tipo de atitude. . . 

Lemos também uma entrçvista do Presidente_ do Banco 
do Brasil, Sr. Lafaiete Coutinho, em que ele faz co.mentários 
a respeito do que pode fazer contra a população. Diz ele, 
por exemplo, que: 

" ... o Sr. Tasso Jereissati, a quem dei dinheiro 
numa operação que era boa, fez um negócio com o 
Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) que precisa 
explicar. Já que ele é uma vestal, tem que explicar 
por que o IRB comprou ações do Sr. TassO Jereissati 
e do seu secretário d~ Fazenda, Deputado Sérgio Ma
chado. Por que não comprou da Srahma?" 

Ora, não é nada estranho que o Banco do Brasil ou 
o Instituto de Ressegüros do Brasil façam operações de rotina 
constantes do seu modo de operar com empresas como a 
do Sr. Tasso Jereissati. Ela é uma empresa de bom c:onceito, 
em dia com os seus impostos, com uma boa situaçãP de mer
cado e que está incluída, portanto, no universo- de empresas 
com quem os bancos podem operar. 

Isso me traz à mente uma operação que o Governo Fede
ral deflagrou no começo do ano passado, contra o Governo 
do Ceará, quando este denunciou que havia pessoas procu
rando agenciar, junto às prefeituras do Nordeste, a venda 
de cisternas com a_trtorização expressa do Ministéri_o_da Ação 
Social. Naquele momento, a empresa já ia com o documento 
que liberava o recurso no Ministério da Ação Social. Essa 
operação fraudulenta, denunciada ao Ministérib, concluiu, 
incrivelmente, pela culpabilidade do repórter que havia de
nunciado a operação, e não pela responsabilidade do _Minis
tério da Ação Social. O tempo encarregou-se de comprovar 
que realmente havia, por parte do Governo e desse Ministério, 
uma ação delítuosa, que facilitava o agenciamento de recursos 
públicos para certas prefeituras. 

Agora, quando o Sr. Lafaiete Coutínho levanta essa qu~s
tão, para ajudar os Srs. Senadores a compreenaer melhor 
a operação, citarei alguns fatos. 

Através da Resolução n" 460, de r de janeiro de 1988, 
o Conselho Monetário Nacional aprovou regulamento discipli
nando a conversão em investimentos no PaíS de créditos sujei
tos a acordo de restauração da dívida e"terp.a brasileira. 

Como forma de assegurar que o Nordeste e 01.itra_s regiões 
mais carentes do País viessem a ser beneficiadas com o prog!a
ma, o art. 29 da mencionada Resolução estabele:~u que 50% 
dos te tos da conversã_o seriam destinados às áreas, de a_tuação 
da SUDENE, SUDAM, Espírito Santo e Vale do Jequití
nhonha. 

O Instituto de_ Resseguros do Brasil, detentor de créditos 
externos, interessado em promover sua conversão em investi
mentos no País, selecionou projetas na área de atuação da 
SUDENE para aproveitamento dos créditos destac;ados na 
regulamentação do programa de conversão. 

Entre os projetas selecionados pelo IRS. foi incluída 
a FRUTOP !.._ Produtora de Alimentos S.A. - da qual o 
Sr. Tasso Jereissati é acionista minoritário e de cuja direção 

_ está afastado há bastante tempo, uma vez que exercia cargo 
público. 

A FRUTOP é uma indústria do setor de alimentos cujas 
atividades CO)llpreendem a produção de _cocos, sua industria
lização e comercialização. Trata-se de empresa que incorpora 
modernas técnicas de produção agrícola, utilizando sementes 
importadas, desenvolvidas pelo Instituto de Pesquisas_de 
Óleos e Oleaginosas da França, o qual continua prestando 
assistência técnica ao proj_eto. 

A plantação de cocos daFRUTOP compreenae uma área 
de 3.100 hectares. Seu potencial de produção é de 24 mil 
toneladas/ano de coco, assegurando à unidade industrial o 
suprimento de matéria-prima para a fabricação de coco ralado, 
leite de coco e outros derivados. 

Esta unidade industrial está_em funcionamento há alguns 
anos, com presença forte no mercado nacional, participando 
com cerca de 22%- das vendas totais do setor. Atualmente, 
a FRUTOP é uma realidade de sucesso, com resultados finan
ceiros crescentes em funç·ao do aumento continuado da- produ
ção agrícola que assegurarão o retorno do investimento reali
zado. A decisão do IRS em participar do capital da FRUTOP 
fundamentou-se em exaustivas acilises de viabilidade econô
mico-financeira, cUjas prOjeÇões, ConSideradas satisfatórias à 
época. têm-se confirmado a cada ano. 

É, portanto, uma operação absolutamente regular e nor
mal. As empresas nacionais- do Nordeste, do Sul, de todo 
o País enfim, têm necessariamente qüe operar com os bancos 
ofícia'iS, dadas as· dimensões desses estabelecimentos bancá
riOS. ·o Banco do Brasil é um deles, _e é natural que qualquer 
empresa nadOnal tenha operações com essa instituição finan
Ceira. Não há, portanto, nada de novo, nada de especial em 
que a FRUTOP tenha operações com o Banco do.Brasil.Rea
lizaram, portanto, uma operação rotineira. 

ü'-que causa estranheza, nessa.questão, é a forma como 
fC~lOcada essa operação: por uma autoridade de responsa

- bilidade, o Presidente -dO BánéO do)lra.s.i_l, que declarou essa 
operação "como boa", regular e normal, segundo suas pró

-prias palavras. Tendo o controle do Banco do Brasil, ele pode 
julgar esta operação, que, aliás, já foi avaliada no devido 

__ tempo. Quando ele ameaça, apenas usa indevidamente urna 
posição de gestor do grande banco do País, para coagir uma 
pessoa ligada a uma empresa ou ligada à política. Não há 

_ mal em que um empresário use o Bcinco do Brasil. Ê correto 
é lícit_q _que empresários, assim ~mo operários, intelectuai~ 
e outrOs profissionais operem com aquele Banco. É por isso 
qúe ele existe. Entretanto, quem tem empresa acha-se mais 
vulrierável, porque a empresa é obrigada a transacionar com 
órgãos públicos, e pode ocorrer, a qualquer momento, de 
urit -mau gestor de órgão público a escol11.a para alvo de suas 
ameaças ou de seus ódios. MesmQ que uma empresa seja 
con-siderada correta, ao ser colocada .sob uma _fiscalização iit
tensiva, ela pode ser alvo de um auto de infração, que, mesmo 
-não sendo justo, para que seja piovada a sua não justeza 
exige da empresa um esforço muito grande e pode prejudicá-la 
ao longo do tempo.Essa autoridade, portanto, tenta se preva
l~cer de sua_condição para ameaçar uma empresa que nada 
deve ao Governo Federal. Lastimo que o Dr. Lafaiete Couti
nho não sinta um certo pudor de vir a público com esse tipo 
de ameaça, que expõe o _s_e_u_ cará_t_er partidário no comando 
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de um órgão pdblico, que não é dele, mas da população 
de todo o Pais. 

Fica, portanto, a minha estranheza com a_atitude- do Sr. 
Lafaietc Coutinho, que, infelizmente, apenas confirma que 
existe, da parte do Governo Federal, uma estrutura de poder 
antidemocrático que ameaça, que coage a população, que 
tem aqui a sua expressão viSta através--das páginas- de um 
jornal de circulação nacional, e que tem no Dr. Lafaiete um 
dos piores exemplos. Felizmente está próximo o dia em que 
nos veremos livres deste grupo de funcionárioS qüe tari.tó"en:x:o:: 
valham o nosso País. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Copcedo a 
palavra ao nobre Senador Marco. Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores: 

Venho à tribuna desta Casa para tratar- de um tema da 
mais alta relevância para o desenvolvimento do País. 

Refiro-me à informática, segmento do setor de tecno
logia, que responde de forma significativa pelo processo de 
afirmação do Brasil no contexto das nações. Não foi por outra 
razão que, ao longo de toda a minha vida pública, quer seja 
no Legislativo como Deputado Estadual, na Câmara_Federal 
e aqui no Senado, ou no Executivo, como governador de 
Pernambuco, Ministro da Educação ou no Gabinete Civil da 
Presidência da República, procurei oferecer o melhor dos 
meus esforços e participação ativa em todos os empreendi
mento s ligados à informática. 

Foi assim, por exemplo, que à frente do Governo do 
meu Estado, no período de 1979 a 1983, dediquei prioridade 
máxima ao setor, incluindo no meu programa de governo, 
projeto como o pólo de informática de Pernambuco, que fez 
surgir no Estado _as primeírãs indústrias produtoras de equipa
mentos (hardware), fortalecendo as empresas_de serviços res
ponsáveis pelo desenvolvimento dos programas lógicos em 
computador, os chamados "software". Naquele mesmo perío
do, viabilizamos, em articulação com a extinta Secretaria 
Especial de Informática-SEI, a criação do centro Latino para 
o Desenvolvimento da Informática-CLADI, órgão de inter
câmbio e cooperação com os países latino-americanos, com 
sede em Pernambuco e que hoje poderia oferecer contribuição 
relevante ao País n"O âmbito do Merçoso.l, caso não tivesse 
sido extinto pelo governo estadual em 19_8_7. 

A articulação e o diálogo aberto e permanente com as 
entidades representativas do setor, também se constituíram 
e se constituem exercício-perene' da minha atiVfdade política. 
Assim, tenho procurado fazer com a SUCESU (SõciCdade 
dos Usuários de Computadores e equipamentos Subsidiários), 
a ABICOM (Associação Brasileira de Ind!3-stria~ ___ Pro9utoras 
de Computadores), a ASSESPRO (Associação das Empre~sas 
de Serviços de Processamento de Dados), a APPD (AS$_0-
ciação dos Profissionais de Processamento de Dados), e com 
a ABEP (Associação-Brasileira das Empresas Estaduais de 
Processamento de Dados), e tantas outras entidades que 
atuam no setor. 

Este trabalho, me levou a receber o reconheCimento da 
categoria através da SI.J<:;ES_~ nacional, que ltle conferiu em 
1983 o prêmio "Byte de Ouro" CJ.Ue guardo com especial cari
nho. 

No mesmo ano de 1983, quando concluí o meu período 
de governo e iniciei o meu primeiro mandatO nó sen:ado' Fede
ral, contil1uei o trabalho de articulação no setor-de informática, 
não só participando de seminários e palestras, mas também 

of.:r_ec~nd,o a minha contribuição a projetes legislativos ligados 
à regulamentação da carreira do profissional de processamen
to de dados e também à formulação da lei que regula o funcio
namento do setor de informática e que ficou cOnhecida como · 
a 'Lei da Reserva de Mercado', pelos dispositivos de proteção 
à indústria nacional que passaram a vigorar desde aquela data, 
com vigência até o dia 28 de outubro deste ano. 

Sem dúvida, o setor de informática no Brasil passará 
a partir de outubro próximo por transformações significatiVas, 
se -ajuStando assim às mutações que estão se processando no 
mundo em todos os setores da atividade. . . . 

-" A co~~!iJuiçã_o de bloco~ econôm.ic<;>s co.ffi:o os t~g~e~_~siáti
cos (bastante ativos no próprio setor de ínfoinlática), da Euro
pa- uriifiCada, do Mercosul e mais recentemente o NAFTA, 
envolvendo os Estados Unidos da América, Canadá e o Méxi
co, consolida as previsões de que o fim do século XX está 
sedimentando as bases de um mundo que aponta para dois 
movimentos importantes: a integração e a competitividade. 

Esses fatoS privilegiarão certamente "aqueles países ou 
blocos que dispuserem, dentre outros atributos. de melhores 
recursos tecnológicos. . 

Daí por que, muito a propósito da proximidade do prazo 
de alteração da Lei de Informática, venho neste pronuncia
mento sinalizar para a necessidade de refletirmos sobre o 
momento em que vive o setor de informática brasileira e que 
decisões e açõe_s estratégicas devemos desencadear. 

Neste particular, quero ressaltar que acontecimento da 
maior relevância estará ocorrendo coincidentemente no perío
do de 16 a 23 de outubro próximo no Recife, com a realização 
da Feira e o Congresso Nacional de Informática, anualmente 
promovido_ pela SUCESU-nacional. 

Trata-se de um dos maiores acontecimentos do Setor de 
Informática Nacional e que anualmente congrega empresas 
nacionais e internacionais do se to r, no Rio de Janeiro e em 
São P~ulo. 

A realização do Congresso da SUCESU no Recife já 
contém em si uma decisão importante, que mereceu de minha 
parte, em encontro recente que mantive com o Presidente 

da SUCESU nacional, Dr. Otacílio Schuller, e o Presidente 
da SUCESU regional em Pernambuco, Dr. Frederico Frazão, 
as congratulações pelo descortino e sentido inovador do Em
preendimento, que aqui reitero. 

O que é mais substãncíiif"e--que tiVelnõs--a opoituriidade 
de conhecer no aludido encontro -e isto é o que distingue 
este Congresso Nacional de Informática -. será a oportu
nidade para ampliação e aprofundamento das discussões com 
vistas ao novo momento que o setor vai atravessar. 

Na verdade, na esteira das alterações dos dispositivos 
legais qUe regulam o setor de Informática no Brasil, existem 
çm processo de manutenção programas com grande capaci-
dade reestruturadora. - - ---" 

Tais programas reestFUturadores envolvem tãnto o seg
mento de haidWare quanto ao setor de software, arribes com 
igual relevân~ia. O segmento de software, especificamente, 
tem sido objeto dos Pólos de "Software". 

Entendo que pela capacidade inventiva, cfíatiVidade e 
flexibilidade intelectual dos brasileiros, podemos avançar com 
velocidade diferenciada neste setor apropriando-nos vanta-
gens c01:npetitivas. -- - -- - -

--os meçanisrilo~ de capitalização do setor através_ de con~ 
tribuições -que se originarão de percentual do faturamento 
de grandes empresas que atuarn no País, produzirão, Certa-
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mente, além dos recursos necessários ao desenvolvimentq_ de 
Projetes que impactarão positivamente no grau de compcti
tiV'fdade destas Empresas, no fortale.cimento de empresas na
cionais geradoras de software, assim corno propiciarão às Uni
versidades c Centros de Tecnologia, coqdiçõe~ de_ se integra
rem com as empresas neste processo de d_csenvolvimento tec
nológico. 

Entendo que estas idéias que estão se desenvolvendo 
de forma integrada entre as entidades representativas do setor 
de informática possam merecer análise e regulamentação no 
âmbito do Congresso Nacional. 

Desde já reitero a importância de promovermos a implanw 
tação destes programas da forma mais distributiva possível 
a nível de localização _espacial, em Estados do Pais que dispow 
nham de condições de se constituircm em centros _de propaw 
gação e desenvolvimento tecnÇ>lógico. 

Neste particular, o Estado de Pernambuco, não só por 
sua locanzação geográfica estratégica,-mãs··prinêip'âlmentc por 
dispor de uma base instalada tanto no que diz respeito- à 
disponibilidade de Universidade c Centros de Pesquisa no 
setor de inforlnática, inas tàinbc!m no setor empresarial dir~taw 
mente ligado à infofmãticã-e rili\is-Ufil -Segme·otO industrial 
afivo, certamente deVerá merecer um tratamento- adequado, 
através de sua escolha com um dqs pólos de Software no 
BrasiL 

O SR. NEY. MARANHÁO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte _discurso.)- Sr. Presidente. Sr••· e Srs. Senadores-: 

Em pronunciamento anterior, solicitava .eu a transcnçào~ 
nos Anais_ desta Casa, de carta em que o nobre P_residcn_te 

- do Banco do Brasil, Senhor Lafa_iete Coutinho Torres, refu
tava ?_um ma~utino,de.São eaulq_, aC!J.Sações torpes e caluniow 
sas que lhe haviam sido assacadas. _ _ __ 

Declarando-se um administrador público que se- pautava 
na absoluta transparência de seus atos, o Presidente do BanCo 
do Brasil mostrava como eram distantes da realidade as afir
mações de que aquele cs_tab!;!lecimento de crédito se utilizara 
de táxis-aéreos d_e_ empresas de propriedade_ do Senhor Paulo 
César Farias. 

Disse eu, então, que o Senhor Lafaiete Coutinho Torres 
era reconhecidamente probo e capaz,- que sua honestidade 
de propósitos e os resultados que alcançou classificam sUa 
administração como uma das mais operantes na história do 
Banco do Brasil. 

Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebo cópia de 
correspondência semelhante, dirigida à Revista Veja, pelo 
(!i_rigente da Caixa EccinôiniCa Federa_l. Trata-se desse jove!TI 
Alvaro Mendonça 1 únicir, qUe-com o brilho de seu re_conhecido 
talento, de Seu tino administrativo , vem imprimindo, ao 
organismo que preside, um ritmo poucas vezes observado 
ein uma instituição oficial de crédito. 

Ademais o Complexo Industrial-Portuário de Suape, emw SegundO Álvaro Mendonça, a Revista Veja iflsistindo em 
preendimento reestruturador d~ econo.mia _de Pernambuco m~nipular 9s fatos, teima em induzir o leitor ''A crer que 
que tive no meu governo a opotturtidade. de implantar. a a Caixa Económica F'ederal,fu'ma-instli:uição financeira defici-
grande maioria das obras de in_fra-es_trutur_a ,_hoje disponíveis tária e perdulária." E em atribuir à sua administração e à 
com investimentos de m~is deUS$ 150 milhões, tem na con- _do Doutor Lafaiete Coutinho Torres, "responsabilidade inte
cepção do seu processo .de .. consolidação-, a id~i~_ de consti- - grarpClas dificUldade~ que hoje a Caixa enfn!ritã, ignorando, 
tuir-se em um grande centro receptor das chamadas indústrias deliberadamente, que os problemas vivenciados a partir da 
de ponta_, que certamente dem~ndarão o uso dos recursos · iriC:órporação do ex-BNH." 
de informática, tanto em termos de equipamentos (hardware) Esclarece., então, .Álvaro Mend_on,ç.a, que, embora suces-
quanto em função de programas "software". sora do BNH ,_a Caixa não recebeu. daquela extinta instituição 

Neste sentido, reiteio a minha disposição permanente "adequados n(veis de provisão para perdas decorrentes de 
em participar dos debates e reflexões que embasarão o d.esen- . Jjo~nciamen~9S concedicj.os ~ fLinda tornou-se responsável pelo 
volvimento dessa nova estratégica ligada ao setor de informá- ri~ç_o de créP,ito. das operações realizadas com reCursos do 
tica, que se avizinha e que certamente demandará da dispOni- FGTS." 
bilidade de um Plano de Ação conca~enado entre _o Congresso _ Lembra, ainda, Álvaro Mendonça fator que considera 
Nacional, Governo Federal, Est<;idos e Municípios, Universiw de "extrema importância na· análise dos problemas da Caixa: 
dades, Centros de pesquisas ·e Empresas privadas, usuárias - A expectativa criada em relação à definição de critérios e 
ou produtores de bens e serviços de i.nfor.má~ica, envolvençlo _ -·padrões para. rolagem das dívidas dos Estados _e MunicípioS 
enfim todas as entidades representativas do setor. ._recrudesceu a inadimplencia_das operações com recursos do 

A realização do_ Congresso Nacional de Informática e FGTS". Pois, enquanto aguardavam as decisões a_re.speito, 
da Feira de Informática em Recik, no períOdo_ de 16 a 23 os devedores. pararam de pagar, impossibilitando a realização 
de outubro próximo, será sem dúvida mais uma oportunidade de renegociadores antes óo encerramento do exercício de 1991, 
ímpar para o aprofundamento das discussões destes relevantes _com conseq-ente postergação para 1992.~' 
temas e ocasião para lançar as bases-do Pólo de ;ioftware __ ·Esclarece ele, então, que 05 esforços ~a Caixa para rece-
de Pernambuco. bef os débitos· vencidos esbarr~m em long_ils pendências judi-

Para finalizar, quero reforçar a minha conViCção r o traba- ciais, e que a própria União deve à Caixa 1,9 bilhão de dôlares, 
lho competente e articulado que vem sendo desenvolvido entre referentes a· operações junto a diversas Empresas Estatais 
a SUCESU-nacional à frente do_ Dr. Otacílio Schuller e a __ e_TesoUJO N;;tcional. E que· ela tem, ainda, créditos receber, 
SUCESU-Pernambuco, através d~ seu Presidente, Dr. Frede- ~do _FCVS, 9a ordem de 2 bilhões de dólares .. cteçprref!tes 
rico Frazão, o que garante já o êxiro-do E~efifó,-teafirinando __ de_res.(duos de contratoS do-sfstenia-firi8.nteiro de habitação. 
daqui a minha dispOSição de oferecér 6 apoio é contribuição Desfaze"rl'd'o um a u~·. ~·~ e_quívo~~~ ~~k~!adõs -~a matéria 
que se mostrarem necessários ao alcarice dos objetivos deste jornalística, -o Senhor Presidente da Caixa se revela o admiois-
relevante Empreendimento. tractor austero e consciencioso que mostrou até agora S_er, 

Muito obrigado. à frente daqUela instituição. E, sobrefudo,_zelo~o em corrigir, 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a para a opiniãô pública, os erros de julgamento que, de modo 

palavra ao nobre Senador Ney Mar:aq.hão. apressado, e l~yiano, são diVulgados. 
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Ao requerer a transcrição, na ata de nossos trabalhos 
. desses esclarecimentos do Senhor Presidente da Caixa Eco~ 
nômica Federal, Alvaro Merldonça Júnior, o faço, Sr. Presiw 
dente, Srs. Senadores, para o registro mais fiel da posição 
desse adminbtrador que merece nossosen_cómios, e que~ como 
nordestino, orgulha aqueles que, nordestinos como eu, mili-
tam na vida pública. -

Tenho dito. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY 
MARANHÀO EM SEU DISCURSO: 

Srasilia, 4 de setembro de 1992. 
nm· Sr. 
Mário Sérgio Conti 
M.D. Diretor de Rr::dação da Rcvi~ta Veja 
São Paulo -:- SP _ 

Prezado Senhor, 
Reporto-me-- à Vossa Senhoria por não concordar com 

as afirmações irresponsáveis c inverídicas veiculadas na maté
ria "O prejuízo revelado", edição do último dia 2._ Essa publi~ 
cação insiste em manipular os fatos, induzindo o leitor a crer 
que a Caixa Eco_nfunk.a Federal é uma in~tituição financeira 
deficitária e perdulária. Veja atribui à minha adminiSti'ação 
e à do doutor Lafaietç Coutinho Torres responsabilidade inte
gral pelas dificuldades que hoje a Caixa enfrentr;!, ignOrando, 
deliberadamente_, que os problemas vivenciados pela atual 
administração vêm de há muito tempo, especialmente a partir 
da incorporação do cx-BNH. ... __ _ 

É importante destacar ainda que, embora su~~ssora do 
BNH, a Caixa não recebu daquela extinta instituição adequa~ 
dos níveis de provisão para perdas decorrentes de -financia
mentos concedidos e ainda tornou~se responsável pelo risco 
de crédito das operações realizadas com r_eçursos do FGTS, 
inclusive daquelas já contratadas pelo ex-BNH. Há também 
outro fatoi de extrema importância na análiSe dos problemas 
da CaiXá:"o~re-x.pe<:tatrva criada em relação à definição de crité~ 
rios c padrões para rolagem das dívidas dos Estados e _Muni
cípios recrudesceu a inadimplência das operações com recur~ 
sos do FGTS. Enquanto aguardavam as de_cisões a respeito, 
os devedores pararam de pagar, impossibilitando a realização 
de renegociações antes do enc~rramento do exercício de 1991, 
com conseqüente postcrgãÇão para 1991. 

Apesar de todos O$ nossos esforços para recebermos os 
débitos vencidos, nem sempre_ é fácil e muitas vezes envolve 
longas pent:lências judiciais. A própria União deve à Caixa 
1,9 bilh&o de dól_ar~s. referent.t; a _operações junto a diversas 
empresas estatais e 'Tp.;:our. ,. .. ~...; . .,al. Temv.~ .:linda créditos 
a receber do FCVS, da orar;;::n • ..;,, ~ bilhões dt! dólares. decor~ 
rentes de resíduos de contratos do ~i.~:.tema FinanCe:iro de Habi~ -
tação. 

É do conhecimento público público e, portahLV óeSsa 
revista, que o grupo técnico constituído pelo Ministério da 
Economia, em sçu relatório final, reconhece os créditos devi
dos pela União à Caixa. O não recebiffiento d~sses recursos, 
os quais vêm sendo reclamados insistentemente pela atual 
administração da CEF junto ao MINECON, tem no~ levado 
a atuar no mercado interbancário, dentro dos padrões de nor~ 
malidade, com eventuais acessos às linhas de crédito d6 Barico 
Central. Mas, ao contrário do que, espalhafatosamente, publi
cou Veja, a Caixa:-nào tem se valido desse expediente com 
"freqüêncian ou--dele ''usado e abusado''. Em 1992, operamos 

apenas por duas vezes nessa linha de créd~tp, ai~cia assim 
por prazo médio de um dia . 

Nesse c_onti::xto, viu-se a Caixa impossibilitada de publicar 
o seu Balanço/91, pois a realização ele provisões na forma 
disciplinada pelo Banco Central provocaria resultados antagô~ 
nicos nos exercfcios de 1991 e 1992. Assim, propusemos e 
aguardamos a excepcionalidade junto ao Conselho Monetário 
Nacional sobre o tratamento na co-nstituições das provisões 
para risco de crédito, notadamente nas operações de longo 
prazo junto ao setor público, principalmente no que se refere 
à parcela da dívida ainda não vencida. 

A propósito. é importante ressaltar que a quase totalidade 
dos -valores vencidos e registrados em conta de créditos em 
liquidação decorre de operações com o setor público contra
tados anteriormente à assunção da atual Administração da 
CEF. 

Finalmente, a Caixa não "torrou•• recursos em custeio, 
pelo contrário, superou as expectativas. Segundo as metas 
estabelecidas pelo Governo no seu programa de contenção 
de gastos (Decreto n" 17, de 19-2-91) os órgãos federais deve
riam apresentar em 1991 uma redução real_ da ordem de 10 
por cento em relação ao ano anterior. A Caixa, no entanto, 
registrou uma redução real da_ ordem de 13 por cento, sem 
descuidar do necessário aprirrioramentci de_ seus controles, 
registrando uma queda de 50 por cento nas pendências contá
heis no período de junho/91 a junho/92. 

É fácil fazer matérias escandalosas e mentirosas como 
esta em que Veja denigre a imagem da Caixa Económica 
f' tenta atingir a minha honra pessoal como seu adminis~rador. 
Sem uma anªlise glo!Jftl de n~ssos problemas, os quais vem 
se formando há mais de duas décadas! rião -é pOssível descrever 
com isenção e seriedade_ nossa atual _sitt~.a_ç_ão~ _f_Qr fim, se~hor 
diretor, tanto na iniciatiVa privada como na adminis~ração 
pública sempre me pautei pela austeridade e probidade, não 
podendo aceitar_ a maledicência embutida na afir~ação de 
que sou "compadre" do doutor Lafaiete e que autorizo opera
ções duvidosas com o objetivo de contemplar amigos ou pes
soas ligadas ao Governo Federal. Imparcialidade e informa
ções idóneas devem orientar a iinprensa séria e conseqüente, 
mas, lamentavelmente, esse postulado do joi'ri"alismo-univei"sal 
não é adotado por essa publicação. 

Cordialment .... - Alvaro Mendonça Júnior~ Presidnete 
da Caixa Ecor·3ml":''"' Federal. -

O SR. ·:RESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
pal?''ra ao .1obre Sena4or Pedro Simon. 

v S .. <. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o se
guinte díscurso.) --Sr. Presidente, Srf! e srs. S.en:;tdores: 

P.ec:"i. dia 9 do mês corrente, o AvisQn' Ql;i3/0M-7/415, 
do Exm'-' Sr. MinistrO da Aeronáutica, Bi'igãdeiro-do~Ar, Só~ 
crates da Costa Monteiro, pelo qual encaminha respostas, 
elaL.. ..... :;daS pelo Departamento da Aviação Civil - DA.C, _ 
ao nosso Requerimento de Informações n~ 525, -de 5-8-92, 
relacionadas com atividades cuja fiscalização _compete àquele 
Departamento. 

· -.- 1 - A perg_u_I)ta_ sobre se as ·aeronaves, td.pularites e 
passageiros de transPortes aéreos estão sempre devidamente 
segurados, a resposta é afirmativa. Ressalva, no entanto, que 
o Registro Aéreo Brasileiro, por ocaSião -do registro de qual~ 
quer ato ou fato jurídico envolvendo aeronaves ~vis brasi
leiras, exige dos interessados a apresentação das apólices de 
~eguro cobrindo riscos de_ passageiros, tripulantes e danos 
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por colisão/abalroamento e prejuízo a pessoas c bens no solo 
(Aditivo B). Já quanto às aeronaves (Aditivo-A), o seguro 
não é exigido, "em virtude do entendimento segundo o qual 
trata-se de garantia facultativa de interesse exclusivo do pro.:.
prietári6 da aeronave". 

2 .-- À questão se, nos casos de acidentes t:ttribuídos a 
falha de manutenção por parte da empresa, é devido o paga
mento do seguro, a resposta é que a obrigação de indenizar 
o sinistro é dos seguradores e resseguradores, que Se baseiam, 
para tal, na averigUação de ser ou não indenizável o sinistro. 
Na contratação de seguro de casco, é prevista cláusula exclu
dente da responsabilidade, pela qual as ações culposas ou 
dolosas ou com inobservância de leis, regulamentos ou instru
ções que regem a navegação aérea serão excludentes da res
ponsabilidade do segurado. A autoridade aeronáutica coritrola 
a situação técnica-da aeronave. inVestiga os aciderites e emite 
laudos a respeito:-

3-O DAC não nada sabe do dossfê en~r_egue à Agência 
Estado, pela Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Transportes Aéreos. 

4-Informação do DAC dâ conta de que "parcela signifi
cativa das empresas aéreas de aviação praticam a canibalização 
em seus aviões, em escala Váfi::\da". Tal atitude "pode ser 
devida a dificuldades de manter níveis mínimos .de e!:;toque 
ou problemas quanto aos prazos de forneciriteritó d~ compo
nentes". 

5 -Na legislação aeronáutica em. ·vigor, não há previs-ão 
específicá de sanções para- a prâtica-de canibaliSrrtó-em aerona
ves, desde que os requisitos de aeronavegabilidade sejam aten-
didos. . 

6..:..._Também não existem limites legais ·ex.PlíCliOS-para 
a canibalizaç'ão de aviões. Enrre-nmto~ "os' Regulamentos 
Brasileiros de Homologação Aeronáutica estabelecem que So
mente podem ser operadas aeronaves em condições aerónã.ve
gáveis, ou seja, atendendo a projeto de tipo homologado e 
em condições seguras para o vôo". __ _ _ _ __ _ 

7- Desde abril de 19g2, houve aumento no controle 
de manutenção da V ASP, para assegurar padrões de manu
tenção a níVeis- -adequados. Tãl acompanhamento já vinha 
sendo- realizado, portanto, quando da queda do Boeing 
737-200, prefixo PP-SND, no Acre. em 22-6-92. - · · 

8-- A causa desse acidente const~ de relatório final.divul
gado pelo CENIPA, órgão do Estado MaioY da Aeronáutica, 
do qual não nos foi remetida cópia. 

9- O Ihónítor_aJPentQ_ d~s empteSãS aéieas é realizado 
por equipes distintas. Daí não ser muito onerosa a manutehção 
de equipe específica "acompanhando de forma mais inten-sa 
a V ASP''. Tais ·afivid3des estão·ptevistas em ·orçamento pró
prio do Ministério, não havendo cobrança d~s empresas aéreas 
pela sua execuçaõ:-------- - ---- __ _ 

10- O DAC desconhece qualquer interpretação do Che
fe de Manutenção da VASP que tenha sido, por ele, conside
rada "errada". 

. 11-No dia 23-6-92, o DAC verificou-o Vazamento de 
combustível na baía seca da asa direita do avião B737-200 
prefix:o PP-SPM da V ASP estacionado no aeroporto de Cuia
bá. A empresa limitou o combustível nos tanques das asas, 
sem prejuízo da autonomia; e fez Os trechos Cuiabá-Goiânia
Brasflia-Confins, O:rlde -pel'iitiitou. Na manhã seguinte, execu
tou o trecho Çonfins-Güarl.llhos,_qua.ndo_se constatou o vaza
men~o de combustível. Pelo relato· do DA C .La única sanção 
foi a remoção da aeronave do serviço, para correção do pro
ble!Da. 

Assim, Sras. _e Srs. Senadores, se resume a resposta do 
Ministério da Aeronáutica ao Requerimento de Informações 
n"' 25, lido_ neste plenário antes de aprovado e remetido pela 

-Mesa ao destinatário. E, para que fique registrado o inteiro 
teor da mesma, requeiro sua transcríção nos--Anais da Casa. 

Documentos a que se refere o Sr. Pedro Simon 
em seu discurso. 

AVISO N• 063/GM-7/415 

À Sua Excelência, o Senhor 
Senador MAURO BENEVIDES 

8 de .setembro de 1992. 

Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Em atenção ao Requerimento n~ 525/92, de autorià do 

Senador Pedro Simon, coi1fornie despacho do Ofício SMIN"' 
510, de 5 de agosto de 1992, do Primeiro Secretário-,- enca:. 
minho a V. Ex~ o anexo com as respostas elaboradas pelo 
Departamento de Aviação Civil- DAC, setor responsável 
-pelo assunto pertinente às questões formuladas no citado re
querimento. 

Atenciosamente, -Sócrates da Costa Monteiro, Ministro 
da Aeronáutica. 

DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL 

INFORMAÇÃO N' 4192 

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1992. 

Do Diretor-Geral 
Ao Exmo:> Sr. Ministro da Aeronáutica 
Assunto: Requerimento de informação n"' 525/92, 

de autoria do Senador Pedro Simon 
Ref.: 0!. n• 158/GM-711197, de 3 de agosto de 

1992, assinado pelo Exm• Sr. Chefe de Gabinete do 
Ministro. 
(Proc. MAer. 00-0112067192) 

Anexo: Requerimento de Informações no:- 525/92, 
composto de 11 quesitOs. 

I-Trata o presente expediente de resposta ao requeri
mento de informação n"' 525/92, do Senador Pedro Simon 
sobre atividades ligadas ao DAC. . _ 

· " II-Quanto às perguntas formuladas, temos a informar 
o seguinte: . - - -
... - Quesito I - As aeronaves, tripulantes e passageiros dos 
transportes aéreos estão sempre devidamente segurados? 

Sim. O Registro Aeronáutico Brasileiro, por ocaSião do 
registro de qualquer ato ou fato jurídico, envolvendo as aero
naves civis brasileiras, exige dos interessados a apresentação 
das apólices de seguro, cobrindo ós riscos do chamado Aditivo 
"B", ou seja, passageiros, tripulantes, danos por colisão e/ou 
abalroamento e prejuízo a pessoas e bens no solo. Quanto 
a<? Aditivo "A", ou seja, o seguro da aeronave em_sf, este 
não é exigido, em virtude do entendimento, segundo o qual 
trata-se de garantia facultativa, de interesse exclusivo do pro
prietário da aeronave. -

Quesito 2 - Nos casos de acidentes, atribuídos a falha 
de manutenção da empresa, é devido o pagamento do seguro? 
Não sendo devido, há exemplos de seguros não pagos por 
essa razão? 

. A obrigaçãO de indenizar o sinistro é dos seguradores 
e re_sseguraQores que se baseiam na averiguação de_ ser ou 
não indenizável o sinistro, que é feita por reguladores nomea-
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dos por eles, os seguradores/rcssegurado_re_s. Cabe ressaltar 
que, na contratação de seguro de casco, é·preViStã.claúsula 
excludente da responsabilidade, nos termos da qual a ação 
ou omissão, culposas ou dolosas, ou coro inobservância de 
leis, regulamentos ou instruções que regem a navegação aérea, 
por parte do segurado ou de qualquer pessoa que esteja a 
seu serviço, ou que utilize a aeronave com o seu consenti
mento, e nos casos em que não tendo aos coman_dos pessoas 
legalmente habilitadas, serão excludentes da responsabilidade 
do segurador. A autoridade aeronáutica controla:, verifica a 
situação técnica da aeronave, bem como investiga Os aciden~ 
tes, emitindo Laudo de Avarias, que servirá de subsídios para 
o parecer dos Reguladores. 

Quesito 3- O DAC tomou conhecimento do dossiê en
tregue pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Trans
portes Aéreos~ à Agência Estado? Que providências tomouT 

O DAC não tomou conhecimento. 
Quesito 4-Que empresa de aviação praticam a ~·caniba-

lização" em seus avi6cs? _ 
Parcela significativa das empresas aéreas de aviaÇão prati

cam a canibalização em seus aviões em escala variada (maior 
ou menor grau). Esta canibalização pode ser devida a dificul
dades de manter os níveis mínimos de estoque ou problemas 
quanto aos prazos de fornecimento de componentes. -

Quesito 5-Que sanções são aplicadas às empresas aéreas 
que praticam. o "canibalismo"? 

Conforme a seção 43.13(a) do Regulamento Brasileiro 
de Homologação Aeronáutico (RBHA) n~" 43, título ''Manu
tenção, Manutenção Preventiva_, Recondicionamento, Modifi
cações e Reparos". a manutenção deve ser feita usando méto
dos, técnicas e práticas eStabelecidas na última revisão do 
manual de manutenção do fabricante, nas instruções para ae
ronavegabilidade continuada_preparadas pelo fabricante ou 
outros métodos, técnicas e práticas aprovadas. 

Conforme as seções 121.367(c) e 121.303(d) do RBHA 
121, título ~'Homologação e Operação de Erilpresas·de Trans
portes Aéreo Público, Operando Grandes Aviões••, a aero
nave somente pode ser libcradi!- para vóo se estiver aerona
vegável e com seus instrumentos e equipamentos previstos 
em condições operáveis. 

Não há, por sua vez, previsão específica na -legislação 
aeronáutica em vigor em termos de sanções para a prática 
de canibalismo, desde que os requisitos de aeronavegabili
dade, incluindo os acima referidos, sejam atendidos,- assegu
rando que as aeronaves operem aeronavegáveis. 

QÜesito 6 - Notícia ·jornalística fala de "canibalização" 
em excesso de aviões da yasp._ Existe um--limite dentro do 
qual é admissívi:::ltã.l prática? Qual é esse limite? 

Não há limites legais explícitos par~ a cariíbalização de 
aviões. 

Erltretanto os Regulamentos Brasileiros de Homologação 
Aeronáutica estabelecem que somente podem ser operadas 
aeronaves em condiçõe:s aeronavegáveis, óu s-eja; atendendo 
a projeto de tipo homologado e em condições Seguras para 
o vôo. . - -·--

Quesito 7-Que atitude tornou o DAC diante. das preocu
pações anteriores ao acidente com o Boeing 737-200, prefixo 
PP-SND, caído no Acre? E após o acidente? 

Desde abril de 1992 houve aumento de acompanhamento 
no controle de manutenção da Vasp, objetlvando manter os 
padrões de manutenção a níveis ade'quados. Este acompanha
mento estava sendo realizado na época dO acidente, 22 Jun 
92, e continua até O presente. 

Quesito 8 - Qual a causa apurada deste acidente? 
O Relatório final do acidente é divulgado pelo Cenipa 

(Órgão do Estado-Maior da Aeronáutica). 
Quesito 9 - A manutenção de uma equipe do DAC 

especificamente para fiscalizar a manutenção da Vasp não 
prejudica a fiscalização de outras empresas? Essa de.diçação 
p_ermanente à fisCalização da Va_sp não onera em demasia 
o DAC? A Vasp ressarce de alguma forma esse trabalho? 

ConsJderando que o monitoramento das empresas aéreas 
é realizado por .equipes distintas. á manutenção de um grupo 
de inspetores do DAC, acompanhando de forma mais intensa 
a empresa, não prejudica a fiscalização de outros operadores. 

A fiscalização realizada junto à Vasp não onera em dema
sia- o DAC, pois estas são atividades realizadas periodicamente 
pelo seu corpo técnico, estando portanto, previstas em orça
mento da União para o Ministério. 

Outrossim, as visitas técnicas de acompanhamento da 
COJ;ldição de manuterição de eQlpresas aéreas não são passíveis 
de cobrança de emolumentos pelo DAC, não envolvendo, 
portanto, ressarcimento por pãrte das empresas. 

Quesito 10-Que interpretações do chefe de manutenção 
da Vasp foram consideradas "erradas" pelo DAC? Que conse
qüências poderiam ser acarretadas pelos "erros .. de interpre
tação'? 

- Esta Divisão não tem conhecimento das interpretações 
do Chefe de Manutenção da Vasp que foram consideradas 
erradas por este Órgão. · 

Quesitos 11 -Que sanções foram aplicadas à Vasp em 
razão do vôo irregular do aparelho PP~SMP entre Belo Hori
zonte e São Paulo? 

Sêgundo informações veiculadas pela imprensa, na ma
nhã do dia 24 Junho 92, o avião B737-200, PP-SPM, da Vasp, 
no vôo 143 de Confins (MG) para Guaru\hos (SP), apresentou 
vazamento de combustível, no tanque da asa direita, onde 
somente depois do vôo o comandant~ foi informado do proble
ma, que já' existia há pelo menos 24 horas ~ntes~ de acordo 
com os dócumentos de manutenção da própria Vasp. Após 

-o relatório (Relatório Técnico n9 38695B) a aeronave foi reC()-
lhida ao aeroporto de Congonhas para conserto. 

_Foi verificado por este Departamento, junto à Vasp, que 
no dia 23 Junho 92, em Cuiabá (MT), foi constatado vaza
mento de combustível na baía seca da asa çlj_reiti. A Empresa 
adotou_, corno providência, a limitação de combustível nos 
tanques das asas, sem prejuízos à autonomia, de forma a 
evitar o vazamento durante os vôos subseqúentes. O avião 
realizou os trechos Cuiabá-Goiânia-Brasília-Co_nfins, onde 
pernoitou. Na manhã do dia seguinte (24-Jun. 92) executOu 
o trecho Confins-Guarulhos, onde a aeronave foi removida 
de serviço para correção de problema. 

Ten. Brig. do Ar Mauro José Miranda Gandra, Diretor
Geral. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, 
convocando sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 17h35 
min, com a seguinte _Ordem do Dia que designa: 

ORDEM DO DIA 
-l

REQUERIMENTO W 547, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 547, de 
1992, de autoria do Seri_aâor Lourival Baptista, solicitando. 
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nos termos regimentais, a rrànscriÇão, nos An"ãís do S_enado 
Federal, do artigo publicado no Diário do Nordeste, sob o 
título "Balanço Positivo", edição de 19 de agosto de 1992. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encer
rada a_ sessão. 

(Levanta-se a se·ssão àS 17 horas e 34 minutos.) 

Ata da 179a Sessão, em 16 de setembro de 1992 
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Lucídio Portella 

ÀS 17 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRB· 
SENTEiS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo C'-llmpos 
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Amir Lando - Antonio 
Mariz - Aureo Mello - Beni Veras- carias De'carli - car
Ias Patrocfnio - César Dias - O!agas Rodrigues - Cid Sa
boia de carvalho - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dir
ceu carneiro - Divaldo Suruagy - Elcio Álvares - Esperidiao 
Arnin - Epitácio cafeteira - Fernando Henrique cardoso -
Francisco Rollemberg - Gerson C'-llmata - Guilherme Pal
meira - Henrique Almeida - Hugo Napoleao - Humberto 
Lucena- Hydekel Freitas - Irapuan Costa Júnior - Jarbas 
Passarinho- Joao ca!mon- Joao França- Joao Rocha
Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - Josê Eduardo - Josê 
Fogaça - J osê Richa - J osê Sarney - J utahy Maga!Mes -
Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lucfdio Portella -
Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Má
rio Covas - Maurfcio Corréa - Mauro Benevides - Meira 
Filho- Moisês Abrao - Nabor Júnior - Nelson Carneiro
Ney Maranhao - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro 
Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Ura - Ronal
do Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela 
Filho - Valmir campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 65 srs:- Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta -a:-se·ssao. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretária: - · - · 
É lid~ o _seguinte --

REQUERIMENTO N" 699, DE 1992 

Requeiro,.com fundamento no art. 210, -n.,-2, do Regi
mentd Interno, a transcrição, ·no Diário do CongresSo Nacio
nal, do artigo intitulado "Outros tempos, sem o AI-5", de 
autoria d_o Prof. José Carlos Brandi Aleixo_, publicado no 
Correio Braziliense, em sua edição do dia 16 de_ setembro 
de 1992, exaltando o regresso do Pais à normalidade democrá
tica, em vista do Estado de Exccçâo em que se _encontrava 
nos tempos de vigência do Ato Institucional n9 5 • . de 1968. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1992. - Senador 
Maurício Corrêa. · 

(Ao exame da cOmissão Diretora~J 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - De acordo 
com o art. 210, § }9, do Regimento Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão Dtretor,a. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o 

Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 700, DE 1992 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b, 
do Regimento Inter119~_ para a -Mensagem· n'? 305, de 1992, 
que dispõe sobre a contrata_ção de operação de crédito exter
no, com garantia da União, no valor equivalente a até Y 
32,500,000,000 (trinta e dois bilhões e quinhentos milhões 
_Q_e ienes japqne~es) juntO_ a'? Export-Import Bank of Japan-E
ximbank, destinada ao financiamento pa"fcí31 do Programa 
Multisetorial de Crédito. 

Sala das Ses-Só-es, -16-cte-seteiTibro de :r992. ---semidó!es 
Marco Maciel - Odacir Soares - Cesar Dias - Esperidião 
Amin- Levy Dias-Nabor J únior-Cíd Sabóia de Carvalho 
- Ronaldo Aragão- José Sarney- Fernando H. Cardoso 
-Humberto Lucena - José Richa ...:..... Valmir Campelo -
Magno Bacelar- Elcio Alvares -Carlos Patrocínio - Lou
rembergN. Rocha- Pedro Simon -João Rocha- Albano 
Franco ......... José Fogaça ...;..... Ney Maranhão - Meira Filho -
Maurício Corrêa- Alufzio Bezerra- Aureo Mello- Ronan 
Tito - Hyderal Freitas Cat'los De'Carli -Guilherme Pal
meira -.Dario Pereira - Beni V eras - Gerson Camata 
- Irapuan Costa Júnior - Darcy Ribeiro - Francisco Ro
llemberg- Amir Lando- Lucídio Protella- Rachid Salda
nha Derzi --José Eduardo -Jonas Pinheiro -Rui Bacelar 
""""":'Chagas Rodrigues- Moisés Abrão- Mansueto de Lavor 
~Teotónio Vilela -_Mauro" Benevides - Onofre Quinan 
_;::João França - Alfredo Campos - Divaldo Suruagy -
Almir Gabriel - Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O requeri
mento lido será votado _após a Ordem do Dia, na forma do 
art. 3~0, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídjo Portella)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

V()t?-ÇãÇl, em ~urno único, do Requerimento n" 547, 
de 1992, de autoria do Senador Lourival Baptista, soli
citando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
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Anais do Senado Federal, do artigo publicado no Diário 
do Nordeste, sob o título "Balanço Positívó", edição 
de 1' de agosto de 1992. 

Em vota-ção o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transctíÇãó é sólici~ 
tada: 

BALANÇO POSITIVO 

O Cõhgresso Nacional encerrou, ontem, o período ex
traordinário de sessões. O exame sereno, ísento de qualquer 
paixão, de qualquer sentimento subalterno, evidencia ter as 
duas Casas legislativas apresentado, no funcionamento ordi
nário e extraordinário, este ano, um resultado positivo, reabili
tando, entre muitos analistas, seu conceito, pelo trabalho de
sempenhado por seus integrantes. No Senado, corno um timo
neiro seguro, sereno, temos a figura respeitável do Senador 
Mauro Benevides, dando à Casa uma postura releVante e 
um crédito de conceitualidade aceitável perante a ·opinião 
pública. Como presidentedo Congresso, reunindo Câmara e 
Senado, o representante cearense transmitiu cOrifianÇa a seus 
pares, refletindo-se junto aos demais poderes. 

Na verdade, o COngresso Nacional teve momentos de 
lucidez de amadurecimento político, superando impasses, 
mesmo nos momentos mais críticos no relacionamento_ e_ntre 
o Executivo e o Legislativo. E a prova maior dessa elevada 
conduta foi a concessão, pela primeira vez, em 30. anos, da 
delegação de poderes ao Presidente da República para a efeti
vação da isonomia salarial de servidores dos três poderes, 
numa compreensão acima de quaisquer questíúrici.Ilas, mesmo 
levando em conta o- momento de extreme_cime_ntQ político 
vivido entre Legislativo e Executivo. -

Existem em- funcionam-ento nas duas Casas legislativas 
diversas comissões parlamentares de inquérito, algumas delas 
com intensa reperctisSãõ naCiõfial como a CPI do PC Farias. 
Quando se pensava na eclosão de uma guerra sem quartel, 
dentro dos limites legislativos, Câmara e Senado, sem despre
zar a sua função de fiscalizadora dos atos.do Executivo consta
tou-se justamente o contrário. O Poder _Legislativo aprovou 
a primeira: emenda constitucional, estabelecendo tetas para 
a remuneração de deputados estaduais e vereadores, a política 
salarial apreciou 134 vetos governamentais, redefiniu o papel 
do Estado moderno, tirou dele a exclusividade de explorar 
serviços públicos, dando oportunidade à iniciativa privada de 
atuar em setores como o ferroviário, o rodoviário, de teleco
municações, serviÇos de água e'energia, entre outros. 

Além dessas matérias, o Poder Legislãtivo déu sinal Verde 
à desregulamentação dos portos. Aprovou a mensagem da 
Advogacia-Geral da Uniã_o, a Lei de Diretrízes Orç~amen
tárias, a antecipação do plebiscito, afOra C)tür"as matérias rele
vantes. O desempenho do legislativo é expressiVo e a opinião 
pública dele deve tomar conhecimento para apagar algumas 
imagens negativas produzidas, isoladamente, por alguns de 
seus membros, repudiadas pela maioria, inclusive cassando 
mandatos de representantes indignos de pertencerem ao Parla
mento brasileiro. 

Há de se assinalar um fato importante. Nem todás as 
proposições al?rovadas ti~eram origem no Palácio do Planalto, 

inuitas se iniciaram nas duas Casas congressuais. Mas_, numa 
hípótese ou noutra, prevaleceu o entendiroento, a negociação, 
com Executivo e Legislativo, em alguns momentos, renun
ciando sua vontade própria, para deixar pairar acima de tudo 
e de todos uma vontade superior. A conduta das duas Casas 
.legislativas pode ser analisada como produtiva, dando sua 

--cota importante de colaboração na marcha do Estado em 
busca da modernidade, num passo importante ao desenvol
_vimento_ económiCO como estágio significativo para dentrar 
o primeiro mundo. 

A crise política, em termos de produção de leis, cede 
espaço ao trabalho consciente, não colocando as partes em 
posição de revanchismo. E a prova disso nos foi dada pelo 
Palácio do Planalto e as duas Casas legislativas nestes últimos 
meses. As posições se extremam, mas as leis fluem dentro 
de um espírito elevado de entendimento. Mas esse clima, 
sem artificialismo, foi possível graças à experiência e à ação 
conciliadora de Mauro Benevides e Ibseit Pinheiro, sem permi
tirem a submissão do Congresso, a abdicação de seus poderes 
constitucionais, sem ren~ncias, ornissc;;e~ Ol]. CC?nivências. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotada a 
J!laJétia da Or<lem do Dia. . .. 

Passa-se à votação do Requerimento no;~ 700/92; de urgên
çj~, lido no Expediente, para a Mensagem no;~ 305, de 1992. 

Em votação. -
Os SrS._ Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. .. 

--Aprovado o __ requerimento, passa-se à apreciação da ma
téria. 

Mensagem no;~ 305, de 1992, que dispõe sobre a 
contratação de operação de crédito externo, com garan~ 
tia da União, no valor equivalente até 32 _bilhões e 
500- inilhões de ienes japoneses, junto ao Export-Im

-port Bank of Japan-Eximbank, destinado ao financia-
--mento parciar do Programa Multissetorial de Crédito, 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Económicos.) 

Nos termos do disposto no art. 140, a, do Regimento 
Interno, designo o nome_do Senador Beni V eras para proferir 
o parecer. 

O SR. BEN! VERAS (PSDB- CE. Para proferir parecer. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Presidente da República encamiilha para exame 
do Senado Federal proposta para que seja autorizada a conces
são de garantia da União à contratação de operação de crédito 
externo, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econó
mico e Social - BNDES, junto ao Export-lmport Bank o! 
Japan-EX!MBANK. 

O montante -da operação de crédito, no valor de até 
Y32,500,000,000 (trinta e dois bilhões e quinhentos milhões 
de ienes japoneses), destina-se a fiilanciar, parchllmente, o 
Programa Multissetorial de Crédito. __ _ _ 

Este empréstimo externo apresenta as seguintes caracte
rísticas financeiras: 

a) Credor: Export-Import Bank of Japan-EXIMBANK; 
b) Valor: Y32,500,000,000 (trinta e dois bilhões e qui

n}:te-U!P~ ,_mi!bõ~~ 04.~i~nes jªponeses); 
c) Amortização_: _em dezesseis parcelas semestrais, iguais 

e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15.7.95, mas nãõ 
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antes de seis meses após a data prevista para o último desem
bolso e a última em 15.1.2003; 

d) Juros: semestralmente vencido, em 15.01 e 15.97 de 
cada ano e calculados com base na taxà 'Long Terin Prime
Rate' japonesa, cotada no dia de cada desembolso pelo 'Indus
trial Bank of Japan'; 

e) Comissão de Compromisso: calculada com base na taxa 
de 0,325% a. a. sobre a parcela não desembolsada do crédito, 
contada a partir da data em que todas as condiçõe_s precedentes 
ao primeiro desembolso_ tenham sido satisfeitas. Semestral
mente, vencidas, sendo o primeiro pagamento após ã emissão 
do Certificado de Autorização; --- - -

f) Comissão de Administração: no vãlor de 
US$215,585.00, (duzentos e quinze mil quinhentos e oitenta 
e cinco dólares norteamericanos); 

g) Despesas Gerais: as razoáveis, limitadas a Y14,100,000 
(quatorze milhões e cem mil ienes japoneses) após a emissão 
do Certificado de Autorização, mediante comprovação deven
do ser pagas em cruzeiros, exceto aquelas incorridas no exte
rior, que só possam ser pagas em moeda _nacional. Obs: As 
datas estipuladas para repagamento poderão ser prorro-gadas 
para manter correlação com a efetiva assinafura do contrato. 

Quanto aos mecanismos de controle -das operações de 
crédito externo e à conceSSão-de garantias da União a essas 
operações, definidos a nível constitucional e regulamentados 
pela Resolução n\> 96/89 do Senado Federal, cabem os seguin
tes esclarecimentos: 

1) Os limites -de endividamento definidos nos artigos 29 
e 49 da Resolução n' 96/89 são atendidos, conforme é infor
mado na Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem 
Presidencial. 

À Mensagem encaminhada a9 Senadq Federal não foram 
anexados, todavia, o parecer do Departamento do Tesouro 
Nacional, os dados cOmprobatórios do cumprimento dos limi
tes de endividamento, assim como as informações sobre as 
finanças do tomador e do garantidor do empréstimo. Apenas 
é mencionado na mensagem o cumprimento dessas exigências 
e condições. 

2) O parecer da Procuradoria-Gerill da Fazenda Nacional 
- PGFN/COF/ n' 1107/92, encaminhado_ ao Senado Federal, 
no exame das cláusulas da minuta contratual, conclui que 
os mesmos são admissíveis-e eStão de acordo com a legislação 
brasileira aplicável a espécie, tendo sido observado o disposto 
no art. 59 da Resolução 96/89, que veda disposição contratual 
de natureza política ou atentat6ria à soberania naciOnal e 
à ordem pública. 

3) Os condiéioriántes à ·concessão de garantia da União, 
estipulados no § 99 do art. 3' da Resolução n' 96/89, também 
não são objeto de comprovação no processo encaminhado 
ao _Senado Federal. Apenas é dedutível seu cumprimento~ 
na medida que o Departamento do T eScuro Nacional "Tianifes
tou-se favoravelmente à contratação, conforme informado no 
parecer da Procuradoria e na Exposição de Motivos. 

As demais formalidades prévias à concessão de garantia 
da União e à contratação do empréstimO exterrio prescritas 
na Constituição Federal e na Resolução 96/89 do Senado Fede
ral foram obedecidas. 

Ante o exposto, somos pela autorização pleiteada pela 
Mensagem n9 305/92, nos termos do seguinte ProjetO-de Reso-
lução: · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 60, DE 1992. 

Autoriza a União a conceder garantia à operação 
de crédito externo a ser contratada pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Económico e Social, junto ao Ex~ 
port-Import Bank of Japan-EXIMBANK. 

O Senado Federal resolve. 
Art. 19 É a União autorizada a conceder garantia à contra

tação de operação de crédito externo, pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento EconômiCO e Social, junto ao Export
Import Bank of Japan-EXIMBANK. 

Parágrafo único. A concessão da garantia referida no 
caput deste artigo destina-se à contratação de operação de 
crédito externo no valor de até Y32,500,000,000 (trinta e dois 
bilhões e quinhentos milhões de ienes jãpon:eses)~ destinada 
ao financiamento parcial do __ Programa Multissetoiial de Cré-
dito. _ 

Art. -2~ As condições finanCeirãs básicas da operação de 
crédito a ser garantida pela União são as seguintes: · 

a) Credor: Export-Import Bank of Japan-EXIMBANK, 
b) Valor: Y32,500,000,000 (trinta e dois bilhões e qui-

nhentos milhões de ienes japoneseS); · 
c) Amortização: em dezesseis parcelas semestrais, iguais 

e cOiisecutivas, vencendo-se a primeira em 15.7.95, mas não 
antes de seis meses após a data prevista para o último desem
bolso e a última em 15.1.2003; 

d) Juros: semestralmente vencidos, em 15.01 e 15.07 de 
cada ano e calculados com base na. taxa 'Long Term Prime
Rate' japonesa, cotada no dia de cada desembolso pelo 'Indus
trial Bank of Japan; 

e) Comissão de Compromisso: calculada com base na taxa 
de 0,325% a. a. sobre a parcela não desembolsada do crédito, 
contada a partir da data em que todas as condições precedentes 
ao primeiro desembolso tenham sido satisfeitas. Semestral
mente vencidas, sendo o primeiro pagamento após a emissão 
do Certificado de Autorização·; 

f) Comissão de Administração: no valor de 
US$215,585,00, (duzentos e quinze mil quinhentos e oitenta 
e cinco dólares norte americanos); 

g) Despesas Gerais: as razoáveis, limitadas a Yl4,100,000 
(quatorze milhões e cem mil ienes japoneses) após a emissão 
do Certificado de Autorização, mediante comprovação deven
do ser pagas em cruzeiros, exceto aquelas incorridas no exte
rior, que só possam ser pagas em moeda nacional. 

Art. 3~ A autorização concedida por esta res_olução deverá 
ser exercida num prazo de 540 dias, contados da data de 
publicação desta resolução. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n9 60 , 
de 1992, que autoriza a contratação de operação de crédito 
eXterno, com garantia da União, no valor equivalente a 32 
bilhões e 500 milhões de ienes japoneses junto ao Ex1mbank. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do 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 redação final. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissáo Diretora, oferecendo a redação _final 
da matéria, que serã lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 291, DE 1992 
Da Comissão Diretora 

Redação Final do Projeto de Resolução n9 60, de 
1992. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 , de 1992, que autoriza a UniãQ_a c_Qnceder 
garantia à operação de_crédito externo a ser contLatada pelo 
Banco NacionaLde Desenvolvim.e!)to Econôr.oiC?o e Social, 
junto ao "gxport-Import Bank of Japan- Eximbank. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de l992. 
-Mauro Benevides, Presidente - Beni V eras, RelatOr -
Alexandre Costa - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 291, DE 1992 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 60, de 
1992 

Faço saber que o Senado Federal_aprovou, e eu, Mauro 
Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1992 

Autoriza a União a conceder garantia à operação 
de crédito externo a ser contratada pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Económico e_ Social, junto ao Ex
port-Import Bank of Japan- Eximbank. 

Art. 1" É a União autorizada a conceder gar8.ntía à çóri
tratação de operação de crédito externo, pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, junto ao Export-
Import Bank of Japan- Eximbank. · -

Parágrafo único. A-concessão da garantia referida neste 
artigo destina-se à contratação de operação de créditO eXteino 
no valor de até Y 32,500,000,000 (trinta e·doísbllhões e qui
nhentos milhões de ienes japoneses), destinada ao financia
mento parcial do Programa Multisetorial de Crédito. 

Art. 2" As condições financeiras bá~iças da operação 
de crédito a ser garantida pela União são as seguintes:-

g) despesas gerais: as razoáveis, limitadas a Y 14,100,000 
{quatorze milhões e cem mil ien~sesjaponeses) após a emissão 
do Certificado de autorização, mediante comprovação deven
do ser pagas em cruzeiro_s, e:t:ceto aquelas incorridas no exte
rior, que só possam ser pagas em moeda nacional. 

Art. 39 A autorização ora concedida deverá ser e:x~r
cida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado a partir 
da data de publicação desta Resolução. 

Art. 49 Esta Resolução eo_tr.a em vigt?r na data de ~ua 
publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio PorteJia).-'- Ern di!CUS!;íO. 
(Pausa) _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerrO a discussão. 
E_m votação. _ 
Os Srs. Senadores que o ãpJ-OVa:m qw!irãiTL p-eriiiãileCer 

. á~n~_ªg_qs-'-Je_ausa) 
Aprovado. 
A matéría vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18h30iti.in, 
com a seguinte -- -

ORDEM DO DIA 

-1-
.. MENSAGEM N• 258, DE 1992 

Escolha de Autoridade 

Discuss-ão, em turno único, do Parecer n\> 269. de 1992, 
da Comissão de Constituição~ _Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n• 258; de 1992 (n' 266/92, na origem), de 9 de 

julho_ do corr~~te an~, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
J9S$ CAI,I_:1~TQ,,Jl.PtMQ,S, J:lara ser reconduzido ao cargo 
de Ministro Classista Temporário, 'representante dOs -Traba
lhadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o 
triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término da 
sua inveStídura 1 

MENSAGEM No 259, DE 1992 

Escoiha de Auiorid3de -
a) credor: Export-Import Bank of Japan- Eximbank; 
b) valor: Y 32,500,000,000 (trinta e dois bilhões e qui- Discussão, em turno único, -do Parecer n" 270, de 1992, 

nhentos milhões de ienes japoneses); _da Corriíssão de Constituição, Justiça e Cid~dania, sobr_e_ a 
c) amortização: em dezesseis parcelas semestrais, iguais Mensagem n~ 259, -de 1992 (n9 267/92, na origem), de 9 de 

e .consecutivas vencendo a primeira em 15 de julho de 1995, julho do corrente a_.n_o, pela qual o Seilhor Presidente da Repú-
mas não antes de s_eis m~ses após a data prevista para o último blica submete à deliberação do_ $.t;;paçlq __ a_ escql!J.a PP Senhor 
desembolso e a última em 15 de janeiro de 2003; JOSÉ FRANCISCO DA_ SILVA, para ser reconduzido ao 

d) juros: semestralmente v.encidos_ ym 15 _qe_ jap.eiro. e ~-cargo de Ministi6 Ciassista Temporário, representante dos 
15 de julho de cada ano e calculados com base na taxa "Long -·Trabalhadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para 
Term Prime-Rate" Japonesa, cotada 00 dia d~ cada desém- · ·a triênio de 1992 a -1995, na vaga decorrente do ténnio_o __ da 
bolso pelo "Industrial Bank of Japan"; sua investidura. 

e) comissão de compromisso: calculada com ba.se na taxa 
de 0,325% ao ano Sobre a parcela não desembolsada do crédi
to, contada a partir da data em que todas as condições prece
dentes ao primeiro desembolso tenham sido salis_feit_as. Semes
tralmente vencidas, sendo o primeiro pagamento após a emis-
são do Certificado de Autorização; _ _ _ -. _- ___ , 

O comissão de administração: no valor de Q_~~- 215~585.00 
(duzentos e quinze mil, quinhentos e_ oitenta e_ cinco dólares 
norte-ar:nericanos); 

,-3-

MENSAQE;N'"260, DE 1992 
Escolha de Autori.d,~de 

Discussão, eril único, do -parecer n~' 274, de 1992, da 
Co_miss_ão de Con~tituiç_ãQ~ JustiÇá-e Cidadania, sobre a Men
-Sllgem.cn' 260, de 1992 (n' 268/92, na origeJU), de9 de julho 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor AFON-
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SO CELSO MARAES DE SOUSA CARMO, paraser recon
duzido ao cargo de Ministro Classista Temporário; represenw 
tante dos empregadores, junto ao Tribunal Superior do Traba
lho, para o triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do 
término de sua investidura. 

-4-
MENSAGEM N" 261, DE 1992 

Escolha de Autoridade 

DiscuSsão, em turno único, do Parecer n_9 275, de 1992, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n'' 261, de 1992 (n" 269192, na origem), de 9 d_e 
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repu
blica submete à deliberação do ~enado a escolha çio Senhor 
OSÓRIO COELHO GUIMARAES _FILHO, para ser recon
duzido ao cargo de Suplente de Ministr? Classi~ta Temporár~o. 
representante dos empregadores, junto ao Tnbunal Supenor 
do Trabalho, para o triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente 
do término de sua investidura. 

-5-

MENSAGEM N' 246, DE 1992 

ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÃTICA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores-e Defesa Naciona~. sobre a ~ensagem 
O'' 246 de !992 (n" 255/92, na Origem), de 30 de JUObO do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú,blica 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor FELIX 
BAPTISTA DE FARIA, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para. cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República do Senegal, exer~ 
cer o cargo de Embaixador do Brasil juPto à República Islã~ 

~·mica da Mauritânia. · 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. _ . 

(Levanta-se a sessão ~as 17 horas e 44 minutos) 

Ata da 18()3 Sessão, em 16 de setembro de 1992 

za Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do s;._ Mauro Benevides 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos 
- Almir Gabriel - Alufzlo Bezerra - Amir Lando - Antonio 
Mariz - Aureo Mello - Beni Veras- C'.arlos De'Carli - Car
los Patrocmio - C~sar Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sa
boia de Carvalho -Coutinho Jorge- Darcy Ribeiro- qario 
Pereira - Dirceu carneiro - Divaldo Suruagy - Elcio Alva
res - F.speridiao Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando Hen
rique Cardoso - Francisco Rollemberg - Gerson Camata -
Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleao 
- Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Irapuan Costa Jú
nlor - Jarbas Passarinho - Joao Cahimn - Jono França -
Jolio Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José 
Eduardo -Josê Fogaça- José Richa- Jos~ Sarnêy- Jutahy 
Magalhlles- Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lucf
dio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mar
co Maciel - Mário Covas - Maurfcio Corrêa - Mauro Bene
vides - Meira Filho - Moisés Abra o - Nabor Júnior - Nel
son carneiro - Ney MaranhAo - Ddacir Soares - Onofre 
Quinan - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimun
do Ura - Ronaldo Aragno - Ronan Tito - Ruy Bacelar -
Teotonio Vilela Filho - Valmir campelo, -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossoS trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dênCia pede aos Srs. Senadores que se encontram nas depen
dências do Senado Federal que venham iroe_diatamente ao 
plenário. porque vai ser dado início à Or:dem do Dia, envol
vendo a apreciação de autoridades indicadas I:el.? S~nhor e.re
sidente da Repúbliça. É um apelo da Prestdenc1a ~ t~dos 
os Srs. Senadores, já que há necessidade de se garantrr,_Im~
diatamente, o quorum de 41 Srs. Senadores para a aprectaçao 

·dessas proposições. o 

É um apelo, portanto, que faço reiterad~men~e a todos 
os Srs. Senadores, no sentido de que acorram tm,:dtata~e~te 
ao plenário para garantir núnieró ·a essas votaçoes na noite 
de hoje. . . . -

A Mesa lamenta, mas se não estiverem presentes .41 Srs: 
Senadores não se c:onsid.erará validada a votação qu_e va1 
ocorrer neste instante. . . 

Apelo a ·todos os Srs ._ Senadore~ que .ainda permanece~ 
nOs seus gabinetes para que venham Imediatamente ao plena
rio. Mesmo que já seja expressivo o número de Senadores 
presentes, não há ai~da_ condições _de .. s.e a_lca:lÇar 41 votos 
no plenário, quorum Indispensável a dehberaçao nesta Casa. 
Portanto solicito a todos os Srs. Sen.a.do(e:s.que se encontram 
nos seus' gabinetes ou em outras õependêndas .d? Senado 
Federal para que venham imedi~tamente ao plenano. . 

As matérias constantes do Itens 1 a 4 da _Ord~m do D1a, 
de acordo com o disposto no art. 383, alíneas 'g' e 'h' do 
Regimento Interno, devem ser aprecia~as em sessão púb.lica. 
sendo a vOtação procedida por escrutímo secreto. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, cm turno único, do Parecer n" 269 de 

1~92, da Comissão de Constjtl,lição, iustiça e Cid~daM 
m~, sobre! a Mensagem n'' 258, de 1992 (n'' 266/92 na 
ongem), de_ 9 de julho do corrente ano, pela qual o 
Senhor Prestdente da República submete à deliberação 
do Senado a cscall1a do Senhor JOSÉ CALIXTO RA
~OS, para ser reconduzido ao_cargo de_MinistrO Clas
~tsta Temp?fário, repre-sentante _dos Trabã.lbadores, 
Junto ao Tnbunal Superior do Trabalho, para o triênio 
de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término da 
sua investidura. 

. Em discussão o parece-r refeÍ:enre à indicação do Sr. José 
Cahxto Ramos para integrar o Tribunal Superior do Trabã.iho 
como Ministro Classista Temporário. · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHÓ- Sr. Presi
dente, não temos aqui a pauta da reunião. Não temos mlda. · 
Não foi distribuído nenhum avulso. Não se se estão profltos 
ou não, ou se não há necessidade deles nesta reuniãO pela 
brevidade da pauta. - -- -- ---

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -V. EX' 
será atendido imediatamente. A Mesa não demoraria nunca 
para atender qualquer solicitação de V.~_Ex~ Desculpewnos, 
portanto, já haver fluído um prazo de 30 segundos entre a
solicitação de V. Ex.~ _e o atendimendo. 

Os Sis. Senadores tomem assento nos seus lugares, pois 
vai-se processar a vOtaÇão. -

Segundo a assessoria da Mesa,_ estão prese·ntes 37 Srs. 
Senadores. Pedimos um pouco mais de boa vontade dos nossos 
colegas, que se encontram em seus gabinetes, para que vc::
nham imediatamente ao plenário. É um apelo da Presidência, 
reiterado agora,para que se garanta número, para a apreciação 
dessa matéria. - -- ~--

Atenção, há 65 Srs. Senadores no Senado Federal na 
tarde de hoje, e no plenário, no momento, apenas 33. Apelo 
mais uma vez para que os Srs. Senadores venham imediataw 
mente ao plenário. 

Peço à Liderança do PMDB. o nobre Senador Humberto 
Lucena, que suspenda, pelo menos por dez minutos, a reunião 
de sua Bancada, a fim de que os Srs. Senadores venham 
ao plenário e possam pa:rticípar da votação. 

São cinco indicações de autoridades que aguardam, por
tanto, a deliberação do Senado Federal. 

Srs. Senadores, V. Ex.s já podem votar. 
A Mesa aguardou por exatamente 20 minutos a pieSença 

dos Srs. Senadores para ver se elevaríamos o quorum~ Natural
mente, o apelo reiterado da Presidência não pôde ser acolhido, 
porque os Srs. Seriadores cumprem missão ãiilda mais rele
vante do que a votação de proposições dessa natureza. 

O Sr. Ronan Tito --Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Ouço o no
bre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONANTITO (PMDB- MG)- Sr. Presidente. 
fomos convocados, nós, os Parlamentares do PMDB no Sena
do Federal, para uma reunião no Gabinete do Líder, às 18 
horas e 30 minutos. Como reconheço a Bancada e sei que 
é disciplinada, quero acreditar que, neste momento, ela esteja 
reunida. Peço a V. Ex~ um prazo de 10 minutos para que 
eu, pessoalmente, vá chamá·la para a sessão. Desse modo 
aumenta a esperança de que consigamos o quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência, então, agradece a colaboração do nobre Senador Ro
nan Tito e aguarda por 5 minutos a p-resei1· <':I nO· plenário 
dos Senadores do PMDB, que entenderam jç se- reuníf-a 
esta hora. 

Trata-se da indicação de autoridades, inclusive Juízes 
Temporários Classistas, que estão desfalcando o quorum do 
Tribunal Superior do Trabalho, um importante colegiado que 
tem a incumbência de estabelecer a paz social no Brasil, apre
ciando as querelas trabalhistas que chegam àquela Corte maior 
da Justiça do Trabalho. (Pausa.) 

O Sr. Ronan rito- Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
-a palavra ao Senador Ronan Tito. 

• O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem.)
E para prestar contas a V. Ex• 

Estive na reunião da Bancada do PMDB. Está-se discu
tindo, ne_ste momento, a posição do Partido no que tange 
ao Orçamento. - -

O Líder Humberto Lucena disse que terminará, no máxi
mo, em dez minutos, e os dez Senadores que lá estão reunidos 
virão para cá, imediatamente, atendendo ao apelo de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Líder 
Esperidião Amin, vejo que até a: Bancada de V. Ex~m sempre 
unida e assídua, está desfalcada na noite de hoje. 

O Sr. Esperidião Arnin- É o exemplo- da Maioria, Sr. 
Presidente, _que _alcança a tod~s. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos fazer 
vOtos para que o exemplo da Maioria Seja aquele que possa 
ser seguido. 

- O Sr. Esperidião Arnin- A razão pela qua-l peço a pala
vra. Sr. Presidente, é para saber como V. Ex• decide tão 

--relevante questão, aqui levãntada ·ao· Pleilário pela palavra 
do Senador_ Ronan Tito:se a ordem vai esperar a bancada 
ou a bancada vai cumprir a ordem ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
-dência não pode elidir a exigência regimental do quorum, 
que também é constitucional, para deliberar sobre matéria 
dessa natureza. 

PreSi~isamos 4~. 4~ Srs. S~nadores presentes, e, se fossem 
comissões reunidas, a M~sa determinariã. -ãllneâiata Suspensão 
dos trabalhos, mas como se trata de reunião de bancada, 
a Mesa fiCa iriibida, potencialmente, para determinar a susta
çãu-daquela reunião,_·e', ·evidentemente, nã<? pode subordinar 
ao comparecimento de uma bancada aque_les outros Senadores · 
que, integrando siglas diferenciadas, aqui: estão cumprindo 
o seu dever neste instante. - - - - - -

Portanto, Srs. Senadores, diante dessa interpelação do 
nobre Líder Esperiaião Affiiil, -a Piesidência pede aos Srs. 
Senadores que podem, neste instante, acionar a te_cla na indi-. 
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-l-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 106, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos ternos 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. 89 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: Seriador 
Cãtlos Patrocínio. 

- Favorávei, nos termos de substitutivo que ofefece. 

-3-
PROJETQ 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 ' 
n" 272, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto,. Q.ue . 
autoriza as pessoas físicas a aba_t~rerri em; suas declarações· 
de renda os gastos com empregados domésticos, e dá outtas 
providências, tendo _ _ _ . , 

Parecer de Plenário, Relator: Senador Eduardo_Suplicy, 
favoráVel. 

-4- . 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 6, DE 1992 . 

Discussão, em primeiro turnó, da PropoSfci de ~rrl~ntla ·. 
à CónStitlüção n9 6, de 1992, de autoria_~o Senador João 

França e outros Senadores, que modifica a redação do inciso 
XVI do art. 49 e do.caput do art. 231 da Constituição Federal. 
(2• sessão de discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encer
rada a discussão. 

(Levanta-se a sessão às 19horas e 7 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 355, DE 1992 

Homologa o Concurso Público para a Categoria 
Funcional de Técnico Legislativo - Ai-ea de Segurança. 

· O -Presidente do Senado Fede~. no--uso -d~ sua compe-
tência regimental, resolve: 

Art. 1' É homologado o resultado final do Concurso 
. Público para a Categoria Funcional de Técnico Legislativo

Área de Segúrança, promovido pelo Senado Federal em con
vênio com a Fuodaçãó Univ~rsidade_de Br3;5Uia. cuja classifi
cação final é apresentada no Anexo _deste.Ato. 

Ari. 29 A nómeação dos aprovados far-se-á de acordo 
com o Edital e obedecerá: 

I - às necesSidãdes· do Senado Federal na respectiva 
área· · · 

TI--ao número de ~3.gas estabelécido no edital de convo
cação; e 

· III --à ordem de classificação. 
Art. 3"' ESte- Ato entra em vigor na data de sua publi-

• ~ção.·. . . _ _ _. 
Art. A-9 Revogam-se as disposições em cOntrário. 
Senado Federal, 16 de setembro de 1992. - Senador 

Mauro BenevideS, Presidente. 

1\NEXU 

Humt.iloo<:Jçno do Concur::w. , Pcd.>li•~o pnra · D Ca·Lc[lol·i<, ,1-",u\•c;iur"ü 1..L 
·r~ct1ico Lcgiclutivo - firc~ de.5GUD~nl"iÇ~-

INSCRIÇÃO 

09.1 32 
O[)l, 01 
00577 
0261 , .. 
02441 
03807 
09"239 
·08503 
04085 
0481 5 
01751 
01354 
01370 
03668 
01769 

NOME 

-MAURICIO SILVA LAGOS 
LEONARDO DE ARAUJO BARNAüE 
ANIBAL GANZERT .. _ . 
FABIO HE;NIUQUE GRMJJI\ E BAI<ROS .. 
.PAULO RICARDO Z~~R~Ni DUt~o .·· .. 
MARCUS ÍJlNICIU.S CALDAS SOUTO '. 
CAHLDS- HENRIQUE c" OE M.' SIL\ÍÀ' 
ROBERTó't~MPOS·f~EÍ~E .. 
~1ARCELO SILVA. CDfH(EA 

,·VANKO DE CARVALHO .F'AUL/l,_[.IM!I 
FERNANDO AURELIO DE A. AQUINO 
GUSTAVO MACHADO PASCHOAL 
MARCELO NASCIMENTO ARAUJO 
CLAUDIA MARTINS DE A. E SOUZA 
EDUARDD ANTONIO ALENCAR ORITO 

fHJT II FHU\L 

~D~-,,Gll 

5~/0, ;?lT
. ":i7~J",ííl 
.~?B,íO 
5'/b, UD 
~7_7,~J~l 

57S,?f1 
-571,,0o 
s7z-~7 .. ~n
s7l.,, 1, D 
5C!;, 60 
~~:i'; ~~ n---

-s-_r;_:ú_, ·o-_rr;·
sGG~--s~T -
-~J(jí~~nn 
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01607 
07717 

.08966 
06829 
08812 
00571 
02 8 91, 
06867 
07277 
03353 
09338 
03421 
03493 
03791, 
00568 
00171 
04549 
027/+3 
03506 

. 04fl34 
0921, l, 
04759 
0201;? 
00280 
051DG 
041,01". 

013fiG7 
01363 
031 58 
03930 
00690 
07220 
05231 
0Gl+h7 
06488 
03305 
04327 
07997 
04054 
09381 
01802 
04567 
04540 
02103 
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MARIA ISABEL F. DE L. nOSA 
ANDRE LUIZ s_ DE MEDEIROS 
FRANCISCO JOS~ L- U_ DE AQUINO 
MARCUS VJNICIUS DA s_ AMARAL 
JDAD JOS~ CANDIA NETTO· 
SENIO LUlZ. TODESCiiHJT. 
RICARDO NERY AGUIAR OLIVEIRA 
JOSt LUIS DE SIMAS CUNHA 
JAVAN MAROUES DA SILVA 
LO\JRINJORGE ALVES PEDfWSA 
FLAVIO ElEZLriF{A PHJ\Xl:DES 
JOS~ LUIZ MORADO 
GERIVALDO ALVES MAGALHnEs 
ALEX ANDCRSON tOSTA NOflRE 
LUIS CARLOS CARNEIRO MATOS 
JOSC MILTON DE MORAES NETO 
FADIO GREPOAY FRANCO 
LUIS FERNANDO.LEITE DUS SANTOS. 
JOSi:': HOHf1CIO F. ll[ OLIIIEIHA 
WILSON ROBERTO DA STLIIA 
ELOIR RODRitOtS JUNIOR 
JOSt AUGUSTO F. DE ARAUJO 
DANILO RURIK PERIQUITO SAD 
JOSL MARIA DA SILVA 
JUSSANAN PORTELA OOS SANTOS 
Cf\FII~OS [l)UAilDO LDI'CS rn::vr.s 
PAULO CCSA~ DE FARIA 
ISRAEL CUCENTO R. BAIHlflllln 
JDSt W[l.LINGTON ALUE~ M. AMAUO 
JACSON GONÇALIIES DE MEDEIROS 
JOSELITO APARECIDO R. DC GRITO 
ADINILSON llAfmETO ROCHA 
CLAUDIO IWrlEI<TO R. D/\ C UNI I/\ 
MAI\CIO 1\UHCLIU Vl\LCNTE 
CARLOS ALDERTO DA SIL\1/\ FRANCO· 
CLAUDIO TORQU,UO DA SIL\IA 
MARIO JORGE'TAVEIRA DE ALMEIDA 
ERNESTO GUEVARA DATISTA REIS 
CARLOS DE SOUZA PEHEJRA GOMES 
SILIIJO LUIS DAMICO RAPOSO. 
PEDRO RICAfWO ARAUJO CAíWAL.HD 
GILSERTO ATI\IDES DE"DLIVEIR~ 
FRANCISCO HENRIQUE M. DAMASO 
FLAVIO FERNANDO DE G. MARTINS 
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O CANDIDATO INSCRITO SOO O NU11CRO: 02001, AGUI\IWI< DEt.:l!)I\U Jli;HGl./\L. 

Senado Federal, em 16 de sete1nbro .do l)J~. 
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ATO DO PRESIDENTE N• 356, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe~ 
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n~010.735/92-?2 r~~~~ve aposen
tar, voluntariamente, G!LSON ANTÓNIO CALZA VARA, 
Assessor-Legislativo DAS-3, Parte Especial, do Quadro de 

Pessoal do Senado Federal. nos termos do art. 40, inciso III, 
alínea C, da ConstituiçãO da República Federativa do Brasil~ 
combinado com os arts. 67 e 186, inciso III, alínea c, da 
Lei n" 8.112, de 1990, bem assim com o art.ll da Resolução 
(SF) n·~ 87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo 
de serviço, observado o disposto no art.37, inciso XI, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, 16 de setembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides,- Presidente. 
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SEÇÃO 11 

ANO XLVII- N'154 SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 1992 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I- ATA DA 181' SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO 
DE !992 

1.! -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Aviso_ do Ministro da Economia, Fazenda e Pla

nejamento 
- N" 1.285/92, _encaminhando informações sobre os 

quesitos do Rcquerimcmo n·' 497/92, de autoria do Senador 
Nelson Wedckin. 

1.2.2- Pareceres 
Rcft!rente às seguintc:s matérias: 
-Projeto de Decreto Legislativo n"65192 (W78-B/91, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Proto
colo da Emenda ao artigo 50 (a) da Convenção sobre Avia-, 
ção Civil Internacional, concluído em Chicago, cm 7 de 
dezembro de 1944. 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 67/92 (n'-' 
109-A/91, na Câmara dos DepUtados), que aprova a adesão 
do Brasil ao Convênio Multilateral para a Continuação 
das Atividades do Centro Regional de SismOlogia para 
a América do Sul- CERESIS, celebrado em 18 de julho 
de 1971, na cidade de Lima, Peru. 

-Projeto de Decreto Legislativo ·n"' 69/92 (no 
166-A/92, na Câmara dos_Deputados), que aprova o texto 
do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas 
por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consu
lar, Administrativo e T~cnico, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da -Repú
blica Argentina, em Brasnia, em 20 de 4g_qsto de 1991. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 70/92 (no 
171-B/92, na Càmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Estatuto Orgânico do Instituto Intcrnacion(:ll para a 

Unificação do Direito Privado - UNIDROIT, adotado 
em 15 de março de 1940. · 

1.2.3- Comunicações 
-Dos Senadores José Fogaça e Odacir Soares, de 

ausência do País, nos dias 19 e 23 deste mês; 
I-2.4- Ofício 
-Do Presidente 'do Grupo Brasileiro da União Inter

nacional. referente a indicação do Senador Ruy Bacelar 
para integrar a delegação brasileira a 88~ Conferência Inter
p3.rlarrieritar, em Estocolmo. 

1.2;5- Comuniç_ações da Presidencia 
-Aprovação, pela Comissão Diretora, dos Requeri

mentos n"' 630, 631, 633, 639, 656, 661 e 675192. 
-Recebimento do Of(cio n' S/39/92 (no 201192, na 

origem), da Prefeitura Municipal de Jóia, Estado do Rio 
Grande do Sul, sol.icitã.ndo autorização para contratar ope
ração de crédito, para os fins que específica. 

1.2.6- Discurso do Expediente 
··SENADOR ANTÓNIO MARIZ- Advertências do 

Deputado Ulysses Guimarães sobre as conseqüências do 
acolhimento, por parte do Supremo Tribunal Federal, do 
mandado de segurança impetrado contra o rito estabelecido 
pelo Presidente da Câmara dos Deputados para o pedido 
de impeachment do Presidente Fe-rnando Collor. 

1.2.7- Requerimentos 
- N~ 701/92, de autoria do Senador Francisco Rollem

berg, solicitando que seja considerada como licença autori
zada os dias 18 a 20 4o_ corren~e mês. Aprovado. 

- N9 7U2/92, de autoria do Senador Marco Maciel, 
solicitando licença nos dias 18 e 21 do corrente mês. Apro-
vado. - -

- NP 703/92,_.de autoria do Senador Júlio C~mpos, 
solicítando que seja considerada como licença autorizada 
no perío?o de 21 a 24 do corrente mês. Aprovado. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

M.I\NOI-.1. VIT.f.l.A DE MAOALHAES 
Diretor-Oeral do Senado Federal 
Al1AClhL DA SILVA MA.IA 
Diretor Eu:cutivo 
C.t\l{l.OS IIOMERO VIl-.I.RA NINA 
DtrelOr Adm.mi&trativo 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Llll/: CAJU.O,'i BASTOS ~emestral ············-············ .................... - .• ·----~~--&--~------CrS 70.000,00 
Diretor Industrial 
fWRIAt-. AUGUSTO a)Ul!NI-10 MADRUGA 
Dirctor Adjunto 

- N~ 704/92, de autoria do Senador Dirceu Carneiro", 
solicitando do Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento, in"'formaçõcs que menciona. 

1.2.8 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n·' 140/92, de autoria 
do Senador Ronan Tíio, que dá nova redação aos artigos 
6", itens I e II; 159, § 1~. 160, caput e parágrafo único, 
164,caput, 169,caput do Decreto~lei n'' 3.689, de 3 de outu~ 
bro de 1941 -Código de Processo Penal. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei Uo Senado n\' 173/91, de autoria do 
Senador Josaphat Marinho, que dispõe sohre a liberdade 
de imprensa, de opinião e de informação, disciplina a res
ponsabilidade dos meios de comunicação, e dá outras provi
dencias. Aprovado, em turno suplementar com emendas, 
após parecer de Plenário. À Comissão Diretora para redil~ 
ção final. 

Projeto de Lei do Senado n~ 106/91, de autoria da 
~Senadora Marluce PintO, quC acresCenta disposiüvOs ao 
art. se da Lei n" 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que 
altêra a legislação do Imposto de Renda e dá outras provi
dênci'a-. Aprovado o projeto ficando prejudicado o substi
tutivo. À Comissão Diretóf-a p-ãia iedação final. 

Projeto de Lei do Senado n" 272/91, de autoria da 
Senadpra Marluce ~into, que autoriza as pes..'ioas fí~icas 
a abatérem em suas declarações de renda os gastos _com 
empregados domésticos, e dá outras providências. Apro
vado. A Comissão Diretora para redação final. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 6/92, de autoria 
do Senador João França e outros Senadores, que modifica 
a redação do inciso XVI do art. 49 e do caput do art. 
231 da Constítu"ii;ãõ Federal. Em fase de discussão (2~ ses~ 
são). 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Considera
ções a respeito dos artigos "Ainda a isonomia" e o "Fan-

1rragem 1.200 exemplares 

-t3Smi do Golpe", publicados no Jornal de Brasilia e O 
Estado de S. Paulo, de autoria do Senador Humberto Luce- -
na e do Sr. José Newman, respectivamente. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Comentá
rios a respeito das opiniões do Sr. José Newman e das 
considerações dos Senador Jarbas Passarinho. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO -Transcrição, 
nos Anais do Senado, do documento que relata o histórico 
das atividades da Comissão Parlamentar Conjunta do Mei'
cosul. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Regressão 
dos níveis de consumo e significativa diminuição no abasteci
mento de gênerqs de P necessidade como conseqüências 
mais diretas para a maioria da população brasileira da polí
tica económica recessiva do Governo Collor. Premência 
da conclusão da BR-110 referente ao trecho Ribeira do 
Pombal e Paulo Afonso e de investimentos na área de 
irrigação para a eCOnomia da região. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Comen
tários sobre estudos publicados na Revista Informe Epide~ 
miológico do SUS, intitulados "Polarização epidemiológica 
no Brasil". do Dr. José Duarte de Araújo; "Tendencia 
da mortalidade infantil no Brasil nos anos 80", de Célia 

Landman Szwarcwald, Pedro Chequer e Euclides Ayres 
de Castilho; e" Plano para o controle e eliminação do 
sarampo no Brasil". 

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

1.4-- ENCERRAMENTO 

2- CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 
Extracto de Contrato 

3- ATA DA COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE LÍDERES DE PARTIDOS 

-6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 
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Ata da 181a Sessão, em 17 de setembro de 1992 
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro e Francisco Rollemberg 

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

Albano Franco- Alexan:J.re Costa - Beni V eras- Carw 
los Patrocfnio - Chagas Rodrigues - Qd Saboia~ de carvalho 
-Dirceu carneiro - Elcio Álvares- Esperidiao Amin- Epi
tácio Cafeteira - Francisco Rollemberg - Gerson Camata -
Guilherme Palmeira - Hugo Napoleao - Humberto Lucena 
- Hydekel Freitas- Jarbas Passarinho- Joao calmon - Joao 
França - Joao Rocha - Josê Eduardo - Josê Richa - Levy 
Dias - Louremberg Nunes Rocha - Magno Bacelar - Man
sueto de Lavor - Marco Maciel - Mário Covas - Maurfcfo 
Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho- Nabor Júnior -
Nelson Carneiro - Odacir Soares- Raimundo Lira- Ronal
do Aragao - Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senad_ol:es. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
9 Sr. lo Secretário procederá à leitura do Expediente. 
E lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DO MJNISTRO DA ECONOMIA~ 
FAZENDA E PLANEJAMENTO 

A viso n" 1.285/92, de 11 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n" 497, 
de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin. 

As informações foram anexadas ao Requerimento, 
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias ao Reque
rente. 

PARECERES 

PARECER N• 292, DE 1992 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre Projeto de Decreto Legislativo n' 65, de 1992 
(n~ 78-B, de 1991, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Protocolo de Emenda ao artigo 50 (a) 
da Convenção sobre A viação Civil Internacional, cor.
cluído em Chicago, em 7 de dezembro de 1944. 

Relator: Senador José Richa 

I - Relatório 

Trata-se do Projeto de Decreto Legislativon' 65, de 1992, 
que aprova o texto do Pro~ocolo de Emenda ao art. 50 ~a) 
da Convenção sobre Avtaçao Ctvd InternaciOnal, concl_u_t~o 
em Chicago; -em 7 de dezembro de 1944. Seu objeto é elevar 
de 33 para 36 o número d_e membros do Conselho Interna
cional da Organização de Aviação Civil Internacional_- OA
CL 

2. O Projeto, já a:próvádo pela Câmara dos Deputados, 
originou-se da Mensagem n9 201, de 1991, do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, que veio acOmpanhada de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores. 

II - O Voto do Relator 

3. _ Organização com relevantes serviços prestados ao 
desenvolvimento da Aviação Civil Internacional, a OACI, 
pelo aumento do número de cadeiras em seu Conselho, pre
tende tornar mais efetiva a participação dos Países-membros 
no processo decisório interno. A par disso, a ampliação do 
Conselho visa oferecer riiaiores oportunidades aos Países em 
desenvolvimento, atendendo a antigas reivindicações destes, 
além de ensejar, por outro lado, melhor distribuição das vagas, 
-segundo critérios geográficos. 

4. Por tais -razões, somos- favoráveis à aprovaç-ão do 
Projeto de Decreto Legislativo n' 65, de 1992. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1992,- Irapuan 
Costa Júnior, _Presidente- José Richa, Relator- Jonas Pi
nheiro - Nabor Júnior - Marco Maciel - Ronan Tito -
Pedro Simon- Chagas Rodrigues- Magno Bacelar- Albano 
Franco. 

PARI<;CER N• 293, DE 1992 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~" 67, de 

. 1992 (Projeto de Decreto Legislativo n• 109-A, de 1991 
- na CD), que "aprova a adesão do Brasil ao Convênio 
Multilateral para a Continuação das Atividades do Cen
tro Regional de Sismologia para a América do Sul -
CERESIS'', celebrado em 18 de julho de 1971, na cidade 
de Lima, Peru. 

Rel&tor: senador MagRo BaCelii-

I - Relatório 

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inCiso I, da 
ConstitUição Federal, o então Presidente da República, Dou
tor José Sarney, submeteu à resoluÇão definitiva do Congresso 
Nacional o texto do ""Convênio Multilateral para a Conti
nuação das Atividades do Centro Regional de Sismologia para 
a América do Sul (CERESIS)", celebrado em Lima, Peru, 
em 18 de julho de 1971. O documen~o em tela está acompa
nhado da competende exposição ·de motivos do Ministro de 
Estado das Relações Exteriores. 

2. Quando da sua regular tramitação pela Câmara dos 
Deputados, o Convênio teve o seu texto aprovado, por unani
midade, em todas as comissões técnicas envolvidas com a 
matéria. Em conseqüência, discutido em turno único em Ple
nário e aprovado o Projeto, inclusive quanto à sua Redação 
Final, veio o mesmo ter ao Senado Federal em 23-6-92, (fl. 
30), para a--devida apreciação e lançamento de parecer. 

~ É o Relatório. 
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II - Voto do Relator 

3. Coroo acima registrado, o ato internacional em exa
me trata de dar continuidade aos trabalhos j~ de;senyolvidos 
pelo Centro Regional de Sismologia para a América do Sui 
(CERESIS). O referido Centro Regional surgiu em decor
r~ncia de acordo bilate:at concertaçlo entre a UNESCO ( o~:ga
mzação da Nações Umdas para a Educação, Ciências e Cultu
ra) e o GovernO do Peru. -como é óbvio~ o _Ceresis tem por 
escopo desenvolver e ampliar estudos e pesquisas voltados 
para ·a área da sismografia e matérias correlatas,_ ~ d_~ todos 
sabido a_s __ c.onseqüências nefastas dos abalos sísm,icos, meSMO 
os de potência reduzida. Como bem assevera a parte pream
bular do convênio sob comento~ -

"Os países do hemisfério ocidental sofrem com 
freqüência os desastres dos abalos sísmicOs, que cau
sam, ano após ano. grandes perdas de vidas e de pro
priedades, dificultando o d~senvolvimento económico 
e social normal desses países. •• 

4. Embora o Brasil ainda não esteja n9 epicentro dos 
abalos sísmicos mais violentos, recentes e leveS tiemores de 
terra, apelidados de simples acomodações de terreno~ já se 
fizeram sentir por-estas-bandas. O Estado do Rio Grande 
do Norte que o diga. Assim, é de se apOiar as ponderações 
do titular da Pasta do Itamarati quando, à época --19 de 
outubro de 1989-, já assíhalava, 

"4. . . . que a Secretaria Especial da Ciência e 
Tecnologia da Presidência da República, órgão coorde
nador da Subcomissão de Sismologia e Geotécnica, 
tem recebido veementes pedidos da comunidade cientí
fica-e -acadêmica no sentido de que o Brasil adira ao 
convênio etri pauta. A adesão do Brasil propiciará cori
dições mais favoráveis para o- estudo de sismologia na 
região, e o Brasil tem especial interesse em desenvolver 
pesquisas no campo de sismologia, sobretudo em fun
ção do fato de que novos focos de siS:micidaQe vêm 
sendo detectados no País." 

5. Em face ao exposto, somos pela aâesáo do Brasil 
ao "Convênio Multilateral para a Continuação das Atividades 
do Centro Regional de Sismologia para a América do Sul 
- CERESIS", celebrado em Lima, em 18 de junho de 1971, 
nos exatos termos do Decreto Legislativo em exame. 

É o Parecer. 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1992. -lrapuan 

Costa Júnior, Presidente- Magno Bacelãr, Relãtor -Chagas 
Rodrigues - Jooas Pinheiro - Nabor Júnior - José Richa 
- Marco Maciel - Rooan Tito - Pedro Simon - Albano 
Franco. 

PARECER N• 294, DE 1992 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 69, de 
1992 (Projeto de Decret~ Legislativo n• 166-A, de 1992 
- na CD), que "aprova o texto do Acordo sobre o 
Exercício de Atividades Remuneradas por parte de De
pendentes do Pessoal Diplomático, Consular, Adminis
trativo e Técnico, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argentina", em Brasilla, em 20-8~91. 

Relator: Senador Pedro Simon 
I - Relatório 

Com bas~ no art. 49, inciso I, da Constituição Federal, 
o Senhor Presidente da República, ·através da Mensagem n<? 

544, de 9 de outubro de 1991, _submet~ à re~olução definitiva 
do Congresso Nacional o texto do "Acordo sobre o Exercício 
de Atividad_es Remuneradas por parte de Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, ce-
lebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Gov.emo da República Argentina", em Brasília, em 
20-8-91. O texto do referido "Acordo" está acompanhado 
da competente Exposição de Motivos do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores,_ conforme d9cu;nento _DPI/D_All 
DAM-l/4791PAJN-100-E02, de 7-10-91. . . 

2. Em tramitação regular pela Câmara dos Deputados, 
o texto do "Acordo" obteve aprovação unânime por parte 
das comissões técnicas por onde_transitou, a saber: das Rela-

--çõ-es Exteriores, de Trabalho~ Ad!flÍJ).istração e_ Serviço Públi
co_, bem como a de Constituição e Justiç-a e_ de_)reda,ç3.o. 
Amda na Câmara Baixa, a matéria foi dís_cutida em turno 
único e aprovada, o mesmo acontecendo __ çom a Sll.a ·re~ação 
Final, após o que foi renietida a este -senado FedeJ;"al (fls. 
15), onde recebeu o registro de PDL n, 69, de 1992, para 
a emissão do competente parecer. 

II - Voto do RelatOr 

3. É por-demais cOnhecida nos cí;rcu.Ios diplomáticos 
a situação especial vivenciada pelos dependentes dos funcio
nários removidos para o exterior em missão oficial. Como 
regra geral, tais dependentes, cônjuges à frente, obrigados 
a acompanhar o funcionário transferido, seja por dever conju
gal ou filial, partem para o país estrangeiro como meros mem
bros da família, sem a possibilidade legal de se ocuparem 
mediante a aprestação de serviços devidamente remunerados. 
A exposição de motivos ministerial lembra muito bem es acor
dos de igual feito já celebradoS com os Estados Unidos, Cana
dá e Grá-Bretanha, com teores .semelhantes. Acreditffiaos 
que tais acordos sejam a coroação d~ re'iitVidícaçÕes justas, 
mormente as partidas dos cônjuges feminínõs, ao se negarem 
a ser, também no estrangeiro, meras testemunhas dos labores 
profissionais dOs respectivos maridos. Afinal, como bem asse
vera o documento do Itamarati. 

"O presente acordo (.p) espelha clara tendência 
histórica, decorrente do desenvlvimento cultural do 
mundo ocidental e da valorização do papel da mulher 
na sociedade moderna." 

4. Como énatural, o Ato Internacional em evidência 
estabelece, como não podia deixar de-Ser, a-s condições nor
mais para o exercício da atividade, tais como (artigoiii): 
prévia autorização governamental, atendimento a qualifica-.. 
ções especiais, suspensão de imunidade de juriSdição civil e 
administrativa relacionada com a referida atividade e não-i
senção das obrigações tnbutárias e previdêncíárias. 

5. Em face todo exposto, somos pela adesão do Brasil 
ao "Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas 
por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Adminsitrativo e Técnico, celebrado entre _o Governo~ Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República Argen
tina", feito em Brasília. em 20-8-91, nos exatos termos do 
Decreto Legislativo em exame: 

É o Parecer, s.m.j. 
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1992._ .....,..-- Irapnan 

Costa Jutüor, Presidente - Pedro Simon, Relator - j()DBS 

Pinheiro - Nabor Jnnior - Magno Bacelar - José Ricba 
- Marco Maciel- Ronan Tito- Chagas Rodrigues- Albano 
Franco. 
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PARECER N• 295, DE 1992 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n•, de 1992 
(Projeto de Decreto Legislativo n~ 171-B, de 1992, na 
CD), que "Aprova o texto do Estatuto Orgânico do 
Instituto Internacional para a Unificação do Direito Pri
vado - Unidroit", adotado em 15-3~40. 

Relator: Senador Chagas Rodrigues 

I - Relatório 

Com respaldo no art. 49, Inciso I!_ da Constituição Fede
ral, o Senhor Presidente da República, através da Mensag~rn 
n• 540, de 8-10.91, submete à resolução definitiva do Con
gresso Nacional o texto do, '_'Estatuto OrgâniCo do lriStituto 
lnternaciona1 para: a Unificação do Direito PriVãdo - Uni
droit", adotado em_ 15-3-40. O texto do referido "Estatuto 
OrgânicO" está acompanhado da competente ExPoSição de 
Motivos do Ministro de Estado das Relações ~xteriores, con
forme documento CJ/SECOR/DAI/417/PAIN-LOO, de 
4-10-91. 

2. Quando da sua regular tramitação pela Câmara Bai
xa, a matéria obteve aprovação unânime das suas comissões 
técnicas competentes, a saber: Relações Exteriores e <;J.e Cons
tituição e Justiça e de Redação. Ainda na Câmara d9s Depu
tados, e já como Projeto de Decreto Legislativo 171/92, o 
texto foi discutido em turno único com a aprovação do Projeto,. 
assim como aprovada foi a sua Redaç-ão FinaL Finalmente, 
em 25-6-92, a PropOsição Legislativa chega a este Senado 
Federal como PDL no 70, de 1992, para exame e laçamento 
do competente parecer. 

É o Relatório. 

II - Voto do Relator 

3. Como bem recorda a exposição de motivos minis
terial, o Instituto Internacional para a Unificação- dO Direito 
Privado (Unidroit), tem sua origem na antiga Sociedade das 
Nações, à qual serviu como órgão" de apoio, com o fito de, 

"estudar os meios de harmonizar e coordenar o 
direito privado entre Estados ou entre grupos de E-sta
dos, e de propiciar gradualmente e adoção de uma 
legislação uniforme". 

4. A participação do Unidroit na elaboração de vários 
ato_s intemacio_nais diz bem da eficácia da instituição ao ferir 
!e~a~ os mais diversos, sempre preocupada em resPaldá-los 
JUndlcamente. Ressalte-se, na espécie, a colaboração técnica 
prestada pela entidade, sobretudo na área sensível dos contra
tos jurídicos internacionais lavrados sobre temas especiaJmen
te delicados. E tudo isso com o objet_ivo claro de facilitar 
a concertação de acor_dos internacionais na área- do direito 
p~vado. Para tanto, o Artigo XÜ do Estatuto_ Orgânico per
r:ute a q';l~lquer Governo participante ou instituição interna
CIOnal oflc1al a apresentação de "propostas para o estudo de 
questões pertinentes à unificação, à harmonização ou à Coor
denação do direitO- privado". 

5. Em face do exposto, somos pela adesão do Brasil 
ao texto do "Estatuto Orgânico do Instituto Intei'nãcional 
para A Unificação do Direito Privado- Unidroit", adotado 
em 14-3-40, nos exatos termos_ do Decreto Legislativo- em 

exame, o qual se nos apresenta com conteúdo e forma exara
dos nos ditames próprios. 

É o Parecer, s.m.j. 

Sala d.as Comi~sões:, 16 de setembro de 1992. - Ir_apuan 
Costa Jumor, Presidente - Chagas Rodrigues, Relator -
Jonas Pinheiro- Nabor Junior- José Richa- Marco Maciel 
- Ronan Tito - Pedro Simon - Magno Bacelar - Albano 
Franco. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedien-
te lido vai à publicação. · . . 

Sobre a mesa, comunicações que serao hdas pelo Sr. 
1" Secretário. 

-- São lidas as seguintes: 

Brasfiia, 16 de setembro de 1992. 
Senhor Presidente. 
TenhO a horna de comunicar a V. Exa, de acordo com 

o disposto na alínea a e no parágrafo único, de art. 39, do 
Regimento Interno, que me ausentaria do País entre os dias 
1 o e 23 deste mês, com destino aos Estados Unidos da América 
do Norte, acompanhando, em missão oficial, na qualidade 
de observador, a delegação brasileira chefiada p~lo Sr. Minís
tro da Economia, Fazenda e Planejamento à Assembléia 
Anual Conjunta FMI-BIRD. 

Atenciosas Saudações, -Senador José Fogaça. 
Brasfiia, 16 de setembro de 1992. 

Senhor Presidente, 
Nos termos das normas regimentais desta Çasa, comunico 

a Vossa Excelência que, conforme in-dicação-dessa Presidên· 
cia, ausentar-me-ei do País noperíodo de 19 a 23 de setembro 
do corrente ano, quando estarf!i integrando a Delegação que 
participará da ReuniãO Anu-al Conjunta.FMI/BIRD, a reali
zar-se em Washington, Estados Unidos, no período acima 
citado. 

Na oportunidade renovo protestos de elevada cOnside
ração e apreço. -Senador Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- As comuni
cações lidas vão à publicação. 

Sobre_ a mesa, ofício que Será lido pelo Sr. 1" Secretário. 
- É lido o seguinte: - -

GRUPO BRASILEIRO DA 
UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

Brasília, 27 de agosto de 1992. 
Of. li'122/92 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

o- Senador Ruy Bacelar integrará a delegação _brasileira a--ss~ 
Conferência Interparlamentar a realizár-se erii-Esti.:icolmo, no 
período de 7 a 12 de setembro próximo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os protestos da minha perfeíta estima e distinta conside
ração. - Ulysses Guimarães, PreSidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -0 expedien
te lido vai à publicação. 

A Presidência comunica ao Plenário que a Comissão Dire
tora, em reun_ião realizada no dia 15 último, aprovou os reque
rimentos n~ 630, 631, 633, 639, 656, 661 e 675, de 1992, 
de autoria dos Senadores Ronan Tito,_Jutahy Magalhães, N:el-
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son Carneiro, Antonio M-ariz, Césai- Dias e Eduardo Suplicy, 
de informações aos Ministro~ que mencionam. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevicles) - A Presi
dêncta recebeu da Prefeitura Municipal de Jóia, Estado do 
Rio Grande do Sul, o Oficio n" S/39, de 1992, (n' 201192, 
na origem) solicitando, nos termos da_B.esoluç_ão _n9 36, _de 
1992, do Senado Federal, auto-rização para contratar operação 
de crédito, para os fins que especifica." - · " - - · 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco~ 
nômicos. 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre 
Senador Antonio Mariz. 

O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB-PB. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente 1 

Srs. Senadores, a propósito do processo de impeachment do 
Presidente da República, encaminhado à Cârriara doS.DepúM · 
tados por dois emínentes cidadãos brasileiros, o Dr. Barbosa 
Lima Sobrinho, Presidente da Associação Brasileira de Im~·-· 
prensa, e o Dr. Marcelo Lavenre, Presidente da Ordeiro dos 
Advogados do Brasil, processo esse qae foi objeto de mandado 
de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, o Deputado 
Ulysses Guimarães fez declarações_ que provocaram intenso 
debate. S .. Ex.• afirmou que: 

"Na eventualidade de o Supremo Tribunal 
Federal determinar que a votação do pedido de 
impeachment terá que ser por voto fechado, estará 
aberta uma grave crise política, pois a -Câmara 
dos Deputados se recusará a cumpriMla." 

Em outra passagem, acrescenta: 
"Não é possível a superposição de foros 

no julgamento político do Presidente da RepúM 
blica. E a Câmara que governa o rito". 

Essas assertivas do Deputado Ulysses Guimarães motiva
ram, em geral, reações contrárias: editoriais de jornais, decla
rações agressivas de representantes do Governo, pronuncia
mentos de juristas dele divergindo, e, no meio político, enseja
ram expressões de preocupação com uma possfVel crise entre 
o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Admitir que a Câma
ra possa recusar uma decisão do Supremo seria a causa dessa 
crise, do conflito entre os Poderes. 

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, parece-me 
que assiste razão ao Deputado Ulysses Guimarães. E preciso, 
certamente, interpretar suas palavras, qual o objetivo e o 
sentido que elas teriam no momento em que o País vive a 
expectativa, a ansiedade do julgamento do Presidente da Re
pública e, igualmente, da decisão do Supremo Tribunal Fe
deral. 

Certamente, o que quis dizer ó Deputado-Ulysses Guima
rães é que a responsabilidade, recaindo constitucionalmente 
sobre o Congresso, no julgamento dos cr1ines de responsa
bilidade - na Câmara dos Deputados, que autoríz3. o pro
cesso; e no Senado, que o instaura e julga -, seria de fato 
incompreensível, pela opinião pú&lka, além de- inaceltá.Vel 
do ponto de vista jurídico, que o Supremo se investisse nessas 
competências. 

Se, porventura, o Supremo determinasse o trancamento 
do processo, a anulação··uos procedimentos deliberados n_a 
Câmara, decididos por seu Presidente, Deputado Ibsen PiM 
nheiro, ou se simplesmente retardasse de forma irreparável 
_o andamento desses procedimentos, certamente isso causaria 

tremendo impacto sobre o povo brasileiro, criando a falsa 
impressão, espero, da permanência da impunidade em nosso 

-País. 
SC o Supremo Tribunal Federal perdesse a credibilidade 

pública, se, como Poder da República, sofresse relevante des
gaste em sua imagem, se· se: equipãútsse. na visãO do povo 
brasileiro, à cumplicidade com o Presidente da República, 
isso certamente teria nefastas conseqüênciaS para 3s institUi
ções. 

Se -e acrescento, ainda, outra hipótese-, tendo prosse
guimento o processo, a Câmara, por sua vez, recusasse a 

. autorização à instauração do mesmo, viVeríamos, certamente, 
uma crise verdadeira, ~us":~a pela absoluta descrença da cidaM 
·aania~iiãS SUas instituições:_ a Presidência da República, com
-pi"óme"tida pela revelação de fatos delituosos da mais alta gravi
dade, pela Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou 
ãs-denúilCías do irmão do próprio Presidente da República; 
o Supremo T~~bunal Fede!al, __ Q~.@ ob~tJução_do _processo; 

-e a Cãmã!ã dos Deputados, pela negativa da autorização. 
Isso implicaria, -s-em dúvida alguma, em gerar, no espírito 
público. a convicção de que no País o crime compensa. 

O Senado julgará e, julgando, assumirá uma decisão sobe
rana de conde_n_~ção ou de abs~lvição. O que é inaceitável 
ê que não se processe, é que não se apure, é que não se 
·verifiqUe a procedência daS aCusações. Esse é o aspecto funda
mental da questão. É preciso, inclusive, assegurar ao Presi
dente da República a sua defesa no Senado, no processo pro
priamente_ dito, na instrução criminal, para que o veredicto 
a ser tomado na Alta Casa do Congresso Nacional possa estri
barMse na imparcialidade, na isenção, e possa, desse_ modo, 
merecer o" respeito público. 

A preocupação do Deputado Ulysses Guimarães justifi
ca-se, tanto mais quando o próprio Presidente do.Suprerito 
Tribunal Federal admite que essa intervenção, já ocorrida, 
e que determinou a ampliação do prazo de defesa do Presi
dente da República, possa repetir-se. 

O Jo~l do Brasil, de 11 de setembro, na terceira página, 
abre essa manchete: "Sanches admite intervenções". E o texto 
afirma: "Na condição de guarda da Constituição, o Su"prenio 
Tribunal Federal não permitirá qualquer lesão ao direito de 
defesa do Presidente Collor, que interferirá no processo de 
impeachment, tantas vezes julgue necessário, sempre que en
_tender que a lei não foi respeitada". - A explicação é do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Sydney. Sanches, 
em e·ntrevista. apóS a Se~são que â:mpliou o prazo de defesa 
de Collor de cinco para dez sessões na Câmara. Sanches lem
brou, porém, qtie a decisão de ontem não impede que a vota
ção para abertura do processo de impeachment ocorra antes 
de Óutubro". 

A própria decisão do Supremo Tribunal Federal não foi 
uma decisão unânime; o Ministro Paulo Brossard, autor de 
livro clássico na matéria, sobre impeachment, foi voto vencido. 
)""eve ocasião de sustentar com veemência a impropriedade 
da interveniência do Poder Judiciái"To~ eín Ihã.tériã da compe
tência' do Congresso Nacional, no caso específico_da Câmara 
dos Deputados. 

Diz S. Ex~ em voto proferido riO Supremo Tribunal.F'ede
ral:- refiro-me ao Mandado de Segurança, n~' 20.941-1, Dis
trito Federal -: 

''()ra, o.impeachment é um proces~q estra
nho ao. Poder Judicián-o, que cOfileç:a e termina 
no âmbito parlamentar, por expressa disposição 
constitucional. Nele o Judiciário nãO interfere.'' 
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Em outra passagem, afirma ainda o Min_istro Brossard: 
"Não porque o assunto seja "exclusivamen

te político" no qual impera a discrição, mas porque 
a Constituição, ria ·re-pãttição de competéncüis, 
conferiu ao Congresso Nacional, e só a ele, Câma
ra e Senado, iniciar, conduzir, encerrar o processo, 
privativamente. Esta, a razão." - --

Cita-se o texto da obra de Seabra Fagundes, cl.ljO título 
é O Contrõle Judiciário dos Atos Administrativos do Judiciá
rio, no qual diz que esta é uma "cx:ceçáo" ao monopólio 
jurisdicional do Poder J udiciârio. _ 

Assim, Sr. Presidente, no instante tão grave para a vida 
nacional, parece-me legítima a preocupaÇãO coin a partici
pação intensa anunciada do Supremo Tribunal Federal. A 
doutrina, decisões jurisprudcnciais de outros países, de outras 
nações, especialmente dos Estados Unidos, onde se inspirou 
o Direito Constitucional brasileiro, são predominantemente 
dirigidas no sentido de que se trata de competência do Con~ 
gresso Nacional, infensa, portanto, à participação de outro 
poder. 

O Ministro Brossard cita vários autores: Story, o· clássico, 
como diz, ensina que o impeachment é um processo de natu
reza puramente política. Lawrence faz suas_ as palavras de 
Bayard ao-afirmar no julgamento de Blount: o impeachment, 
sob a constituição dos Estados Ur"!id_os, é um processo exclusi
vamente político, não atinge a peSSoa e· nem aos seus bens, 
mas simplesmente desveste-a de autoridade, de sua capaci~ 
dade política. -

Em outra passagem, cita ainda Story, que proclamou 
a impropriedade das Cortes de Justiça para conhecerem de 
faltas que ensejam impeachment, que é a conveniência de 
ser confiado o seu jUlgamento a um tribunal capaz de com~ 
preender, aferir e reformar a política do Estado. 

A Constituição de 1891, no Brasil, inspirada na Consti~ 
tuição norte~americana, conceituou o impeachment como pro~ 
cesso político. E acrescenta o Ministro Paulo Brossard: 

.. Esses dados sobre_a natur_eza doJmpeachR 
ment explicam por que a ConstitufÇâõ o situou 
em território estranho ao Poder JudiciáriO. E, mes~ 
mo ao tempo do Império, quando o Senado aplica~ 
va sanções de caráter criminal, não se admitia re
curso de revista para o Supremo Tribunal de Jus~ 
tiça das decisões do Senado. Não tem lugar a revis~ 
ta crime, explicava Pimenta Bueno." 

No mesmo sentido, a citação de Carlos Maximiano, que 
acentuou insistentemente o seu caráter de processo--político 
-referindo-se ao impeacbment- que excluía toda a interven
ção judiciária. 

Transcrevo parte de Acórdão unânim~ do Supremo Tri~ 
bunal Feder41, de 30 de agosto de 1937, em que está dito: 

"Do veredicto, não há recurso ,.para o Judi
ciário, nem sequer sob a forma de habeas corpus. 
Irregularidades de processo não. deslocam __ a com~ 
petência de um Poder constitucional para outro, 
nem tampouco a suspeição dos julgadores é apre~ 
dada por um tribunal estranho, não superior ao 
excepto, como inutilmente se tentou obter do Su
premo Tribunal Federal, em setembro de 1916, 
ao iniciar, nã. Assembléia do Mato GrOSso, o pedi~ 
do de impeachment contra o Preside_nte do Esta
do." (Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência. 
Vol. 27, pág. 239.)" 

Na conclusão do seu voto, afirma o Ministro Brossard: 
"Dir-se~á quC este etit!!.tidimento conflita 

com o princípio segundo o qual nenhuma lesão 
de .direito pode ser excluída de apreciação judicia.l. 
Esse conflito, porém, não ocorre no caso concreto, 
pois a mesma Constituição- que anuncia essa regra 
de ouro.reserva, privativamente, a uma e a outra 
Casa do Congresso o conhecimento de dCtet.ni~ 
nados assuntos, excluindo-os da competência de 
qualquer outra autoridade. 

Assim, no que tange ao processo de responsa
bilidade, do primeiro ao último ato, ele se desen
volve no âmbito do Poder Legislativo e, em ne~ 
nhum momento percorre as instâncías judiciárias. 

Como foi acentuada, é uma exccção, mas ex~ 
ceção constitucionalmente aberta ao monopólio 
jurisdicional do Poder Judiciário. 

A lei não poderia dispor assim. A Consti
tuição poderia. Foi o que fez. 

São e·stas as razões por que não conheço do 
Mandado de Segurança impetrado." 

Na hipótese, votava o Ministro Brossard o Mandado de 
Segurança impetiado por parlamentares, contra decisão do 
vice~presidente da Câmara, que determinava o arquivamento 
da denúncia e, pOrtanto, obstava o prosseguimento do im
peachment. 

Na verdade, o Supremo Tnbuna1 Federal, na decisão 
liminar proferida, cingiu-se à ampliação da defesa. Seria, tal~ 
vez, não obstante aspalavras magistrais do Ministro Paulo 
Brossard, admissível que o princípiO ·constitucional contido 
no art. 5 -, inciso LV, da Constituição Federal, que diz, 
expressamente,''LV - aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aõs aCuSados em geral são assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes", fosse, de fato, apreciado. Mas é preciso convir 
que não se havia abSolutamente cerceaao--e~se direito de de-
fesa" - -

O Presidente da Câmara dQs Deputados ao estabelecer 
as regras de procedimento, estabelecera o prazo rio" qual o 
Presidente haveria de apresentar suas razões - prazo de 5 
dias - e o fez com base em dispositivo reginiental, já que 
lke era vedado apLicar a: Lei n9 1.079 naespécie,_em_ Virtude 
de o art. 22 referír~se -quando do prazo de 20 dlis à defesa 
-ao processo ora reservado à competência do Senado Fede~ 
ral. A Lei n' 1.079 é de 10 de abril de 1950, editada, portanto. 
na vigência da Constituição de 1_946, quando cabia efetiva
mente à Câmara dos Deputados também o processo e não 
a simples autorização que estabelece a Constituição de 1988. 

Portanto, estava garantido o direito de defesa. Ainda 
assim, entendeu o Supremo Tribunal Federal de ampliá~lo, 
por analogia, com fundamento nç:> art. 217, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, que trata dos crimes co~ 

-muns do rito adotado para autorização do processo, junto 
àquela Corte. 

Ainda que se admita propriedade dessa interveníê-ncia 
do Supremo Tribunal Federal para ampliar o direito de defesa, 
não. deixa de causar surpresa ~ perplexidade a assertiva do 
MiniStro Presidente do mesmo Tribunal, ao admitir interfe~ 
rÇncias sucessivas no processo sempre que se entender estar 
ferido algum direito, -o que implicaria, efetivamente, num 
conflito de poderes. Daí,parecer~me que a advertência do 
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Deputado Ulysscs Guimarãc:s é ínteiramel}te oçiürtu-ti"a, por~ 
que ela vale para que se reflita sobre a qUcst:lo. 

Não creio, absolutamente, que pudessem suas palavras 
provocar qualquer tipo de emulação junto ao Supremo Tribu
nal Federal, o que seria menosprezar aquele órgão, suhe~ti
mando a sua competência a alta qualidade dos seus compo
nentes. 

Entendo, simplesmente, necessário. fundamentaL que 
haja pronunciamentos desse tipo, dessa elevação, para 4uc 
cada Poder da República assuma suas responsabilidat.ks, ple
namente consciente das conseq-ências que daí advirão. Seria 
funesto ao País o descrédito dos Poderes Executivo, Judiciário 
e Legislativo num mesmo episódio. Certamente. isso determi
naria o caos·, a revolta nas ruas e poria em riSco:-n-atU.raTtncnte, 
as instituições democráticas que todos desejamos preservare 
consolidar, após o longo período de regime autoritário por 
que passou o País. 

Muitas são as questões pendentes ainda dessa apreciação 
do Supremo Tribunal Federal. 

Os advogados do Presidente da República contestaram 
ponto por ponto o roteiro estabelecido pela Presidência da 
Câmara dos_ Deputados. Chegam a negar a própria vigência 
da lei n'' 1.079 que já foi objeto de d_clib~.:ração pelo Supremo. 
Não há qualquer decisão judicial que retire da Lei n" 1.079 
a sua aplicabilidade . 

Alegam os defensores do Presidente da República que 
o parágrafo úniCo do art. 85 da Constituição F~d~..r~l exigiu 
lei nova, simplesmente pelo fato de ter utilizado o tempo 
futuro ao dizer que a lei definirá os crimes e estabelecerá 
o processo c o julgamento nos crimes de responsabilidade. 

Isso é, obviamente, esquecer o princípio de recepção das 
normas pelo ordenamento jurídico, matéria pacífica cm her
menêutica jurídica, matéria_não controvç:rsa, quando se trata 
da interpretação jurídica constitucionaL 

Invocam a revogação de dispositivos da lei quando não 
insistem na sua revogação completa; invocam derrogação de 
determinados dispositivos que teriam sido elididos por ocasião 
da aprovação da Emenda Constitucional n'' 4, do chamado 
Ato Adicionãl, de Z de setembro de 1961, que instituiu o 
regime parlamentarista no País. 

Isso é assuntO já íritensa e profündarrie-nte discutido pelos 
juristas·, pelos juízes, na doutrina. É claro que essa derrogaç-ão 
de partes da lei não se deu, porque a Constituição de 1946, 
assim como a Constituiçãó atual, na realidade define os crimes 
de responsabilidade como atos do Presidente da República 
que atentam contra a Constituição Federal. Só, exemplificati
vamente, enumera alguns desses atentados à Constituição. 
Diz claramente que atentam contra a Constituição Federal, 
especialmente contra. 

Aprçsenta a lista, o elenco de hipóteses de definição dos 
delitos, os sete incisos que estão hoje previstoS desde o aten
tado contra a existência da União, inciso I, ao não-cumpri-
mento das leis e das decisões judiciais. - - __ 

A lei, portanto, está em vigor, s-alvo nas partes em que 
conflita com a-Constituição FederaL Evidentemente, nos arfi
gos que se referem ao processo na Câmara dos D_eputados, 
ela não se aplicará naquela Casa, aplicar-se-á certamente, 
com as adaptações necessárias, no instante cm que se instaur-ar 
o processo no Senado da República. 

Outro ponto -e ess-e é essencial ao bom êxito do processo 
de impeachment - diz respeito à forma, à modalid&de e ÇtO 

processo de votação a ser adotado na Câmara dos Deputados. 
Fundam-se no dispositivo do Regimerito da Câmara dos Depu-

tados, no art. 158, inci~o II, que diz que nos processos de 
lmpeachment o voto é s~.:crdo. Ocorre que esse artigo é inãpli
cável por inconstitltcional. A Constituição Federal estabelece 
no parágrafo único do art. 85 que "esses crimes serão definidos 
em lei especial que estabelecerá as normas do processo c 
julgamento··. 

É a Constituição que _diz que o processo c julgamento 
serão definidos em lei especial. Portanto, é a lei que se aplicará 
e não o Regimento no caso da modalidade de votação. Nos 
termos dos arts. 22 c 23 da Lei n_" 10711, anteriormente citad,a, 
a votação é nominaL O Regimento da Cãmura do.s Deputados 
eoçarre_gar~se_·á.de definir o que é voto nominal. dizendo que 

_ é aquele cm que são remetidas à Mesa as listas com 4 identifi
cação dos votantes. com os vot_o::; favoráveis, contrários qu 
de abstenção. 

Trata-se de matéria absolutamente pacífica e, hoje, é 
o ponto central da discu~são que se trava no Supremo Tribunal 
Federal, porque é evidente o objetivo subalterno do Governo, 
quando pleitea o voto secreto. 

Armou~se uma autêntica operação corruptora sobre a 
Câmara dos Depurados. A imprensa está repleta de informa
ções alarmantes sobre o uso indevido de recursos públicos. 
sobre o uso de dotaçúes orçamentáxí_<ts ó1.1 Qe outra n_atil.Te;za 
com o objetivo de.dobrar a vontade de Deputados. Não creio 
que haja na Câmara dos Deputados, entre os seus membJos, 
quem se deixe corromper dessa forma. No_ entanto, é claro 
o objetivo do Góvcrno:utilizar-se de todos os meios ~modos 
de pressão para dobrar aquela outra Casa d.o Congresso Nacio
nal e impedir que a cídadania tome conhecimento da po!'ição 
dos seus representantes. 

EstOu certO de que o Supremo. ao decidir essa matéi'ia, 
reconhecerá o que a todos parece expresso na legislação em 
vigor. 

Ao registrar essa~ questões e manísfestar a minha solida
riedade às declarações do_Dcputado Ulysses Guimarães.,
declarações que, so1J a mio_ha_ inte_ira responsabilidade, procu
rei interpretar -não esqueço da qualidade elevada, da alta 
competência, da probidade característica dos Srs. Ministros 
do Supremo Tril:-unal Federal. E. especialmente, do Sr. Rela
tor, no caso o Ministro Luiz Octávio Gallotti, cuja cultura, 
competência e dignidade são conhecidas por todo o País. 

O Sr. Gerson Camata- Permite V.Ex". u_m aparte? 

O SR. ANTONIO MARIZ- Pois não. 
O Sr. Gerson Caffi3ta---=-. Ilustre SenadOr Antonio Mariz, 

estou acompanhando a oportuna intervenção que V. Ex• faz 
na abordagem desses problemas laterais ao processo de imw 
peachment, que surgem na área do Judiciário. _Faz V. Ex• 
uma análise dos fatos e, também, com o- seu_ çonhecimento 
jurídico, acrescenta luzes, proporcionando a todos aqueles 
que acompanham a vida de V. Ex~ a oportunidade de uma 
análise mais profunda desses acontecimentos. Entretanto, há 
um fato que d_eve ser ressaltado, dentro do .cont.exto exposto 
que, certamente, nos deixa preocupados. Não sei a estratégia 
que está sendo adotada pelos juristas que assessoram o Go
verno - e quem está falando é um_ economista; e costumo_ 
ouvir sempre o Senador Mário Covas, que diz não entender 
como os advogados lêem a lei, porque ele, que é engenheiro, 
lê e interpreta diferente- mas para opinião púhlica, a maioria 
dos brasileiros, e àqueles que não são muito afeitos à questão 
jurídica, a. preocupação_ que vem a todos nós é a de que, 
no caso de _uma acusação dessa, o prazo da defesa não é 
o es'sencial. O importante é a defesa e não o prazo. Se V. 
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Ex", neste momeitto, me acusar de ter arrancaQQ~i!~Ponta 
do microfone e colocado_ no bolso, vou verberar violentamente 
agora contra para dizer que não, que o microfone está funcio
nando. Se insistir posso até me exaltar, a ponto de chegar 
a uma agressão, mas na hora. Nunca vi alguém ser acusado 
e dizer: daqui a 25- _dias _cu volto para dizer que coloquei 
no bolso a ponta do microfone, Essa demora, esse prazo, 
esse interesse de protelar ê que deixa o _País intranqüilo e 
preocupado. Acredito_ que o amplo, total e sagrado direito 
de de_fesa que a Constituição garante deve_ ser e~ercido, mas 
em uma ou duas horas. desde _.J...le exist;:~.rn elementos, provas 
e do_cumentos para fazei- essa defesa. Por que dez, quinze 
ou vinte dias? Considero isso muito lateral, o prazo é mu"ito 
fora do essencial que é aquela defesa qut.:: a sociedade brasileira 
fica_ esperando e que _desde o início da CPT até hoje não 
foi feita de maneira cabaL Na verdade, a_c_re_dito _também que, 
quando ocorre uma interferência do J udiciárío dentro do Regi
mento da Câmara, provoca reaçõcs, como a que o Deputado 
Ulysses Guímarãés teve. É claro que S. Ex• teve- Uma formação 
jurídica, mas é um parlamentar. Naquele momento, S. Ex~ 
encarnava o espírito de luta que nós todos vimos nele, guerri
lheiro das causas em favor do Brasil, pois sempre fez de sua 
vida uma bandeira dessas {:ausas. _Entretanto, além dessa? 
nuanças, dessas mudanças c transformações que se ob_s_ervam 
na área jurídica e que podem obstaculizar o processo, o princi
pal, no meu ente_nder, é a demora da apresentação da defe_sa 
que poderia ter sido feita rapidamente; o País poderia até 
estar respirando mais tranqüiianlente e, diante da defesa apre
sentada, poderia estar julgando a razão ou a não~razão do 
Senhor Presidente da República. Cumprimento V. Ex~ pela 
oportunidade do pronunciamento que faz e pela maneira como 
esmiuça as reentrâncias e ca.verni.colas _do D:ireito bra$ileiro,., 
apesar de ser normal possuir todas essas contradições, porque 
é a primeira- vez na história do País que enfrentamos um 
problema como e_sse __ em__nivcl nacional, embora em nível de 
Estados já tenha ocorrido_ cfctivamentc fatos e _várias tenta
tivas~ Muito obrtgado. 

O SR. ANTONIO MARIZ - Agradeço a V. Ex', nobre 
Senador Geison Camata. V. Exa contribui, sem dúvida algu
ma, para a clareza do que procuro aqui enunciar, mencionando 
um aspecto, de fato, relevante na discussão dessas questões, 
que é a defesa, pois até hoje não se dirigiu, no que diz r"espeito 
ao Senhor Presidente da República, ao conteúdo e ao mérito 
dessas acusações. Tudo o que se lê nos documen_tos redigidos 
pelos advogados da Presidência ou por seus defensores, nos 
vários plenários políticos do País, refere-se a processo, a proce
dimento, a atas processuais. Ninguém aborda as questões de 
fundo, as acusações objetivas que foram feitas pelo relatório 
final da CP! do PC. 

De fato, esse é um aspecto que merece ser sublinh1do 
e exaltado, para que se cobre do Presidente da República 
defesa efetiva, pois, afinal de contas, Sua Excelência está 
sendo acusado de fatos delituosos, está sendo acusado de 
relacionamento com urna autêntica quadrilha que se instalou 
no País para assaltar os cofres públicos. O Pafs espera, ansiosa
mente, por essa defesa. Daí a importância de permitir a rápida 
tramitação da denúncia na Câmara -dos Deputados, para que. 
afinal, no Senado da República- fOro apropriado para pro
cessar e julgar- possa, finalmente, a Nação conhecer essa 
defesa. 

Mas V .Ex~ tem inteira razão ao assinalar _que a protelação, 
o pedido de ampliação de prazo, na verdade, contraria essa 

expectativa nacional. pois o maior interessado na presteza 
dessas infoi:.mações deveria s~r o acusadQ_, _o Senhor Presidente 
d<i República. Porém, vê-se exatamente o çontr_ário. Sua Exce
lência procura procrastinar indefinidamente o momento em 
que terá de confrontar-se com a verdade. 

O Sr. Humberto Lucena- V.Ex·.·me permite um aparte, 
nobre Senador Antonio Mariz? 

O SR. ANTONIO MARIZ- Com prazer. ouço V.Ex•., 
nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Cumprimento V. Ex .. pelo 
seu pronunciamento, que é muito lúcido e procura esclarecer 
aspectos importantes sobre o andamento do processo de im~ 
peachment, iniciado na Câmara dos Deputados contra o Se
nhor Presidente da República, aliás, dependente de autori
zação da Cãrnara dos Deputados. a ser instaurado no Senado 
Federal contra Sua Excelência. A propósito do julgamento 
do mandado de segurança de Sua Excelência no Supremo 
Tribunal Federal, tive oportunidade de assistir ao julgamento. 
inicial, quando o Sr. Relator, o Ministro OctáviO Gallotti, 
opinou pelo atendimento parcial da liminar que lhe foi solici
tada pelo Senhor Presidente da República, no que foi seguido 
pelos demais Ministros, com exceção do Ministro Paulo Bros
sard. Pude notar que não só da narte do Relator, como da 
dos demais Ministros, o que prevaleceu naquela Corte foi 
o entendimento de que o Supremo Tribunal Federal deveria 
tomar conhecimento do mandato apenas para efeito de res
guardar possíveis violações de direitos individuais. Por isso, 
nesse particular, senti que S. Ex'"~ resolveram que o prazo 
fosse de dez sessões e não de cinco. como havia sido fixado 
pelo Presidente Ibsen Pinheiro, para a defesa prévia do Presi
dente na Câmara dos Deputados. Assim, os demais pontos 
da liminar - o primeiro, que se refere ã sustação total do 
processo, ou seja, do seu início, por ilegalidade, e o segundo, 

_justamente, à transformação do voto nominal e aberto em 
-VOto secreto - não foram atendidos pelo Sr. Relator e, por 
conseguinte, a sua discussão fko_u para a apreciação do mérito. 
Por isso tudo, creio, salvo melhor jl:fzo, que o Supremo Tribu
nal Federal, ao julgar o mérito, deverá manter todas as delibe~ 
rações tomadas até agora pelo nobre Presidente da Câmara 
dos Deputados, principalmente. mantendo o voto aberto, uma 
vez que votO aberto não diz respeito à Violação do direito 
Índívidual, que foi a tese defendida. O voto ÇJ.bert.o é um 
ponto que diz respeito ao procedimento da apreciação da 
matéria, que é competência da Câmara dos Deputados. Como 
sabe V. Exa, agora foi estabelecido, urna vez que a Consti
tuição é omissa, ou seja, não fala em voto secreto. No entanto, 
não revogou o art. 22 da lei especial que regula os crimes 
de responsabilidade do Senhor Presidente dª República. Não. 
revogando, a Constituição o acatou. No que tange à questão 
da defesa do Presidente, ponto que mais preocupou o Supre
mo, é de estarrecer o fato de que - e ainda ontem frisei 
isso em um programa de televisão - o Senhor Presidente 
da República, através de pessoas que o representam, como 
é o caso do Deputado Roberto Jeffefson, :;inundou que não 
vai, ao final do prazo, entregar a defesa prévia. Quer dizer, 
esperamos os dez dias desnecessariamente, apenas -para efeito 
de protelação. O Presidente, ainda segundo esse Parlamentar, 
que não é jurista, graças a Deus, pretenderia utilizar-se do 
art. 217 do Regimento da Câmara para solicitar mais -dez 
diaS, por analogia, em relação à autorização que seria pedida 
pelo Supremo no caso de julgamento por crime comum e,, 
ao mesmo tempo, apresentaria um defensor dativo, o que 
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é- repito- de estarrecer. Ocorre que o Relator, ao prolatar 
o seu voto, atendendo à liminar a que me referi, ou seja, 
dobrando de cinco sessões para dei o prazO de âefesa do 
Presidente, disse claramente __ (o_i__ aprovado por todos os 
Ministros -que era só para esse efeito. Quer dizer, o que 
mais consta no art. 217 não se aplica ao caso, mas tão~somente 
à questão da_autorização para processo por crime comum, 
quando a licença for svlicitatla à Câmara pelo Supremo Tribu
nal Federal, o que ainda não ocorreu. Portanto, não" há como 
se pensar que o desejo do Presidente, segundo aquele Parla
mentar, possa ser amanhã objcto de deferimento pelo Supre
mo Tribunal Federal. Nobre Senador Antonio Mariz, como 
bem diz V. Ex\ o clamor popular aumenta, no seio da socie
dade brasileira, na medida em que, até hoje, as acusações 
todas prevalecem. Não s6 preval<:cem aquelas que decorrem 
das provas colhidas pela CPI, mas sobretudo as que decorrem 
das provas colhidas pelo inquérito da Polícia Federal. instau
rado por-solicitação pessoal do Senhor Presidente da Repú
blica. Sua ExCelência, à época, se dispôs a depor pessoal
ment~. "Pisou na bola", porque o Presidente da República 
não pode depor na Polícia Federal. A Polícia Federal não 
só comprovou todas as denúncias apuradas pela CPI, mas 
foi além. Sabe-se que já tem acesso aos disquetes de compu
tador do PC Farias, nos qUais existiria, inclusive, um código 
com o nome do Senhor Presidente da República e até da 
ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello. Portanto, a cada dia 
que passa, as coisas pioram, as provas aumentam, consubs
tancia-se a con-vícção de todos os brasileiros em torno das 
acusações ao Senhor Presidente da República quanto a sua 
conexãO com o esquema PC Farias. SUa Excelência, cm- vez 
de se _defender---:- não o fez até agora - continllã eSquiVan
do-se, o que piora cada vez mais a sua situação, Assim, aquele 
Parlamentar, aquele Deputado que amanhã vier, perante à 
Nação, a votar pela sua permanencia no posto, estará assu
mindo uma gra_ilde responsabilidade perante a Histó_ria. A 
Nação não perdoará. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ANTONlO MARIZ - Muito obrigado, Senador 
Humberto Lucena, pelas considerações que faz, pelos argu
mentos que aduz ao meu pronunciamento, pela importância 
das palavras que acaba de proferir. ---

Fundei as minhas preocupações de que pudesse o Supre~ 
mo Tribunal Federal reincidir na intervenção nos aNs da 
competência da Câmara com base nas declarações do_próprio 
Presidente. Sydney Sanches. Por isso_._ parecem s~r ex_trertla
mente oportunas as advertências do Dcputado-UlysSes Gui-
marães. _ 

Temos todos a preocupação de cumprir a lei, de cumprir 
a ConstituiçãO. Temos razões de sobra para reclamar o julga
mento do Presidente da República. As denúncias compro
vadas contra o mais alto Magistrado do Poder Executivo são 
de tal molde que recomendam celeridade nessa apreciação, 
especialmente no que diz respeito a procedimentos prelimi
nares, ao recebimento da denúncia, aos atas preparatórios 
do processo no Senado. Deve ser assegurado, nesta Casa, 
tudo aquilo que está previsto na tei, o que a Constit_uiçãQ 
oarante: a mais ampla defesa. Mas que s_e faça esse julgamento! 
E essencial, é o que requer a NaçãO brasileira, é o _que o 
povo exige nas ruas, nas manifestações' populares, que são 
legítimas e que integram a ordem democrática. 

O Presidente da República tem invocado com freqüência 
sua condição de eleito por larga margem de apoio popular 

-35 milhões de votos- mas não pode esquecer que a respon-

sabilidadc é essencial à democracia, é indissociável da demo
cracia. 

Não seria dCmocrátiCo o regime polítiCo que nãO cobrasse 
a responsabilidade, que não impu~esse a responsabilidade dos 
que detêm o mandato político. E o que fazemos aqui, é o 
que prevê a lei, é o que estabelece a Constitu"ição·.-os partidos 
de Oposição que vêm combatendO as políticas do Governo 
- parece-me - têm uma respon-sabilidade especial, neste 
instante, porque se trata de preservar, acima de tudo, a fé 
do povo, a crença popular nas instituições. Interessa a consoli~ 
dação o fortalecimento da ordem democrática. 

Estou convicto de que seria oportuno que os Partidos 
que combatem o Governo exprimissem, de forma clara, a 
sua posição fac_e__à iminência-desse julgamento. como se com
portarão na hipótese de afastamento do Presidente da Repú
blica. Creio que seria dever ético dos partidos de oposição 
tornarem clara a decisão de não participarem de um governo 
transitório nem mesmo de um governo definitivo, na hipótese 
do impeachment. Digo isto para obviar a crítica que vem 
sendo feita, com algum fundamento, pelos que sustentam as 
posições oficiais, de que o processo conteria. na verdade, 
um expediente pelo qual os perdedores das elciçõ.es .de 1989 
aS.CCrideriam ao poder. Creio que é essencial, por isso, acen
tuar a imparcialidade e a isenção com que agimos, não permi~ 
tindo que nenhuma mácula de_ suspeição venha a pesar sobre 
a decisão a ser tomada pelo Senado FederaL Nessa questão, 
temos o exemplo dos Estados Unidos, no episódio da renúncia 
do Presidente Richard Nixon. Antes dele, renunciou o_ Vice
Presidente Spiro Agnew, env9Ivido etp_ outro escândalo, um 
escândalo próprio dele, diferenciado do escândalo que afinal 
de"rrubou o Presidente da República. Naquele momento em 
que renunciava o Vice-Presídente, o Partido Democrata ame
ricano tinha maioria na Câmara e no Senado. Cabt.! ao Con
gresso aroericano_confirm3r a:índicação do Vice~Presidente, 
na hipótese de vacância. Deu-se a vacância. Nos termos da 
Emenda Constitucional n"- 25 da ConstituiçãO norte~amerí
cana, o Presidente nomeia o Vice para preencher a vaga, 
mas o V ice somente assume as suas funções. somente se efetiva 
na V ice-Presidência após confirmação do CongreSso Nacional. 

Não obstante tivesse o Partido Democrata, .•. cJe oposição, 
maioria na Câmara e no Seriãdo, foi _aprovada a indicação 
do Presidente Nixon e confirmado o Deputado Gerald Ford 
como Vice-Presidente, com o voto da maioria o"posicionista. 

Creio que esse é um exemplo que merece nossa medi-
tação. -- -

Evidentemente, se prevalecesse o jogo partidário pura 
e simplesmente, a maioria do Congresso teria imposto um 
nome e com isso assumiria o poder, em seguida, seis meses 
depois, por ocasião do desenlace do processo de impeachment 
que :era movido contra o Presidente Nixon, e frustraria, desse 
nlo.do, a manifestação das urriãs· nas· eleiçOeS írrlédiiltarríerite 
anteriores. 

Esse é um aspecto que me parece relevante e que eu 
gostaria que fosse objeto de.deliberação dos partidos: a definiM 
ÇãO da posição que assumiremos na hipótese do governo transi
tório do Sr. Itamar Franco, se ocorrer, e mais ainda na hipótese 
de uma sücessão por via de decreta_ção do impedimento do 
atual Presidente. 

São ãs considerações, Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ que 
eu gostaria de fazer neste momento, lançando daqui um apelo 
ao Poder Judiciário, para que tenha a consciência clara da,s 
imensas responsabilidades que lhe recaem no momento. 
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Vivemos no Congrc::;so as mes.mas rcspon!:labilidad~!l>, To-_ 
dos sabemos, antevemos a_s conseqüências dç~sç processo. 

É lido c aprovado o seguinte: 

O que ele tem de áspero, traumatizante, de doloroso, todos REQUERIMENTO N• 702, DE1992 
compre_cndcmos isso. e: nos dispomos ao estrito cumprimento Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, 
da lei, à estrita obscr~ãncia âa Con_stituição. requeiro licença nos dias 18 e_21 de setembro do_corrente, 

Queremos que se· faça justiça-. 0 ·qüe rtão aceitamos. 0 a fim de participar de eventos administrativos c políticos em 
que não podemos é compactuar com a impunidade. Daí a Pernambuco e da solenidade de recebimento do "Título de 
exigência do povo brasileiro de que 0 Congresso cumpra 0 - ---Supermercadista Honorário'", na área política, Cónferido peia 
seu dever, c:umpra a Co_nstituição ç _j_ulguc _0 Pr_esidçntc da Associação Brasileira de Supermercados, no Rio de- Janeiro. 
República. Muito obrigado._ íM.u.ito bem!) Sala das Sessões, 17 de_ setembro de 1992. __ --:- senador 

Marco Maciel. 

Durante o discurso do Sr. Antônio Mariz, o. $r. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Francisco Rollemberg. 

Durante o discurso do Sr. Antônio Mariz, o Sr. 
Francisco Rollemberg deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, /"Secretário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos- Almir Gabriel.- Anfônio Mariz
Áureo Mello- Carlos De'Carli --Coutinho.Jo_rge.- Dario 
Pereira- Fernando Henrique Cardoso:..__ Henrique Almeida 
- Josaphat Marinho -José Fogaça - Jutahy Magalhães 
- Lucídio Porte lia - Moisés Abrão - Ney Maranhão -_ 
Pedro Símõn- Ruy Bacelar- Valrnir Campelo._ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Càrnciro) - Consul!o o 
Líder Jarbas Passarinho se deseja usar da palavra, como Líder, 
antes da Ordem do bia. · ' · 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, arite 
de mim, estava inscrito o Senador Pedro Sirilon, que eu soube 
que aceitou uma sugestão de colegas para que primeiro se 
vote a Ordem do Dia .. 

A minha questão é gue combinei com o nobre Líder 
da Maioria. 'Senador' Humbert,o Lucena, que eu_ gostaria de 
càthei1tar um artig'o de S._ $~â._ _ : ' _ 

Cabe a S. EXa. dizer se fica aqui esperando ou não. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneira) '-SoJ>re a mesa, 
requerimento que será_ lido pelo Sr. 1'·' Secretário, 

É lido e aprovado o seguinte _ 

REQUERIMENTO N• 701, DE 1992 

Requeiro, seja considerada como licença autorizada J.lOS 

termos do art. 43, iriCiso- II do Regiinento lJ:l,~e.rno, minha_ 
ausência de Brasília, nos dias 18, 19 e 20 do corrente, para 
como Secretário~GCràl do Partido da Frente Liberal no Estado 
de Sergipe, participar do processo eleitoral nos muniCípios 
no próximo pleito. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1992. -Senador 
Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Fica~ conce
dida a licença solicitada, nos termos do art._ 43, _i_r!_ç_iso II, 
do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l'' 
S~cretário. 

Belo Horizonte, 6 de julho de 1992. 

D-õU.iOr Marco Maciel 
Excelentíssim-o Senador da Repúhlica 

Pfczado Senhor, 
A Associação Brasileira dos Supermercados fará realizar, 

no periodo de 20 a 23 de setembro próxirrio-, TIO Rio de Jam:!ii"o, 
a sua "26" Convenção NaciOnal das Empfes3.s de Supermer
cados'", que deverá contar com a participaçãq efetiya de _apro
Xi!TL"ildamente 8 mil profissionais ligados .ao ramO. 

"Trata-se do maior c mai~ significativo evento do-·setor 
-- S\JpCrmercadista brasileiro. respon-sável, hoje, por-80% do 

abastecimento de consumo básicO, presen"t"e êm tOdo ó térritó
rio nacional, com mais de 33 ritillojaSe quase 600 mil empregos 
d_ir~~9s._ __ _ . _ _ . _ , . ~ 

Como parte da programação, está prevista a entr-ega do 
.-.TítUlO ·de Superffiercadista HonOráfio", rtO dia 21, às 9 horas, 
no auditório principal do Riõcentro, durante a s_ulenidade 
de abertura, a até 3_ personalidades que mais se destacaram 
'na· promoção do desenvolvimento sócio-econQmicp do país. 
· 'Este ano, forain conferidos os títulos de supermercadista 
hOnorário, na área cultural, ao Senhor Michel O'ConnOJ::; na 
-ar~'! -eTnpresarial, ao Senhor Jorge Giganti ~-e e ·com especial 
satisfação, que convidamos VOssa _Excelência a_ri!çeQ.el ajusta 
homenagem que lhe é conferida pela Abras, na área política, 
em nome de toda a. classe, por reconhc.cimento ao seu traba
lho. 

Aguardamos, com expectativa, a confirrt)ação __ da SU<,l hon-
rosa presença. - Levy Nogueira, Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Fica conce
- dida a licença solicitada, nos t~rmos do art. 43, _inciso II, 
do Regimento Interno. _ -- _ 
- - Sobre a ni.esa_, requerimento qUe será lido pelo Sr. lu 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 703, DE 1992 

-----senhor Presidente: . - . - . -.-- -c-_. 

Requeiro nos termos do disposto no art. 43/II do Regi
mento do Senado Federal, seja considerado de licença autori
zado o período de 21 a 24 de setembro, durante· o qual estarei 

-·nos Estados Unidos. 
Sala das Sessões, 17 de s_eteffibro de 1g<J2. - Senador 

Júlio Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)"'-- Fica conce
dida a licença solicitada, nos termos--do art~ 43, incis_o II, 
do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

S~cretário. 
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É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 704, DE 1992 

Com base no § 29 do art. .50 da COn-Stin.iição. e nos termos 
do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, formulo 
o presente Re.querimento de Informaçõc$, a ser ençam,inhado 
ao Ministro de_ Estado da Ecbn6mía, Fazenda e Planejilmento, 
a fim de que a Caixa Econômica Federal preste os seguintes 
esclarecimentos: 

-quais os desembolsos de recursos financeiro-s_ Original
mente previstos nos contratos da Caixa Econômica com as 
Prefeituras, Construtoras, C.o.hab c entidades similares, no 
Estado de Santa Catarina; no segundo semestre de 1992? 

-qual a percentagem dos recursos previstos que e_stá 
sendo efetivamente liberada? -

--:- quai a previsão real de desembolsos a serem realizados 
até o final de 1992? 

,...,... quando deve_rá se dar o desembolso dos recursos que 
não estão sendo liberados.? . 

· • • '._quais os_. critérios que estão sendo utilizados para a 
redqção dos desembolsos, que tinham sido contratualmente 
pactuados?. _ _ 

·; , . -qual_à av.aliaçãq-do _órgão sobre.o impacto social da 
medida adotada? 

-quais alternativas técnicas o·órgão _dispõe, que pudes
sem impedir a violenta r~duçã.o nos ~esembolsos realizada? 

Justificação 

Seg'undo relata o Sindi~to da lnçlústria de Construção 
Civil de Joinville, e confirmam diversas Prefeituras _de meu 
Es.tado, a Ca~x:a, EçoJ1ômi,c~ Federal, ~~ decisão unilateral, 
reduziu .d;ras.ticamente os.de~çmbolsos dç recursos 'fínailceiros 
previstos em cpntratos .destinados a obras de infi.a~est~u,tu_ra 
Urbana; h~bitações populares, etc. .- _ . -

0 
_ 

; E ri}. ~~gu,n~ pasos, il.pe.nas 3% dos recursos previstos ésta
riam sendo liberados, o que inviabilizaria ó início ou a-continui
dade de qualquer obra já contratada. 

·Os pfêjuíióS causàdós por essa medida são, pelo menos, 
· .. 'de doJS t,ipõs~~ àiribos prejUdiciais à_ população de baixa renda: 

de um-lado~ eSsa populaÇãO ficã sem as-ritélhorias que adviriam 
com as obras (moradia, saneamento, irifra-estrutura, etc.); 

·de outro, sendo a construção civil o príndJ?al setor gerador 
de empregos para mão-de-obra não qualificada, essa popu
lação tem agravado s_eu problema de desemprego, decorrente 
do período recessivo vivenciado em nosso País. 

. As.s~m sengq, é mist.er _que busquemos esclarecimentos 
sobre a ~eal abrangência _d.a redução promovida pela Caixa, 

. P~m co,mo soQre os critério~ utilizados, 'ii avaliação conside
rada, as alternativas disponíveis, etc., mot,vo pelo qual formu
lo o presente requerimento de infon;n_aÇôes, que nos dará 
subsídios para o exercício de _uma de nos.sas principais ativida
des, que é a fiscalização da atuação do Poder Exe.cuth.'P. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1992. - Senador 
Dirceu Carneiro. 

(Ao exam~ da Mesa Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cafrfeiro) -~O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decis_ão, nos termos 
do inciso III do art. 216 do .Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projeto de lei que .será lido pelo Sr. P 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NU40, DE 1992 

_ Dá~ ~~va redação aos ar_ts. (j:',_)!t:_ns I e II; 59, § 
1~; caput e parágrafo único; 164, 169, caput, do Decre
to-Lei n• 3,689, de 3 de outubro d~ l?41 -: Código 
de Processo Penal. 

O Cóhgresso Nacional decreta: 

Art. 1• O Decreto-Lei h' 3.689, de 3 de outubro .de 
194i - COctigo de Pfoc'esso· Perial, paSsã a -::igorar cO~ as 
seguintes alterações: 

''Art. 6" ................... , ............ , .•..... _.,_, •...... _ .. ~ 
. I - dirigir.:.se ao lOCal: Se_ n~-cesSário, providen

ciando para que não se alterem o estado e conservação 
das coisas, até a chegada dos peritos criminais: 

II - apreender os objetos que tiverem relação 
com o fato, após líberados pelos peritos criminais~'' 

"Árt. 159. -----------------------------------------·------
§ 1"' Não havendo peritos oficiais, _õ e.xam~.será 

feito por duas pessoas idôneas, pelo menos uma delas 
portadora de diploma de curso de_ nível superior, esco
lhidos, de preferência, por possuírem, habilitação téc
nica relacionada à natureza do exam_e." 

·~ Art. 160. Os peritos só elaborarão o laudo após 
descreverem minuciosamente o que tiverem examinado 
e respondido aos quesitos forinulados. ' 

Earágrafo único. O laudo pc;:rlCial será elaborado 
no prazo máximo de_lO (dez) dias, podendo este prazo, 
somente em casos especiais; sei' pron;oga:dp, a requeri
mento dos peritos." 

HArt. 169. Para o exame_ do local pnç]e _houver 
sido praticada a infração, a autoridade providenciará 
imediatamente para que não se altere o estado das 
coisas.·~ 

Justificação 

A alteração proposta aos itens t ·e Il do art. 6~, busca 
a necessáría preservação daS condições encont!adas, na cena 
do ilícito, pela polícia, até a chegada dos peritos~ A razão 
é óbvia: permitir a realização do exame pericial do corpo 
de delito e da dinâmicado crime. Por oportuno, propomos 
também a exclusão do vocábulo "instrumentos", porquanto 
já existe, no mesmo texto do inciso, referência a objeto, pala
vra que, niâiS geõCnCa, engloba aqUela que ·se -pretende ex
cluída . 

A alteração proposta ao § 19 do art. 159 busca· suprir 
eventuais deficiêflcias de perícias realizadas de forma vicária. 
Para isso quer-se que, pelO menos, uma das pessoas a realizar 
a perícia sem as técnicas iriformativas própriaS; tehha diploma 
de terceiro grau. Dispõe-se ainda, na proposta, Que a habili
tação téc_nica se relacione à natureza do e~ame. A razão para 
a proposta reside na constatação de que a merã: bOa vontade, 
aliada à indoneídade das pessoas que se dispõem a substituir 
os peritos na ausência destes, não bastam à satisfatória conse
Cução do mister. Ademais,_ o. distanciamento da informação 
do técnico, nessa eventualidade, não suprirá lacunas essen
ciais. 

Tratando-se de pessoa com habilitação universitária, no 
entanto, podewse supor maior amplitude de conhecimentos 
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e aumentar-se a possibilidade de interseção entr.c esses conhe
cimentos e o assunto a ser periciado. 

O art. 160 e seu parágrafo, conforme a .altera_ção que 
ora propomos, dão ênfase, o priiiú!irO, à riéêesSida-ae· de que 
o laudo seja:elaborado_em decorréncia de ~studo minuciOso 
e da resposta aos quesitoS. Esse cUidado atellderá_nã_o _apenas 
aOS ínte_resses do inquérito policial, mas evitará-fO-rmulação 
de diligências na fase processuaL No s_egundo, isto é, no pará
grafo, propõe-se a dilatação do prazo, atualmente de cinco, 
para dez dias. Esse novo prazo compatibilizará a sobrecarga 
da perícia criminal com a exigência de relatórios detalhados. 
·Pór ótitro lado, só se admitirão excepcfõilalffieilte as prorrow 
gações que hoje constituem regra. 

A proposta em relação ao art. 167tcm, no niesmo seritido 
do art. 6", do Código de Processo Penal, o cuidado de distinguir 
entre as fases intenp.e"diárias, realizadas pelos peritos. De fato, 
a polícia tem o primeiro ó.)ntato com o cenário do õ.elito. 
Se for o_caso, realizawse a perícia e, afinal, novamente a polícia 
retoma o assunto, dando seqüência a inquéritOS e demais pro
cedimentos legais. ·Fica eVidente que, sem a preservação das 
condições, os peritos não poderão realizar satisfatoriamente 
esse trabalho.. · 

Finalmente, esclarecemos que as presentes modificações 
propostas aos ilustres· Pares insculpem-se na filosofia legife
rante que se vem aos poucos implementando no País, qual 
seja a de evitar grandes - e demoradas - transformações 
nos Códigos, mas, ao contrário, dispor, de forma breve e 
precisa sobre os pontos essenciais das leis codificadas, a partir 
de suas exigências na prática do processo cotidiano. 

, . Salii.das,Sess.õ~s, 17 de setembro de 1992. 
' LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI No 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1991 

Código de Processo Penal 

Art. 6<:> Logo que tiver conhecimento da prática da ín
fração penal, a autoridade policial deverá:· 

I -se possível e conveniente, dirigii-=-se- aO local, proviw 
denciando para que se não alterem o estado e conservação 
das coisas, enquanto necessário;-

II - apreender os instrumentos e todos_ os _objeto_s_ que 
tiverem relação com o f<;ltO. 
~····-··········r···,·'>•v••••••··.-•·····..-·~~···~-~ •. .,_~~·~·,.--~--·~·~~-.-~ 

Art, 1~9- Os exames de corpo de delito e as outras 
perícias serão, -em regra, feitos por peritos óficià.is·. 

Vide Súmula n' 361 do STF. 
§ 1<:> Não havendo peritos oficiais, o exame _será feito 

por duas pessoas idóneas, escolhid~s de preferência as que 
tiverem habilitação técnica. 

Art. 160. OS -pe~ritõs descreverão rninucio_sãriiente o 
que examinarem e responderão aos quesitos formulados. 

Parágrafo único. Se os peritos não pUderem formar Logo 
ju~o seguro ou fazer ·relatório completo do exa1_11e, ~er-lhes-á 
concedido prazo até 5 (cinco}"dias. Em casos especiais, esse 
prazo poderá ser prorrogado, raZoavelmente, a requerimento 
dos perito~. 

Art. 164. Os cadáveres sei:'ão, sempre que poSsfv"el, fo
tografados na posição- em que forem encontrados. 

Art. 169. Para_ efeito de exam~ do laçai onde houver 
sido praticada a infração, a autoridade providenciará"illfediata
mente para que não se altere o estado das cois<ls até-a chegada 

dos peritos, que poderão instruir Seus l<iUdos com_ fotografias, 
desenhos ou esquemas elucidativos. 

················r.x·c;;;,;;;~a~·d~-c~~;;it~iça~:·J;;;;i~~-~··cid~d~~i~ 
- decisão terminativa.) 

O SR- PRESI[!ENTE (Dirceu Carneiro) -O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Está esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa 55 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 173, DE 
1991 

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

Votação, em turno suplementar, do SJJ.bstitutivo 
ao Projeto de Lei do Senado n" 173, de 1991, de ~utoria 

.. --do Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liber
. dade de imprensa, de opinião e ·de informação, disci
plina a responsabilidade dos meioS de comunicação 
e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n•'lSii, de i992, da 
Comissão Diretot~r; oferecendo a Redação do 

Vencido_. 
(Deperrctendo de pafecer sobre as .emendas de Pie-

'nário) · -· - - ., 

·A discussão da matéria fói encerrada na '~essão ordiiui-ria 
do dia 16 de julho do corú:rite -a-no ~m- apresentaçãO de 
Oíto-eitiendas. NoS termos dO ait. 140, b, do RegimentO 1nter· 
no, designo o nobre Senador José Fo-gaça para proferir par-eCer 
sobre as emendas, em substituição à ComíSsão ·de Con.sti~ 
tuição, Justiça e Cidadania. · - · ·· 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. ?!ira proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, quas~,todas as el;I\endas oferecidas 
ao substitutivo ao_ Projeto de L.ei do. Senado o<:> 173, de 1991, 
b.u~ca;m flperfeiçoar à redaçã~. · ·- · 

. __ O pareCer é contrário às Emendas n9s. ~~- 4-, 6 e 7 e é 
fav<lrável às Emenda~ n's 2, 3, 5 e 8. 

EMENDAN•1 

Pretende generalizar como transmissão pública- de som 
-~e iínagem toda_~ qualquer difusão captada por aparelhOs 're· 

ceptotes _de qualquer natureza. Tal emenda- tomãria tiafls· 
missão pública aquela que é feitã eiltre unidades e cehtral 
de Polícia, entre aéronaves, ou meSmo entre rádio-amadores. 
Obviamente, tais transmissões estão submetidas a uma legisla· 
ção uniforme, de acordo com o Código de Telecomunicações 
ou mesmo a regulamentação baixada pelo Dentei. Não consti
tuem, no entanto, a transmissão pública que o substitutivo 
em pauta pretende_ ferir. TaiS transmissões, por outro lado. 
não caiacterii:iariarri O g"ênerO Imprensa, do qual estamos espe
cificamente trãtando. 

Parte-se, em nossç entend_er, de uma interpretação equi· 
vocada e restritiva do texto, ao_~~ proposta tal emenda. Apa~ 
relho receptor comercializável junto ao público é aquele prO
duzido em série e posto à dispOsição do público para consumo. 
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Mesmo havendo doação, consignação, ou outra operação legal 
de qualquer natureza, no caso de um exemplar ou outro, 
isso não significa que tais aparelhos não sejam comerciali
záveis. Para caracterizar transmissão pública o aparelho recep
tor tem que ser comcrcializável, ainda que eventualmente 
ou excepcionalmente não tenha si4o comercializado. 

Em vista do exposto, o parecer é contrário. 

EMENDA N''2 

A emenda corrige a redação ao conferir-lhe maior unifor-
midade. --

0 parecer é favorável. 

EMENDAN-'3 

A emenda tem procedência, no entanto é limitada para 
cumprir os objetivos do projeto. Ao tratar-se de matéria infun
dada, termo definido após longo e criterioso debate junto 
a especialistas e setores interessados, bus.ca-se conceituar a 
notícia que, malgrado seja inverídica, fundou-se em fonte 
fidedigna para ser divulgada. Havendo boa:-fé, tendo o fato 
noticioso origem reconhecida, baseando-se em informação de 
pessoa autorizada, de autoridade pública, ou de pessoa que 
tenha notória qualidade de fonte em determinada área ou 
setor, configurá-se nOtícia fundada. Infundada é_ a que obedece 
tão-somente ao arbítrio çle_quem decide publicá-la. 

Não cremos que o termo "inverídic"." possa substituir 
a expressão "infundada". Pode, no entanto, reforçar o con
ceito e evitar que ele seja manipulado em favor da má-fé 
e da distorção da-verdade. Nesse sentido, recomendamos que 
a emenda tenha caráter aditivo, com a seguinte nidação: "in
fundada e inveridica ... ". 

Nestes termos, o parecer é fa,.·orável. 

EMENDAN'4 

Partido da mesma categoria conceituâl que inspirou- o 
autor, é preciso dizer que é bastante difícil, por exemplo, 
injUria-r-pe-ssoa-mOrta~ A_injúf].a-supõe a indignação do qfen
dido. _A difa_ma_çã_o_é- e isso_é unanimemente reconhecido 
pelos tribunais-~ da esfera subjetíva do ofendido. Sentido-se 
difamado, por menos desonroso que seja o agravo~ tem ô 
ofendido razão para queixa..;crime. Ora~ cõnio- então injuriar 
ou difamar pessoa morta? Quem pode aferii--0 seu -grau de 
indignação íntimo e subjeiivó; se-ela não e~tá mais neste mun
do? 

o··que pode uma ínjúri:i ·atingir é o que ficou da pessoa 
falecida entre os seus. A memória qtie -d_el;l se guarda. E 

é por essa memória, em nOme dela, em raz·ão dela, que se 
jUStifica ã. a&ão penal privada. A memória da pessoa morta 
é um patrimônio moral que pertence aos seus descendentes, 
isto é~- todos aqueles que a lei autoriza çomo competentes 
para a ação penal correspondente. Eles, sim, é- que, no mundo 
das leis, são os portadores do direito. 

O parecer é contrário. 

EMENDAN'S 

A emenda se justifica porque amplia o leque dos deten
tores do direito de ação em nome da memória de pessoa 
morta. 

O paracer é favorável. 

EMENDAN•'6 

Já existe uma regulamentação do Den__t_el a respeito do 
que prevê esta emenda. O periodo de trinta di;J.s, para dar 
início à ação, não é pequ_eno. É preciso ter em conta que 
estamos na época da velocidade das informações. A empresa 
pode ser notificada do pedido por fax, telegrama, telex, siste
mas quase imediatos de com~nicação. Os longos. prazos, de 
6 meses, ou mais. que visavam reduzir o período decadencial 
do Qireifo de ação, não têm mais sentido. 

O parecer é contrário~ 

EMENDAN'7 

A matéria que esta emenda preféOde rilodificarjá é am
plamente abordada em regulamentação especificada do Deit
tel. Procuramos, no substitutivo, preservar a uníformiâa:de 
da legislação, por entendermos __ ser a regulamentação_ atual 
ã maiS plausível com a realidade principalmente das pequenas 
e~issoras e das emissoras independentes. . . 

O parecer é-- contráriO. - -

EMENDA N'8 

A emenda em questão trata de corrigir-- grosSeiro erro 
material verificado na tramitação do substitutivó, quando hou
ve alteração no texto original. Para voltar~s.e_ao que autentica
mente e explicitamente pretendia o substitutivo, é preciso 
adotar o reparo que a emenda propõe. 

O parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
é favorável às Emendas n9 2, 3, 5 e 8 e contrário às Emendas 
n91,4,6e7. 

. Nos termos do art. l.W, letra b, do Regimento Interno, 
deiHgno o -nõbre Senadôr Alm.ir Gabril para proferir parecer 
sobre as emendas, em substituição à Comiss.ão .de Ass~ntos 
Sociais. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB --PA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiâente, Srs. Sena
dores, este projeto de lei esteve na Comissão-_de __ Assuntos 
So~ais, sobretudo com vistas a SitUá-lo naquilo que é objetivo 

.bás1co d~quela comiss~o: a influência que teria a imprensa 
e os metos de comumcação no desenvolvimento social do 
País. 

Não houve uma subs~nci~l alteração, dentr~-d~-Comi~-
são de Assuntos SociaiS;,---sobre esse assunto. . 

De maneira que o nosso parecer, em nome da Comissão 
de Assuntos Sociais, é favOrável. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
é favorável. 

Em votação o substitutivo, sem prejuízo -das emendas, 
em turno suplementar. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
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É o seguinte o substitutivo aprovado: 

Redação do vencido, para o. turno suplementar~ 
do Substitutivo ao Projeto de Lei do SenadQ _n~ 1.73, 
de 1991. · 

Dispõe sobre_ a_ ljberdade de imprensa, de opinião 
e de informação, disciplina a responsabilidade dos meios 
de comunicação e dá outras providências. 

O Congresso Naciona.l deçreta: 

Da Liberdade e dos M~i'os de Go~qnic;ªÇ,ã9 
Art. 1 ~ É livre~ sob qualquer forma, a manifestação do 

pensamento, a procura, a coleta, o recebimento e _a ·difusão 
de informações, independéntemehte de censura e através de 
qualquer dos meios de comunicação sociaL 

ParágrafO únicO. Para os-efeitos desta lei, consideram~se 
meios de comuniCação social as publicações periódicas, jOrnais 
e revistas, as transmiSSões de rádio e televisão, de livre ~apta

·ção ou pti.Vafivas de assinatui'ãs', documentários e noticiários 
'éxibidos ·em -él:óema; oS SerViçOs_ de_ agêricia- ·noticioSa, todos 
os demais serviços·de informação atrpúblico, tais Cói:hó tete
texto e outros de utilidade geral, d~Sde que explõ'ràdos ou 
operados por empresas ou entidades regularmente constituí
das. 

Art. z~ A propriedcide -das empresas jomalísticã.s, de 
radiodifusão sonora e de t.elevisão, que explorem a trans
missão pública ein som é irriagem, é. ·pfiVafiVa de brasileiro 
nato·ou natura1izad0 há m_ái~de dêz anos.__ __ =~ 

·' §·to · TrailSrhísSão pUblica'de Som e imagem é a 'difuSão 
pOr· .3.ntenàS, 'satélitCS Ou -qUaisqüer outros meios_ qüe possam 
ser captados por aparelhos· receptores comercializáveiS-, Sob 
qualquer forma, junto ao público~ 'com: óli Serll "cOClifícaaores 
ou conexão através de cabos. 

§ 29 Caberão igualmente a brasileiros I1at0s'Q\l n(,l.turali
zados há mais de .dez. anos a adroin,i&,traçãQ e fl_O:ri~ntação 
intelectual das empresas a que se refere este artigo .. 

, § 39 · É veda'da·a· participação-de pessoa jurídica no capi
tal social de- emptesa jornalíStica ou de radiodifusão,- exceto 
a de partido· político e de sOciedade cujo capital pertença 
exclusiva e nominalmente a brasileiros. 

§ 49 A participação referida no parágrafo anterior só 
se efetuará através de.G~pital sem direito a voto e não poderá 
exceder a trinta por cento do capital social. 

Art. 3"' Nos a tos dos registres constitutivos das empre
sas de comuniCação, serão observados, além dos reqUisitOs 
previstOs nas legislações respectivas, as eXigérici~s desta lei 
para que se comptove a propriedade, a direção e a Orientação 
de brasileiros, quando se tratar de_ empresas jornalísticas, de 
radiodifusao sónorã--ou -de som e imagem a que se refere 
o art. 222 da Constituição Federal. · 

Parágrafo úriicO. É obrigatória a inclusão, no registro 
constitutivo, do nome dos acionistas da empresa proprietária, 
titulares de ações ordinárias com direito a voto, dos nómes 
dos diretores societários e dos e-statutários. 

Art. 49 É vedada a apreensão de jornal ou revista, e 
a suspensão de transmissões de rádio e ~elevisão, salvo n.os 
casos e na forma previstos na Lei n~ 8.069, de 13 de 'julho 
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Cri.ªnça e do Adoles- . 
cente, ou quando se tratar de publicação anónima ou tr(,l.hsmis
sões clandestinas. 

II 

Dos Delitos, da Responsabilidade 
e das Penas 

Art. 59 Co'nstituem <l~litos,_ no exercício da liberdade 
de penSamento e in(ormaç30: 

I- caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato defi
nido como_crime. 

Pena- prestação de serviços à comunidade e multa; 
II -difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à repu-

iaçào. , · · · 
Pena- prestação de serviços à comunidade e m~,l~a; 
III - injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o 

decorO. 
Pena- multa; 
IV- divulgar matéria infundada, capaz de abalar o con

ceito ou o crédito de pessoa jurídica. 
Pena - multa; 
v ......:: caluniar' difamar ou injuriar a memória de pessoa 

morta .. 
Pena -multa; 
VI -distribuir matéria; através de agência de n~otíciis, 

·quê constitua crime previsto nesta lei, reproduzida por qual
quer processo gráfico, iriecinlcO ou eletr<;)nico, 

- -Pena- multa; 
VII -violar a intimidade oti a vida privada de alguém. 
Pena - multa. 
§ 19 As pessoas responsáveis pelos delito.s de que trata 

este artigo, quando praticados através de matéria paga, veicu
lação ou anúncio publ~ci_tár~c;>. responderão pelos mesmos nos 

_ casos e na forma previstos no Código Penai ou na legislação 
. especial: 

§ 29 A condenação levará em conta_ a __ i_I!tensidade da 
ofensa, a primariedade ou reincidência específica do réu e 
a extensão do prejuízo à imagem do ofendi~o. 

Art. 69 · Para os' crimes preVistos nesta lei, as penas comi
nadas são 

I- prest8.çã0 de serviços- à ·comuriidáde, riOs limites de 
quinze dias a seis meses; · · · 

II- multa, nos limites de uma a duzentas vezes o valor 
do piso salarial-jornalista do local da infração ou, na falta 
deste, o da Capital Federal. 

· § 1" A pena de multa será fixada a critério do juiz, 
se este verificar que a sànção ·máxima resulta insignificante 
diante do poder econômico do réu. 

§ 29 A pena mínima de multa poderá ser reduzida até 
a me~ade, se puder causar, ao condenado e a sua família, 
privaç9es de caráter alimentar, _ 

§ ·3,. A pena de prestação de serviços.não terá natJ.Ifeza 
degradante ou incompatível com as aptidões do c_ondenado. 

§ 49 A multa em dinheiro reverterá em favor da vítima 
e será levada em consideração pelo juíz na iildenização civil, 
salvo se a condenação, a critério do juiz; vier a ser convertida 
em prestação alternativa de serviços à comunidade. 

§ 5" A retratação e a publicação da resposta, se aceita 
pela vítima e julgada suficiente pelo juíz, exüilgue a-punibili
dade, mas não será considerado qualquer acordo entre autor 
e réu após haver transitado eni julgado a sentença conde
natória. 

§ 6" Procedente o pedido, o juiz determinará, às cUstas 
do ofensor, a divulgação da retratação, ou da sentença conde
-qatória, com o mesmo destaque da publicaçã-o ou transmissão 
ofensiva. - - ---- --
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Art. 7<J A responsabilidade fixada nesta lei caberá: 
I - ao editor.:-cllefe __ o_u __ àquele que for efetivamente res

ponsável, quando a publicação ou transmissão for editorial, 
notícia ou opinião não asSinada; ou 

II - ao editor de área, desde que identificado no expe
diente, quando a matéria não assinada for publicada em seções 
especializadas ou setoriaiS de jornais c revistas; ou 

III - ao autor da ofensa, em rádio e televisão, quando 
identificado pela voz ou pela imagem, excluído o caso d_e 
locutor e apresentador sem função redatorial ou editorial e 
cuja responsabilidade comprovadamente esteja restrita à leitu
ra ou reprodução oral da matéria incriminada; ou 

IV -ao diretor-geral de programação, em rádio e televi
são, que não tenha jornalista ou radialista responsável, coino 
tal declarado na abertura _o_u ___ encerramcnto_ da transmissão 
ou 

V- ao autor do escrito assinado -com parte de--prenome 
ou de apelido da famfiia, ou identificado com pseudónimo, 
nome artístico ou de fantasia. 

§ 1" Assiste ao jornalista o direito de assinar, individual 
ou coletivamente, as matérias que tenha produzido. 

§ 29 Excepcionalmente c a seu critério, pode o jorna
lista não exercer o direito de assinatura, cabendo-lhe recusá-la 
quando entender a matéria sofreu modificação essencial no 
processo da edição, sem que a recusa possa acarretar qualquer 
tipo de sanção por parte da empresa. 

§ 3o Para as_ efeitos deste artigo, os veículos de comuni
cação social publicarão no expediente ou, quando for o caso, 
na abertura e encerramento de programas, os nomes dos res
pectivos responsáveis pelas matérias não assinadas. 

Art. 8~ A pessoa jurídica proprietária do veículo que 
publica ou transmite a matéria incriminada é solidariamente 
responsável pela indcnização por dano civil e reparação por 
dano moral, se _o_autor ou entrcvi::,tador estiver a seu serviço. 

Parágrafo iínico - A pessoa jurídica deverá ser citada 
para integrar o feito desde o seu início. 

Art. 9~ Os meios de comunicação social, a título de 
pena moral e sem prejuízo das demais sanções previstas nesta 
lei, publicarão relato preciso das penas a: que tenham sido 
condenados. _ _ _ _ 

Parágrafo único: A publicação será feita na primcíra 
página dos veículos impressos ou na abertura dos programas 
informativos das emissoras de rádio e televisão cm até três 
dias da data após a publicação da sentença judiciaL 

III 
Dos Crimes Comuns 

Art. 10. Os crimes comuns, tipificados no Código Penal 
ou em legislação especial, quando cometidos atraVés_ dos meios 
de comunicação, não serão beneficiados por" esta lei. 

§ 1~ Não haverá responsabilidade do jornalista quando 
a ofensa- à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem 
das pessoas decorrer de informação- que teilha como fonte 
autoridade pública que possa ser identificada, ou quando o 
fato conste de processo administrativo ou judicial em que 
o sigilo não constitua explícita exigência legal. 

§ 2~' Não é ato de violação à intimidade, à v_ida privada 
e -à imagem das pessoas. a divulgação de fato, de imagens 
e sons, quando fixados ou gravados diretamente em local 
público gratuito ou pago. _ 

§ 3o Não será considerada oft:!nsiva à imagem das pes
soas suas reprodução gráfica, parcial ou de corpo inteiro, 
em desenho convencional, artístico ou caricatural, desde que 

não expresse nem sugira c_ondição ou situação que caracetrize 
calúnia, difamação ou injúria, nos termOs do art. s~. 

IV 

Da Ação e do Processo 

Art. 11. O -~oro competente para o_ aJutzamento das 
-medidas e ações "previstos -nesta lei e o dã. sede do veiculo 
responsável pela jJI.lbiícaçâõ~- da eStação genldora a-a notícia 
ou de qualquer estabelecimento, principal ou sucursal, de 
agência noticiosa. -

§ 1~ A ação privada será promovida dentro de seis me
ses contados a partir" da diVulgação, mediante queixa "do ofen
dido, do seu representante legal, quando incapaz, do cônjuge 
supérstite, ou do ascendente ou descendente em 1"' grau, quan
do a ofensa for dirigida a pessoa morta. 
- § 29 A ação será proposta pelo Ministério Público com
petente, quando o ofendido for servidor, entidade ou órgão 
público, mediante representação oferecida no prazo máximo 
de seis meses contado da divulgação da ofensa, observados 
os seguintes preceitos: 

I - o- Ministério Público pOderá recusar-se a oferecer 
denúncia se enterider não haver delitO de Opinião fundaineri
tado; 

II ----:- o juiz mandará intimar ·do despacho o servidor, 
a entidãde ot.i" 6 6fgao público ofendido, que pOde rã, ilQ"j)rãZo 
de quinze dias contados da intimação, oferecer queixa-crime 
subsidiária' através de advogado constifuído, procurador ou 
advogado pertencente aos quadros do poder público respec
tivo; 

III - se recebida a queixa sUbsidiária; -o Procurador
Geral desigriad o"utro meiribro dO -Ministério Público para 
oficiar no processo. · · 

§ 3~ NoS processos de 3ção privada, é obrigatór_i_a a in_: 
tervenção do Ministério Público como fiscal da lei. 

· § 4~ O Ministério Público Promoverá as ações de quem, 
p_elos próprios meiOs. Oào possa fazê~ lo. 

Art. 12. Salvo no caso de injúria~ será" admitida a prova 
da verdade contra a autoridade e servidor público, entidade 
ou órgão público, vedado ao juiz recusá-lo sob qualquer funda
mento, observando-se: - _ __ _ 

---I - a eXCeçâo da verdade deVerá ser Oposta no prazo 
de defesa e correrá em autos apartados, sem suspensão da 
causa; _ 

II -a exceção da verdade será prOcessada no JuíZo ou 
Tribunal privilegiado da parte ofendida, se esta assim o pre
ferir; 

III -quando o ofendido for Tribunal Estadual, ou mem
bro dele, a, co_mpetência para o julgamento da ação prevista 
nesta lei __ será dQ Superior Tribunal de Justiça; 

IV -deslocada a competência para o Supr"emo Tribunal 
Federal, poderá o ministro feia to r incumbir ao Juízo de origem 
os a tos de instrução processual; 

V - não caPerá a exceção da verdade quando dq fatq 
imputado o ofendido tiver ~ido absolvido por sentença irre
corrfvel. 

Art. 13. Não _p~d~rá o requerente, a pretexto de produ
- _?_h_ ª--_provada verdade, aduzir documento, testemunha, revelar 

fato, pessoa ou situação sem estrita pertinência com o obje"to-
da ação. -

§ 1 ~ O juiz determinará a exclusão dos autos de toda 
matéria irilpertinente. -

§ z~. o descumprimento do estabelecido neste artigo 
constituirá agravante do crime principal. 
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§ 3~ A divulgação de documento, testemunho, fatos ou 
situações que não tenham pertinência com a prova da verdade 
estará sujei.ta às normas penais previstas nesta lei. 

Art. 14. A ação prevista nesta Lei prescreve em dois 
anos a partir da citação da parte ofensora. 

Parágrafo únic_o. A pre.c.;crição será intefrompida apenas 
pela sentença. __ . 

Art. 15. Além da indicação do responsável pela mate
ria, a queixa ou a denúncia será instruída com a prOva da 
ofensa ou a razão de sua não. apresentação. 

§ 1" Os meios de comunicação são obrigados a guardar 
a gravação de seus programas pelo período mínimo de trinta 
dias. 

§ 2" As emissorás de televisão poderão gravar apenas 
o som da programação transmitida. 

§ 3<) A instruç-ão do processo, no que se refere a imagem 
televiSiva, será feita m-ediante descrição, cabendo a prova tes
temunhal. 

§ 4\' A p'.:lrte que se considerar of~nQida poderá, antes 
de esgotado o prazo estabelecido no § I n deste artigo, requerer 
ao juiz a notificação do veículo de comunicação para conser
var, cautelarmente, a gravação objcto do litígio, ou proceder 
à notificaçãO direuimCnte· atraVés--de aviso postal registrado, 
telex, fac-símile ou por meio de cartório de títulos e docu-
mentos. __ 

§ SO O. artigO- aSsinado com parte de prenome ou de 
apelido de família, pseudónimo, norhe artíStiCO OU de fanta.sia, 
utilizado na transmissão, permitirá processo preparatório de 
exibição de autógrafo, com a condenação nas custas_e sucum
bência do diretor do veículo de comunicação que se recu~ar 
a identificar o responsável, aplicando-se o disposto no art. 
6~. 

§ 6~ O diretor ou principal responsável do jornal, revis
ta, rádio ou televisão manterá um livro próprio, que abrirá 
e rubricará em todas as folhas, para exibir em Juízo, quando 
para isso for intimado, com o registro dos pseudónimos, segui
dos da assinatura dos seus utilizantcs, cujos· trabalhos_ sejam 
ali divulgados. ----- -

§ 7" Quando o demandado tiver domicílio fora do País 
ou encontrar-se em lugar não sabido, a comunicação do ato 
processual, que a ele deva ser pessoalmente dirigida, far-se-á 
na pessoa do representante legal do veículo que publicou a 
matéria incriminada. 

§ 89 Será assegurada defesa prévia, no prazo de dez 
dias, antes da apreciação, pelo juiz, da queixa ou da denúncia, 
sendo obrigatória a fundamentação do despacho que as rece
ber ou rejeitar. 

§ 9~ A petição inicial e a defesa prévia, obServado o 
disposto no_art. 13, -iildicarão todos os meios de prova que 
as partes pretendem ainda produzir, o rol de testemunhas 
em número não excedente a cinco, e o réu, nesta oportu
nidade, argüirá todas as preliminares que entender uteis à 
defesa. 

Art. 16. Nenhum jornalista ou radialista poderá ser 
coagido ou compelido a indicar o nome de seu informante 
ou a fonte de suas informações, rião podendo seu silêncio, 
na ação judicial a que responder, ser usado contra ele como 
presunção de culpa ou como agravante. 

Parágrafo único~_ O direito ao sigilo da fonte não exclui 
a responsabilidade nem o ónus da prova. 

v 
Direito de Resposta 

Art. 17. É assegurado o direito de resposta proporcio~ 
nal ao agravo, sem prejuízo da ação prevista nesta Lei. 

§ 1 ·.' Pelas pessoas legitimadas a propor a ação penal 
poderá ser requerido em Juízo do direito de resposta em trinta 
dias a partir da data de divulgação do fato, sob pena de deca
dência, passa a ser de quarenta e cinco dias se o requerimento 
é feito após negativa de pedido extrajudicial, ou se o atendi· 
menta a este não preenche os requisitos estabelecidos no § 
3~ deste artigo. - - -- - -

§ 3" Consiste o direito de _resposta proporcional ao agra-
vo: 

I - na publicação da resposta ou retificação na mesma 
página do jornal ou perió?ico, com dest~q~e,~dimensõe~ e 
caracteres tipográficos, no t1tulo e no texto, 1dent1COS ao escnto 
ofensivo e em edição com tiragem normal; 

II - na transmissão da resposta ou retificação, com a 
mesma duração, no mesmo horário e no mesmo programa 
da emissora que divulgou a transmissão que lhe .deu causa, 
garantido o mínimo de um minuto; 

III-a transmissão da reSPOSta ou retitificação, na mesma 
dimensão ou duração, pela agência noticiosa, por todos os 
meios de informação e divulgação através dos quais foi trans
mitida a notícia ofensiva. 

§ 4o A publicação ou transmissão da resposta ou retifi
cação será nula para os efeitos legais se, pelo acréscimo de 
comentários, assumir o caráter de réplica ou se não atender 
aos requisitos do parágrafo anterior. 

Art. Ü:L Requerida pelo ofendido a oportunidade de 
resposta, o veículo de comunicação a divulgará: 

-I - no prazo de três dias., _se for diária a publicação 
do jornal ou a transmissão do programa; 

II - no próximo número, se for periódico semanal ou 
mensal; 

III- no próximo programa, se a transmissão for semanal. 
§ lo Não atendido pelo veículo o pedido de resposta, 

poderá a parte rcquerê~lo em Juízo, instruindo-o com um 
exemplar da página que publicou o escrito incriminado, ou, 
quando for o caso, descr_everá a transmissão incriminada, jun
tando, em qualquer hipótese, o texto _da resposta, tudo em 
duas vias datilografadas. 

§ 2"' Tratando-se de emissora de radiodifusão ou televi
são. a parte poderá requerer o direito de fazer a retificação 
e dar a resposta, pessoalmente ou por pessoa que indicar, 
dentro de vinte e quatro horas contadas da intimação judicial. 

§ 3~ Recebido o Pedido de re~posta ou retificação, o 
jUiZ. -dentro de vinte e quatro horas, mandará citar o respon
sável pela empresa requerida. 

§ 49 Decoi:fido o prazo de dez dias o juiz decidirá, tendo 
havido ou não contestação. 

Art. 19. Deferida a resposta ou retificação, o juiz, além 
da condenação na sucumbência, "inCluirá na decisão preceito 
cominatório estabelecendo multa, com base no inciso II e 
§ 1 ~do art. 6», por dia de atraso na publicação ou transmisSão. 

Parágrafo único. A apelação não suspende os efeitos 
comin_atórios·, ressalvada a hipótese em que o responsável 
pela matéria que deu origem ao processo obtiver, da instâilda 
superior a que recorrer, medida liminar suspendendo a publi
cação da resposta ou retifica:çãü"até que seja pro latada decisão 
terminativa. 
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Art. 20. É assegurado amplo direito de resposta contra 
a imputação falsa de atos ou notícia de fatos inverídicos, trun
cados ou erróneos, nos termos do_arL 18, ressalvadas a contes
tação, a crítica e a opinião". 

§ 1"' A resposta ou retificação dos fatos será negada: 
I - quando não tiver relação com os fatos referidos na 

publicação ou transmissão; · 
II-quando contiver expressões ofensivas contr-a ·a veícu

lo ou seus responsáveis; 
111 - quando se referir a terceiros, em condiçõeS que 

lhes proporcione igual direito de resposta. 
§ 2~ Quando a ofensa se der através. de matéria paga, 

será permitido, em espaço igual, a expensas do ofensor, o 
direito de resposta e a contestação às ofensas, servindo a 
ordem judicial de título executivo para a cobrança do valor 
do seu custo. 

§ 3~' Reformada a sentença que concedeu o direito de 
resposta, o preço pago pela parte tida como ofensora será 
ressarcido pela parte tida como ofendida. 

§ 4"' Tratando-se de matéria paga, o veículo de comuni
cação poderá estabelecer caução para garantia da _eventual 
resposta do ofendido. 

§ 59 O exercício do direito de resposta, relativamente 
à matéria paga, não excluí a ação penal corresp_9_ndente. 

Art. 21. Todos são legitimados a propor retificação ou 
resposta a informação, noticiário ou propaganda que contenha 
falsidade promocional ou falsidade difusa, não nominativa, 
sobre fatos de interesse público. 

VI 

Disposições Finais 

Art. 22. Não haverá discrirriín3.çã0-õll-censura à venda 
ou circulação de jornais e reviStas; regular e púiodfé"amente 
editados, salvo no cumprimento de disposiÇões legáis. 

Art. 23. O~fconflilos·erü.re·-a liberdade de informação 
e os direitos de personalidade, entre eles os relativos à intimi
dade, à vida privada, à honra e a imagem, serão resOlvidos 
em favor do interesse público visado pela informação. 

Art.- 24~ Na produção e veiculação de material jorna
lístico, os veículos de cornunicaçã:o ·social observarão, em ma~ 
téria controversa; a pluralidade de versões, ouvindo as partes 
envolvidas em polêmica, sobre os fatos de atualidade e inte-
resse público. "- "' · · 

Parágrafo- único. A parte que tiver· releva:õfe ·enVqlvi
rnento em fatos noticiados c se sentir prejudicada com a omis
são poderá requerer ao veículo o imediato registro de sua 
posição. - ., --

Art. 25. Toda publicação redigida ou toda publicidade 
gráfica que corno tal não seja imediatamente identificável deve 
ser caracterizada através de expressão convenciOnal ou tradi~ 
cionalmente adotada pelo veículo, em caixa alta e em local 
visível. 

§ P A publicidade deve mencionar o nome do anun
ciarite, caso este nãO seja evidente_. 

§ 2~ Aplica-se a textos de terceiros. Submetidos a publi
cação mediante renumeração, a exigência estabelecic:la neste 
artigo. 

§ 3~ As emissoras de rádio e televisão adotarão as nor
mas contidas neste artigo, respeitada a especificidade do veí
culo. 

Art. 26. Aplícim-se, subsidiariarnente a esta Lei, o Có_
digo Penal e o Código de Processo Penal. 

Art. 27. Na ação de responsabilidade civil, observado 
o disposto no § 49 do art. 6~, aplicar-se-á o disposto nos arts. 
1.525 do Código Civil, 65, 66 e 67 do Código .de. Processo 
~~. . .. . 

Art. 28. É concedida anistia a_ todos os condenados pela 
prática dos crimes descritos na Lei n\' 4. 737, de 15 de julho 
de 1965. 

Parãgtafo único. A anístia·este_nde-se a todos os deman
dados ou processados pela prática dos crimes a que se refere 
este artigo: - -- -

Art. 29. Esta ~i ent~~}~~ vig~~ !l_a ~ata de sua pu_bli-
cação. 

Art. 30. Revogam~se a Ld n~ s.2so.,Q.~ 9 cte_ fevereiro 
de 1967, o parágrafo único do art. 26 da Lei n" ? .170, de 
14 de dezembro de 1983, o parágrafo único do.art. 337 da 
Lei n~ 4.737, de 15 de julho de 1965, e demais disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiroj - Em votação 
as emendas de parecer favorável, ein globo. __ --- - :-- _ 

Os Srs. Seriadores qUe ãS à_I)r0v3.ffi qlieinlm-·perinanecer 
sen.tados. (Pausa) 

Aprovadas. 

São as seguintes as ern~ndas aprovadas: 

EMENDA N'2 

Inclua-se no§ 3~ do arL2~ .. após a palavra "radiodifusão" 
a expressão "sonora e de televisão", será a seguinte a redação:-

",:\rt. 2' ............ , .................. : ................. . 
§ 3~"E vedada a participaÇão de Pessoa jurídica no 
capital social de empresa jornalística ou de "radiodi
fusão sonora e de televisão", exceto a de partido polí
tico e de sociedade cujo capital pertença ·exclusiva e 
nominalmente a brasileiros." 

EMENDA N''3 

Substitua-se no inciso IV do art. 5" a palavra "infundada" 
por "inven~dica". · · · · .. - .. ·· ~" ~" · ·• · 

EMENDA N>5 .! • 

Inclua-se no§ 1" do art. 11? após a expressão "descendente 
em P grau'\ as_ palavras OL!" cola!er~js, quan4o a ofensa for 
dirigida a pessoa morta, passando o parágrafo a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 10. .. .............................................. . 
§ 1 ~ A ação privada será promovida, dentro de 

seis meseS, contadoS a paitir da- divulgaçàO, mediante 
· queiXã do ofendido, do se_u representante legal, quando 
incapaz, do cônjuge supérstite, ou do ascendente ou 
descendente em 19 grau, ou colaterais, quando a ofensa 
for dirigida a pessoa morta." 

EMENDA N'S 

O Caput do art. 28, passa .• a. ter a seguinte redação: 

· "Art. 28. É concedida anistia_ a todos os_conde
nados pela prática dos crimes descritos na Lei n" 5.250, 
de 9 de fevereiro de 1967." 

• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •·~·~·•• • •••-• ••• -. ·~•• õH ;~;;o • .l -'• ••; i'-'-';.J; ;'l"~ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
as emendas de parecer contrário, em globo. 
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Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Rejeitadas. _ __ _ 
A matéria vai à Comissão_ Diretora para a redação -final. 

São as seguintes as emendas rejeitadas: 

EMENDAN' 1 

Dê-se ao § 1"' do art. 2"' a seguinte redação: 

''Art. 2• ............................................ : ..... . 
§ 19 Transmis-são pública de som e imagem, a 

que se refere este artigo, é a difusão por anten-as, saté-
lites ou quaisquer outros meios que possam ser-capta
dos por aparelhos receptores, com ou sem codificadores 
ou conexão atra_vés de cabos." 

O 0 0 0 0 o O O o o o O 000 ° O o o o O o o o o O O O H-•••••o, o o ..... O .... "' o o o o~ o o o o o ,H-.•ooo o 

EMENDAN•4 

Suprima-se do inCiso V do art. 5"' a expressão '"'amemórià 
de", passando o inciso a ter a segiifrite redação: 

HArt. 511 ........... ,_..,.._._ ••• ~--· .. ·-~---'--· 
V- Caluniar, difamar ou injuriar pessoa morta." 

EMENDA N•6 

Substitua·se no § 1" do art. 15 a express-ão "de_ trinta 
dias" por Hde seis mese-s'' a contar da data de divulgação, 
passando o parágrafo a ter a seguinte redação: -

"Art. 15 .......... _ ....... ., ................... , ....... --.. 
§ 1 ~ Os veículos de comunicaÇões descritOS ·na 

art. 1~ desta lei são obrigados a_ guardar -a gravâÇão 
de seus programas pelo período mínimo de seis meses, 
a contar da data de divulgação." 

EMENDAN'7 

Suprima-se o§ 29 do art._ 15, renumerando~_se os demais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 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 I:ei do, 
Senado n'i' 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce 
Pinto, que acrescenta dispositivoS ao are 89 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 ofe
rece. 

A matéria constou Qa pauta de 18 de agosto último, quan
do teve a sua votação adiada para a presente sessão. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. -- -- - _____ __ . 
Fica prejudicado o substitutivo do Relator de Plenário. 
A matéria vai à CõniisSão Díretora para a redação final. 

É o Seguinte o projeto -aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 106, DE 1991 

__ --~crescenta dispositivos ao art. s~ da Lei n<:> 8.134, 
de 27 de dezembro de 1990, que "Altera a legislação 
do Imposto de Renda e dá outras providências." 

_O_Cong_res~o Na~ional decreta: 

-Art.· 1~ Ficam acrescentados ao ait. 89 da Lei n<:> _8,134, 
·cte 27 de dezembro de 1990, os seguil'!t~s _di~positivos: -

''Art. 8~ ..... :: ....... -~~ ........ ~-...... : ............ ~,~: .. . 
....•... , •...••• ·- ..• ··-·· _ .. ~ ......... ~~-···.~ -~--.~·-~.:_:_c~.::-.":';:":""''" 
1- ............................... .., •• -., ••• ---... ..,......,'!"';_- .. ~--"-~··· 

'.,,., ... _, ...................... ,,., ........ , •• , .. _ .... ,,,.,o.:·;_:r:·::-·· -·-
II-Os gastos feitos, no ano-base, com a iristrução 

do contribuinte e dos re-Spectivos dependentes, desde 
que estes não apresentem declaração em separado, ob
servado o disposto na alínea c do § 1'' deste artigo. 

111- As COJ;ttribuições efetivamente pagas, no 
JitilO--base,' às entidãdes de Pr6Vldenda -priVadas ab"ertas 
e fechadas, regularmente constituídas. 

IV- ................................... " ................... . 
v - ····"········-~"·'·'""""""''"'"""""""""""'"······· 

VI- .............................................................. . 
§ 1'- .......................................... ,: ..... : .. :: .. 

§ 2•- ............................................ 0; ................ . 

§ 3'- ·--···-·.·.·~--··----·--.····---·--~·----········--·· 
_§ 4~- ............. ---~·-·-~····---·~-.. --~--=--~-=-:;:.~-..-..~···· 
§ 5<:> para os efeitos da dedução çie que trat~ o 

inciso II deSte artigo, serão observ-ados Os segUintes 
lim_ites de dedução: 

a) 70% dos gastos com anuidade; 
b) 50% dos gastos com li v r os; 
c) 50%. ~os gastos_ co_m transporte escolar.·: 

Art. 2o Es(a lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art, 3o ~evogam-se as-d~SpOsições em contrário.-

!) SR. PRESIDEN_TE (Dirceu Carneiro) - Item 3: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 272;UE 1991 

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

Votação, em turno unico, do Projeto de Lei do 
Senado n~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 PlenáriQ, Relator: Senador Eduar-
do Suplicy, favorável. · · 

A matéria constou da pautã do dia 18 de agosto último, 
quando_ teve ~ sua votação adi~?a para a pres~nte s~ssão. 

Em votação o projeto, em turno únicO/ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram_ permanecer 

sentados. (Pausa)_ 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora -para ã redação final. 
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É o següínre-o·prófetCfaprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 272, DE 1991 

Autoriza as pessoas físicas a abaterem em suas de
clarações de renda os gastos com. empregados domés
ticos, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~> As pessoas físicas abaterão de seus rendimentos_ 

sujeitos ao Imposto de Renda os gastos com empregados do
mésticos, deSde que registrados na Previdência Social. 

§ 1~' Os gastos mencionados neste artigo compreendem 
o salário, os abonos, as gratificações e" as Contribuições previ-
denciárias. - __ 

Art. 2~' O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação. 

Art. 3~> Este lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as· disposições em contrárTõ. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item. 4: 

DiscuSsão, em primeiro turno. da Proposta de 
Emenda à ConstitUição n~ 6, de 1992, de autoria dQ 
Senador João França e outros Senadores, que m_odifica 
a redação do inciso XVI do art. 49 e do caput do 
art. 231 da Constituição Federal. 

Em obediência ao disposto no aft. 358, § 29• do Regimento 
Interno, transcorre hoje o segundo dia de discussão da pro
posta e apresentação de emendas, assinadas pelo mínimo de 
113 da composição do Senado Federal. 

Em discussão a proposta de emenda à Constituição. (Pau
sa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A discussão terá prosseguimento na- próxim-a: sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está esgotada 
a matéria consfãnte da Ordem do Dia.-- -

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Jarbas· 

Passarinho. 
O SR JARRAS PASSARINHO (PDS~ --,.~PA. Co~I)1o ~Líder, 

pronuncia o seguinte discurso. Sem r.e~J&ão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, e particularmente o ilus
tre Líder Humberto Lucena, a razão da minha presença, hoje, 
na tribuna, está presa a dois artigos de. jornal. O primeiro 
é da lavra do eminente Senador Humberto Lucena e foi publi-. 
cado hoje QO Jornal de Brasília, sob o título _'_Ainda â isono
m.ia'. 

Quero deixar muito claro que jamais atribuiria ao Sena
dor Humberto Lucena a idéia, por mais marginal que pudesse 
ser do pensamento de S. Ex~, de provocar uma cizânia entre 
militares e civis. Jamais faria essa grosseira aleivosia ao ilustre 
Senador e Líder do PMDB na Casa~ mas acho que determi~ 
ruÍdas-colocãções podem permitir esciái-eCimentos~ e {a isso 
que me proponho, ao ler uma parte do .artigo do Senador 
Humberto Lucena. 

É fora de qualquer dúvida que a CoD.stifuição -só_tegula 
problemas de isonomia quando trata do capítulo referente 
aos funcionárioS públicos civis; mas foi claro que, quando 
se tentou fazer a isonomia no País, pensou-seem T~ter no 

global, incluindo os servidores dos trés Poderes e _não apenas 
os servidores civis do Poder ExecutiVo. · ·- - - ·· ··-·· 

Devo dizer que quando Sua Excelência o Senhor _Presi
dente da República me deu essa incumbência inicial, verifiquei 
a extrema dificuldade de fazê-la. Estive-com o Presidente 
do Congresso, Senador Nelson Carneiro, com- o Presid~nte 
do Supremo, o nobre Ministro José Néri da Silveira, e com 
mais um Ministro do Supremo que se propôs a nos ajudar. 

Havia três hipóteses, duas_ das_ quais inviáveis'. 
A primeira hipótese era fazer com que as remunerações 

pudessem ser igualadas, reduzindo-se vencimentos. Isto, a 
Constituição não permitia. 

A segunda hipótese, que era ideal, era fazer com que 
os que estiVessem defasados em seus salários tivessem a mesma 
remuneração daqueles que estiveSsem na mesma categoria 
fundonal, exercendo, em Poderes diferentes, a mesma ativida
de. O Tesouro Nacional ilão suportaria a despesa adicional. 
Houve até uma espécie de simulação, feita pelo que eu chamo 
de guardião do Tesouro, e caracterizou~se qtie -o -·aumento 
seria da ordem de 3,6 vezes mais a arrecadação para paga-r 
a isonomia. 

A última hipótese que deixei ainda no Governo era eXata~ . 
mente entrar em entendimento com os partidos de oposição
e conseguir um consenso para modificar a: Cotistituição, faze ri
do com que o aumento, que é chamado de reajuste, que 
deve ser dado na mesma data, com CJ mesmo índice, para 
todas as categorias, passasse a ser dado com índices d.ü.erente.s, 
de sorte que se pudesse ter, no topo dos que estão ganhando, 
um índice menor em relação àqueles que ga~ham ab~ixo. 
Num tempo 't' isso seria igualado. É evidente que não podia 
ser a curto prazo. 

Não tive, evidentemente, ó talento de pensar erit lei dele
gada, e vejo que o Governo teve essa oportunidade _a partir 
da chegada do insigne MlriíStrO -da Justiça, MiniStro Célio 
Borja. 

Daí aprovamos, como disse bem no artigo o Senador 
Hurriberto Lucena, essa lei delegada, porque era uma aspira
ção a que todos nós, das rluas Casas_ do Congresso, desde 
logo atendemos, e deixamos que ela fosse executada pelo 
Presiden'e da República, modificando as gratificações.-

Aqui é que me parece, data venia, que o Senador Hum
berto Lucena terá se equivocado_._Vou ler uma parte do seu 
artigo. Diz S. Exa: 

-_·· ... resolveu prOpor- um ·reajuste linear (o Presi
dente da República) de apenas 20%, muito abaixo da 
inflação, nos vencimentos.-dos servidores dos três ~ode

-- res, e bem assim atribuir gratificações de 160% aos 
militares e apenas de 80% aos cívís do Executivo. em 

-ambos os casos escalonadamente." 

Isso dá uma idéia nítida de t.ratamento privilegiado à 
área mÍlitai" -em detrimento da árêa_civiL EU preterido demons
!rar, com o respeito que tenho pelo Senador Humberto Luce
na, e na certeza de que S_._ Ex• tambéin compreenderá que 
o meu argumento é visando esclarecer e não contestar, que 
essa frase não é justa. __ · -· 

Em primeiro lugar, porque se 160% são dados em gnltifí
cação são sobre o soldo e não sobre a remuneração, isto 
é; sobre os vencimentos, muito menos-sobre a remuneração 
no todo. Para que S. Ex~ tenha uma idéia qual foi a primeira 
repercussão disso na área militar, aqui tenho um documento 
do próprio Estado Maior da Forças Armadas, como é escalo
nado- o Senador Humberto Lucena sabe que é escalonado 
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~no mês de julho,_ sem levar em consideração o reajuste 
retroativo a agosto, qual foi a repercusSão hã" ate-a·m.ilitar 
desses supostos 160% em duas parcelas de 80%? O Tenente-
Brigadeiro passou a ter, na atividade, um aumento de remune
ração de 32%. _Como oS iriativos estavam mais-_defasados no 
escalonamento, o mesmo posto, na inatividade, foi de 36%. 
O Coro-nel 36% na atíVldade e 40% na inatividade. O_ que 
se vê aqui, nobre Senador Humberto Lucena, na proporção 
que eu for lendo, na hierarquia, nos postos menores as gratifi
cações aumentam, quer dizer, o percentual sobre o global 
aumentou exatamente para trazer os que estavam bem mais 
embaixo para se aproximarem da desejada isonomia etn relaw 
ção com os outros poderes da República. Assim é _que um 
major~ na ativa, recebe 38%-de aumento no mês de agosto, 
na inatividade receberá 45%. Um_aspirante a oficial só tem 
rá-lo, mas um segundowtenente tem SB%, na ativa, e 48% 
inatividade. Um 19 sargento, 43% nci-ativa e 48% na inativi
dade. Um 3<:> sargento, 53% na ativa e 65% ·na inâtividade. 
Fica bem caracterizadQ que o maior percentual que vai incidir 
sol>re o valor global é do soldado engajado com 72%, portan
to, nem os 80% iniciais- seriam 80% sObre_ a_ remuneração 
global. A partir dos mais altos postos, fica na ordem dos 
trinta e poucos por cento. -· _ .__ __, 

Acontece _que também em relação a esse ponto é preciso 
caracterizar o que recebo como informação ofiCiosa da Secre
taria de Administração Federal da Presidência da República. 
Antes de fazê-lo, devo dizer que concordo com o Senadpr 
Humberto Lucena que todos devem_ser iguais perante a lei 
e S •. E::t~ fala_mai~ em paridade do que propriamente em isono
mia. Se essa paridade fosse mantida, no meu pobre entender, 
toda defasagem existente seria, por seu turno, congelada. Ca
racterizada _se eu faço a paridade dos mes-mos· v_alores nas 
diferentes categorias e nas diferentes hierarquias salariais, elas 
se manterão igualmente afastadas. Então seria mai~f Pus~r 
isonomia do que paridade. Diz S. Ex•: 

.. Não desconhecemos as legítirilaS reivindicações 
dos serVidores militares, do menor ao mais gfãduado 
das Três Armas, que estavam percebendo remuneração 
irrisória, face às suas grandes responsabilidades funcio
nais. Mas, igualmente, não podemos deixar de enfatizar 
a penosa situação dos servidores civis, sobretudo -do 
Executivo, cuja remuneração fOi, crescentemente, cor
roída pela inflação alta e permanente que vem amea
çando a nossa estabilidade económica e social.' 

De pleno acordo. 
Se recorrermos, aqui, à Sinopse, haveremos de encontrar 

discursos feitos por mim, aindã nos anos-70, em que eu chama
va a atenção que enquanto os servidores. os trabalhadores, 
em geral, no Brasil tinham uma política salarial, ainda que 
considerada como achatamento salarial, os servidores públicos 
nada tinham, porque não tinham sindicalização, porque não 
tinham voz. E, consequentemente, não podiam fazer pressões. 

Houve uma perda muito grande. E senti isso na segürida 
vez que passei pelo Ministério de Previdência, antes Trabalho 
e Previdência, e depois Previdência e Assistência Social. 

Quando passei a primeii'ã veZ, a:penas, o inicial da função 
do :MinistériO era igUal a salário mínimo. No segundo nível 
já tinham salário mínimo, qualquer coisa a mats·.-

Quando voltei, 17 anos depois, 16 categorias, 16 níveis, 
do nível 1 ao nível 16, estavam achatados no salário mínimo. 
Porque o funcionalismo não tinha - insisto - a _v<?_z para 
reclamar, não tinha o sindicato para atuar, e, como até hoje 

estamos em débito com a Constitui~âo e. com eles, porque~ 
não vOtamos até agora, a lei complementar que deve caracte
n~zafó direito de greve do _funcionalismo público. 

Mas, o que é que se deu segundo a inform-ação· que passo 
às mãos do meu ilQstre Líder Humt).e.rto Lucena? . 

--A informação da SAFE é a seguínte: PCC- O aumeiitó 
de agosto para setembro, no enquadramentO das tabelas, foi 
da ordein de 67%, mais o ]Jerceritual de ~SD%-, ein novembrO~ 
com a gratificação do peSSOal civil. 

O que é que deu como somatório .. di~to~ _Das d,uas _par~ 
celas? 

Uma variação que veio entre 160% a 230% ___ a paitir'âe 
novembro_quando chegar à sua plenitude. 

Se repararmos isso em relação aos militares, faz~ndo uma 
comparação analógica, no caso, eles tiVeram Um aumento 
de 32%-para oposto de almirante-de-esquadra, que comanda 
a híáafquia_" salarial na cascata dos militares, a partir de_ 19 

de julhO; e rio enquadramento das tabelas o aumento foi de 
132% a 175% Se compararmos os dois casos, no PCC 160 
contra 132%, 230 contra_l75%, logo não há_uma discrirriiriaçãó 
do CiVil em detrimento deles e em favor dos militares. 

I1.1sis,to que essa iabeta final, que nos_ foi Passada pela 
SAF, deve realizar-se na plenitUde em novembro. Como V. 
Ex~ escreveu no artigo, nObre Senador Hum~rto Lucena, 
este alimento é ·esCalonado em_ duas parcelas: 160% dividido 
em 80 mais 80, e os 8D seriam divididos em 40 mitis 40. 

Verifica-se, desde logo~ que também na área civil a Lei 
Delegada procurou aumentar os percentuais dos que estavam 
mais baixamente remunerados, daí por que varia isso entre 
132% ã 175%. No caso da Aeronáutica, um soldado .engajado 
que tiO.ha maior remuneração. ) 

- Otitio ponto qUe ni.e pemiito discordar do meu eminente 
par nesta Casa, é quando S.Exa.. diz: 'Ademais, para com
pletar o nosso raciodriio, o GOverno ao tempo em qüe arümcia 
ó ajuste linear de 20% nos Vencímentos dos fundODáriOs -<;la 
União decide dar um aumento de 300% ·aos -iitulai"es-- d.os 
DAS, como se a inflação fosse menor para os demais servi~ 
dores civis e militares. Dois pesos e_ à:~a~_!~It;dida~. portanto, 
não só para a correção das gratifiCci.Ções militares e ciViS_,_II!~ 
também para o reajuste lirieãi-do-s·sçr.:idor.es em- geral'.- · ·-

Tenho a impressão de qtie pela primeira explicação não 
haveria mais por que manter· dois pesos e duas medidas entre 
militares e civis. No caso do DAS sim e por quê? Pot que 
acho que está justo o cjue está ·na lei delegada? Eu quando 
Ministro da Justiça, a minha D_iretora de Bibl_iO!eca era DAS-::? 
do Exe"cl.itiVo-e em outubro- de 1990, quando_cheguei aoMinis:.. 
tério-;-eia percebia, como remuneração final pelo DAS, 
Cr$147.000,00 enquanto um aSsesSor nossCi aqui do senado~ 
e eu tinha um, DAS do Senado, Cr$1.045.000,00. --

Então, era imposs-ível coniparar um DAS de Executivo 
Com o-do Legislativo ou Judiciário, pois a diferença era enorme 
e os Ministros no Executivó ehOOõtravàin cada vez ma:is difi

culdades de obter pessoas, fora do seu quadro comum, para 
auxiliá~_l_ps na adminiStração e essa dificuldade ainda abr~ngia 
aqueles que do quadro eram chamados para exercer o DAS, 
porque pela legislação não poderiam acumular, recebiam apew 
nas uma parcela do- DAS. 

Então, _esse DAS do Executivo, no meu entender, até 
coin~uin aumento de 300% iliiâa é poucó. Note que o DAS-I 
que acabainos de aprOvar aqui, quahdo passamos aquela vota~ 
ção da matéria e devolvemos à Câmara, deve ficar~ com u~q 
aumerito linear de 20%, na ordem de Cr$2.000.000,00:- Sé 
compararmos -c-om a remuneração do Legislativo e do Judi: _ 
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ciário vamos ver que ainda o Executivo est_á altamente preju
dicado. 

Foi, portantO, com a_m_clhor intenção de apenas escla
recer ao líder, com quem tenho aqui um tratamento recíproco, 
sempre respeitoso e sempre fraterno, para evitar que, amanhã, 
se possa dizer que, ba:seado na palavra do Líder da Oposição 
na Câmara dos Deputados ou no Sen.ado F~eral, Líder da 
maior Bancada, haveria urna_interpretação de que os militares 
estariam sendo favorecidos .em _detrimento dos civis em mes-
mas circunstâncias. · 

Senador Humberto Lucena, isso se agrava, poi'que, há 
dias, ia lá, como inativo do Ex~rcito, assinar a minha prova 
de vida- de seis em seis meses_ __ tenho_que assiná-la _ _para 
provar que estou vivo, senão é cortado o meu vencimento. 
Realmente, antes dessa remuneração era extraordinário. Rç
c_ebia cerca de d._Qi_s milhões e_ seiscentos mil corp.o_ .Coronel 
de Reserva do Exército Brasileiro. Estava ganhando mais 
ou menos o que __ talvez um_ Capirão da ati v a estivesse ganhando. 

Com_o passei páta a Reserva em 1_966, ~e ~u çlurar um 
pouco_ mais, chego a Sargento; a Capitão já cheguei, posso 
chegar a Sargento, tal a defasa~em na re~uneração_ da inativi
dade. Daí por que mostramos, ainda há poUco, que, nO aumen
to que se deu à ativa, acrescentou-se alguma coisa a mais 
na inatividade, para tentar mudar -e não pode ser a curto, 
mas a prazo mais longo - essa sit~,.~_açã_o_ que é altamente 
desvantajosa. - -

O ideal é como na Previdência. QJlal é a fil.9_sofia da 
Previdência? Hoje, graças a Deus, já há o avanço que fizemos 
na Constituição;-mudando da Previdência para a Seguridade 
Social. Na Previdê.ncia, diferir um salário~ enquanto se está 
na ativa, para poder recebê-lo de_ volta sem prejuízo_, no mo
mento do infortúnio, ou _da velhice_,_ em regra g_era~, Ç jambém 
um infortúnio. - -

No_ momento _em que se faz esse .diferimento:· o que Sé. 
gostaria de ter é que o valor real. no momento da aposenta
doria, fosse o mesmo em qualquer tempo, até a pessoa ir 
para o cemitériO: _ -- - -

Isso já era duvidoso. Se colocássemos, como colocamos 
na ConstituiçãO-_ e vejo aqui presente, para alegria minha, 
meu ilustre Colega de representação do_ Pará, o Senador Almir 
Gabriel, que foi_ parte neSteassunto, na época, pelo PMDB 
-, mesmo que conseguíssemos que o número de .salários 
mínimos, dado no momento da aposentadoria, fosse o mesmo 
a qualquer instante da vida, ainda haveria dúvidas _se .isso 
seria justo. 

Por exemplo: o maior salário mínimo- o pico do salário 
mínimo que tivemos até agora foi o do tempo de Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, em 1959. Portant_Õ_, Se. àquela altura 
uma pessoa se aposentou com dez salários mínimos e -re:cebe 
dez salários míni_mos no_ valor de hoje, ou de pouco antes 
dessa remuneração, ainda estaria prejudicada. E a filosofia 
da Previdência, que era a de amparar a inatividade, de maneira 
que o inativo permanecesse sem 'perda do seu poder aquisitivo. 
estaria também prejudicada. ___ _ 

Passarei a outro. assllnto que me estranhou muito. 1;. a 
respeito de um assessor do ilustre Senador e J;J.OS~o ~migt;> 
José Eduardo._Mas, infelizmente, na sua ausência_ terei que 
fazer comentário_s sobre um artigo do jornal Estado de S. 
Paulo, do Sr. José Nêumane, cujo títulO é_: 'O Fantasma do 
Golpe'. _ 

Antes, porém, de passar a essa __ fase, gostaria de ouvir 
de meu ilustre Líder se as minhas explicações lhes são, de 
algum modo, justas-já não ousaria dizer- mas eludÇI.ativas. 

O Sr. Humberto Lucena- Ppis não, nobre Senador Jar
bas Passarinho._ Deixei_ de aparte ar V. Ex•, porque me inscrevi 
como Líder, em seguida, para comentar o seu pronuncia
mento, não porque e"u nãO esteja satisfeito com oS Seus:·esclare
cimentos que para mim são cabais. Há aspectos da legislação 
dos militares que. evidentemente, desconheço. E V. Exa traz, 
por exemplo, um ponto que me parece importante, ou seja, 
que as gratificações são s9bre os soldos e __ não sobre os _venci
mentos. _O Governo, através de_ ·seus órgãos competentes,_ 
deveria ter esclarecido, n~ devida oportunidade,_ porque a 
maioria aqui é leiga nesse assunto. Quando se ouve dizer 
que a gratificação é de 160% para os militares e 80% para 
o civis, a impressão que· se tem é que realmente houve uma 
grande diferença. Não que todos não mereçam. Não quis 
reclamar os 160% .dos militares, tl_l.as que também os civis 
ti'-:essem o mesmo 160% de aUJllçnto~_Mas, agora, V. Ex~ 
esclarece esse ponto. Depois írei à tribuna para abordar outros 
aspectos dessa questão relacionada com o artigo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Quando me referi, 
ainda há pouco, que tinha que ir provar que estava·vivo para 
receber os meus proventos, o Comandante Militar do Planalto, 
que foí Cadete, quando eu era_ Capitão, na ri-linha área·.::......._ 
portanto, foi indiretamente meu instrutor - sabendo que eu 
estava lá, fez questão de que fosse ao seu gabinete. Mandou 
um Coronel buscar-me. Esse Coronel_ estava indignado, por
que·passava um carro de som pela Esplanada dos MinistériOS, 
gritando, de minuto em minuto, exatamente iSto: 'É essa: ã 
justiça que se pratica no PaíS? Para os militares 160%, para 
os civis 80%?" Dou razão a V. Ex~ nessa parte final. Por 
que não se explicou a respeito disso devidamente? 

Dá-se tanto espaço na televisão, no rádio e também nos 
jornais ... Serià preciso deixai' isso muito claro. Essa já é ·a 
segunda vez; na primeira, houve aqui U:m problema em que 
se dizia que os militares tinham sido aumentados em 120% ... 
que era apenas sobre um tipo de gratificação do elenco de 
gratificações que os militares-tinham, e não se explicou. Ora, 
isso é um erro, uma_ perda evidente da batalha da comuni
cação. Esse é o ponto. 

O outro que me parece mais importante é diferente, 
e eu não posso deixar de tratar dessa matéria, 

Li, perplexo, o artigo 'O fantasma do Golpe', de autoria 
do Sr. José Nêumane, do jornal O Estado d~ S- Paulo. Ele 
faz uma leitura- e acho que só ele a fez- de que o NOticiário 
do Exército publicou um texto e'xortando os brasileiros a faze
rem do 7 de Setembro a Festa Nacional, uma festa acima 
das pessoas, acima do_s partidos, enfim, acima das facções. 
ls.sO foi iriterprefado como sendo uma crítica violenta, prati
_cada pelo Ministro do Exército, àquelas autoridades que não 
foram ao palanque no dia 7 de Setembro, a começar pelo 
Vice-Presidente da República e pelo Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. Nós mesmos, Senadores, fomos convidados 
- quantos fomos? - e não fomos até lá. Não se tratava 
disso, apenas era uma espécie de exortação que o Ministro 
do Exército .queria fazer'"', para que aquele dia fosse o,dia 
_~a Unidade Nacional, e não evidentemente uma data que 
se transformasse nos protestos que sabemos são democrátiCos 
e, felizmente, estão sendo feitos de .forma pacífica - feliz
mente, até ~gor:a! ____,. para que não se desande, nesse tipo 
de protesto, naquilo que mais tarde possa levar à convulsão 
social. É uma das minhas preocupações o chamado day after. 
Nesse caso, tenho a impressão de que não cabe, de modo 
algum, a leitura que o Sr. Nêumane me fez. Não há golpe. 
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Não há nenhuma expectativa de golpe. S_e há alguma coisa 
promissora na trágica crise .que estamos passando no Brasil, 
hoje, é precisamente a postu-ra das Forças Armadas, o silêncio 
delas. Mas posso garantir, pelo que conheço da minha áreª _ 
de origem, que esse silêncio é altamente comprometido com 
o !exto Constitucional. Isso é que me parece o mais impor-

tante sublinhar e enfatizar, no momento em que apresento 
a minha discordância frontal da maneira pela qual o Sr. José 
Nêurnane interpretou o Noticiário do Exército. 

_ Eram essas, Sr. Presidente, as explicações _que eu queria 
dar. usando o privilegio de falar como Líder da minha Banca
da. (Muito bem! Palmas) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JARBAS PASSARINHO NO SEU PRONUNCIAMENTO. 

Ainda. a isonomia 
Voltamos 1 coment.u o ar.d.a· 

mcntodo proce~w de i:son.nml:t.dus 
lel""idures dos Trü POOeres. Sem
pre c-ol.x:amoi que a !Cr:mde defJ.U· 
zcm entre a remun<'r:t.;:kl dP~ 'IC!'"VI· 

dores públicos c-u:ma OO"S v11!ores 
du gratificações que. no Poo..ler 
E.ll.ecurivo, slo bem 1nfet11:1re1 ~s 
percebidos pdoç 5.ervujorcs .:!o Lc· 
JÍSlatiVO C do Judic1.1ri0. 

Sllicnumos. um~m. que o 
att. 39, par.igrafo I"'. da Con~litui
çJo, que iru.muiu a Jsooom1a, fo1 
inserido na Se>; i o n. dos Serv!Jores 
PúblicOiCívis, "Sem cjUeo m. 4:! da 
Seçlo lll, dos Servidores Ptibh~ 
MUitan:~, por sua vez, fizesse qual· 
quer rcmiss.io lquele di.~posmvo 
.merior, O que importa dizer que a 
isonomi.a de venc1mentof. q-.~e a lei 
deveria assegur.lT aos sc:rvidore$ d.J. 
administr.\Ção direta, ~ .::.=~rgos 
de acribuiçôc:3 igu.:~is ou ;assemdta
dosdo mesmo poder ou entre S<"rwt

HUMBtaTO lUClNA 

ui da remuneração d.~~ sc:rv1dorc:s 
t.!a Um.io. m:~~ t.1m~rn no~"· 39, 
pJd~-nfo JntcCI, que ~~~po.": wl:lre a 
I>Ontlml<& de vc:cimo:-nfO:!I, .-;uc, ~vi
J~n!emente. nJo ~ e~te~,le !l..s re
mun<T"3Ções e. por consc-gumte, b 
gr:Utfkaçüe.s. 

A mensagem do Presidellte da 
RepYblica ao C•:mgl'e"S:;o. o;olien.an
do au1orízaÇ.io Para e!J.b0rar leis 
dekg:a;d.a.s sobre a concess.io de gl"3.· 
11 fkJÇões :105 sc:rv~o.iores civ1s e mi· 
!JUre-s do Exeçun~o encontrou uma 
.:ert.1 resJs1ênc1a face à gr.t~e crise 
pof i11~ que aí est.i. en~ohendo a 
pc:-:>soa do CO.:fe <111 NJçào e, por
t.:ln(Q, red~mdo. imen~mente, a 
sua. c-redJblli<iad<' poli!ICa c: po;JU\ar. 
Entretanto, .&pós vinos entendi· 
mc:niO$, &nUIU·'ie em apro~ar um 
PrOJetO de Resoluçio nesse: sentido, 
por acordo de fí<Jeranç.u, no Plena
rio do Congresw. 

dorcs dos POOe.es E:tecutivo, Le- • Além d.u resuiçJes à sua apro
Jislativo e Jodic~Mzo, aplic:l.r-se-ia;t •. Vação ~r COT:tl do ~nro naciQ-
apenas, aos 5ei'Yidoces c1vis. ' •.aJ. h.avaa também mu1ta preocu;n-

• · çlo quanto ao que o Prest&:nle de-
lsso, entrcbnlo. ·nio e~cluiri11 cidiria cm matéria de gratificações, 

que os !lervidores millu~ da:!. Trts qUe, como já h:mbr.unos, não tim 
Almas fossem também contempla- nada a ver com a isonomta, poises-
dos., por um.~ qi.IC5tio ac pand.ide, ta é de vendmentO$, e 56 do-s civis. 
com rc:mun~ equivalentes, Amplos :;c:tores parlamenr.ares pre-
aind:a mais quando se reconhca- fenam 1.1~ que. em vez de uma de-
que os mili~ dão dedicação ex- legação daquelll naru~za. houveuc 
clusiva ao serviço público. uma negociação _com o govemo. 

Aliú. ria:oi"O$.Imcr\le. pcia 'in
tt:rpreuçkl do rex1o constittu:io!U,l, 
a isonom.ia seria tio-somente de: 
vc:nciinenloS, llào •bl"llngendo, 
portaniO, u remunu.ações, em cu
jo valor se incluiriam u 
I&Riific.aç.õet. 

On, o que vc:m ocomDdo, 
atualmenll:, a tfrulo de: isonom11, 
n.ada tem a ver com is~. a não ~r 
alaumas normas esubelec~ na 
lci ordinlria que entrou, r«ente
mcnte. em ~igor. nu quan se th.a 
um tct0 u!.anal. em c..J.& um dos 
Poderes. Nessa le1, ali.b, tentou-~ 
congelar .u a;r-.. •itieaçdes atnbu(das 
.ai wrvidorc:s 00 l.egt~lauvo e do 
Judict..irto, mas uma e:men.la J.a Cl
mara owprimiu o di,po\Jtlvo quere
JU!ava eue: up~cto, por 
considerar-se que e-le seN mcormi· 
tu<:son.al, ten.Jo em Vlltli nJo só o 
dispmto no an. 37, X, di Con,ti· 
uaiçkt. que est.abc!cce 1 revuJo ~~ 

para que se entaminh.a.s5.e ao Con
gresso um Projeto de Lei Dele,s:ada 
que não podena :w:r emendado; ll:
na que ~ vo~o num prazo e.-;(

guo, com urp;Cnc:ia: e, sobretudo, 
definiria o m~nto, ou seja. di~poria 
sobre o valor das gratificações a se
n:m concedidas aos servidores civis 
e militares do Podc:r Executivo. 

Como, porém, ·prev.alecc:u a 
idêfa de se dar autorluç~o para a 
lei delegada. o valor e o paga;mento 
des .as gnufica.o;Oe1. ficar:.un a eara:o 
e"ltdusivQ do Executivo. ~bem ver· 
d.~~;dc: que 'IC unha fc:Lto, an!erior· 
men!e, um acordo viundo a um 
reaJu~ufnc:nto ILneu dos ~c:ncLmen-. 
to• dos 1erv1dore1 d<Js Tr!!s POOc:· 
res. dentro de qu:.uc:nta e ctnco d1as 
de: ~iil!nc11 da lei ordinJr:a que f1• 
1ou •s dircffllC1 sobre a impl.1.nta· 
.;lo da ISOOOmla. 

Entreunto, o presidente Col· 
Jor. illvesllOO de f'o'll.!~rn """ <lei,.. 

gado !egi\lativa. OO'II!da 1 ira 
«9""mia. ~ ... eu propor um 
re.aJU~tc: luJCar de apcn.u ~int.: f"lr 
ceni<J (:O"'i) (multo aha1xod.:a intla· 
çio). nox ven.eimcnlos dos ">CfVIÓ<l

res d•:rs TrCs Ptllkres e. bem a'>.~:m, 
;unbuir gr.mfiGJÇÕoc:-:; de çenlo e -.e~· 
scnu por ctnto ( 100<(:) aos milita
re-s e. aj:.o:-n."ls, de Oitenta por centO 
(SQ"Ç,J .1iO'S CtVlS &1 Executtvo, tm 
amOOs 05 c::tsos. esc.a!onadarnente. 

Na pr.itk:a. pon.uuo, estamos 
diante de um.1 real discriminação 
que:, evide-ntemente, se con01ta 
com a ~rid..:lde ~ m1liurc e ci
VIS que sempre ~~al= entre 
nós e. tamb6n. com o pnn.:i;no 
i:sonõmico. S-e!Undo o qual "todos 
Sõio igua1s perante a les", 

N.io ~-~ !e_gíti
mas !CIYino..JÍC3ÇÔCS ~ ~ldoft:s 
mili~. do rnenot" ao m:us gra
duado das Tris Armas. que esta· 
vam pe:-cebendo re:mu~~ :m-

. sóna, faec ls suas gnnde::s respon-- _ 
sab1lidades funcLOIWS. M:u. igual. 
mente, nio podemos detur de en
raci:ur a penosa s1tuaçio dos servi
dores cwis. ~ do Exccua
vo. cuja n:muneraç:;ío foi, ~en· 
temente, corroida pela tllflaçjo alta 
c pc:rn~a!!Cnte que ~em amc3Çalldo a 
nossa ~bd1dade econõmica c 
sociaL 

Ademais. pva campleur o 
nosso Detoeinio, o tovemo. õiO 

tempo em que ;u~une1.1 o n:::t~Justc: li
near de vm1e po:x cento Ç01í) neos 
vencimentos dos Cune!OCcirios da 
Un1.io, Jec1dc Jar um aumento de 
trezemos por cerno (300~) aos ~~tu
lares dos DAS. como se a Lnfl.açio 
fosse: menor par:;a os dcma..Ls ~tvi
dores CIVIS c mthLUl:S. Doa pe-,.os c: 
duas med1das. ponanto, nlo $Ó p.lra 
1 eorreçio J.u gnnfic:)ÇÕCS de mt
lit:~res C CIVIS, mzl. ~ p.ir.t O 
reaJU)te: tinur dos -;.ervldoc"n em 
geral. ! 

AliJ.s, a conce:;s.io de: Jnl!itic...: 
çóes a alguiU w:r.ow.klres e de rea
ju,te hn~u a !odoi 1nfn!'ge o art. 
)7. X, dl Con~litu...,lo. que as~gu
t3. revt<..ll) genl dl re<T~une~jo J<ls 
,erv•Jm~s pubh~•l1. em fnd!CC::Ii 
igua11 e na r:JC\m& d.ay,, poo.!c:n&J 
jtnut"i.:;u- um.a ~j,J JUd~<:ul ~ 
ptcJu.ii.::st.kx. 

• H~ (,...-.-,...,. -....... • "' 
f"""'"~'"'""'~.J•'\ou,,,""t~ ,,P"'\On• 
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O ESTADO DE SÃO PAULO j:f3!••<&,Sfo!SM1lao 1'-o 9jõ:2: 
u Janrasma uo gotpe 

Brasil, ultimll• 
mente, tem Vt\11· 

do o hAbito de 
t5per.ttr decisões 
de coleiJados c1· 
vis. A CMmar" 
dos DcpuUldO'S 
ficou de infor
mar ao SentidO 
te o pre5idente 
Fernando Col· 
lor de Mello deve, ou nlo, ~r 
processado. O Su~remo Tribunal 
Federal se atnbwu o poder de 
interferir no ritmo do rito do julga
mento, que. afinal, cabe mesmo ao 
Senado Federa!. 

Trata-se de uma rotina salutar, 
porque, ate rocememente. o Pais 
viVlll o suspçns.c das decisões de 
co\e~.tdos ru.rdàdos, o principal dos 
quw~ ent o Alto Comando do 
[xCrl:ito_ Até 01 pWIOJ naetona.is 
de de)otnvoll'l.mento dep:ndiam do!!. 
humores de eas.cma. Po~s nd ca!oet'• 
na é que llurpu, na calada da noite, 
como Cl>nllem, wn espectro, en
quanto a !':açJo consultava os cole· 
gtados. ci,-Js, na sema.r.a pas"Sada: o 
fant.tsma do golpe. 

O gencrlll-de•brifAd. Gilberto 

Sem, chefe do Centro de Comuni
caç.Ao Socíal di) Minis\Cno d.J E:c.~r· 
cito, incumbido pt!o mini~tro Car· 
los Tmoco, dittnbUI\.1 aos coman
dantes, ch~fes e di."'tto~ da repan.i· 
~~ ~\ibhca ar.-r.a:ia ~ C<!llona! 
mtJ!ulado E.moç:óel ~as, a pro
pô,íto do IM ê.ll. Pá ma. 

N1.1r.1.i lina:uaF'Il semelhante à 
utilizada na epoca da dltad111a. o 
editorial, (dto pllora ser publ.wado 
Jll: primeira pàJJna do Soddário do 
Exército, reza~a: "Causa ~ 
~nstatar organizações pseuaamen· 
tt(SlC) rep~11tllti\'8.S da SOCiedade. 
lluan\C'S na tenLdt..lVIl de ~gunm· 
tar multidões para. em ptaÇI pUbti· 
ca. defenderem e&lJSoíll...AS mais d.i· · 
vc:rs~~s, nlo n:v;ldJ'CTJl o mesmo 
visor para conc!ama.r a Naç!o a 
partictpar de sua festa mwor", 

Em outro trecho, o editorial 
chegou A dcsconhectT o constran
jedor ~pet.àculo a que IC subme
teu o_ çomsndante suprano da~ 
Forçu Armadas, Fernando Col
lor de Mcllo. ao nlo pas:oa.r em 
rc...-is.IA as tropas nem desfilar às 
vtstas do povo cm carro aberto c. 
amda, ao ser obrigado a ouvir ui:s 
vatas consecutivas, na parada nu· 
!ilar de 1 de Setembro. Aind-a 
au1m, para o Minis.terio do Exér· 

cito, o po>to .. compreendeu j'ICrfei· 
tamcnte q,ue aquela nlo cru oc11.· 
silo prop1cia para m11nifem:çô~:~ 
de naturtza corvunturlill", Para 
com~letar, o C5Cnba de btnoneta 
conc.ulu pelo maloirO dos que 
.. esper•v~;~.m into:\icat o povo com 
o a:erme da desun:ào, d11 desor
dem. do dt!ôale-nto". 

Na vcrdade, cs. civis bntsj!ciros 
po.::lem até n!o ter pcrcc'tlido C\"~mo 
ioi bom haver &ubstituido a esoera 
anJUstiada da leitunt. das ordc::t·~ do 
cha de» quarti:is pela t)l,f"!.l(l..ilttva cm 
tomo das decisões do Par !amemo c 
dos tnburWs. Um bom t:fctto dos 
rqimes democrât~cos e just..tl'Tltnl.e 
que ele$ funcionam co·mo os boru 
irbhros de futebol: melhores s!o 
aqueles cu~ anaçio nào é petcc:bt· 
da pelo pubuco. ' 

Isso nlo quer diu:r, contudo. que 
se deva passar ao lat!j:O do ma.rufes
to do Mln.\stro do Ex.ércno. que 
resolveu dar palp1te pohttco nd hora 
errada. Em pnme1ro lugar, por nio 
ter reocbido delcgllç!o C11 tropa 
para u.nto. Em segundo lUJ<lf, por
que sua misslo constJluCJonal t, 
conto sempre foi. cuidar da segu
rança das fronteiras e e"·itar a d::-sor· 
dem pUblica, que, e.tC o momento, 
nio parcc:em e;,.tar em pcngo. A 

poUtk:a ! pua os poHticot. 
Um 11peçto positivo da crise 

inauJtuada com u d~nUno.as de 
P«iro Co!lor de Mello conr.ra u 
atMdades de Paulo cesar Cavai· 
cante Farias ~ que, ate a$ora. as 
instituições democ:riticas tem fun
cion&do, cada uma cumprindo seu 
p:tpe!, tem ning'J~ ter ~u .. ídu 
quanto 1 isso. l"cm se sol"..hou com 
1 possibilidade de 11.!~m" tnterven
çlo nU\Ltar. O editonal escrito para 
o :"ioddário 1.'0 Exército le\an\A A 
J)OSSibiUdadc ~e se voltar a temer 
uma quartc-lada. 

Ê bom que todos. fiquem ale~. 
p&rll cada rnac.~co ficar no ~eu 
plho. A si;nlfiativa diferença c~s
tente ent.rt as do:Jsões de tnbunaJs c: 
parlamentos c a3- dos qu4neis_é que 
aquelas não CO$!Untllm prodl.lrir o 
s.an:ue. a dor e o luto causados por 
esw. Mesmo q~..:ando n!a pa-s.wn 
de tenta!ivu de usustAr o poder 
civil para o fim exc!u,i\·o da manu~ 
tenÇ.\o do rrivllég.o da ocupaçio de: 
mini1oterio, um CIU''O c:'r'li. O anú· 
doto par~~; esse veneno n!o pode: !ler 
temor, mu. wn, 1\tençAo. 

• /W l'f'"-UIH-, Jun••I<M•' -rlrw, I 
•• ,., • A l'epilr.>llq M lAau 

···--·---- ---------------
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INFORMAÇÃO DA SAF/PR 

1) PCC 

O aumento de agosto para setembro, no enquadramento 
das tabelas, foi da ordem de 67%. . 

Mais o percentual de 80%, eril novembro,-com a gratifi
cação do pessoal civil, o somatório eras duas parcelas acima 

corres_pon~e a uma variação de 160% a 230%, a partir de 
novembro. 

2) Os funcionários das Carreiras Típicas de Estado, no 
enquadramento das tabelas, tiveram 11% de aumento, mais 
160%, a partir de novembro. 

3) Os Militares tiverain um aumento de 32% para O posto 
de Almirante~de-Esquadra, a partir de 1 de julho e no enqua
dramento das tabelas o aumento foi de 132% a 175%. 

GAM 80% - 01 JUL 92 
REMUNERACiiO - O AUMENTO DE CADA UM 

POSTO OU GRADUAÇiiO ATIVO INIITIVO 

TEN-BRIG 32% 36% 

MAJ-BRIG 33% 37% 

BRIG 3q% qox 

CEL 36% qoz 

TEN-CEL 37% 42% 

MAJ 38% q5x 

CAP <EAOIIR) q3% 44X 

1' TEM (1\fA) 49% 1;4% 

2' TEN <AFA> 58% !J!ll: 

AsP OF <AFA> 59% -

so 43% 48% 

1' Sor 43% qsx 

2' SGr 44% 50% 

3' SGr CEEAER) 53% 65% 

TArF~MoR 55% -
CB ENG 59% -
Tl 6'1% -
T2 69% -
SD ENG 72% -
PENSIONISTAS MILITMES . 60% 
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O Sr~ Huritberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra a V. Ex•. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revísão_do _orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Começaria'Comentando aspa
lavras do Senador Jarbas Passarinho, sobre o artigo do jorna
lista José Nêumane, por quem tenho o maior apreço e a maior 
admiração e que, como diss_e_ S. Ex•, é assessor do nobre 
Senador José Eduardo, Líder do PTB. 

Não tenho a menor dúvida de que S. Ex• tem razão. 
O nobre jornalista I)ão foí feliz. Ê que todos nós, independen
temente de partidos, dentro e fora do Congresso, sabemos 
da postura firme C-iriabalável das Forças Armadas, no sentido 
do respeito intransigente à CõilStituição. -

As Forças Armadas brasileiras nunca estiveram tão volta
das para suas atividades profissiOnais e, portanto, apenas assis
tindo ao desenrolar do processo político. Evidentemente, os 
Ministros Militares são Ministros do Senhor Presidente da 
República- e aliás os t1tulare_s .das pastas militares poderiam 
ser civis. Recordo-me, por exemplo, que o o ex-Presidente 
EpitáCio Pessoa, nomeou civis para as pastas militares, um 
deles, inclusive, o ex-Ministro Pandiá Calógeras segundo se 
diz, foi um dos maiores Ministros da Guerra do Brasil. 

Portanto, o preconceito contra os militares, já passou. 
E, hoje, mais do que nunca, os militares das três Armas 
merecem o maior apreço e o ·maior respeito da noSsa socie
dade, porque não somente estão, como disse, inteiramente 
dedicados as suas atribuições normais e legais, mas também 
são, cada dia mais, guardiões da ordem jurídica. Não se conhe
ce, a partir do período autoritário no País, nenhuma manifes
tação das Forças Armadas que pudesse ser inquinada, nem 
de longe, de algum desrespeito à ordem legal e à ordem consti
tucional. Portanto, temos que, na atual conjuntura prestar 
toda homenagem às Forças Armadas. 

No que tange à questão da remuneração dos servidores 
públicos, o que nós temos pregado -e não é de hoje, mas 
desde a época em que o Congres:s:o furicionava nó Rio de 
Janeiro, quando eu era Deputado no Palácio Tiradentes, em 
1959- é a paridade entre civis e militares. O Senador Jarbas 
Passarinho à época não era Parlamentar, mas deve ter merD.ó
ria do que se passou. A paridade tornou-se uma reivindicação 
amplamente debatida na Câmara e no Senado, e afinal, foi 
amplamente vitorioSa. -

O Sr. Jarhas Passarinho - Falava-se, na ocasião, na 
paridade entre o 'O' de penacho e o Coronel. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Exatamente. 
Então, quando eu tentei comentar essa questão através 

de um aÍ'tigo, foi apenas porque notei, não s6 em vários pro~ 
nunciamentos dentro e fora do Congresso, em. várias entre
vistas de autoridades civis ou militares, que havia uma certa 
confusão quanto à palavra isbnomia, pois o a:rt. ·39 da Consti
tuição, no seu § lo;o, estabelece textualmente: 

"A lei assegurará, aos servidor.es da administração 
direta, isonomia de vencimentos para cargos de atnbui
ções iguais ·ou assemelhados do mesmp Poder ou entre 
servidores dos Poderes Executivo~ Legislativo e Judi
ciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual 
e as relativas à natureza ou ao local de trabalho'. 

Esse dispositivo, como Jembro no artigo, está inserido 
na Seção II, Dos Servidores Públicos Civis. Portanto, o prin
cípio de isonomia que, até pela sua natureza jurídica, refere~se 
pura- e exclusivamente ao pessoal civil, tanto assim que na 
Seção III, Dos Servidores Públicos_ Militares, art. 42 e seus 

§§, em nenhum dos seus dispositivoS há qualquer referência 
à isónomia, nem tampouco remissão ã dispositivos constantes 
da Seção II, Dos Servidores Públicos Civis. 

O que eu quis colocar é que era preciso tornar isso muito 
claro: não há isonolnia entre civis e militares; a não ser, para 
efeitO- digamos assim- de política de governo, num espec
tro mais amplo do conceito. Mas jamais _tr!}tar-se ia de um 
princípio constitucional, a ser regulado por lei. 

Agora, sem embargo disso - e o Senador Passarinho 
já o salientou -eu, para que não se pensasse que eu estaria 
tentando fazer qualquer espécie de cizãnia entre civis e milita
res - o que jamais abrigaria nó meu eS(>frífo - incluí no 
artigo: ' ... isso, entretanto, não excluiria que os servidores 
militares das três Armas fossem também cOntemplados, por 
uma questão de paridade, com remunerações equivalentes, 
diga-se aos civis, ainda mais quando se reconhece que os 
militares dão dedicação exclusiva ao serviço público.' 

Na verdade, não pode comparar o servidor militar, nesse 
aspecto do tempo integral, ao servidor civil, porque o servidor 
militar, pelo menos, teoricamente - não sei se na prática 
exis~ exceção- é proibido de exercer qualquer outra ativida
de, mesnio fora do serviço público. Já no caso dos civis, todo 
mundo sabe que há sempre uma certa flexibilidade, há alguns 
que tem horários que permitem a prática d-eterminadas ativida
des na área privada, de natureza comercial, etc. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex~ me permite um breve 
aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, Senador Jar
bas Passarinho. 

O Sr.· Jarbas Passarinho - Justamente porque V. Ex~ 
mostrou que pOderia haver dúvida se ainda estari~ sendo apli
cada a dedicação exclusiva. Está. A tal ponto que, em algumas 
Forças Armadas, ao apresentar-se periodicamente, declara 
que qão recebe remuneração. de qualquer outra fonte. Por 
aí se poderia ter chegado também a uma paridade a que V~_ 
Ex• se refere. Quando fui Ministro da Educação, nós f1zemos 
efetivar o sistema de dedicação exclusiva. e_ tempo integraL_ 
No Estado de Pernambuco, nobre Senador Humberto Lucena, 
o Dr. Murilo Guimarães, que era urna das maiores bancas 
de advOgado de lá, era o Reitor. Então, pedi-lhe que não 
assumisse a responsabilidade da dedicação exclusiva, desse 
tempo integral, 40 horas de trabalho na_ universidade. Por 

quê? Porque a dedicação exclusiva levaria a impedir o que 
aconteceu com o ex-Ministro Muniz de Aragão, que era mem
bro do Conselho Federal d_e Educação e que, _convidado para 
escrever sobre dois verbetes de uma_ enciclopédia, não pôde 
fazê-lo porquç seria remunerado e essa remuneração confli
taria com a responsabilidade da dedicaç.ão exclusiva. Os milita
res~ pelo Estatuto dos Militares, têm dedicação exclusiva, não 
podem ter remuneração de nenhum outro tipo e nisso V. 
Ex~ tem razão. Já um servidor civil, de boa qualificação, pode, 
amanhã, ser um advogado, assinar um parecer; já o militar 
não pode, em hipótese alguma, e não é só teoricamente. Não 
pode, porque inclusive cometeria crime de falsidade no mo
mento em que declarasse que nada recebe e estivesse re.ce~ 
bendo. Mas para isso existem as auditorias militares. 



Setembro de 199'2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 18 7605 . 

OSR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex•c<;>mpleta o meu 
raciocínio. Realmente, sempre acreditei que fosse assim e, 
agora~ mais do que nunca, traz V. Ex• ao debate _maiores 
esclarecimentos. 

Então o que quis foi esclarecer melhor a isonomia pois 
haiva, sobre ela, uma discussão muito cheia de equívocos. 
Aliás, essa confusão conce_itual chegou a um ponto inteira
mente inadmissível. Por exemplo: quando a Constituição fala 
em isonomia ~ art. 39, § 1 ~- em relação aos- civis, refere-se 
a isonornia de vencimentos, e não de remuneração. Sabe V. 
Ex~ que a remuneração, além do vencimento ou _Qo :;oldo, 
inclui as chamadas gratificações. Portanto, ao se falar em 
isonomia, cogita-se- apenas d.:J isonornia de vencirnentos. Isso 
é que me chamou atenção. Não há isonom_ia de gratificação, 
pois gratificação é a única p1;lrte da remune_ração· que não 
pode ser isonômica. -

O Sr. Jarbas Passarinho - Não sei se V. Ex~ prestou 
atenção à parte em que me referi à missão qUe rite fof dada 
pelo Presidente. Não houve saída, porque eu pensava nisto: 
isonomia de vencimentos. _Não se podia reduzir vençíinentc>s; 
não se podia igualá-los, por falta de dinheiro. A úõ.ica solu_ç~o 
era mudar a ConstituTÇao-;-de maneira que õ Ú'idice não fOSse 
o mesmo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA_ - Le_ml;>t:.O·)lle be!ll. da 
grande luta que V.- E:x:• mànteve ne,sSe sentido. A lmprensa 
inclusive divulgou suas entrevistas. ~ tean_ino_u V~ E:l!:' pão 
tendo com_o encontrar uma solução. Como ela er;,t difícil, _ch~
gou-.se engenhosamente uma sa(da. Oigo a V. Ex~ sincera
mente - e deixei a entendcú_ oe_ste artigo - que, sabíamos 
e sabemos do aperto dos servidores civis e iniliJar.es, o que 
tem nos trazido preocupação muito grande. 

Os Ministros militares, no que tange aos seus servidores, 
àqueles que servem às três Armas, sobretudo o. Chefe do 
Estado Maior das Forças Armadas, fizeram pronunciamentos 
sucessivos e categóricos a esse respeito, dizendo dÇt crise em 
que todos se encontravam. SabíamoS também que os civis -
não estavam numa situação diferente. Por todas essas.razões, 
buscou~_se. uma porta de saída, que foi a chamada Lei delegada. 
E aí deu-se a confusão. O Presidente queria delegação de 
poderes para elaborar_um_a..lei que possibilitasse resolver o 
problema da isonorriiã.-. O art. de minha autoria, erit ·urna 
de suas passagens, diz que não se tratava de resolver o proble
ma da isonomia; tratava-se de estabelecer mais justa remune
ração aos servidores do Executivo, já que a grande defasagem, 
entre os servidores do Poder Legislativo, do Poder Judiciário 
e do Executivo e.stava -·como ainda está -nas gratificaÇões. 
Enquanto no Legislativo e no Judiciário as gratificações são 
rascáveis, no Executivo são acentuadamente mencirê-S; :Oiante 
disso, preparamos-nos para examinar a mensagem do Presi
dente sobre delegação de poderes para· baixar a lei. 

EVidentemente, com esse quadro de crise política, que 
aí está, evidentemente, afetando, como não _se pode deixar 
de reconhecer, a credibilidade do Governo, sobretudo do Se
nhor Presidente da República, tivemos - n6s __ dã. OposiçãO 
- imensas dificuldades em concordar com essa delegação 
de poderes, receiosos de que a opinião pública não compreen
desse o fato de o Congresso Nacional, no momento em que 
o Senhor Presidente da República estava, como está, sendo 
submetido a inquéritos, -já agora até o pedido de autorização 
de processo de impeachment -fosse tão generoso com_ Sua 
Excelência e lhe re_conheçesse__ poderes para baixar uma lei 
delegada. Temíamos que, no dia SegUinte - graças a Deus 

não aconteceu - as manchetes dos jornais, até dos jornais 
falados, e televisados, viessem dí?-endo: 'O Congresso, apesar 
da crise, apesar da falta de credibilidade do Presidente, conce
de-lhe plenos poderes para fazer a isonomia através de lei 
delegada'. 

Concordamos, embora reconhecendo que o Presidente 
estava riuma situaÇão de descrédito diante da Nação, como 
indicam as pesquisas de opinião pública, em atenção à situação 
dos_ servidores civis e militares_ .. Não porque achássemos que 
se :tratava de isonomia, mas porque entendíamos que era justo
que ·as 'gtatificaçóes fossem COnCedidas, a fim de que se pudes
se, pelo menos, melhorar a sitUação salarial dos servidores 
do EXeCutivo, tanto civis, com-p mílitares. 

·COnfesso a V. Ex•, nobre Senador Jarbas_ PassarinhO, 
qu'e- reaimente fiquei chocado quando vi amplamente divul~ 
gada pela imprensa· à. notícia da decisãO do Senhor Presidente _ 
da República, pela qual se daria 160% de gratificação aos 
milit"ares e apenas 80% aos ciViS, em ambos os casos, escalona
damente. 

.Agora, V, Ex~ esclarece perfeitamente~ ãtfaVés dessa nota 
técnica da Secretaria de Administração, ___;,e conhecendo me
lhor· a legislação que rege a remuneração dos militares -
que eSSa gratificaÇãO üi.clde sobre o soldo, que é muito menor 
do que- o vencimento. Fica claro, então, que na verdade, 
da minha parte, se houve um equívoco, foi um equívocO inVo-
luntário. -

·O Sr. Almir Gabriel- Nobre Senador Humberto Luce
na, Permite V. EX"_ um aparte, para melhor esclarecer a maté
ria? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não; 

, O Sr. Almir Gabriel- S-enador Humberto Lucena, ouvi 
com muita atençãá o discursO do Senador Jarbas Passarinho, 
recolocando determinadas questões no plano geral de remune
ração dos servidor~s públicos civis e militares-. Ouço agora 
algUmas explicaÇões de 'Y. Ex~ Creio que valeria a -pena 
fazermos uma reflexão maís 'ampla. Eni determinados momen
tos, discutimos os percentuais; em oUtrOs nioirientOS, discuti
mos os números exatos a respeito do assunto. Portanto, fica 
sempre muito complicado cheganuos a um valor real sobre 
quanto cada um está recebendo e se é adequado. Eu queriã 
chamar a atenção para o seguinte: no Volume I do Projeto 
de Lei n9 44~ de 19_92, que trata do Orçamento de 1993, tem..:se 
que as. receitas do Tesmuo Nacio:nal - entre receita fiscal 
de seguridade- dos anos de 1990, 1991, 1992 e 1993, ajusta
dos aos preços de abril de 1992, são de 218, 171, 156 e 175 
trUhões de cruzeiros, respectivamente. Se formos ver o quadro 
'd', referente às despesas com o pessoal, vamos observar 
que ·a participação da remuneração dos servidores sobre a 
receita líquida foi, e!l11988, de 53,4%; e!ll 1989, de 95,1 %; 
em 1990, de 41.9%; em 1991, de 36,5%; e!ll 1992, de 26,3%; 
em 1993, .está previsto um gasto correspondente a 22,3%. 
Então, é dramático notar que, do ponto de vista do orçamento 
das receitas, há !J:ffi decréscimo, apesar da expectativa um 
pouco melhor de receita para o ano que vem. Mas a tendência, 
nesses anos, foi de decréscimo. Ora, a essa tendência de de
créscimo sobre a teceita acrescenta-se um decréscimo signifi
cativo nas despesas com pessoal. Isso significa um percentual 
menor sobre um total também menor, ou seja, há um real 
esmagamento dos salários dos servidores quer civis, quer mili
tares. É dramática essa informação, que é paSsada pelo próprio 
Governo. Quando discutimos-a isonomia, tenho certeza de 
que não podemos questionar a lei delegada. Foi prudente 
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a decisão do Congresso Nacional, apesar do momento -como 
bem disse o Senador Humberto Lucena- de pouca confiabi
lidade no Presidente da República. Felizmente, o resultado 
não levou a uma situação de afronta ao própriO Congresso 
Nacional. Não obstante, faltaram questões absolutamente iin:: 
portantes. Uma delas era se ter discutido mais amplamente 
em que bases o Governo fundou tudo aquilo que ele consi
derO'l ação progressiva para se chegar à questão da isonomi.a. 
Isso ~:te parece ser extremamente importante, quer para as 
categ<.rias, quer para os servidores públicos civis e militã.res, 
quer também para o Congresso e para·o co-njunto da sociedade 
brasileira, porque, freqüentemente, o povo está tendo a idéia 
de que um dos graves e granG :s responsáveis pelo fracaSSo 
do País, hoje, é a quantidade d . servidores e suas respectivas 
remunerações. Tem~se essa idéia aO se observar o decréscimo 
acentuado no percentual dos gastos sobre despesas correntes 
em relação ao aumento das _despesas totais. Outra questão 
que me parece importante é a dificuldade encontrada - e 
tive extraordinário embaraço- em fazê~ lo -de comparar a 
remuneração dos servidores militares e a dos servidores civis. 
Acho que não há razão para se tentar fazer essa comparação. 
A questão ficou da seguinte maneira: foi colocada uma deter
minada categoria nova qile não existia-dentre a dos servidores 
civis, fazendo com que aquele servidor civil que já atingiu 
o mais alto nível, de agora em diante, pelo fato de se introduzir 
essa nova categoria, fosse rebaixado. Seria como- tfansplan
tando o exemplo da área militar para a área civil - se alguém 
que tivesse chegado a general, nesse momento, e verificasse 
que, acima dele, havia sido colocada duas, três, ou quatro 
categorias, como_ generalíssimo, ou_ ma~echal, e assim por 
diante. E é isso que notamos na· área:- dós civis. Não entençlo 
bem por que houve isso; até poderia ser que compreendês
semos e déssemos _razão ao Governo, mas valeria à pena que 
se explicasse o porquê. Por que um servidor público, ao chegar 
em seu nível mais alto dentro da carreira ciVil, de repente, 
ficar barrado, fazendo novos cursos, enfim, para atingir o 
novo nível máximo que agora lhe coiresponderia nessa isono~ 
mia praticada pelo Governo? No meu ~n~ender, foi boa a 
lei delegada, foi boa essa primeira medida, mas contém erros. 
E é fundamental que o Ministro veriha aqui e dê as explicações 
cabíveis para que, no próximo passo, todos os __ erros que pos
sam ter sido cometidos sejam escoimados em primeiro lugar; 
para que, em seguida, a Nação inteira e o Congresso~ particu
larmente, venham a compreender quais as razões __ que levaram 
Governo a dar esses ·passos. Digo sinceramente que continuo 
muito preocupado com as decisões que foram tornadas, espe
cialmente levando em conta que os servidores públicos_ civis 
da Funda-;ao Nacional de Saúde, particularment e aqueles 
servidores antigos da F"F.SP ::_-"•m.~ação Serviços de_ Saúde 
Pública-- da SUCAM, preCI~dh~ ~,--.:dedicação exclusiva, pois 
quem conhece o trabalho desse pessoal todo .sabe Qem qp.e_ . 
a atuação deles é preferentemente ·no interior e. I)rioritar.:>~ 
mente, em cidades-proble ma. Essas pessoas estão expostas 
a trabalhar de manhã, de tarde e de noite, sábado, domingo, 
qualquer dia; não têm feriado, não têm dia santo. Todas as 
vezes que vou ao interior, como profissional da área de saúde 
que fui durante tantos anos, visito as unidades de saúde; não 
quero saber se pertencem a tal ou qual governo, se têm 
essa ou aquela situação. E chega a ser comum assistirmos, 
como ocorreu comigo em um hospital de Itaítuba, quando 
presenciei dois médicos atendendo, a toda hora, a pacientes 
esfaqueados, baleados, que chegam, enfim, numa situação 
tã'? lamentável que se torna impossível deixar de ate.ndê-los, 

mesmo porque se eles não o fliereni Correm o risc_o d_e _serem 
assassinados. Então, ou porque a oo·nâição étiCa lhes ini.põe 
atender, ou porque uma compulsão social os obriga, a dedica
ção exclusiva dessas pessoas é fundamental. Nó entanto, foi 
essa gratifiCação- retirada. Como se vãi -Iãier? Tole:rat que 
esse companheiro, que esse médico deixe de atender? E possí
vel? Não, isso é impossível. Agora, não remunerá~lo significa~
no meu entender, facilitar a sua saída do serviço público e 
propiciar a montagem de sua clínica partiCular. O que v·ãiiioS 
ver é o desmoronamento total de um trabalho_ feito durante _ 
décadas neste País em relação à questão da saúde, particular
mente, o da Fundação SESP, o da SUCAM, hoje englobada 
à Furldação Nacional de Saúde. De ma.neira que esses baliza~ 
mentes merecem agora uma maior preocupação de nossa par~ 
te, sobretudo porque estaremos discutindo o Orçamento y 
porque provavelmente algo possa ser feita para se ajUstar -
o próximo passo do GOverno às perSpectivas do ano que vem. 
Então peço-lhe desculpas pelo tempo que despendi no aparte, 
mas l!ão quis perder esta oportunidade de uma reflexão maior 

_ entre todas as Bancadas. Muito obrigado. 

. O SR- HUMBERTO LUCENA - Nqbre Senador Almir 
Gabriel, V. Ex• com seu apafte apenas- ilustra o pronuncia
mento que ora faço. Sem dúvida que traz também valiosos 
argumentos ao debate desta tarde, sobretudo, quando aduz 
consideraÇões relacionadas com os dados técnicos do Orça
mento da União; ·no- que tailge ao perCentual de dispêndio 
com o pagainentó de -pessoal sobre a receita, o qual, como 
V. E~ comprova, vem decrescendo. 

Na verdade, um dos assuntos sobre o qual_tenho 1)1_~ 
pronunciado neste Senado é a_ tremenda injustiçacoritida na 
política salarial, se é que há política salarial, -dos servidores. 
pü.blicos. Realmente, ela não existe; existe apenas os trabalha
dores do setor privado que percebem, salvo engano, até três 
salários mínimos, e mesmo assim depois de uma grande luta 
que tivemos, no Congresso, para consegui-la. 

Tenho dito e repetido, e todos o fãZemos com freqiiênclã: · · 
-e _isso jndep_endentemente_ de partido político, de cor ideoló~ 
gica- que, no-meio de todos esses achatamentos salariais 
ocorridos no Brasil, objetivando sempre o combate à inflação· 
ao longo de tantos anos e, particularmente, no Governo Co~ 
llor, a categoria tr?h·-tlhadora que mais foi atingida é, certa~ 
mente, a do setr .. p ..... JJco. --

De um mor".o geral, sabemos que os..saláriOs dos servidores 
civis e militare_, estão tão corroídos pela inflação que, se tivés
semos que ser justos, deveríamos dar~lhes uma reposiÇão sala
rial muito ,_,.rande; não esse reajuste linear de 20%, que é 
tão insi&nificante_ que rie"m merece· comentário. E se pudés~ 
semos alterá-lo cons_titucíonalmente, isso teria sido feito atia
vés de uma --ottenda, pois; na verdade, não há como se pensar 
em um reajuste lip_ear. de 20%~ a título de adiantamento do 
reajuste da data~base em janeiro, quarido se sabe que -a infla~-
çáo me.,_ol atual é de 25% . .. . . 

V. Er tem toda razão, também, no que se refere à sua 
análise da situação do pessoal que trabalha na Fundação Na
cional de Saúde. Dou também o meu testemunho, e creio 
que o fazem outros Senadores, como Antônio Mariz, aqui 
presente, que também é do Nordeste e conhece de perto 
a questão; o Senador Cid Sabóiã de Carvalho, os demais 
Senadores do Noite, como o Senador Coutiri.hõ- Jorge e V. 
Ex\ que é do Pará. Conhecemos bem a dedicação exclu_siva 
do pesso-ãl de saúde, que começou com a Fundação do Serviço 
EspeCial de Saúde Pública, uma das entidades mais séri~s . 
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que já houve no Brasil. Foi justamente o SESP, conio inicial~ 
mente se chamava, que criou uma mentalidade nova na Saúde 
Pública brasileira. Havia a de.dicação exclusiva de seus ~rv_ido
res, que, em contrapartida, recebiam salárjos comj>enSãdores. 

Portanto, V. EX~ tem ratão em reclamar_ o_ retorno à 
situação anteriormente desfr_utàda trabalhadores çla Fundação 
Nacional de Saúde. E foi o que o Senado fez, aprovando 
aqui uma emenda, - infelizmente recusada na Câmara dos 
Deputados - embora_ as Lideranças daquela Casa digam 
que houve um entendimento com o Gov_erno~ ·par·aque eSsas 
e outras categorias venham a ser incluídas nas tabela$ num_ 
novo projeto de lei, que, se sancionado, seria urlio diplºt:_na 
legal a vigorar a partir de 1~ de janeir(i.- - --

0 Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite V. Ex• um-
aparte? - -- - · 

OSR. HUMBERTO LUCENA- Com todo prazer, nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. ~ 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Ouvinâo v: Ex• estamos 
verificando que- o cuid_a_cto _é para com oS que trabalham no 
Brasil na parte salariaL Durante o Governo Collor ,_se instalou 
uma política não somente- de achatamento salafial,_ mits de 
huniilhação dos servidores, _incll!~ive com aquela f3._rriosa dis~ 
ponibilidade que fói Oiienfâda e alcançada pelo Sr. JmfóS_anta~ 
na, hoje criWCada pcl_o _Ministro do Trabalho, João Mellão, 
que, de quando em quando, é charit-ãâo- a ojjinar··sobre ó 
assunto e_ não escpn,de a s~a crí~i~a quanto ao erro _ad_rniriiS
trativo cometido com aquelas disponibilidades. Mas, vejã. V. 
Ex~ que no próximo dia 23 õ BIRD térá=úm oi'rovõ- "9-iretor. 
Esse-novo diretor representará o Bra_sil, a Colômbja, o EqUa
dor, TiiDTdad e Tobago, e outros países que, jtintamebte _
com o Brasil, totalizam oito países. -Esse di_retor ganhará 10 
mil dólares mensais~ morará-etri Washington e'"Oão virá ·ao-· 
Brasil, porque aqui começarãO ã correr contra ele algUnS pro
cessos, no qual está implicado, e o seu n.Qine_ é mencionado
em algumas CPis. Trata-se·, _exatamente, do ex-Ministro e 
ex-Secretário João Santana. Ele será um ma_ra:]á~de-10_ mil 
dólares no BIRD. O Banco Mundial acolherá o caçador de 
aqu~les aos quais ele ·caçava. Éiltão, -o vêrdãdexr.o -ma.rãjá 
brasileiro representará sete desgraçados países, além do Bra
sil, e terá uril salário ·que, na moeda de hoje, Será de quase 
70 milhões de cruzeiros. Note, Senador Humberto Lucena, 
que a lei aprovada pela Câmara dos Deputados, e hoje saneio· 
nada por Sua Excelência o- Presidente da República, deixa 
o saláriO limitado a uni pouco acima de lA rililhõeS -de CruZei
ros, enquanto o Sr. João Santana, e;ata~ente o 'caçador 
de marajás', vai ganhar 10 mil dólares no BIRD. E para 
vir ao Brasil, terá que existir uma prudência de esperar dois 
anos --é o mandato dele - e, para ser escutado onde vai 
se encontrar, em Washington, se não estou enganado, será 
por uma carta rogatóri,a, o modo mais complicado que tem 
a Justiça brasileira de obter depoimentos de algllém que se 
enc_ontre nos Estados Unidos da América_do No:r:t~- ~ n;io_ 
há Carta precatória. Portanto, o prêmio veio breve para o 
caçador de marajás, um caçador que ganha 10 mil dólares 
mensais. Ess_e crime será perpetrado no próximo dia 23. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a V. 
Er', nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. Ess(i Ca~_9_ quEr 
V. Ex~ denuncia, do Sr. João Santana, a sua nomeação faraó
nica para o BIRD, onde vai perceber, em cruzeiros,, quase 
70 milhões mensais, é mais um escândalo. no rosário de escân
dalos do Governo Collor, que, hoje, estarrece a Nação~ 

O Sr. Jarbas Passarinho - O nobre Senador permite, 
antes de concluir, um brevíssimo aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois náo. 

-~--Sr. Jarbas Passari1_1ho - Airida soW'e _6 aparte que 
lhe concedeu o nobre Senador Almir Gabfiel, quando falou 
sol;>re o ~rob!ema d9_ tempo integral, que ali é Compulsório. 
É tempo mtegral compulsório para o médico, como ele disse: 
s~ nân fiú~r<morre. Ele mesm-o vailei' de atender. Não pode 
dlZer: a partu desta hora, pode morrer quem quiser, porque 
só t~phr;> obrig!lçãode trabalhar oito horas por dia. Quando 
estivem~s no Ministério da Educação, houve o regime chama
do CONCRETIDE e RETIDE, que era de tempo integral 
e dedicação exclusiva. Lembro-me ainda bem que quem tinha 
dedicação exclusiva recebia um adicional de 40%. Os militares 
não recebem, como dedicação exclusiva, nada~ além daQuilo 
que é o seu vencimento, e os militares tainbém_não fêni DAS. 
Essa ComparaÇãO~- cOmo salientou o nOb-re Líder Almir Ga
briel, fica-difícil quando são quantidades heterogêneas: Pitágo
ras inventou os números, mas foi a partir da comparação 
de números homogéneos. Eu dizia em uni tom meio ae facécia 
-que me desculpem -porque não possO estar comp~rando 
banana comprida- como chamamos, no Pará, aquela banana 
grailde ..:....._ cóm trórhba de elefante. São parecidas, mas não 
sã~ iguais. Até nisso me preocupa mais ã.inda agora, quando 
vero-que parece que o Governo Vai querer transformar todas 
as tabelas diferenciadas - no meu entender, são difeTei1C1adas 
por p"ecüliaridades que são específicas, como ·peêulia:ddade 
de cada uma - em uma tabela única. Espero isso como 
um grande milagre, uma grande solução, e oxalá possa ser 
feita. -_ "- ---- - -~ 

\)SR. HUMBERTO LUCENA- Grato a V. Ex•, Senador 
J arbas Passarinho, · · 

Inclusive, V. Ex~ fala nessa questão de tabela e lembro.· me. 
-está_ _aqui ao meu lado o Senador Cid Sabóía de Carvalho, 
que· é o Relator da matéria- de que, apesar de a Constituição 
exigir, até hoje, entretanto, os Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário não dispõem do chamado Plano de Cargos e 
Carreiras. Esse projeto vem se arrastando e ali, sim, é que 
teríamos a oportunidade de examinar melhor toda a situação 
das várias categorias funcionais. 

Mas, como ia dizendo, Sr. Presidente, antes de terminar, 
eu gostaria apenas de me ater a um último ponto do discurso 
do nobre Senador Jarbas Passarinho, quando S. Ex~ refutou, 
fia:Ze09o a~gumentós, a a-ssertiva que fiz n-o meu artigo~ sobre 
uma oUtra illjustiça que- -collsiderei. Refiro-me ao fató de o 
GoVerno ter anunciado um reajuste de 300% para o.s titUlares 
dos DAS, e de apenas 20% para os servidores do Qu3.dro 
Permanente da União. O que quis dizer foi que realmente 
havia uma grande distância em matéria de percentUal. Por 
que não-dar também 300% de aumento linear aos servidores 
civi~, já qu:e- eS!e~-:S-ão permanentes? Os titulares de DAS, 
de um modo geral, São p-essoas qUe ·náô'são -do serviço público, 
pois--exercem função de confiança, vindom, quase sempre, 
de fora, para, durante um determinado período, prestarem 
serviço à Administração Pública. Assim, não nie pareceu ra
zoável que esse percentual de reajuste fosse acentuadamente 
maior 4~ que o do vencimento daqueles que são do Quadro 
Permanente. -

Pelo menos, até há pouco tempo- e acredito_que ainda 
hajã. alguma coisa nesse sentido - quase todos os titulares 
de DAS tinham também uma ajudei-moradia, pelo menos em 
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Brasília, já que dispunham, quase todos, de apartamentos 
funcionais, o que- fazia com que não pagassem os aluguéiS,
pois estão proibitivas. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Eu me constranjo de interr_om
per V. Ex•, ma8 que não fique a afirmativa com a inirtha 
presença em silêncio como· se-fosse coliCOrdância. Ao passar 
pelo último Ministério, apenas DAS-4 tiõ.ha direito à moradia 
funcional. V. Ex~ poderá até argumentar; mais uma raZão, 
é o maior de todos. Por outro lado, uma boa parcela dos 
DAS, hoje, já é preenchida pelos servidores da própria casa. 
E deixo, com certa preocupação, Líder Humberto Lucena, 
que se disse ter havido - e V~ Ex~--pOderá esclarecer isso 
imediatamente para mim, por obséquio - um entendimento 
entre líderes, que o número de DA_S de cada Ministério Só 
pode ser tomado para os que vêm de fora até 50% do número 
total. O_ que é uma forma de manietar os Ministros. Eu, por 
exemplo, não seria favoi"ável. Eu seria favorávd, como V. 
Ex~ diz, até a uma remuneração condizente com a 4ignidade 
para--o funcionário público. Agora, deixar que o Ministro 
pudesse apanhar pessoas de fora que não vão competir com 
o mercado privado- não dá para competir- mas que tivesse, 
ao menos alguma garantia de uma remuneração razoável. 
Eu citei aí, com todo esse aum_ento, um DAS-1 ~_esse aumen
to que V. Ex~ considera exagerado Para eles, e-só o cOrisidera 
na medida em que compara com o linear de reajuste -·iria 
ganhar 2 milhões de cruzeiros. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador Jarbas~ 
Passarinho, V. Ex~ tem razão. Na verdade, eu coloquei a 
questão para esclarecer que não sou_ contra o reajuste que 
foi dado aos vencimentos dos titulares d_os DAS. Gostaria 
de dizer que, pelo menos até há pouco tempo - e acredito 
que ainda haja alguma coisa nesse sentido - quase todos 
os titulares de DAS tinham também uma ajuda-moradia, 
pelo menos em Brasília, já que dispunham, quase todos, de 
apartamentos funciOnais, o" que fazia c6ii'fque não pagassem 
aluguéis, hoje proibitivas. 

Apenas reclamei que deveria ter-se conCedido o mesmo 
reajuste para os servidores do quadro permanente, pois pelo 
menos a grande maioria, foi nomeada através de concurso 
público, e estão ali há anos, prestando serviços ao País. 

Creio, Sr. Presidente, que, com essas palavras, aceitei 
os esclarecimentos do nobre Senador Jarbas Passarinho. Por 
outro lado, procurei comentar outros aspectos do assunto, 
que diz de perto ao interesse de grande parcela da população 
brasileira que ainda presta serviços ao Setor Público, seja 
na Administração direta, seja na indireta. 

O Brasil é um País que ainda não está em condições 
ideais de desenvolvimento, o que seria ó desejado, sobretudo 
no sistema capitalista, que é a nossa opção, ·e na economia 
de mercado daí decorrente, atravé~ das quais o setor privado 
pudesse abrir maiores oportunidades de __ emprego no·seu mer
cado de trabalho, com remuneração bem maiS condigna. 

Esperamos um que um dia - e- qi.ü~- este dia não esteja 
longe- esse fato venha a acontecer, sob-çetudo quando voltar
mos a fazer o País crescer e, portanto, em condições de maior 
desenvolvimento económico e social. 

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

Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o 
Sr. Dirceu Carneiro, ]" Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portella, 
Suplente de Secretário. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
pata:- uma comunicação inadiável. 

O SR- PRESIDENTE (LuCÍdio Portella) -~Concedo a 
pala.vra a V. Ex~ 

O SR- DIRCEU CARNEIRO (PSDB - $C. !'ar~ uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) -.Sr._fresidente, Sr~~ 
Senadores, Pretendo, nesta comunicação, registrar nos Anais 
do Senado Federal um histórico das ativjdades da Comissão 
Parlamentar Conjunta do MERCOSUL, que tem represen:- _ 
tantes dos parlamentos nacionais da Argentina, Brasil, Uru
guai e Paraguai -oito Senadores e oito Deputados. 

Neste exato momento, conforme o sistema de presidência 
aUernada, no segundo semestre de 1992, cabe ao Brasil a 
Presidência e, portanto, a direção da Coinissão Parlamentar 
Conjunta. Está em plena vigência esta âireção, e pertence 
ao Senado a secretaria-geral, exercida por mim, e a vice-presi
dência, exercida pelo Senador Odacir Soares. 

Várias de nossas atividades foram consignadaspelÇ)_S_me
canismos de registro das secretarias das comissões parlamen
tares e, no caso, da Secretaria-Geral da Comissão Parlamentar 
Conjunta, seria desejável que oS Anais do senado Federãl -. 
contivessem esses registras. Por isso, tomo a liberdade de 
deixar aqui o documento que constitui á história desses acon
tecimentos - reuniões, decisões, resoluções, sugestões, en
firil, a vid.a dessa Comissão Parlamentar Conjti.Il,ta -, que
é deCorrente -do Tratadõ de Assunção, assinado em 26 _de 
março de 1991 em Assunçã9~ que criou à Mercado Comum 
do Sul, o chamado MERCOSÚL, evento político e econôfuico 
que considero da maior importância, talvez o maior -deste 
final de século. Ali, exercitaremos os procedimentos de_ inte
gração, formando um bloco de livre comérciõ, que fará o 
seu papel, inserido num contexto internaCional de abertura 
das economias e da formação dos blocos e dos megablocos, 
como_ uma ve_rdadeira regra imperativa do sistema atual de 
comércio e de relações de troca entre as nações. . 

Sr. Pres~dente, era esse o registro que eu queria TaZe_r_ 
através deste documento, que entrego ao Plenário dá Senado 
Federal para a sua respectiva transcrição e documentação. -

Era o_que eu tinha a dizer, Sr. Pr_esidente. (~uito_ bem, t) 

DOCUMENTO AQUE SE REFERE O SR. DIR-
CEU CARNEIRO EM SEU DISCURSO: 

HISTÓRICO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO 
PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 

Em 26 de março de 1991 era assinado, em Assunção, 
Paraguai, 6 Tratado para a ConstitUição de um Merçado Co
mum entre a República Federativa d.o Brasil, a República 
Argentina, a República do Paraguai e a República Oriental 
do Uruguai. 

Encaminhado pela Presidência da República ao Congres
so Nacional para aprovação, consoante o disposto no Art. 
49, Inciso I, da Constituição Federal, foi o referido Tratado 
aprovado pelo Senado Federal em 25 de setembro de 1991, 
através do Decreto Legislativo n" 197, de 1991, e promulgado 
nos termos do art. 48, item 28 do Regimento-Interno do 
Seriado Federal. Sua publicação no Diário do Congresso Nacio
nal (Seção II), deu-se em 26 de setembro de 1991. 

O Tratado de Assunção dispõe em seu art. 24 que: 

'Com o objetivo de facilitar a implenlentação do 
Mercado Comum, estabelecer-se-á uma Comissão Par
lamentar Conjunta do MERCOSUL. Os Poderes Exe-
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cutivos dos Estados Partes manterão _se_us respectivos 
Poderes Legislativos informados sobre a eVqlução do 
Mercado ComUm objcto do presente Tratado.' . 

À luz do art. 24, reuniram-se em Assunção, Paraguai, 
em 8 de maio de 1991, parlamentares oriundos dos quatro 
países partes do Tratado. Desta 'Primeira Reunião de Parla
mentares do MERCOSUL', resultou um Documento Final 
onde declararam os referidos parlamentares seu compromisso 
com a vigência do regime democrático nos pafses- integrantes 
do MERCOSUL como pressupoStõ para a integração; assumi
ram o compromisso de impulsionar em seus respectivos Parla
mentos a aprovação do Tratado; reconheceram_ que o eficaz 
aproveitamento dos recursos naturais implica na revisão dos 
Tratados específicos_ de maneira a po-ssibilitar sua compati
bilização com os objetivos do Tratado de Assunção; exortaram 
os demais países da região a somarem-se ao processo de inte
gração; comprometeram-se como representantes da soberania 
popular. a estimular discussões e debates em seus respectivos 
países com vist.as à ne_cessária harmonização das políticas e 
legislações nacionais, decidindo criar um grupo para o estudo 
do funcionamento e atribuições da ComisSão -Parlamentar 
Conjunta à luz do art. 24; e _recomendaram às respectivas 
Comissões de Relações Exteriores a trOGS, de_ .infs;trmaç_õe.s_ 
e a constituição de subcomissões çnca.rregadas da compi_lação 
das leis a serem harmonizadas. 

A 'Segunda Reunião Parlamentar do MERCOSUL' reali
zou-se em Buenos Aires, Argentina;·em 19, 20 e 21 de setem
bro rle_ 1991. _Na ocasião, aproVOu-se uma ·Resolução cujo 
objetivo era estabelecer a Comissão Parlamentar Conjunta 
do MERCOSULprevista pelo art. 24 do Tratado de Assun
ção. A Comissão seria integrada por Oito senador~s e oito 
deputados de cada país membro, designados por seus respec
tivos Parlamentos. Segundo dita Resolução, a Comissão Parla
mentar Conjunta do MERCOSUL exerceria suas funções ad 
referendum referendum do cumprimento do _art..__l9 do Tratado 
(entrada em vigor). O documento convocou, por último, a 
reunião de instalação da Comissão para o dia 15 de novembro 
de 1991 na cidade .de Montevidéu, República Oriental do 
Uruguai. 

Dessa inesma ReuniãO reSUltou também _uma. Declaração 
onde os parlamentares reafirmaram a sua convicção de que 
a vigência plena da democracia e o respeito ·pelos direitos 
humanos são c_ondições sine qua non para que avance o pro
cesso associativo do.s povos da região; lembraram, outrossim, 
que os Poderes Legislativos como expressão da vontade popu
lar são protagonistas imprescindíveiS à confOrmaçãO do MER
COSUL. A referida Declaração atribu~u à Comissã() Pa_rla
mentar Conjunta a competência parã- redigir seu Estatuto, 
estabelecendo ademais, em caráter provisório, uma Presidên
cia integrada por um Presidente e três Presidentes alternos, 
ou seja, utn por país. (A Mesa Diretora da ComiSsãO, coi1f<_>r
mada em caráter provisório, ficOu assífn ·eonstiluída; Argen
tina -Deputado Satur_nino Dantfi Arailda; Brasil- Senador 
Dirceu Ca'rneiio; Paraguai - Deputado Oscar F. Ynsfran; 
UrugUai - Deputado Yamandu Fau.) Fin8.lmente manifeS
taram os parlamentares reunidos a decisão política de criar 
um Parlamento do Mercado Corrium- dQ_Sul. 

Em 12 de novembro de 1991 a Presidência_ do Senado 
Federal designou, de acordo com as indicações das Liçlçranças 
Partidárias, os seguiiileS Senadores para integrarem a Comis
são Parlamentar Conjunta do MERCOSUL (designação essa 

publicada no Diário do Congresso Nacional (Seção II) do dia 
13 de. novembro de 1991 à página 7976): 

PMDB 
Pedro Simon 
José Fogaça 
Márcio Lacerda 

PFL 
Odacir Soares 
Esperidião Amin (por cessão) 

PSDB 
Dirceu Carneiro 

PTB 
Affonso Camargo 

PDT 
Nelson Wedekin 

Também a Câmara dos Deputados, procedeu à desig
nação dos seus membros e encaminhou ao Presidente do Sena
do Federal o ofício de n"' 1056/91 da Secretaria Geral da Mesa, 
datado_ de 30 de novembro de 1991~ que comunicava a designa
ção, pela Presidência, dos seguintes deputados para integra
rem a Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOS.UL: 

PMDB 
Nelson Proença 
Dejandir Dalpasquale 
Luiz Henrique 

PFL 
Nelson Morro 
Sarney Filho 

PSDB 
Jorge Uequed 

PDS 
Fetter lúnio_r 

PDT 
Amaury Müller 

Em 11 de dezembro de 1991 a mesma Secretaria Geral 
da Mesa da Câmara dos Deputados comunicava a designação 

.. do Deputado Rubens Bueno (PSDB-PR) em substituição ao 
Deputado Luiz Henrique. 

-Com o objetivo de preparar a reunião de instalação solene_ 
da Comissão Parlamentar Conjunta, realizou-se em Florianó
polis, nos dias 11 e 12 de novembro de 1991, a I Reunião 
de Presidentes da Comissão Parlamentar Conjut:J:ta -do MER
COSUL. Esta _reunião foi precedída por reuniões de Se_ção 
Brasileira. realizadas na Primeira Secretaria do S~_riado Fe
deral. 

Assim, antecederam à reunião de Florianópolis encontros 
da Seção Brasileira da Comissão Parlamentar_ Conjunta do 

. MERCOSUL, realizados nos dias 29 de outubro de 1991, 
ocasião em que foi apresentado um anteprojeto de regimento 
interno para discussão e deliberação dos parlamentares, tendo 
como_ relator o Senador lrapuan Costa Júnior; e 05 de novem
bro de 1991, momento em que foi esse anteprojeto apr'o\l''ado 
pelos membros da Seção Brasileira para apresentação às de
~is. delegações pres_e_ntes à n;uiliã"o de Florianópolis. Na reu
nião de Florianópolis foi assinada a Declaração Qe_ Florianó
polis, que não só aprovou o projeto de regimento interno~ 
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resultante das contribuições das delegações dos parlamentos 
dos _quatro países membros, como também adiou para os dias 
6 e 7 de dezembro de 1991 a reunião de instalação da Comissão 
Parlamentar Conjunta, ocasião em que súia -examlri"ádo pelo 
Plenário da Comissão o rcfCridO pi6jCto de regimento interno. 

Em 20 de novembro de 1991, reuniu-se a Seção Brasileira 
da Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL -para: 
proceder à avaliação dos resultados da reunião de Floria
nópolis e para deliberar sobre a composição da delegação 
brasileira a comparecer à reunião de Montevidéu. 

Novo encontro deu-se em 27 de novembro de 1991, sem
pre na Primeira Secretãda do Senado Federal. ocasião em 
que a Seção Brasileira da Comissão_ Parlamentar Conjunta 
do MERCOSUL recebeu a visita do Embaixador- Rubens 
Barbosa, Chefe do Departamento de Integração Regional do 
Ministério das Relações Exteriores. - · 

Em 4 de dezembro de 1991, realizou-se a última reunião 
da Seção Brasileira anterior à reunião de instalação formal 
da Comissão em -MOntevidéu. Na oportunidade o~ membros 
presentes discutiram, entre outras questões, a co_mpo~ição da 
Mesa Diretora da Comissão; confirmaram a composição da 
delegação brasileira, tendo também procedido ao exame preli
minar das alterações sugeridas pela Seção Uruguaia ao projeto 
de Regimento Interno aprovado em Florianópolis. 

Da 'III Reunião de Parlamentares do MERCOSUL', rea
lizada em Montevidéu, em 6e 7 de dezembro de 1991, resultou 
a 'Ata de Aprovação do Regulamento da ComissãO Pã.da:. 
mentar Conjunta do MERCOSUL', pela qual as delegações 
de parlamentares dos Estados Partes signatários do Tratado 
de Assunção, declararam formalmente aprovado o Regula
mento da Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL 
e proclamaram sua vontade inequívoca de dar ao processo 
de integração, in.iciado por seus respectivos países, .. .'o apoio 
que surge da representação emanada da soberania popular'. 

Instalada formalmente a Comissão, procedeu-se, ainda 
no decorrer da reunião de Montevidéu, à eleição de sua Mesa 
Diretora, constituída pelos membros das Diretorias de cada 
uma das seções nacionais, que detém mandato de d<?is a_n_os .. 
A Direto·ria da Seção Brasileira ficou assim constitÜída:-PreSí
dente- Deputado Nelson Proença; Vice-Presidente- Sena
dor Odacir Soares; Secretário-Geral - Senador Dirceu Car
neiro; Secretário-Geral Adjunto- Deputado Amaury Müller. 

Segundo dispõe o art. VI do Regulamento aprovado em 
Montevidéu, 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 corres
ponderá a Presidência. 

Acordou-se, em obediência ao critéiio da ordem alfab~ 
tica, utilizado na praxis da convivência internacional, qu-ando
a igualdade soberana dos Estados há que ser observada, que 
seria a Argentina o primeiro país a deter a·âiretoria efetiva 
da Comissão, ·cabendo-lhe portanto sediar a sua primeira reu
nião plenária. 

A Seção Brasileira da Comissão Parlamentar Co~_junt~_ 
do MERCOSUL reuniu-se pela primeira vez após a instalação 
formal da Comissão- em 26 de fevereiro de 1992, na Câmara 
dos Deputados. Examinou-se na ocasião_ 3: comp9:sição das 
subcomissões, os projetas em andamento (banco de dados, 
seminário internacional sobre propriedade industrial) e defi
niu-se a agenda de trabalho para 1992. 

Em 12 de março de 1992, o Diário do Congresso Nacional 
(Seção- II) publicava a designação dos seguintes senadores 

para integrarem, corno suplentes, a Comissão Parlamentar 
Conjunta: 

Irapuan Costa Júnior- PMDB - GO 
Onofre Quinan - PMDB- GO 
Wilson Martins- PMDB- MS 
Júlio Campos- PFL- MT 
João Rocha - PFL -TO 
Fernando Henrique Cardoso- PSDB- SP 
Levy Dias - PTB - MS 
Maurício Corrêa- PDT- DF 

A reunião seguinte da Seção Bras_ileira realizou_-se em 
12 de março de 1992, na Cârriara dos Deputados, constando 
da pauta a composição das subcomissões e assuntos relacio
nados à vindoura Reunião da Mesa Diretora da Comissão 
Parlamentar. 

Em 25 de março de 1991 realizava-se, ein Fóz do lguaçu, 
a Primeira Reunião da Mesa Diretora da Comissão Parla
mentar do MERCOSUL, cuja pauta -inciuíu a composição 
das doze subcomissões previstas pelo Regulamento Interno, 
bem como a preparação da Primeira Reunião Ordinária da 
mesma. 

Os resultados da reunião de Foz do Iguaçu foram avalia
dos em encontrO da Seção Brasileira er:q 2 d~ abril de 1992, 
na Câmara dos Deputados. -A Seção Brasileira reuniu-se nova
_mente no dia 9 do mesmo mês, para palestra das seguintes 
autQridades brasileiras: Embaixador Rubens Barbosa, Chefe 
dq Departamento de Integração Latino-Americana, do Itama
raty; Ministro Celso Marcos Vieira de Souza, Diretor do_ De
partamento da Indústria e Comércio do MíniS:tério da Econo
mia, e Dr. Newton Nelson de Faria, Chefe Adjunto do Depar
tamento de Organismos e Acordos Internacionais do Banço 
Central. 

Em 13 de maio de 1992, reunia-se mais uma vez a Seção 
Brasileira da Comissão Parlamentar Conjunta do MERCO
SUL, em preparação à I Reunião Ordinária da Comissão, 
prevista para- os dias 21 e 22 de maio de 1992. Na ocasião, 
discQtiu-se a composição da delegação brasileira a comparecer 
à dita reunião, bem corno os temas constantes da sua pauta. 
P_ara maior esclarecimento dos membros da Comissão acerca 
daqUeles- temas, decidiu-se estender convite às autoridades 
competentes do Poder Executivo para prestarem informações 
aos membros da Comissão acerca do andamento do processo 
de integração. 

Assim, a sexta reunião da Seção Brasileira, em 19 de 
maiO de_1992, contou com a participação dos coordenadores 
dos se_guintes subg~pos: Subgrupo 2. Assuntos Aduaneiros, 
Subgrupo 5-TranSportes Terrestres, e Subgrupo 6-Trans
portes Marítimos, respectivamente os Senhores Dr. Renato 
Carrieri Palomba, Dr. Paulo Sérgío- Oliveira Passos e Dr. 
Francisco Magalhães Gomes, que vieram ao Congresso Nacio
nal expor os avanços logrados por aqueles subgrupos. 

Na cidade de Córdoba, Argentina, nos dias 21 e 22 de 
maio de 1992 realizou-se a Primeira Reunião Ordinária da 
Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL. Da pauta 
constaram os seguintes temas: 

1. Transportes (proposto pela Argentina) 
2. Assuntos Aduaneiros (proposto pelo Paraguai) 
3. Propriedade Industrial (proposto pelo Brasil) 
4. Assuntos Políticos e Meio Ambiente 
Esta I Reunião Ordinária da Comissão Parlamentar Con

junta do MERCOSUL ~dqtQ~ as .seguintes Recomendações 
e ResolUções: 



Setembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 18 7611 

-Recomendação_n" 001192: insta os parlainel::itós dos 
quatro países a aprovarem o Acordo sobre Transporte Interna
cional Terrestre (CFIT), e o Acordo sobre Contrato oe-Trans
porte e a Responsabilidade Civil do Portador Terrestre 
(CRT), assinados por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
Apóia as atividades dos foros 'Reunião de Ministros de Obras 
Públicas e Transportes dos Países do Cone Sul'; e 'Reunião 
de Ministros de Obras Públicas, Transportes e Comunicações 
da América do Sul'. E estimula os subgrupos de trabalho 
envolvidos nos assuntos aduaneiros, ferroviários e de trans,:, 
portes, a cumprirem os compromissos assumidos, objetiVando 
a adoção de legislação adequada. 

-Recomendação n" 002/92: sugere aos respectivos GO
vernos estabelecerem postos de controle único nas fronteiras, 
harmonizarem os horários de trabalho e ru; disposições norma:. 
tivas para controle aduaneiro, bem como procederem à adeM 
quada preparação dos funcionários envolvidos em tais ser
viços. 

-Recomendação n9 003192: recomenda a constitUiÇãO 
de urna subcomissão permanente para, entre outros fins, harM 
rnonizar as normas -de propriedade industrial; compatibilizá
las com os acordos internacionais vigentes; fazer com que 
contribuam para a industrialização_ dos Estados Membros. 

-Recomendação n~'004/92: recomenda aos governos dos 
países membros a incorpo,ração aó Tratado de Assunção de 
uma salvaguarda à vigência da democracia em seus respectivos 
territórios. - -

-Recomendação n9 005/92:-insta os quatro governos a 
envidarem os máximos esforços para assegurar o sucesso da 
'ECO 92'. 

- Reoomendação n• 006/92: sugere a todos os Estados 
Partes ao Tratado de_ Assunção a assinatura e ratificação da 
'Convenção Internacional sobre Movimento Transfronteiriço· 
de Resíduos Perigosos'. 

Foram as seguintes as Resoluções aprovadaS pOf ÕcasiãO 
da referida Reunião de Córdoba: 

-Resolução n;> 001/92: condena a continuidade das viola
ções à liberdade, à democracia e aos direitos humanos pelo 
Poder Executivo peruano; reconhece a legltímídade dO Cõll
gresso do Peru, e envia a seu povo uma nota de solidariedade; 
reafirma que a vigé:rl.cí3. plena da democracia é o úrticO~cátiliflhó 
possível para eliminar a -pobreza, a injustiça social e a corrup
ção na América Latina. 

-Resolução n• 002192: decide enviar uma delegação da 
Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL à Confe
rência da ONU para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
composta pelos integrantes da Subcomissão de Meio Am
biente. 

-Resolução n9 003/92: manifesta a ·co"nVéhiência de se 
preservar o cumprimento dos cronogramas previstos no Trata
do de Assunção. 

-Resolução n9 004/92: decide soliCitar ao Grupo Mer
cado Comum, antes de cada reunião parlamentar, que info:rme 
à mesa diretora da ComiSsão acerca do estado das negociações 
concernentes aos temas a serem discutidos na referida reunião. 

Em cumprimento ao Artigo XVI do Regulamento da 
Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL, procedeu
se à primeira transmissão dos cargos da Mesa Diretora da 
referida Comissão. A Solenidade realizou-se em Brasilia, no 
dia 23 de junho de 1992, no plenário da Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara dos Deputados, com a presença das 
delegações de parlamentares da Argentina, da República Fe
de:ativa do Brasil, do Paraguai e da República Oriental do 

-Ufu"[~i.J.ãi. Na ocasião, os Deputados Saturnino Dantti Aranda 
e Luis Alberto Martínez da Argentina, transmitiram -os cargos 
respectivamente de Presidente e Secretário-Geral da Comis
sã-o Parlamentar Conjunta do MERCOSUL ao Deputado Nel
son Proença e ao Senador Dirceu Carneiro; do Brasil. 

Na mesma cerimônia, o Presidente Nelson Proença insta
lou as subcomissões do Meio Ambiente, Política Agrícola, 
e de Assuntos Aduaneiros e Normas Técnicas, cujas presi
dências couberam à Seção Brasileira'da Comissão, respecti
vamente ao Deputado Rubens Bueno, Deputado Fetter Júnior 
e Senador Levy Dias. Delegou, outrossim, competência aos 
Presidentes Alternos para que procedessem à instalação das 
demais subcomissões. 

A representação do Congresso Nacional na Comissão 
- Parlamentar Conjunta ao MERCOSUL foi objeto de Resolu

ção âo Congresso Nacional (Resolução n' 002, de 1992 -
CN) promulgada em 20 de agosto de 1992 e publicada no 
Diário do Congresso Nacional em 04 de setembro de 1Q92. 

Cabe lembrar, que no desempenho das funções que lhe 
são próprias; dentre as _quais ressalta-se a de propiciar um 
espaço onde, com a participação da sociedade civil, se possa 
promover e aprofundar o debate acerca da legislação harmo
nizada a ser adotada pelos quatro países, realizou a Seção 
Brasileira da Corilissão o 'Seminário sobre o Código de Pro
priedade Industrial do MERCOSUL', em Brasilia, em 28 de 
abril de 1992. Participaram, entrf" OUtras autoridades e especia
listas, o Deputado Luiz Berenguer Fuster, co-autor do Código 
de Propriedade Industrial Espanhol, bem como o Deputado 
Francisco Arroyo Vieira, co-aut.or do Código de Propriedade 
Industrial Mexicano. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso:)- Sr. Presidente. S~ e Srs. Senadores, 
desde o início da década de 8_0 que o Brasil convive com 
um conjunto perverso de fatores, que se encarregou de extin
guir a conhecida tendência nacional para o otimismo. A espe
rança parece ter abandonado o homem comum da rua. Esse 
conjunto mistura inflação alta com recessão, juros altos, de~ 
-semprego, deterioração progressiva do poder de compra e 
queda nas vendas de produtos primários e industrializados, 
criando-se um cruel círculo vicioso na economia. 

Apesar de demonstrada a incapacidade dessa política eco
nómico-financeira em resolver os Críticos problemas da econo
mia brasileira, nela temos insistido, não- obstante o grande 
número de Ministros da Economia que tivemos, nos últimos 
anos. Até hoje, não nos-preocupamos em discutir livremente 
as c,qusas dessa crise tão grave para proceder a um diagnóstico 
adequado e preciso, que nos levasse a formular as políticas 
'mais 'convenientes à superação do quadro negro. 

Já não há dúvida de que estamos em um beco sem saída, 
quando se constata que, além da recessão imposta, a política 
do Governo procura manter os juros em altos patamares, 
a ponto de nos transformar em um dos países de dinheiro 
mais caro em todo o mundo, o que, tem efeito perverso sobre 
o conjunto da economia brasileira, desestimulando os investi
mentos produtivos e fomentando a grossa e até escandalosa 
especulação financeira. 

Basta ler os jornais, durante uma semana, para se cons:. 
tatar que o Brasil regrediu aos níveis âe coiisiiifio de 1978, 
registrando-se uma diminuição significativa nO abastecimento 
de gêneros de primeira necessidade - basicamente, a carne 
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de vaca, o frango, o feijão, o arroz e o milho, sem falar 
nos hortifrutigranjeiros. As seçõcs econóinicas dão conta de 
uma formidável retração no consumo, resultante da perda 
de poder aquisitivo da maioria esmagadora da população. 

O consumo de carne caiuu em cerca de 40 por cento, 
nos últimos dois anos, sendo seu preço considerado- baixo 
para os padrões internacionais (cerca de 30 dólares a arroba). 
inalcançável para a maioria. Segundo dados de institUições 
idóneas, do ano passado para cá, caiu em cerca de 30 por 
cento o consumo dos três cereais básicos: o arroz, o milho 
e o feijão, justamente os mais consumidos pelas faixas nlãis 
carentes da população. · 

Pesquisa realizada pelo IBGE demonstra que, nos últimos 
15 anos, o consumo anual, pOr habitante, de carne bovina 
-rica em proteínas- caiu de 20 para 17,7 quilos. No mesmo 
período, o cons_u_mo dos chamados faririá_çeos. derivadOs de 
mandioca e milho (ricos em cãrboidratos). classificados de 
'calorias vazias' pelos especialistas, cresceu mais do _que o 
dobro: o de mandioca passou de 21 para 56,3 quilos/ano e 
o de milho de 5,8 para 19,7 quilos/ano. 

Por aí se verifica que a grande massa da população, ·justa.M 
mente os segmentos mais pobres e sofridos, aument~m o consuM_ 
mo de farinha de mandioca e de milhQ. No casp_ do milhq_ 
(fubá, óleo de milho, flocos), a produção caiu de 26,8 milh?_es 
para 23,6 milhões de toneladas. E, paradoxalmente_~ a popuM 
lação cresceu de 141,3 milhões para 153,3 milhões ~-e habiM 
tantes. 

Pesquisas realizadas por instituições especializadas esti
mam em quarenta por cento a queda na_ venda da carne 
e em cerca de 30 por cento na de feijão, arroz e milho. Apesar 
da grande safra agrícola dcste __ ano, os alimentos continuaQl_" 
com os seus preços situados em patamares inalcançáveis para 
o baixo poder aquisitivo da maioria assalariada da população. 
As privações, antes circunscritas ãbs~derenda baixa, ~~ingem, 
agora, tambt!m os extratos da classe média, denunciando o 
empobrecimento do País como um todO. -

A maior parte da safra agrícola está direcíonada para 
as exportações. Existe um consenso entre os próprios produM 
tores e técnicos de que um do:::; mais perversos efeitos da 
crise endêmica que o País enfrenta é o _agradecimeJJJo_da 
já desigual distribuição da renda nacional. A inflação e os 
juros altos s.crvem aos intcress~s de uma minoria, que se bene
ficia com a depréssão econfunica._ enquanto joga na miséria 
e no subconsumo a grande maioria da população._ 

Basta dizer _que, para quem ganha um salário mínimo, 
calcula-se. Srs. Senadores, que seja necessário trabalhar duas. 
horas e 53 minutos para comprar um mísero quilo de pão. 
A cada ano que passa, estima-se que a redução .do poder 
de compra úo salário atinja a cerca de_ 50 por cento. Os 
empresários sustentam que a crise não estimula novos investi
mentos, registrandoMse cm empresas tradicionais.no ramo da 
alimentação melhor resultado nas aplicações financeiras do 
que em sua atividade-fim. 

E, apesar disso tudo, ainda há a considerar que temos 
uma infraMestrutura de comunicações, transporte e armaze
nagem das mais precárias, CalculaMse que as perdas de safra, 
aquilo que é simplesmente desperdiçado, atinja a algo em 
torno de 30 por cento da produção nacional de_ alimentos 
vegetais. Esse dado assume um caráter dramático em _um País 
em que cerca de 60 milhões de habitantes têm padrões ae 
subconsurno. 

Os técnicos apontam desde as más condições de trans
porte e armazenagem do __ :alimé.ntos até_ o empacotamentO 
para jUstificar os: altos índice de desperdício. 

A perda anual com hortifr'utigtanjeiros- é estimada em 
US$ 1 ,7 bilhões de dólares sobre uma produção total de US$ 
8,3 bilhões de dólares. O desperdício em grãos é, ainda, maior, 
ou seja, 1,8 bilhão por ano sobre o total de 9,2 bilhões de 
dólares. A perda só em milho chega a 5,3 milhões de toneladas: 
sobre um total de 21 a 22 milhões de toneladas efetivamente 
produzidas. 

O esfOrço de exportação, na busca obsessivá por reservas 
fortes, explica muita coisa. Calcula-se, Sr. Presidente, que 
só 10 por cento do produto agrícola brasileiro se destinem 
aO "consumo úiü~fno-; virite· por cento são representados pela 
chãffiada agricultura energética (açúcar e álcool), enquanto 
que setenta por cento do total são direcionados para os merca
dos externos. 

A fome mata milhões de pessoas na África - gritam
os jornais. Porém, a subalimentação crônka, um dos mais_ 
graves problemas do País, compromete o desenvolvimento 
da s9ciedac{c_ brasileirQ.. A desnutrição ac~rreta sérios danos, 
principalmente nos organismos rpais jovens, estimulando o 
aparecimento de infecções. e outras doenças. com o aumento 
substancial da desnutrição infantil. Causa interrupção no deM 
senvolvimento físico, afetando o vigor e reduzindo a estatura. 
Prejudica a cognição, compromete"ndo o desenvolvimento inM 
telectual, o que explica os altos índices de evasão escolar 
no País._ 

Em 1986, segundo _o Banco Mundial, o Brasil tornou-se 
o segundo_maior exportador mundial de alimentos, perdendo_ 
apenas para oS EStado~ ui-lidOs, enquanto milhões de adultos 
e qianças .br~~ileiras ll}Qrrem .e. veg_e~3:m,_ yitim_ados pela crô~ 
nica carência alimentar. Tal sitUaçãO, perversa_e- paradoxal, 
exige e impõe reversão. Os dados _que trago a esta Tribuna, 
no dia de hoje, são de alerta nesse Sentido, e procuram respal
do na consciência dos meus nobres pares. 

~-Antes de encerrar meu- pronunciamento de hoje desejo 
transmitir às autoridades competentes apelos da região de 
Pãulo Afonso. 

Sr-. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores: , , , . 
Vou -falai-,"ainda, sobre dois assuntos que tocam em parti

cular ao in_teresse c{o_ meu __ Estqdo, a Babia. 
O primeiro deles refereMse às_providências que foram 

solicitadas ao Ministro dos Transportes e Comunicaç6es, Af~_ 
fonso Camargo, no sentido de determinar a conclusão_da 
BR-110, referente ao trecho entre_ os m_urücípios de Ribeira 
do Pombal e Paulo Afonso. 

Faltam apenas 10 km para o término da obra, que se 
reveste de grande importância para a ec_o_nomia da região 
e se .arrasta desde 1979. 

Como se sabe, Paulo Afonso- que é sede da 10~. Região 
Administrativa da Bahia -, além da vocação turística e do 
potencial energético que possui, é também um grande centro 
de. produção agrícola. Granàe parte dessa produção é canalí
zada para os Estado de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. cau
sando prejuízos ao Estado da Bahia. 

O mais curioso é qUe ·a região tem ligação asfáltica com 
Recife, Maceió e Aracaju, mas não tem com Salvador. 

Esse é o teor do apelo formulado pelo Deputado Estadual 
Mário Necromonte , 4o Secretário da Assembléia Legislativa, 
feita por Ofício dirigido ao Sr. Ministro, em maiO deste ano, 
ao qual incorporo minha voz de.sta tribuna do Senado para 
reiterá-lo. 
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O outrO assunto, -ai"nda vinculado a P3ulo Afonso e sua 
vocação agrícola, diz respeito à- necessidade de invesiiinentos 
na área de irrigação. -- --

Não obstante o potencial hídrico de Paulo Afonso e suas 
hidrelétricas, que abastecem de energia quase todo _o Nor
deste, essa capacídade energética está praticamente esgotada, 
constituindo a agricultura a alternativa econôrnica pa-ia a re
gião. O desemprego atingiu níveis alarmantes e não há como 
absorver a demanda crescente de trabalho. 

A providência mais viável para miriiinizã.-r os -efeitos da 
crise séria a destinação de recursos para a irrigação, com 
o que um gran~e contingente de obreiros na agricultura pode
ria ser atendido. _ - . . . 

É esse o apelo que diríjO ao Ministro Antôriio Cabrera, 
renovando a que já lhe fora feito também em maio deste 
ano, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Francísco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERC (PFL -SE. Pro· 
nuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Sri.' e Sr. Scinadõ
res, registro. Hoje, com satisfaão o lançamento já do segundo 
número da revista Informe Epidemiológico do SUS, publi
cação das mais significativas, destinada não só aos profissioriaíS 
da medicina, mas especialmente aos_ que se dedicam à elabo
ração de políticas de saúde_ para o nosso País. 

Trata-se de iniciatiVa de inegável relevo, pois, ao lado 
de conter trabalhos de renomados especialistas, oferece tam
bém ao leitor a oporturiidade de poder analisar dados estatís
ticos acerca de razões de óbitos, tendências das doenças infec
ciosas e parasitárias, causas de internaçôes ho-spftalal-es e· taO
tos outros fundamentais à compreCns"ão do significado numé
rico das epidemiologias no Brá.Sil. 

Registro a importância de três estudos publicados nesse 
segundo número da r"evista, acerca dos quais me permitirei 
tecer alguns comentários. -

O primeiro, 'Polarização epidemiológica no Brasil', de 
autoria do Dr. José Duarte de Araújo, Coordenador de De
senvolvimento Científico e-Tecnológico do Ministérlo-da Saú
de, chamou-me a atenção por dois aspectos particularmente 
cativantes. · - -----

Um deles, de natureza técnicó-dentífica, ti3fa~-efetiva
mente, de propor o encaminhamento dos grandes. d~s~fios 
para a política de saúde, em face da existência de uma dupla 
frente de luta. Nesse sentido, o autor recomenda que, ao 
lado das grandes batalhas, como a cólera, a dengue, a AIDS 
e as persiStentes endemias, não se -pode nCgfijj"eTICiai-- as·d-oen- -
ças cardiovasculares e as neoplasias malignas, dignas- de igUal 
nível de procupação por parte do Estado. 

Outro desafio ieside no que ele chamou de falta de eqüi
dade, tanto entre indivíduos, quanto entre regiões geográficas, 
redundando em profunda desigualdade de acesso aos serviços 
de saúde. 

As considerações oferecidas remetem para uma profunda 
reflexão em tomo do problema, de modo a servir de alerta 
aos órgãos oficiais para que redirecionem suas perspectivas 
de atuação na busca de urgentes soluções para esses entraves 
de_ natureza meramente política. 

Com efehó;as estatísticas àCerca da morbidade e da mor
talidade por doenças infecciosas e parasitárias são deficiente_s. 
Nem por isso deixa de ser bastante elevada a taxa de incidência 
das chamadas endemias rurais, além dos sU-rtos de dengue, 

a ·reintrodução da cólera e a prevalência da hanseníase, sem 
se -cOnSiaerar a presença ameaçadora da AIDS. 

A~disparidade existente entre as regiões geográficas pare
ce agravar ainda mais o problema, ao se constatar, por exem
plo, que, enquanto a mortalidade infantil, em 1980, no Sul, 
era de 48,9 por 1.000 nascidos vivos, no Nordeste chegava 
a 122,5. Isso mesmo justifica que, para 5,7% dos óbitos no 
Sudeste decorrentes de enfermidades infecciosas e parasitá
rias, esse índice atingia 14,3% no Nordeste. 

O artigo, pela abrangêncía da argumen~ação expendida, 
precisa ser meditado em sua profundidade, a fim de que se 
chegue à elaboração_ de políticas de saúde de maior consis-
tênCia e com melhores i!:feitoS püítiCO-s. o -

- Ao lado dessas consideraÇões de natureza técnica, outro 
aspecto me aproximou do trabalho do Dr. José Duarte de 
Araújo: o de natureza emocional. 

Foi com muita satisfação que pude reencontrar-me co-m 
esse estudioso da medicina socüü, antigo companheiro e cole
ga, que tanto se destacou nos estudos e na vida profissional. 

O teor de seu texto, profundo e abrangente, consegue 
refleiir a densidade do pensamento do autor, por· tudo aquilo 
que dele sei, como testemunha de sua inegável capacidade 
de trabalho, reflexo de sua dedicação aos livros e à causa 
social. 

O segundo artigo, 'TeridêllCia da rriõrtalidade infantil no 
Brasil nos anos 80', de Célia Landmann Szwarcwald, Pedro 
Chequer e Euclides Ayres de Castilho, retrata o quadro em 
que se encontra a saúde e a condição social da população 
brasileira. 

_Segundo os autores, 'a análise da evolução da mortaliQ;:tde 
ii::tfantil, no pe_ríodo de 1979 a 1989 revelou importantes pro
gressos, com descenso da ordem de 30% nesses onze anos·~ 

E prosseguem eles: 

'A tendência de declive ocorreu _em todas as re
giões, apesar-da persistência e acentuãçãb dos contras
tes regionais.' 

E recomendam: 
'No tocante às políticas e programas do setor de 

saúde é preciso estabelecer medidas e as formas mais 
eficientes de levá-los à prática nos diferenciados contex
tos regio':lais, de modo a reduzir a mortalidade inbntil, 

- mesmo diante de condições adversas de desenvolvi
mento social e econômico.' 

Como se ObServa, a interação dos dois artigos apontam 
para um rumo preciso no encaminhamento das políticas para 
o setor. - -

Finalmente, o_ 'Plano para o controle e elimiriaÇao -do 
sarani.po no Brasil'- indica as três principais vertentes desti
nadas--a sua eriadicaçãO: homogenização das coberturas vaci
nais, ciipacitação de recursos humanos e a reorganização do 
sistema de vigilância epidemiológica. Trata-se de um trabalho 
sem identificação de autoria, e que oferece uma substancial 
co-ntribuição para o desaparecimento do sarampo no Brasil, 
a depender de uma efetiva ação governamental destinada ao 
atendimento dos procedimentos básicos indicados pelo artigo. 
·· Foi"aril essas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as conside

rações que gostaria de fazer em torno da revista Informe 
Epidemiológico do SUS, que merece, por sua inegável quali
dade técnica- e consistência dos dados, ser amplamente divul
gada. 

Necessário se faz, também, que a publicação seja dura
doura, não sofrendo interrupção, a fim de atingir, sistemati-

~ ~ ~ -----~--
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camente, o objetivo primordial que Orientou- sua elaboraç~o: 
contribuir para o reforço do siStema de vigi!ância ei?idemio~ 
lógica, tanto pelo apoio às ações empreendidas quanto pela 
valorização dos profissionais que se dedicam à _çaqsa da saúde 
pública brasileira. _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Não há mais 
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratai, a Presidência 
vai encerrar os tráQalhos, designando para a seS-São Ofdinãfiá-
de amanhã a seguinte - ---

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA. N' 40, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", 
do Regimento Interno. · _ - '" ~ -~ 

Discussão, eni. turno único, do Projeto de Lei da Câma~a 
n' 40, de 1992(ri" 40, de 1992 (n' 2.629/92, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que altêra 
a composição e·a organização.intCnlâ_do_ Tribunal Regional 
do Trabalho da 15' Região, com sede cm C?mpinas (SP), 
e dá outras providências (dependendo de parecer.) 

-2-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N'' 6, DE 1992 

DiscussãO, em primeiro turno, da Proposta de_ emeoda 
à Constituição _n" 6, de 1992, de autoria do Senador Jóão 
França e outros Senadores, que modifica -a redação dÓ inciso 
XVI do art. 49 e do caput do art. 231 da ConstituiçãO FedCial. 
(3a sessão de discussão.) . ___ ____ ______ _ - · 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)_~ Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a _se.ssão às 16 horas e 55 minuros.) 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 
Extrato de Contratº-- -- . . - .. 

Espécie: Contrato celebrado entre o .Centro Gráfico do 
Senado Federal e Fundação Getúlio Vargas; Objeto: Curso 
sobre "Licitação e Contratos" para 16 (dezesseis) _servidores 
do Cegraf; Modalida4e; Inexigibilidade de licitação, pie-vista 
no art. 20, inciso III; do Ato n" 31187, da Comissão Diretora 
do Senado Federal; Programa de Trabalho: 
01007002320250001; Natureza de Despesa: 349039; Nota de 
Empenho n': 92NE00841, de 14-9'92;Valor de Contrato: 
Cr$9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil cruzeiros); 
Período: 14 a 25 de sete_mbro d_e 1994: Data da Assinatura 
do Contrato: 14-9-92. --. · 

Atenciosaincnte, - Júlio César de BarrQs -Guimarães, 
Chefe da Seção do Material.. 

ATA DE COMISSÃO 

16• REUNlÃO ORDINÁRIA Di\. COMISSÃO DIRETORA 
Realizada em 15 de setembro _de 1992 

Às onze hora.s e dez minutos do dia quinze de setembro 
de um mil, novecentos e noventa e dois, reúne-se a Corilissão 
Diretora do Senado Federal, na Sala dei Reuniões-· da :Presi-

tlência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Sena
dores Mauro Benevides, Presidente, Alex~odre C_psta, Pri
meiro-Vice-Presidente, Carlos Alberto De_'Cru;_~ Seg~J,q.do-Vi
ce-President~. Saldanha Derzi, Terceiro-Secretário, -e B~ni 
Y.e:ras, Sup,lente_. - . ' 
· -- Deixam de" comparecer~ por·motivõS }UstifiCàdos, os Ex
celentíssimos Senhores Senadores Dirceu Carnejro, Primeiro
Secretário, Márcio Lacerda, Segundo-Secretário, e Iram Sa
raiva, Quarto-Secretário. 

. O,Senhor _Pr_~sid~nte .dá in~cio à reunião e_ submete aos 
,pres.entes os segumtes.assu.n,tos:. _ _ _ 

a) -Requerimento o~ 630, de 1992, nr. qual o Senhor 
Senador Rooan Tito solicita ao" senhor Mio· S_t(O d:::~ A.gricul

··tura~ informações ~_respeito de importação Ce leite.em pó. 

Os pr'eseotes, após exame, aprOvam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as_ devidas providên
cias; 

b)- Requerimento n' 631, de 1992, no qual oSenhor 
Senador Ronan Tito solicita ao Senhor Ministro ·cta Economia, 
Fazenda e Planejamento, infôriDações a respeito de 'impOr
tação de leite em pó. 

Os PreSe-nteS,'apóS exame;a-prova·rn a Inatéiiâ e a ei-tcami~ 
nham a·.Secretaria~Geral da Mes~ pa,ra as d~vidas providên-
cias; , · · 

· 'c) - Requerimento n' 633, de 1992, no qual o Senhor 
Senador .J utahy Magalhães solicita ao Senhor Ministro das 
Relações Exteriores, informações atineotes ~ posiÇàõ' do go
verno brasileiro quanto aos conflitos que vêm ocorrendo na 
ex-Iugoslávia. 

_' . os-presentes, após exame,· ~pto~am ~ ~atéria e a 'eP~mi
. nharil â Sec·n\~faria-Geral da Mesa para as devidas provídên-
ciaS;· ·' · ··_ · '- · · -- - · · · · · · · · 

. d}- Requerimento' Ii•'639; de 1992, noq'ual o Senhor 
'Se"rlã.dc:it Nelson Carneiro solicita ao Senhor Ministro das Rela
ções. Extê.riotes,·informações sobre o programa de Leitorado 
que o governo brasileiro mantém no exterior. 

Os presente-s, após exame., aprovam: a matéria e a encami
. nha~ à S_ecretaria~Ger31 da Mesa. para as devidas providên-
_çi~.s,; '. ' . - - . . - - --- --- -___ -- ---:.c 

. . e) --,Requerimento n• 656, de 1992, no qual o Senhor 
Senador Antonio Mariz 5;olicita: ao _Senhór Ministro da Econo
mia, Fazenda e Planejameoto, informaçõe~_s_obre P_impacto 
decorrente do Decreto n' 453, de 26,2-92, e da Instrução 
Normativa n~ 23, do Departamento da Receita Federal, de 
igual data. 
· Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa. para as devidas providên
cias; 

tj -Requerimento n" 661, de 1992, no qual o Senhor 
Senador César Dias solicita ao Senhor _Ministro da Justiça, 
informações atinentes à conta do Fundo de Corribate_.ao-Abuso 
de Drogas ..:..... Funcab. -

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral d;:t Mesa para as devidas providên
cias: 

g) -Requerimento n' 671, de 1992, no qual o Senhor 
Senador Almir Gabriel solicita a co_nvocação do Senhor Minis:
tro do Trabalho e da Administração, a fim de que, perante 
o Plenário, preste informações sobre .. a política de isonomia 
salari_al e o projeto de lei que concede antecipação de venci
mentos e ~e soldos aos servidOres Civis_ e militares. do PO<~~r 
Executivo. 
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Os presentes, após -exaine, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

h) -Requerimento n" 675, de 1992, no qual o Senhor 
Senador Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Ministro da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento, informações sobre detalha
menta e justificativa da destinação fiscal dos recursos das 
fontes 151 e 153- Coritribuição sobre lucro líquido das pes
soas jurídicas e Contribuição para o Finsocial, respectivamen
te. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

i) - AnteprojetO de Resolução que altera o Pecúlio dos 
Servidores do Senado Federal, criado pela Resolução n" 12, 
de 1985. . . . .. , ····- .... · 

É designado_o Senhor Segundo-Vice-Presidente parare
latar a matéria; 

j)- Expediente do Senhor Senador Márcio Lacerda soli
citando a concessão de cota extra de correspondência, para 
o Gabinete da Segunda-Secretaria. 

Os presentes, após discussão, deferem a solicitação 
O Senhor Presidente, então, passa a palavra ao Senhor 

Prinieiio-Vice-Presidepte, que leva ao exame dos presentes: 
a) - Processo n' 002556191-8, em que Antonio Thomé 

requer, na condição de empregado, com contrato de trabalho 
por tempo indeterminado, enquadramento de sua situação 
funcional. 

Após discussão, o Senhor Segundo-Vice-Presidente __ soli-
dtà, e lhe é concedida, vista da matéria; - -

. b)- Parecer favorável ao Processo n' 006523191-9 (ane-. 
xos: 001087/91-6 e 003839/90-7) em que Yoshio Ide requer 
readmissão ao quadro de servidores do Cegraf, contendo Rela
tório da Comissão de 1 ustificação designada para instruir o 
pedido e declaração do interessado_ de _que, deferida a sua 
pretensão, os efeitos remuneratórios decorreriteS do Ato que 
lhe beneficiar serão gerados somente a partir- da data de sua 
readmissão. 

Os presentes, após discussão, aprovam o parece:r; -
c) - Processo n' 015416189-5 (anexos: 0016513190-0, 

002253/90-9 e 004997190-5), em que o ex-servidor Manoel Joa
cir Pereira Bernardino solicita recohSiâeraçao da decisão da 
Comissão Diretora que determinou a sua- demissãO: 

Os presentes decidem rejeitar o pedido de recotislde-
ração. 

Dando seqüência à reunião o Senhor- Presidente passa 
a palavra ao Senhor Terceiro-Secretário, qUe submete ao- iXa
me dos presentes os seguintes assuntos: 

a) - Farecer favorável à .demissão, por abandono de 
cargo, do servidor Cláudio Luis Salgueiro de Carvalho, na 
forma proposta pela Comissão de Inquérito designada pela 
Portaria n' 9, de 1992 (Processos n~ 016941191-8, 012261189-0 
e 012569/89-5). 

Após discussão, os presentc::_s aprovam-o Pi!Iecet; 
. b) Parecer favorável à aprovação da prestação de contas 

do Instituto Tancredo Neves, relativa à primeira parcela libe
rada no exercício de 1991 (Processo n' 020387191-1). 

O parecer, após discussão, é aprovado pelos presntes; 
c) - Parecer à prestação de contas da Associação dos 

Servidores do Senado Federal (Assefe), relativa ao primeiro 
trimestre de 1991, no qual conclui pela aprovação, com as 
ressalvas descritas nos-itens 9 e 10 do parecer da Auditoria, 
sem prejuízo das recomendações contidas nos itens 1 a 4 da
quele parecer, que deverão ser acatadas in totum pela Assefe, 

observando-se o que dispõe o art. 7<>, § único, do Ato da 
Comissão Diretora n' 54, de 1988 (Processo n' 009675191-4). 

Os-presentes, após discUssão, aprovam o Parecer. 
Por fim, a palavra é concedida ao Senhor Diretor-Geral, 

que submete ao exame da Comissão Diretora. as segUintes 
matérias: 

a) - Expediente do Senhor Senador Eduardo Suplicy, 
e que solicita providências junto ao Prodasen, no sentido de 
ser colocado à disposição dos Senhores Senadores um sistema 
semelhante ao OR-92, para o acompanhamento da elaboração 
do Orçamento da União para o exercício de 1993. 

A Comissão Diretora decide _s_olicitar à Diretoria-Geral 
o encaminhamento da matéria ao Prodasen para elaboração 
de orçamento; 

b)- Expediente do Senhor Diretor da Assessoria (OF/ 
ASSESISF/N' 787192, de 25-8-92), no qual solicita autorização 
para preenchimento de todas as vagas que existirem ao térmi
no do _concurso público de Assessor Legislativo do Senado 
Federal, procedendo-se ao chamamento dos candidatos nele 
habilitados, de acordo com as necessidades do serviço. 

Após debates, os presentes concedem a autorização solici
~Jª-çl_ª, na forma proposta no referido expediente; 

c) - Processo n" 011074/92-2, no qual a Subsecretaria 
de Administração de. Pessoal_ inda_ga ·qu-al o procedimento a 
ser adotado diante da Portaria lnterministerial que proíbe 
a exigência de teste para detecção do vírus de imunodefíclência 
adquirida, tanto nos exames pré-admissionais quanto nos exa
mes periódicos de saúde, considerando o que dispõe o art. 
29 , inciso VII, do Ato da Comissão Diretora n~' 21. de 1992. 

Após debates, a Comissão Diretora decide pela manu
tenção oo Ato n• 21, de 1992: 

d) -Expediente do Senhor Senador Áureo Mello acerca 
da contratação de porteiros para substituir os vigilantes que 
prestam serviços na SQS 309. _ 

É designado o Senhor Terceiro-Secretário para relatar 
a matéria; 

e) - Decisão do Senhor Presidente, ad referendum da 
Comissão Dífetora, retificando o disposto na Ata da 15• Reu
nião Ordinária, reaiizada em -19 de agosto de 1992, e autori
zando o pagamento do valor indicado pela Subsecretaria de 
Assistência Médica e Social, no pedido de ressarcimento de 
d-espesas médicas, formulado por Nair Viana Santos no Pro-
cesso n' 010634192-4. · 

Os presentes referendam a decisão do Senhor Presidente; 
f) - Emenda Aditiva ao Projeto d_e Resolução n9 52, 

de 1992, que "Altera o Regulamerito Administúi.tiVo"-dá Seria~--
d_o Federal, e dá outras providências". 

É designado o Senhor Senador Beni Vetas, Suplente da 
Comissão Diretora, para relatar a matéria; 

g) -Processos n'' 010029/92-3, 010676192-9 e 
010736/92-1, nos quã.iS candidatos· aprovadOs Do Concurs·o Pú
blico para o cargo de Analista Legislativo-, Área de Taqui
grafia, requerem reposicionamento para O" "final da lista de. 
aprovados . 

Após discussão, a Comissão Diretora defere as solicita
ções, desde que os interessados manifestem por escrito a -desis
tência da classificação obtida. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 
encerrada a reunião, às doze horas e quinze minutos, pelo 
que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secre
tário da Comissão Diretora; lavrei a presente Ata que, depois 
de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora. em 15 de setembro de 1992. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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Ata da 182a Sessão, em 18 de setembro de 1992 

2• Sessão Legislativa_Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Chagas-Rodrigues, Nabor Júnior e João França 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES; 

Alexandre Costa ~- Beni V eras - Chagas Rodrigues -
Elcio Álvares- João Calmon- João França- João Rocha 
- Jutahy Magalhães- Mauro Benevides- N:ey_Marall_hao. 

O SR. PRESIDEN"n: (Mauro Benevides)- Alista de 
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeir.? 

da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodr.l~ 
gues. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, ilustre Pi-esl
dente desta Casa._ 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB·CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Recebl. da Universidade Federal do Ceará um apeio vee~ 
mente para que intercedesse junto ao Ministz:çr dª ~ducaçã;O 
e ao Ministro da Saúde, com o objetivo de se assegurar recur
sos que possibilitem a reabertura da Emergência do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina local. 

Há cerca de dez dias, por absoluta carência de recUrsoS, 
esse importante setor médico~hospitalar deixou de funcionar, 
gerando prejuízos incalculá~eis,náo apenas à população de 
Fortaleza, mas a toda área metropolitana que, demandando 
aquele nosocômio, reclama, exatamente a reabertura do seu 

setor de urgência. - - ---- ---
A imprensa de Fortaleza registrou, com merecido desta

que, esse fato, colocando o GoVerno Federal eJD situaçã9 
delicada diante da opinião pública do roeu Estado. Todas 
as entidades que acompanharam o fato pela imprensa, quer 

sejam órgãos oficiais ou privados -riíóvinieritaram-se no sen-
tido de garantir o apoio indispensável a Universidade, a fim 
de ser propiciado o imediato restabelecimento da emergência 
do Hospital das Clínicas. 

Ainda anteontem, o Reitor António Albuquerque de 
Souza Filho manteve longo entendimento com o Ministro 
Eraldo Tinoco e com as áreas responsáveiS do Ministério da 

. Saúde-acredito que até mesmo com o Ministro Adib Jatene 
- no sentido de possibilitar o imediato envio de recursos 
à UPC, destinados à reabertura da emergência do Hospital 
-da'ô Clínicas. 

Quero, nesse instante, vindo à Tribuna do Senado Fede
ral, nos instantes que antecedem a minha ida a Fortaleza, 
reiterar o apelo do próprio Reitor aos dois Ministros de Esta
do., para que ambos, numa ação conjugada, obtenham os 
recurSos neceS~âfios- ao fU.i1Ciónameilto·dacjuele importante 
departamento hospitalar. _ 
- Não teriã sentido que- numa Caj>it3l como Fortaleza, e 
num hospital que reúne excelentes profissionais integiantes 
I:Jq C5'rp9 docente da Universidade Federal do Ceará, se justifi
casse _o fechamento de uma em~rgência que tem um atendi
mentq/~ia dos mais proficientes, direcionado, sobretudo, à 
população carente da minha cidade e da região metropolitana 
d.: Fortaleza. 

Fica aqui consignado, Sr. Presidente, ?. meu (iPe.lo .. 

O Sr. Ney Maranhão -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO i!ENEVIDES - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Ney Maranhão, com muito prazer. 

0 sr. Ney Maranhão - Nobre Senador e Presidente 
Mauro Benevides, respondendo pela Liderança do Governo, 
quero solidarizar-me com V. Eii':~-tendo em. vista que· caso 
idêntico está acontecendo com o Hospital das Clínicas da 
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Univt·rsidade de Pernambuco. Acredito que, com esse re_forço 
de verba do F A T, o Dr. Adib Jatene solucionará rapidamente 
es-sa justa reivindicação, da mesma maneira que irá resolver 
o problema do Hospital das Clínicas de Pernambuco, que 
taHbém se encontra em fase precária. Solidarizo-me com V. 
Ex'.{:, como Líder do Governo, estarel,-também, apoiando 
esSl j 1lSta reivindicação. 

(l SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Ney Maranhão, ainda mais porque da sua 
parte há um compromisso im-plícito de levar a nossa i6clama
ç~io, que é mais um apelo, aos Ministros da Educaç_ão e da 
Saúd', no sentido de que garantam os recursos indispensáveis 
ao funcionamento da emergência do Hospital das Clínicas 
de Fortaleza. 

Eu lembraria a V. Exa.\ nobre Líder Ney Maranhão, 
que, ainda Ministro da Educação o Professor José Goldem
berg, quando se esboçavam essas dificuldades no âmbito da 
Uoivorsidade Federal do Ceará, alcançando o Hospital das 
Oíni:as, obtive, naquela ocasião, a palavra de apoio do então 
titula r daquela Pasta, para que não se permitisse o feChamento 
da emergência, que prejudicaria consideravelmente o atendi
mento à população carente dos bairros de Fortaleza _.e. Qos 
Municípios que integram a área adjacente da capital do Es
tado. 

Lamentavelmente, passaram-se os dias sem qualquer so
lução. E se V .Ex• for dimensionar a necessidade- do Hospital 
das Clínicas, chegará à evidência de que, com o aparte m~nsal 
de 2 bilhões e 200 milhões, a emergência terá condições de 
funci0nar, como já vinha fazendo, atendendo exemplarmente 
a toda aquela população que demanda o Hospital das Clínicas. 

O Sr. Ney Maranhão - A verba é irrisória. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Perfeitamente. São re· 
cursos insignificantes, mas que, ã.locados a-o hospital, vão per
mitir o funcionamento dessa emergêrtda, que· ateri.de, como 
já disse, à população carente de Fortaleza e àqueles municípios 
adjacentes: Maracanaú, Pacatuba, Guaiúba, Redenção, Paca
jus. Caucaia, enfim, toda aquela área da grande Fortaleza, 
que já se habituou a procurar não apenas o Instituto José 
Frota, que é o Hospital mantido pela Prefeítura de Fortaleza, 
mas também o Hospital das Clínicas que, na sua -emergência, 
reúne profissiOnaiS da melhor qualificação, todos docentes 
da Faculdade de Medicina do Estado do Ceará. · 

Espero, pois, nobre Líder Ney Maranhão, que V.Ex• 
adite, junto -a-os Ministérios da Educação e da Saúde, esse 
apelo que faço agora, como Senador do Estado do Ceará1 _ 

como Presidente do Senado Federal, e aqui recebi vários tele
gramas, vários apelos do Reitor Antônio Albuquerque de 
Souza Filho, para que nós, no menor espaço de tempo possí
vel, assistamos ao retorno da normalidade daquele nosocô
mio,-que presta, como já disse, dedicado atendimento à popu
lação pobre de Fortaleza da região metropolitana.(Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB·BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É hora de insistirmos num tema qu-e hoje, indiscutivel
mente e infelizmente, está supervalorizado na consciência, 

ua ação e na reação da sociedade brasileira, que está indignada 
corri -o -nível-de decadência moral a que chegamos. Refiro-me 
à uma questão ética. Nãp apenas à questão da ética na política, 
mas a ela enquanto um grande problema nacional a ser enfren
tado e resolvido. Estou convencido de que entre tantos angus
tiantes--problemas que desafiam a sociedade brasileira neste 
momento--decisivo da história deste País, a questão funda-

. irfêht'af é a ética. Creio que, rtesse se~rttído, sintonizo e acom-
panho o sentimento da maioria esmagadora do povo brasi
leiro. Não tenho qualquer dúvida de que todas as nossas difi
culdades no campo econômico, político e social, acumuladas 
e'agravadas no curso do tempo, estariam hoje bastante reduzi
das, se vigesse entre nós o império da ética, arites mesmo 
que o império da lei. Aliás, teoricamente, a lei deve consistir 
sempre numa expressão positiva da valoração ética ideal, e_m 
detenninado momento históriCo, nos comportamentos indivi
duais e das relações sociais. Portanto, acima de tudo, a ética. 
A lei, no sentido de direito objetivo, nem sempre, porém, 
se plasma numa pauta de valores éticos. É comum que ela 
se manifeste apenas como um _conjunto de regras jurídicas, 
tendentes a reger favoravelmente os interesses particulares 
de grupos que influem, manipulam e exercem o poder. E, 
como se sabe, um dos aspectos maü: sensíveis, para não dizer 
o--mais importante do exe:rcfcio do _poder, é precisamente o 
de fazer as leis, cuja competência, diga-se de passagem, não 
está concentrada de forma exclusiva nas mãos do Legislativo. 
Ao contrário, o Executivo não só detém essa competência 
juntamente com o Legislativo, como a exerce de modo bas
tante imperativo, mercê_do apoio parlamentar que, na maioria 
das vezes, encontra para apressar a aprovação das leis de 
sua iniciativa. 

Ora, se na prática a lei é feita muitas veZes p3ra atender 
a interesses particulares que, por definição, são sempre inte
resses minoritários em -refação aos do conjunto da sociedade, 
isso significa que os valores éticos, também por de~nição, 
correspondentes aos da maior parte da sociedade, não estão 
Sempre consubstanciados nas leis. Dai por que eu propugnar 
pelo império da ética sobre o império da lei. Até pelo fato 
de, prevalecendo aquela, prevalecer esta. 

Mas, retolp.ando a idéia inicial que começava a expor 
a V .E_r, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as nossas dificuldades 
na área económica, política e social estariam hoje bastante 
niinü:ni:Zadas se os valores éticos imperassein na mOtivaçãO
das condutas de ordem pública e privada. Parece- me intuitiva 
a percepção dessa realidade. De qualquer forma, não custaria 
demonstrar o argumento: na área económica, os nossos pro
blemas maiores vão desde a questão do endividamento do 
Estado, passando pela inflação. até o déficit público. 

Quanto ao endividamento, sem entrar no mérito de sua 
nec_essidade ou de sua utilidade nos momentos em que se 
onerou o Estado brasileiro com compromissos financeiros vul
tosos, a verdade é que até hoje se duvida da aplicação social
mente vantajosa e economicamente prOveitosa dos recursos 
obtidos por força de tão ruinoso endividamento. 

Se se duvida das vantagens sociais, é indubitável, por 
outro lado, que os recursos provenientes de empréstimos, 
particularmente de fonte externa, muitos deles foram consu
midos de forma nebulosa. Não obstante, o pesado ônus recai 
s9bre o bolso dos brasileiros, e nada indica que nos livraremos 
dele em prazo razoável. 

Quanto à inflação, a par de seus efeitos e das inúmeras 
tentativas antiinflacionárias já experimentadas, ela continua 
aí resistindo. O problema ético, nesse caso, diz respeito ·ao 
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comportamento daqueles que fazem ou ditam os preços. A 
resistênc:ia dos níveis da inflação brasileira, na minha opinião, 
está ligada não só ao vai_ e vem dos acertos e desacertos das 
niedidas económicas até então adotadas, como à ganância 
que brutaliza a noção de preços e a consciência de lucros 
praticados no Brasil. Igualmente a inflação persiste em parte 
devido ü regras do modelo de 'economia capitanceira~ e 
favC'rece sobretudo a dinâ_mica dos ganhos provenieç.tes do 
mercado fmanceiro em detrimento dO fortálecimento real da 
ecoromia brasileira com base no encorajamento à inversão 
dt~ c:\pitais produtivoS. 

Já faz algum tempo que me pro-nunciei amplamente sobre 
esse terr;a em discurso nesta Casa. Mas, enfim, tudo isso com
põe o quadro de distorções éticas de um comportamento tipi
camente brasileiro, estimulado por um conjunto de medidas 
que não primam por tentar inverter ou pelo nienós neutralizar 
tal tendência. 

Quanto ao déficit público e crónico, tem sido ele não 
só o bodl~ expiatório, maS o vilão dessa persiStente febre infla
cicnária. Na verdade, com a presença dessa causas ante_ripr_
me:nte apontadas, nossa economia não poderia mesmo acusar 
melhor comportamento do déficit público. Mas hoje perce
be-se ·:om nitidez que a verdadeira causa -desse déficit crônicó 
é a corrupção. No campo político, os-nosSos problemas essen
ciais sempre se situaram na questãO da fragilidade institu
cional, determinante, por exemplo, da insegurança de poder
mos atravessar o momento de crise de governabilidade e con
fiabilidade, como a que estamos vivendo, dentro da norma
lidade democrática, com naturalidade e sem riscos de escorre
gõe> em vias golpistas, o que até agora temos conseguido: 
Ma..;; estou convenCido de que essa fragilidade se localiza na 
rede de compromissos intramuros c;. extramuros do poder, 
que viabiliza alianças temerárias e propicia a renovação- de 
uma permanente correlação de forças fundadas na manuten
ção de privilégios, no medo da autofagia e no elevado grau 
de c-:>mbustão da palha seca que cobre Q telhado dessas figuras 
da política brasileira. 

Portanto, novamente se apresenta aí o problema ético. 
No que se refere às nossas dificuldades no campo social, são 
elas que mais sofrem os efeitos das vicissitudes morais que 
contaminam o exercício do poder governamental no Brasil. 
O estado de coisas a que chegaram a educação, a saúde , 
a Previdência~ a habitação, o transporte, a segurança, enfim, 
todos os setores da política social no País~ tudo isso se deve 
à falta de um conjunto de providências e decisões relegadas 
a um segundo plano, exatamente pela ausência de Compro
missos éticos com superiores interesses nacionais. -

De outra parte, no âmbito das relações e dos interesses 
puramente privados, fala-se de um País onde predomina a 
lei do levar vantagem em tudo. Não há nada mais pernicioso 
e imoral do que isso. Um País de espertos, de oportunistas, 
interessados apenas no próprio bem-estar, um País como este 
não tem futuro. O que esperar de um PaíS o:õde a ambição, 
o egoísmo, a esperteza, são moedas valorizadas? Quando che
gamos a um ponto em que, pelo mecanismo dos vasos comuni
cantes, o comportamento das pessoas comuns e dos homens 
públicos se implicam mutuamente no vergonhoso exercício 
de ilustração recíproca, de conchavo surdo-mudo e espúrio, 
não há mais o que fazer, senão repelir, num último esforço, 
as forças destrutivas desta Nação. _ 

Pois é issO QUe estamoS-assiStindo agora~ ColifirriÚido Petas· 
manífest3ções poprilãi"es- que se Verificã.r3m em'-tOdo ú PaJS 
em dias anteriores. Provocadas pelo apelo desafiador do Presi-

dente Collor, multidões saíram às ruas das principais capitais
do País exibindo bandeiras pretas, lenços, faixas e cartazes 
para pedir a saída do Presidente e o seu impeachment. 

___ Não_ vejo nisso som~nte a exterioriz~ção da revolta popu
lar contra_ o atual Governo; vejo, Sim, muito além dis-so, o 
sinal da rebeldia popular contra os padt:ões éticos que vigem 
no Brasil. É o sinal de alerta. É o brado de revolta. E a 
indignação embandeirada. É o coro ensurdecedor das buzinas. 

_O que aconteceu em Brasflia e nas demais capitais brasi
leiras, não tenho qualquer dúvida, Sr. Presidente e Srs. Sena
dor~, .fqi um cortejo fúnebre festivo. O primeiro ao qual 
assisti na minha vida. 

Dizia eu outro dia, desta tribuna, que é preciso sintonizar 
rapidamente esse sentimento popular. 

No discurso de hoje, estou repetindo essa observação, 
agora, com certo tom de advertência. 

Percebe-se no ar uma mudança substancial do que vou 
deno.minar de atitude brasileira. Aquela tradicional brandura, 
aquele convencional ''deixa para lá", aquele famoso jeitinho 
brasileiro; que sempre funcionou no seiltido da compreensãO 
extrema, da paciência infinita, além do "quebra galho••, essas 
coisas estão acabando. Tudo tem limite. Ninguém aguenta 
mais. 

Minha advertência é quanto à necessidade de sintoni~ 
zannos bem o que vai na alma do povo. neste momento. 
Sinaliza, também, para aqueles que eventualmente. como já 
oco r~ eu em tantas jornadas históricas, desejam montar no 
cavalo, na reta final. 

Tenho a certeza de que a vez dos oportunistas está escas
seando, se não estiver chegando ao fim. 

Cabe àqueles que têm reais compromissos éticos, no exer
cício de seus mandatos, pautar-se à risca nesses compromissos, 
e deixar sua consciência plenamente liberta para veicular as 
claras aspirações sociais de uma nova ética na política. Essa 
nova ética irá modelar uma revolução profunda nos princípios 
e va}ores da nacionalidade. Esse é o ponto de partida .. A 
responsabilidade não é apenas dos políticos. É também daque
l.es cujo papel essencial é o de fomtadores de opinião. A 
imprensa, em geral, precisa renovar-se, no sentido próprio 
de abandonar o conservadorismo, porque busca, muitas vezes, 
sobreviver às c_ustas do poder. Essa renovação não quer dizer 
modernidade com licenciosidade de costumes; quer significa{ 
liberdade com responsabilidade ética. É uma dimensão da 
liberdade que implica em eqilidistância do poder e compro
missos reais com a Cidadania. 

A situação_ __ que envolve o atual Presidente da República 
~rá resolvida de acordo com a lei. J_uristas, governistas, que
rem fazer predominar o formalismo da lei sobre a eficácia 
jurídica e social da lei para proteger o Presidente e encontrar 
saídas políticas para S. EX' e o grupo parlamentar que o apóia. 
Convém lembrar que S. Ex•, antes de tudo. é um cidadão 
comum que, embora no exercício do mandato governamental, 
não está imune às leis. Se estivesse, a Constituição lhe assegu
raria esse _direit~. Tem ele apenas foro privilegiado, nada 
mais. O Presidente da República definitivamente não está 
acima das leis. Havendo, como tudo indica, indíciOs de irregu
laridades praticadas ou consentidas, direta e conscientemente 
por Sua Excelência, não temos caminho alternativo, muito 
menos atalhos políticos, a não ser o seu processo e julgamento 
na forma da lei. O exemplo de respeito à lei teria de partir 
dele.Se não_ o _deu, estamos na obrigação legal e no dever 
moral, perante a nossa consciêilda e diante da Nação, de 
julgá~lo e condená-lo se assim for. 
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Não haverá explicações para a impunidade de alguém 
que deveria dar o exemplo máximo de licitude ímpar de suas 
conduta5 e não o fez. Daí para a frente a impunidade será 
generalizada e inexistirá qualquer forma de repressão legítüria 
po.~sível., i?. não ser pela força ou pelo arbítrio. Coiifo --exigir, 
por exemplo, que o cidadão pague impostos, se o próprio 
Pre:'iidentc da República, seus auxiliares, parentes e amigos 
próximos sonegam? Como exigir dos outros que sejam hones
tos, se a ~:onta da secretária particular do Presidente da Repú
blica era utilizada para movimentar depósitos com recursos 
de contas fantasmas; e só pãra pag"a.mento de despesas do 
PresiUentt: foram movimentados recursos- acima de dez: mi
lhõe' de dólares? 

Nenhum desses maus exemplos exime alguém do dever 
de ser honesto, de ser correto, mas retira daqueles que têm 
obrigação de aplicar a lei ou de exigir o seu cumprimento 
a autoridade moral, ou seja, nesse senfido a própria legitimi
dad': do seu poder. 

Corre aos quatro ventos uma preVisãO-de caos social, 
na hipóte-se de não haver conseqüências punitivas àqueles 
que forem apontados como culpados no relatório da CPI con
tra o Sr. Paulo César Farias. Fala-se, no mínimo, em desobe
diência ciVil e penso que isso não pode ser estimulado porque 
é impatri6tico. Acredito que a sociedade esteja pretendendo 
mudanças profundas, mas de acordo com os instrumentos 
institucionais de que dispõe, não se percebe nenhuma intenção 
de impor o caos ou de piorar o·estado de coisas. Penso mesmo 
que a sociedade está confiante naqueles que, legitíma•·nente, 
em seu nome, podem e devem agir. Ela deseja claramente 
-e isso fiCoU paterite- ilãS mariifestaç6es públicas - a saída 
do Presidente Collor, mas não deseja a ruína da democracia 
bra~ileira, a qual estamos ajudando a consolidar. 

É evidente que o Presidente perdeu a confíança do põVo. 
Provavelmente, a maioria daqueles que compareceram às 

passeatas e às carreatas é de arrependidos. Votaram nele e 
agora não o querem mais como Presidente. Mas, em hipótese 
alguma, desejam o caos. __ ___ ____ _ ____ _ 

Nem por isso, entretanto, é de se negar a existência de 
um estado caótico dentro do próprio Governo. Há uma intran
qüilidade crescente entre a·queles que desesperadamente lu
tam para manter as aparências. O pr6prio--pã.Ttido de susten
tação mais ostensiva ao Presidente, o PFL, não só dá demons
trações de esgotamento, como se distancia da serenidade, 
quando, por exemplo, um dos seus mais experientes e compe
tentes líderes, deixa sem contestação uma suposta frase que 
teria dito e deixado publicar, para quem não importando que 
o PFL possa ter possíveis prejuízos nas próximas eleições. 
municipais, em- viftUde do aval que está dando ã posição insus
tentável ·.do Presidente, disse que prefeito e vereador com
pram-se. 

Sem maiores comentários, essa frase retrata bem as práti
cas passadas e presentes que resultaram na atual renúncia 
ao mínimo de compostura ética, contra o que hoje me parece 
voltar-se à reação popular. Por que será que muitos políticos 
imaginam haver uma espécie de lei natural, determinante 
do comportamento antiético dos brasileiros. 

Infelizmente, a cultura implica sempre uma contracul
tura, e a esse movimento popular no Brasil de agora assistimos 
ao início da contracultura da safadeza. O brasileii"O não é 
safado, alguns podem ser. 

O Sr. Ney Maranhão -Permite-me V.EX' um aparte,· 
nobre Senador Jutahy Magalhães? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer, 
nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. NeyMaranhão- Senador J utahy Magalhães, V. Ex• 
é uma das figura~ de exemplo no Congresso Nacional. Ouvi 
atentamente o seu pronunciamento, com o respeito e a aten..: 
ção que lhe dispenso, Concordo em grande parte com o que 
V.Ex~ diz a r:espeitó de endividamento, verba mal aplicada, 
déficit público, corrupção, inflação, oportunistas e imprensa. 
Nesse discurso breve mas incisivo, V .E~ retratou exatamente 
o quadro da política e da administração nacional. É pena, 
Senador Jutahy Magalhães, que V.Ex~- coincidentemente, 
de uma bancada que é, ao mesmo tempo, a· última e a primeira 
deste plenário, tendo ao fundo o busto do grande líder baiano, 
Senador Ruí Barbosa - fale para os 'lobisomens'. Apenas 
quatro Senadores eStão ouvindo um pronunciamento da im~ 
portância desse que V.Ex• está fazendo. Como ontem e an~ 
teontem, o Senador José Eduardo também fez um importante 
pronunciamento e com pouquíssima presença neste plenário. 
Senador Jutahy Magalhães, tenho uma grande admiração por 
V~Ex~ e pelo seu famoso pai. Meu padrinho era o Marechal 
Cordeiro de Far~s, que foi amicíssimo de seu pai. Meu pai, 
o velho Constâncio, era um admirador e amigo do Governador 
e Ministro Juracy Magalhães. E eu sempre, como Deputado, 
moço, às -vezes ia visitá-lo, quando ele era ainda Ministro 
das Relações Exteriores, se não me engano. V .Ex~ é um autên
tico. Está defendendo suas posições com coerência; não tem 
medo de cara feia, porque tem autoridade morãl. Hoje, 1i 
que aproVamos, enfim, alguma coisa sobre o controle dessa 
imprensa, que muitãs vezes ataca homens como V .Er, um 
político, e tantos outros, e nada acontece. V.Ex• tem expe
riência disso que estou dizendo. Isso já é um avanço. O que 
me preocupa, Senador Jutahy Magalhães, é ver esse plenário 
vazio, aqui e na outra Casa do Congresso Nacional. Isso o 
povo vê e tira as suas conclusões; e elas, Senador, resultam 
n~ impopularidade da classe política e do Presidente Fernando 
Collor. Na última pesquisa, houve uma diferença de um ponto. 
Mas é por causa de V .Ex•, por minha causa, por causa de 
alguns Senadores que vivem aqui e cumprem os seus deveres? 
Não. 'Nós temos que ser humildes, principalmente o nosso 
Congresso, reconhecer e reparar os nossos erros, Senador. 
V.Ex~ há de concordar comigo, a atual Constituição, elaborada 
na maior boa-fé - e vamos dar um crédito ao nosso grande 
Líder Ulysses Guimarães, que considero o Churchill brasileiro 
- foi promulgada há quatro anos e 75% dela não regula
mentada. Veja o çaso dos 147% dos aposentados. Julgado 
em primeira instância, ajuizada em segunda instância ... E 
V.Ex• viu quanto tempo se passou para decidir um assunto 
dessa natureza. Eu estou dando um exemplo da ingoverna
bilidade que temos. Inclusive, V.EX'- se lembra de que o pró
prio Presidente Sarney, quando terminou o seu mandato, dei.: 
xou o Governo numa situação caótica 1 com uma inflação de 
quase 100%, numa sitUação de coricordata pré-falimentar. 
Eu concordo com V .Ex~ quando disse - embora não tenha 
dito diretamente - que o que atrapalha é a corrupção, é 
a incompetência. Mas há os cartéis, Senador Jutahy Maga
lhães, os quais tive a ocasiãO de aqui, da tribuna, citar nominal
mente. Toda a economia nacional, desde a área agrícola à 
pecuária, à indústria leve, à indústria pesada, está cartelizada. 
Tenho os números com os dados estatísticos e digo que basta~ 
varo três ou quatro empresas para dominar o ranking nacional 
de 52 a 86%. V.EX' há de concordar que, apesar dos erros 
que este Governo cometeu - reconheço juntamente com 
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V.Ex~ e a Nação toda- surge um novo tipo de pensamento 
do povo brasileiro. Falar em privatizàçãO rieste País era uln 
pecado mortal. Quando os barbudos~ o Lula, d_avam um grito 
em São Paulo, o Presidente José Sarney_se aquietava, haja 
vista a privatização-da MAFERSA, que está se-ndo feita. Hou
ve alguns erros nisso? Houve~ claro que houve! Mas V.Ex~ 
veja a mentalidade do povo brasileiro~ Volta_ Redonda, o 
QG do PT e da CUT, derrotada esmagadoramente, porque 
ipo de competitividade, onde os próprios operáriOs da CSN. 
Senador Jutahy Magalhães, ec;tão pedindo a sua privatizaçãO, 
a sua participação no capital de risco. não o_ capital sein risco. 

Há outros aspectos, como-a PETROBRÂS, que, a·riieu 
ver, e intocável. Temos de enxuga_r isso. Vimos~~~~nador Juta
hy, a infinidade de pacotes que foram criados neste País. 
V.Ex~ se lembra do maior 'coice de mula' dado pelo PMDB, 
Partido de responsabilidade, durante o f3moso Plano Cruza
do, para eleger 21 governadores. O Plano estava afundando 
e com isso, Senador Jutahy, afundou rililhares.e milhajeS Oe 
micras, médias e pequenas empresas. ;·conheÇo esse assunto 
porque converso muito com o D~. Cury, Piesidente dessas 
ei'nprems, que são mais de 500 mil no Brasil, Todas _também 
confiaram no Plano Cru:zado. E cito unli e-ni PemaroP_u_co, 
cuja situação é tão grave que talvez tenha de ser vendida 
a uma multinacional: a empresa Pitu, de aguardente. Confiou 
naque~e Governo, sem credibilidade administrativa, como V. 
Ex~ muito bem mencionou. Concordo com tudo is_s_o. V .E~ 
veja, Senador Suplicy ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V .Ex• está me confun· 
dind1.) muito com o Senador SupJicy. 

O Sr. Ney Maranhão - ... que é um homem sério, de 
bem, que muitas vezes quer, vamoS dizer, abarcar o sol, o 
mundo, mas isso não é possível. V.Ex~ se lembra de que, 
na semana passada, aqui na tribuna, o Senador Eduardo 
Suplicy 'pisou na bola', -isso, V.Ex~ não faz de jeito-nenhum, 
pois tem pé firme. É nordestino, como eU, a-co'stuxiladO ·a 
enfrentar o xique-xique e o caldeiro, a beber água de barril 
morna e meio salobra. V.Ex~ conhece essas coisas. O Senador 
Eduardo Suplicy, não. Ele está em São Paulo, pertence à 
famfiia Matarazzo, foi criado em berço de ouro. Há uma 
grande diferença entre os Srs. Retomando a questão: é pena 
que, nesse dia, eu não estivesse presente, pOiS -nve -de ser 
submetido a uma operação. Não pude estar presente quando 
o nosso_ empresário, Dr. António Ermírio de Moraes, veio 
depor nesta CPI, e foi recebido com tapete vermelho. Esse 
empresário dá 215 mil dólares a uma empresa desconhecida, 
dispõe das melhores empresas de assessoria, tanto nacionais 

como internacionais, e airida reclama porque o serviço não 
foi bem feito. O serviço- que- o Dr. Antônio EnnJrüi d_e_ Moraes 
queria não era esse. Era reza que ele queria, nobre Senador, 
e, cinicamente, disse isso na Comissão. Eu iria pedir a prisão 
dele, lá, na hora, como corruptor, pela falta de respeito à 
Comissão. São essas coisas que me revoltam, nobre Senador! 
Concordo com V.Ex• qUando diz que devemos julgar o Presi
dente da República com justiça e equilíbrio. A pressa é inimiga 
da perfeição. Finalmente, nobre Senador Jutahy Magalhães, 
como Líder do Governo, quero dizer a V.Ex~ que esse seu 
·pronunciamento merece o respeito -da- Nação porque é um 
hpmem autêntico e não diz aquilo que muitos políticos d·izem: 
Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Parabéns~ 
a V.Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V.Ex', 
sena-dor Ney Maranhão, e levo em consideração a amizade 
que nos une por suas expressões a meu respeito. 

Quãntõ ao apãrte de V. Ex•, VámOs começ-ar pela presença 
do Sr. Antônio Ermírio de Moraes na CPI. 

Considero que a presença daqueles empresárioS que esti
veram na CPI foi unia demonstração de desprezo pela ética. 
Pagar alguns milhões de dólares a uma empresa, para fazer 
qualquer tipo de projeto verbal, é incompreensível e inad
miSsíVel! 

Penso que V .EX" teril razão. É preciso dar uma punição 
também, não importa que seja ao Sr. Antonio Ermfrio_ de 
Moraes, uma figura importante do Brasil, que defende a ética. 
NãO -importã. Se ele foi culpado, paciência. A lei está aí para 
todos. 

V.Ex~ falou também sobre a questão do Plano Cruzado. 
do Governo Sarney. Veja V. Ex~ ~e não é int~re_ssante ~_coiº'ci
Q~n___ç_ia~ E1,1 estava aqui, na _fribu~a deste Senado, também 
critícando o Governo Sarne;y, dizendo que os hoje criticam 
o_ seu _governo, à época, eram s_eus d.efensores intransigente~. 
_Eaziam discursos veementes a mim que criticava o Governo 
Sar_ney._Veja que isso também é uma questão de ética na 
política. 

Quando digo que temo_s que buscar alguma inspiração 
no que está ocorrendo hoje nas ruas do nosso País, penso 

, que há uma mudança. Quando essa crise teve início --:-estava 
relembrando pronunciamentos que fiz aqui --vi a evolução 
dessa questão sob o meu ponto de vista. 

Se V.Ex~ se recordar_, há de verificar que tenho um 
aparte ao discurso, se não me engano, do Senador Maurício 
Corrêa, falando. da necessidade çle esperarmos um pouco para 
instalarmos uma CPI, sobre a questão das acusaçõ_es que esta
vam sendo feitas, porque- considerava que ainda não havia, 
naquele instante, uma motivação importante para que o Con
gresso abrisse uma crise, pois, no momento em que abrisse 
a CPI, abriríamos uma crise nacional. 

Depois ocorreram fatos, inclusive a entrevista do Sr. Pe
dto Collor, que determinou a instalaç_ão imediata da CP!. 
Sempre defendi a tese de que seria um risco muito grande 
-partirmos para a questão que hoje estamos discutindo -
e que defendo - que é_ o impeacbment. Eu fazia preces 
para que não chegássemos a tanto. 

Quando o Sr. Jorge Bomhausen disse: "Essa CPI não 
"ai dar em nada", concordei, porque estava_acostumado com 
·~pisódios passados; as Comissões Parlamentares de Inquérito 
nunca levaram ninguém à cadeia. 

Aqui está um Senador que foi relator de uma CPI impor
tante, na primeira fase, o nobre Senador Jarbas Passarinho. 
Tratava-se da CPI da Energia Nuclear. A questão não era 
colocar alguém na cadeia; era apenas examinar fatos._ Tínha
mos também o exeriiplo da chamada CPI da Corrupção, no 
Oovemo passado, que não teve conseqüências. _ 

No entanto, desta vez, quando foi instalada a CPI, tive 
a oportunidade de manifestar-me, várias vezes, dizendo que, 
se tivéssemos_ condições de rastrear cheques, iríamos chegar 
ã. algum lugar. Veja V.Ex~- a evolução da CPI: no início, 
era o que o Sr. Jorge Bornhausen havia declarado, ou seja, 
a previsão era de que a CPI não chegasse a nada, uma vez 
que ficaria depoimento contra depoimento. Veio aqui o Sr. 
Pedro Collor e fez de'clarações; no dia seguinte, veio o Sr. 
FC Farias e desmentiu tudo; num outro dia, veio o Sr. Cláudio 
Vieira, sein a menor ceriritõnia;--e disse coisas absurdas. 



-Setembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 19 7623 

No entanto, no momento em que o Senhor Presidente 
da República cometeu o erro de declarar, em cadeia de televi
são, c;ue os recursos para suas necessidades particulares esta
vam na conta daS~ Ana Acioli, depositados pelo Sr. CláUdio 
Vieira, as investigações tomaram outro rumo. No dia seguinte 
veio, motorista Eriberto França, que deu início à verdade 
dos fatos. Foi o motorista quem indicou o· caminho a_ ser 
seguido na busca da verdade. Quando ele apontou nomes, 
cheques, pagamentos -e como se faziam esses pagameritos 
-, a Comissão teve condições de busc:ar o rastJeª_Tllento desses 
cheques. A partir daí, encontrou-se o 'fio dO novelo', que, 
até hoje, continua se desmanchando a cada denúncia. 

Veja V.Ex~ que o movirriento que está havendo nas ruas 
não !'ignifica apenas o desejo de punição do Presidente Collor. 
Muito mais do que isso: significa um desejo de mudança de 
costumes no Brasil. Não só de costumes polítícos, mas desses 
hábitos que temos de não levar em consideração a seriedade 
no nosso dia-a-dia. 

V .Ex~ disse que faço este pronunciamento num dia de 
plenário vazio. Estou acostumado a isso. Digo semPre que. 
é multo bom falar para os "Senadores de azul"! Estes são 
atentos. Veja V .Ex~ que estão todos ouvindo calados. Quando 
há muitos Senadores aqui, principalmente na parte detrás 
do plenário, há um barulho tal que a gente mto se ouve. 

Quando faço um pronunciamento com pessOas cOnversando, 
não me ouço. 

Evidentemente há aqueles Senadores que, interessados 
no terna, ficam em plenário. 

Agradeço ao nobre Senador as palavras gentis que pro
nunciou. Sabe o nobre colega o respeito e a consideração 
que t!nho por V Ex~. 

~.ó lamento que V.Ex•, até hoje, não se tenha convencido 
do que está ocorrendo. V.Ex~ é mais incrédulo do que São 
TOm~ .... 

O Sr. Ney Maranhão- Veja V. Ex• que, nessas listas 
de pedidos, até agora não apareceu meu nome. Minha preocu
pação, Senador, assim como é a do Senador e ex-Ministro 
Jarbas Passarinho, é uma preocupação de toda a classe políti
ca. As leis que temos - já deveríamos tê-Ias ajustado~ não 
pennitem que possamos enquadrar esses cartéis, essas 'formi
gas de roça' ,- tipo PC - que andam por af, e há muito 
tempo. Minha preocupação maior, Senador, é que o povo 
brasileiro está esperando uma sentença exemplar para o PC 
Farias e companhia. No meu entender, Senador, ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Entendo a compa
nhia ... 

O Sr- Ney Maranhão - Não prejulgo. Falo do Sr. PC 
Farias e dos seus sócios, até que se prove o co-ntrário. Senador, 
temo que essa sentença não atenda às expectativas do povo 
brasileiro. V.Ex• sabe que esse tipo de investigação é sigilosa, 
porque objetiva pegar o rato comendo o queijo. A CPI fez 
um bom trabalho, em parte; por outro lado, a míclia e pcrsSoas 
da CPI quiseram se promover ou promover seus candidatos. 
É pena que o Senador Eduardo Suplicy não esteja aqui, mas 
tenho um compromisso com S.E~: quando me refiro ao par
tido do atraso, que é o Partido de S.Ex•, no meu entender, 
prefiro que ele esteja presente para que possa fazer a defesa 
do seu Partido. No entanto, S.E~ vai ler o nosso debate; 

amanhã terei o prazer de contraditar S.Ex•. Continuando, 
quero dizer a V.Ex• que o PT fez tudo para usar uma parte 
da CPI para promover a candidatura do Senador em São 

Paulo. Mas não teve jeito; o povo separa o joio do trigo. 
As provas contra o PC estão aí. Muita coisa, no meu entender, 
Gesaparec.:eu, ou foi feito de propósito. Foram dados avisos: 

'lá vai ele'. Assim, ele teve tempo de fazer muita coisa. 
Agora frtesmo, o Tribunal Regional F~deral de Pernambuco, 
pur un:1nimidade, concedeu um mandado de segurança ao 
Sr. PC, pela invaSão dos seus escritóriós sem mandado judicial. 
~Mas o Sr. PC vai pagar por sonegação fiscal. Se pegar uma 
·cad~inha, um cursinho de leão~ pode, como réu primário, 
.sair pali':ando os dentes mais cedo. E o povo não vai se confor
mar com isso. Vaj responsabilizar a nós, da classe política. 
Como sabe V.Ex\ existe es~e adágio: uma maçã ruim no 
meio de muitas boas, às vezes ... Portanto, estamos pagando 
esse ónus. EsSa é a minha preocupação: existe um descrédito 
da· cJã.Sse política· perante o povo. Isso ocorre também por 
caus:t da mídia. y.Ex~ está fazendo um pronunciamento dessa 
nature"la. Tenho certeza de que, amanhã, a imprensa não 
trará uma nota,_ no máximó;·urna"llotinha peqUena. ACabou
se! Um prOnunciamento desse tipo teria de sair em manchete, 
mas não sai. No entanto, se eu saísse daqui, chegasse ao 
aeroporto com 'berro' de lado, e o puxasse, dando dois tiros, 
saía e.n manchete nos jornais, Senador. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- V .Ex• passa por aque
le det,~ctor de metais? 

O Sr. Ney Maranhão- Explode, faz ruído. Mas, Sena
dor, não me conformo com isto: pronunciamentos~ projetas 
importantes do Senado, da Câmara não saem: Agora-~ qual
quer deslize, alguma coisa que, às vezes, não é de rná~fé, 
dá manchete. Isso é preocupante, porque a imprensa devia 
zelar por esta Casa. Com esta Casa forte, a gemqcracia é 
forte; e eles podem falar o que acharem conveniente, em 
função da liberdade e da democracia, cujos guardiões somos 
nós. É essa a minha preocupação, Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço mais uma 
vez a V.Ex~ Tenha certeza de que concordo com a questão 
Ca cobertura da imprensa em relação aos nossos trabalhos 
e já, por diversas e diversas vezes falei sobre isso, dirigindo~nie; 

-â bancada da imprensa. Veja V .Ex~ que não somos nós apenas 
que temos aqui cadeiras azuis vazias. Temos o pessoal da. 
Voz do Brasil, mas a imprensa que tem credencial para fazer 
a cobertura das sessões do Congresso Nacional, do Senado 
e da Câmara deixa que as cadeiras também fiquem vazias. 

V.Ex~ falou que é uma questão de legislação. Por coinci
dência, estamos com essa discussão sobre o processo de im
peacbmeot na Câmara. Não sei se V.Ex~ se recorda, mas, 
em 1989, apresentei um projeto aqui· no Senado de acordo 

com a determinaÇãO da Constituição de fazer uma lei sobre 
essa questão do crime de responsabilidade e o processo de 
impeacbment. Esse projeto foi aprovado aqui no Senado em 

· 1990 e, até hoje, está na Câmara sem uma decisão dessa 
Casa. 

Veja V.Ex~ que foi urna espécie de premonição de que· 
poderíamos ter necessidade de uma lei regulamentando esse 

processo. Hoje, temos que pegar uma lei de 1950, o Regimento 
Interno e a Constituição, porque não temos uma lei que abran
ja tudo em uma só determinação legal. 

Então, essas questões são do nosso dia-a-dia, e merece
mos críticas também sobre isto; mas o fato de merecermos 
criticas por nossos prOnunciamentos não terem repercussão 
não nos deve inibir de falar. Vamos continuar falando, vamos 
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continuar discutindo, porque esta é uma obrigação nossa. pelo 
menos fiett- registrado nos Anais do SenadO. se um historiador 
do futuro quiser verificar o· que se pa"SOl:l no Senado em 
tal período< se quiser verificar qual fo a discussão política .. 
travada neste Plenário sobre este processo, sobre esta crise 
política que o País atravessa, tetá condiç:Q<;s de)er e verificar 
tudo o que aqui foi dito e fcíto. 

Por isso, não tenho a mínima preocupação com a reper
cussão na imprensa; não passo notinhas aos jornalistas,_ pedin
do para publicar isso ou aquilo; não tenho assessor de imprensa 
-inclusive já me disseram que a razão_poderia ser essa
ou uma pessoa que tenha ligações e relacionamento C91!1 a 
imprensa. Assim, Sr. Senador, continuo nesta batalh~. Se 
for levado em conside_raç~o, ótimol_ Se. não for,_ paciência! 
Pelo menos, tenho tranqüilidade com a mifiha cons~iê-nci3:-. 

E é nesta luta que, hoje, resolvi falar sobre c_sta questão 
que considero de grande importância. Não tenhp aqui nenhum 
desejo de dar conselhos, manifestar pontos de vista que devam 
ser seguidos por A ou B, mas tenho um grande de_ver com 
minha própria consciência: dizer aquilo que penso que devo 
dizer em um determinado momento. E isso_ eu fiz, com a 
ajuda de V.Ex~;com quem tive o prazer de mantCresse debate. 
E V .Ex~ sabe da estima pessoal e da grande consideração 
que lhe tenho. _ _ __ 

V.Ex~ declarou que não está aparecendo o seu nome 
fisiologicamente. Aparecem nomes de outros que não defen
dem, como V.Ex•, o Governo. Há uma grande_ diferença, 
como há uma diferença- S.Ex• não está presente, m3.s posso 
dizer isto na ausência dele, porque é um elogiO merecido 
- em relação ao Senador J:::.rbas Passarinho. V .Ex• ouviu 
alguém levantar qualquer dúvida a respeito da sua passagi:m 
no Ministério da Justiça? Ninguém. Ninguém levantou qual
quer dúvida em relação a S.Ex~. 

O Sr. Ney Maranhão -O Senador Jarbas Passarinho 
é uma das poucas reservas morais deste País. - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - E isto acontece po1 
quê? Por causa da pessoa, da maneira de ser, das atitudes 
que a pessoa tem, da consciência que a pessoa tem das suas 
obrigações. _ 

Agora, quando foi organizado o Governo atüal -e V-. 
Ex~, que é o defensor do Governo, vai me desculpar, mas 
~ uma acusação -ra de ser, das atitudes que a pessoa tem, 
-e se escolheu aquele Ministério fraco, no meu entendimento, 
isso .se deveu à necessidade de permitir a introdução do Sr. 
PC Farias em todas as áreas. Ministros corretos-~ Séfios, fortes 
não permitiriam que se fizesse o que foi feito neste-País. 
Com as investigações que foram realizadas, ficou comprovado 
que eram vasos comunicantes. O Sr.-'PC Farias entrou em 
tudo que foi Canto. - ·-

Dizem que, hoje, a revista ISTOÉ vai apresentar uma 
reportagem, numa edição extraordináriã, sobre a questão do 
narcotráfico._ Não sei até onde vai. Desconfianças existem 
muitas, suspeitas exiStem bastantes. Agora, até onde vai para 
ser comprovada, não tenho ainda idéia. Mas, na CPI,_ isso 
af já começoU a aparecer. Então, pergunto: ·por"qU:e foi até 
lá? A ambição era sem limites. Era preciso enriquecer de 
uma vez. 

Quando V .Ex~ fala_: 'ele e companhia', acho qu.e a ~compa
n~a· abrange quem V.Ex• não quer. Neste instante, então, 
dtscordamos; mas no resto concordamos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml 
Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Jutah}' Magqlhães, o 
Sr. Chagas Rodrigues, deixa a cadeira da presidência, 
q_ue é ocupada pelO Sr. Nã_bor Júnior. - -

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Fnil:ico - Antõriio Mariz - Carlos Patrocínio 

- ....:... Ces3.r DiaS·:.:.::..:... Couti_nlio 'Jorge -- Epitácio Cafeteira -
·Henrique Almeida - Hydekel Freitas - Jaibas Passarinho 
-Magno Bacelar- Mansueto~de Lavor- Moisés Abrão 
-Nabor Júnior-~onaldo Aragão- Ruy Bacelar- Valmir 
Campdo. 

Q.SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Sobre a mesa. 
requerimento que será lido pE:lo Sr. 1'-' Se_cretário. -

- É lido o seguinte~ 

REQUERIMENTO N• 705. DE 1992 
Na forma do § z~ do are. 50 da Constituição Federal. 

e à luz do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
requeiro sejam solicitadas ao Exm·? Sr. Ministro do Trabalho 
e da Administração, as seguintes_ informações: 

1-O Conselho Curador do FGTS, na forma--do art. 
Sv da Lei n~" 8. 036, de.1990, já fez aprovar o Orçamento Anual 
ele AiocaçãQ. de Recursos,_ eç:t consonância com as políticas 
públicas de habitação popular. saneamento básico e- ínfói-es-· 

_ _trutura urbana? 
2-Em caso positivo, vem acompanhando. com absoluto 

rigor, os at_9s de gestão financeira- e- a correta apropriação 
dos_ recursos? 

3- No inadimplemento da obrigação, informar as ra-
zões. . --; _ 

4- Quais os recursos disponíveis, em 31-8-92, -- des
tacados os compromissos e os retornos esperados. mês a mês 
-·-para aplicações do FGTS? 

5- Fornecer listagem dos débitos vencidos e vinceridos, 
por repasse. dos agentes financeiros, em 31-8-92, Estado por 
Estado. 

6- Quais os 50 maiores devedores do FGTS, Estado 
por Estado, por financiamentos com recursos do Fundo (for
necer relação nominal dos dev~ores e respectivos débitos, 
mell.cionaitdo os mútuos em atraso, corri postos e recompostos, 
destacando os inadimplementos destes últimos, se houver). 

7- Pode a CEF aquilatar o grau de inadimplência dos 
financiamentos com recursos do FGTS, por Unidade Federa
tiva, informar as medidas cabais que vem tomando para redu
zir os atrasos; e, avaliar os resultados dess.as medi.d"-s7.. 

-8- Vem o Conselho Curador exigindo do Agente Ope
rador (e Depositário) do FGTS o cumprimento da obrigação 
legal de aplicar não menos de 60% (sessenta por cento) dos 
recursos do FGTS, em projetes de natureza popular, ou seja, 
para populações de baixa rençla? 

9-A- medida alcança, separadamente, cada uma das 
3 políticas públicas de habitação, saneamento básico e infra-es
trutura urbana. conforme o art. 20 da Lei ng 8.036,_ de 11 
de maio de 1990? 

10- Que medidas vem tomando o Conselho Curador 
para coibir a sonegação da contribuição, por partes das empre
sas, igualmente, informar quais os 50 maiores devedores àtivos 
do fGTS, por Estado da Federação. (Considerar que a contri
bvição da Empresa urbana é a úníca fonte de acumulação 
do FGTS). 

Sala das Sessões, 18 de setembrq (!e 1992. -Senador 
João Rocha. 

(A Comissão Diretora), 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Q reqúCi'imeilto 
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termo-s do 
inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa~ r~qucrimento que vai ser· lido pelo Sr. 
ln Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 706, DE 1992 

Nos termos do art. 335, item 3, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro o sobrestamento do estud? do 
Projeto de Lei da Câmara no lOONl, que "acrescent~ dispo
sitivos ao art. 18 da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
concedendo aos municípios competência para a execução de 
serviços de planejamento familiar". ora em exame na Comis-
são de Assuntos Soci~is.. . 

O sobres.tamento requeirido se justifica em face da imi
nência da apresentação de projeto de lei mais abrangen~e 
sobre a matéria pelos membros da Comissão Parlamentar Mis
ta de Inquérito, criada através do Requerimento n" 786/91-CN 
H destinada a examinar a incidência de esterilização em _massa 
de mulheres no Brasil". A minuta do projeto de lei "regula
menta o § 7"' do art. __ 226, da Constituição Federal, que trata 
do planejamento familiar" e fará parte do relatório f~nal da 
citada CPMI que será votado até 24 de set_embro próxtmo. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1992. - Senador 
Carlos Patrocínio. 

(A Comissão de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O requerimento 
que vem de ser lido será publicado e remetido à comissão 
competente, nos termos do art. 335, parágrafo único do Regi
mento Interno> 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 40, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

O crescente número de ações trabalhistas a cada ano 
, - 1 milhão e 500 mil em 1991 - deve-se à conjuntura 
económica, ao crescimento da clientela trabalhista - servi
dores públicos- _e à estagnação da Justiça do Trabalho, nos 
seus dois primeiros graus de jurísdição. Os processos demoram 
n'fais-terilpo no grau: recürsal do Tribunal Regional do Trabalho 
e; cõnseqüenteinenre·, chegam após meses ou anos na: instância 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

Por tais razões, irripõe-se o aumento da composição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região, pleito antigo 
da comunidade sindical, dos juristas e de advogados do Estado" 
de São Paulo. · · 

POr essas r_azõe;s,~ o_ nosso parecer e favorável ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -0 parecer conclui 
favoravelmente ao projeto. - -

---Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussã_o. 
Encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta 

de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 2: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição no 6, de 1992, de autoria do 
Senador João França e outros Senadores, que modifica 
a redação do inciso XVI do art. 49 e do caput do 
art. 231 da Constituição Federal.(3• sessão de discus
são). 

,E.m·obediência ao disposto no art. 358, -§ 2~' do Regimento 
Interno, transcorre hoje o terceiro dia de discussão da proposta 
e apresentação de emendas, assinadas por um terço, no míni
mo, da composição do Senado. 

Em discussão a proposta de Emenda à Constituição n9 

6, de 1992, em primeiro'turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros

seguimento na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- Esgotada a maté
ria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discursO.)- O Sr,_Presidente, Srs. Senadores: 

O Governo do Estado de Pernambuco, através de seu 
Secretário de Planejamento, Ciência e -lechologia e Meio 
Ambiente, dirigiu, ao Exm9 Sr. Ministro da Economia, Fazen
da e Planejamento, ao Secretário de Desenvolvimento Regia-

Discussão, em turno _único, do_ Projeto de Lei da nal da Presidência da República e ao Superintendente da 
Câmara n~40, de 1992 (n<>2.629/92, na Casa de origem), SUDENE, grave ponderação a respeito da programação_ orça-
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que ment~ria da União para 0 exercício de 1993-. 
alte~a a composição e a organização interna do Tribunal E que nessa previsão orçamentária. com _recursos oriun-
Regional do Trabalho da 15~ Região, Com Sede em dos_ do Programa de Integração Nacional _ PIN _ e do 
Campinas (SP) • e dá outras providências (dependendo Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroin-
de parecer). dústria do Norte e do Nordeste ~tação · PROTERRA, o 

Nos termos do art. 140, letra a, do Regimento Interno, Nordeste não foi contemplado com dotações destinadas a pro-
designo o nobre Senador B_eni Ve.ras para proferir o parecer jetos__de infra-estrutura econômica e sociaL 
sobre a matéria. Lembra o Secretário de Planejamento do Estado de Per-

O SR. BENI VERAS (PSDB _CE. Para emitir parecer. nambuco -e e do Nordeste- o jovem economista Luis Otávio 
Sem_ revisão do orador.) _Sr. Presidente, Srs. Senadores: de Mdo Cavalcanti- que o PIN foi criado pelo Decreto-Lei 

É fato notório que 0 Poder Judiciário Trabalhista apre- n~ 1.106, de 16 de junho de 1970, com a finalidade específica 
senta problemas quanto à sua imediata prestação jurisdicional, de financiar o plano de obras de infra-estrutura nas. áreas 
0 que nos leva a afirmar com pesar que a Justiça do Trabalho de atuação da SUDENE e da SUDAM; e que o PROTERRA 
está maís- demorada do que a Justiça Comum dos Estados- _-foi instituído pelo Decreto-Lei n" 1.179, de 6 de julho de 
membros da Federação. 1971, com o objetivo essencial de promover o mais fácil acesso 
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do homem à terra, de criar melhores conP,içPI!s de emprego 
e renda e de fomentar a agroindústria nas regiões N:ord"estç 
e Norte. · 

Esdan ce o Secretário que as modificações na legislação 
do Imposto ~obre a Renda_, relativas a __ incent_ivos fis~ajs, atra
vés da Leio· 8.167,de 17dcjancirode 1991, trataram especifi
camente do PIN/PROTERRA no parágrafo único de seu arti
go segundo, que determinou: 

"Enquanto não promulgadas as leis atíilcrites aos 
planos regionais dc--qU:c trata o capilt deste artigo, os 
recursos serão aplicados em programas c projetes con
siderados prioritários pelo Conselho Deliberativo da 
respectiva Superinteridência de Desenvolvimento Re
gional, cm estreita conformidade c.om as dirctrizes 
aprovadas pela Presidência da República.'' 

E conclui o Secretário Luís OtáV1ó·: · 

"Como se vê, oPINe o PROTERRA foram con-
1:ebidos com o objetivo de dar utilizaÇãO'-~éonõmicn 
<.1 determinados espaços nas Regiões Norte e Nordesfc:· 
c!e integrá-los à área mais desenvolvida do País, de 
apoiar o fortalecimento e a ampliação de suas unidades 
agropccuárias e agroindustriais c de promover o acesso 
do homem à terra. 

Não há, portanto, motivo para a exclusão das Re
giões Norte e Nordeste dos recursos do PINWROTER
RA do Orçamento da União de 1993." 

Associo-me, Sr. Presidente c Srs, Senadores; a esse pro
testo c a ess.c_ in.conformismo, como_ nordestino e representante 
de Pern"-mbuco no Senado Federal. 

Há poucos dias, cm pronunciamento nesta Casa, fazia 
eu o registro de um seminário realizado no Recife, que teve 
por objetivo estabelecer um amplo debate sob_re o futuro do 
meu Estado. Fiz reierência, então, a uma queixa formulada 
por um dos nossos ex-governadores,_ hoje Deputado Federal 
de destacada at~ação -falo do nobre Deputado Roberto 
Magalhães - em que deplorava o fato de Pernarribuco ter 
sofrido, com a ação da SUDENE,_ um grave retrocesso em 
rela~ão a outros a~tados dq Nqr_c!este. 

É que, pensando no desenvolvimento -do Nordeste COfiO
uma forma de compensar a nossã deficiência- Cm relação ao 
Centro-Sul, acreditou a SUDENE que deveria também buscar 
essas compensações em termos de nossa região, dando maiores 
oportunidades aos Estados menos desenvolvidos. 

Aliás, Sr. Presidente, quando da posse do Superinten
dente da SUDENE, no início do Governo Collor, representei 
o ex-Secretário Egberto Bati::;tae, na oportunidade, fiz contun
dente crítica à atuação da SUPENE no que coriCeme ao apoio 
a esse desenvolvi_mento, principalmente na área do pequeno, 
médio e miL.·roempresário, pequeno, médio e microprodutor, 
que acredito, seja também a mola mestra do desenvolvimento 
de um país. Tenho me batido há cinco anos por esta idéia, 
mostrando a este Senado e ao Congresso o desenvolvimento 
de um pequeno país qrre hoje' chama a atenção do mundo 
e que nossos governantes, a começar pelo Governador Fleury, 
têm ido visitar. É a República da China, um Estado menor 
do que a Paraíba e que tem a maior reserva cambial do mundo, 
90 bilhões de. dólares .. Esse Estado está hoje integrado ao 
Brasil, principalmente ao Nordeste, graças ao trabalho qüe 
fiz com o apoio de quase 400 Deputados e Senadores no 
sentido de·;} a integração comercial. Na última visita que fiz 
a Taiwan. levando o Governador de Pernambuco, Joaquim 
Francisco, e uma comitiva, vimoS: os teflexos_dess_e trabalho 

:.! da abe 1·tura que o Governo _CoHo~ tem prQmOvido para 
a Íf.\tegra~ão do Brasil com esse paíS. Estamos investindo 
hoJe no No_rdeste_._ _e em Pernambuco, mais de 400 milhões 
de dólares para os P·~quenos, médios c rnicroempresários. 
E .tem ma_is, Sr._ Presidente, não me refiro apenas a Formosa, 
mas também à China Continental, a China Comu.riista, que; 
a meu ver, será o país do Terceiro Milênio. 

Dentro ~e ~O dia~. estaremos inaugurando em Pernam
buc>), no Município de Surubim, ulnã fábrica de bicicletas, 
cujo ·:àpital é naciOnal. Dessa maneira, teremos oportunidade 
de v~~nder uma bicicleta por menos da metade do preço de 
uma bicicleta da marca Caloi ou qualque1 outra marca que 

.exiSta ern -nosso País, o que significa Um grande benefício 
para·a Região Nordeste. Lá está s~ndo montada também uma 
fábrica de motocicletas <}e 40 a 60 cilindra_das, que custarão 
menos de 500 dólares. E por isso que acredito no Governo 
do Presidente Collor. 

Na época em que o ex-Govern.ad_or do Ceará, Adauto 
Bezerra, a~sumllr-a Superintendência da SUDENE, denunciei 
a:S-ãfifUdes erradas que eram tomadas no sentido de. proteger 
os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários de terras, 
coro extensões de 40, 50 até 100.000 hectares, sem gerar um 
benefício social final. Uma fazenda dessa extensão quantos 
·empregados tem? E o dinheiro que foi investido? Então, esse 
prote-sto que Roberto Magalhães fez nesse Simpósio, em Per
nambHcO, eu o fiz muito antes, no início do Governo do 
Presid.:nte Collor, corno Líder do seu Governo nesta Casa, 

Mas ess'! lamento de pernambucano • de ver seu Estado 
perdc-T a po.iição de hegemonia no setor têxtil e no _setor 
açucareiro, por exemplo, não pode desmerecer a atuação, 
por tantos tltulos notável, daquela Superintendência. Aliás, 
Sr_ Presidente, sobre este assunto -corno não tenho papas 
na língua, di~ o o que sinto -a responsabilidade Por termos 
perdido posição nessa área têxtil e pela situação açucareira 
coube aos políticos de Pernambuco. O Governador Antônio 
Carlos Magalhães apoiou os governos militares, mas também 
defendeu a sua terra, de forma que hoje a Bahia é um estado 
de peso na Federação na área econômica; o Pólo Petroquímico 
de Camaçari foi conseguido graças à luta das lideranças da 
Bahia. Não falo só do Governador Antônio Carlos Magalhães; 
falo também das lideranças da Bahia, que sempre foram ativas. 
E entre essas lideranç~s,_Jenho que citar, é claro, o Senador 
Jutahy Magalhães e _o seu pai. Do tempo em que eu era 
Deput.ido Federal, no Rio de Janeiro, lembro-me do Go_,_,e_r-

- nadar Octávio Mangaheira, que, quando discursava, nos dt:i
xava embevecidos. Por isso cito todas as lideranças da Bahia. 

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

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V.Ex•, nobre Sena
dor. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Apenas Para fazer urna retifi
cação histórica: o Pólo Petroquímico da Bahia deve-se princi
palmente- Permite-me V .Ex~ um aparte?- não digo exclusi
vamente, porque foi um trabalho (~ito por diversas lideranças 
ajudando o Go'!ernador da época -ao ex-Governador, ex-Se
nador e ex-Ministro Luiz-Viana Filho. 

O SR. NEY MARANHÃO- Conco_rdo inteiramente com 
~~ . 

O Sr. Jutahy Magalhães- Foi no Governo Lui_z Viana 
Filho que foram criadas as condições para a instalação do 
Pólo P~troquímico da Bahia. Hoje muitos querem assumir 
a paternidade desse ~mpreendimento, mas, na realidade, a 
ç-aternidade é do Sr. Luíz Viana Filho. 
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O SR. NEY MARANHÃO - Peço desculpas, Senador 
Jutahy, po · não ter falado no ex-Governador. Quando fui 
eleito DepL tado Fed(:ral pela primcira·vez,"cm-1954, fui Colega 
de Bancada no PL, o Partido Libertador de Raul Pilla, do 
nosso inesquecível companhcin o Governador Luiz Viana 
Filho, a qu~m. ncstt: momento. presto minhas homenagens, 
concordando com V .Ex~ -

Tamb,!m não poderia deixar de lembrar aquele a quem 
Luiz Viana Filho sucedeu: o grande baiano, ex-pref~ito, ex
presidente da Associação BrasJeira de Municípios- ABM, 
ex-Deputajo estadual e federal, ex-Senador e ex-Governador 
Lo manto Júnior, o iniciador da ·enovação do Estado da Bahia, 
aniquilando, assim, de modo definitivo, o esrlgma baiano c 
levando e::;se grar de estado ao progresso e ao desenvolvi
mento, com as grandes iniciativas do Centr9 Industrial de 
Aratu e a integração viária de todo o Estãdo com a região 
do S<io Francisco, com o extremo-sul, ligando Itamaraju a 
Teix€ira de FreiH1S e interligando toda a região litorânea à 
BR-JO!. 

Continuando. Sr. Presidente, perdemos o pólo têxtil para 
o Cçará, qu.1ndo Femambuco c ·a o maior pólo têxtil do Nor
deste. Lembro que na minha cidade, onde fui Prefeito ainda 
muito jovem, tínhamos a Societé Cotonni-re Belge-Brt~silienne, 
um conglomerado belga-francês. com 12 mil operários. Tínha
mos também o conglomerado Lundgrcn e oUtras fál:Jricas. 
Mas as nossas lideranças não se uniram na r.ziVin-diCiçãO. Mes
mo com as lideranças de Pernambuco_tcndo inlportante posi
ção nos governos militares, pc:r~emos o parque têxtil para 
o Ceará, Cujas lideranças eram comandadas Pelo Governador 
Virgi1io Távora, Mauro Bencvtdcs, Parcival Barroso c tantos 
outros que tiveram competência, que lutaram para levar os 
benefícios ao E!;tado do Cear: i. E Pernambuco, hoje, no seu 
orçamento, já perdeu para o ·:eará. Falo como Senador por 
Pernamb•Jco, como homem c,uc tem 40 anos de vida pública; 
fui Deputado F·::deral durante 16 anos, Prdeiw por duas ve
zes. Brigo pela minha terra, mas a verdade tem que ser dita: 
nossas lid~ranças não estiveram à altura para reivindicar aquilo 
que Pernambuco exigia. - - -- -

Quero citar também, neste momento, o Porto de Suape. 
Mesmo com a força das lideranças pernamb·Jcanas no regime 
militar, o Porto de Suapc- ·~ue surgiu de uma idéia louvável 
do Senador M(;rco Maciel, a quem presto as minhas homena
gens,_ homem sério, probo, brigão -esse Porto, que é estraté
gico para o desenvolvimento de Pernambuco e_ do Nordeste, 
vem sendo construído com o sangue, suor c lágrimas do 
povo pernambucano. A classe política daquela época não se 
uniu para exigir ajuda do Governo Fe_deral. O povo pernam
bucano deveria ter contribuído, mas a decisão tinha que ser 
política, tinha que partir ja classe política de Pernambuco, 
para que hoje esse porto já estivesse pronto, contribuindo 
pará o de~envolvimento de Pernambuco, não só para o escoa
mento da produção açr,care_ira, como também da grande 
produção da soja da Bahia, que vai passar por ali. TUdo isso 
foi esquecido, corno também esquecida foi a pcreniLação do 
rio São Francisco. -

Neste momento, çomo representantes de Pernambuco 
e do Nordeste, temos qJe ser humildes e reconhecer o erro, 
para que o povo nos _reFpeite. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, _a SUDENE _abriu pcn:
pcctivas novas para o crescimento económico e __ social da 
região, multiplicou as oportunidades de emprego, as possibi
lidades de ganho, possihWtou uma vida digna para um sem-nú-

meiO de famílias, estabeleceu. em molde::; novos-. o qUadro 
agrkola e industnal, o abastecimento das cidades_. 

Houve, Sr. Po·esidente, Srs. Senadores, ao tempo da cria
ção da SUDENE, multas vozes que se ergueram contra os 
mecanismos adrn: nistrados por esse órgão c que visavam 
à redução das dhparidades - tão agudas no País - entre 
um Centro-Sul ri(. o -c próspero c um Nordeste com índices 
orientais de paupl·rismo. 

Desejav<ur es::es críticos uma União ciosa de seus capi~ 
tais, de seus r!:curws. a destiná-los somente a regiões que 
pude:-.sem logo devolvê-los com largos dividendos. Não aten

tavam eles para as oorigaçõcs da Federação, esse esforço que 
reuniu as regiões mais diversas nas características de seus 
solos, de seus dimas, de seus recursos hídricos, geológir.:os, 
em suma, -nas suas possibilidade::; econômicas; mas que se 
juntaram num propósito comum, num destino que os irma
naria. 

-Não há, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como acei
tar. agora. que uma programação orçamentária relegue, as
sim, o Nordestt:, deixando de incluir recursos do PIN/PRO
TERRA para o Nordeste. 

I.~ corno se se voltasse àquele entendimento, já afastado 
pelo n1elhor sentimento nacional, de que os recursos de uma 
Federação se devam aplicar como os de um investidor calcu
lista, em termos de seu retorno o mais imediato, sem atender 
ao largo espectro social que fundamenta a própria unidade 
do País. 

Junto, então, a mínha voz a esse apelo do Governo de 
Pernambuco. pela urgente revisão da proposta orçamentária 
da União para 1993, para inClusão de recursos do PIN/PRO
TFRRA para o Nordeste. Porque se trata de dar continuidade 
a uma política tão exitosa, para vencer e superar nossos desní
veis, para aproximar os brasileiros cm seus níveis de vida, 
para tornar o Brasil coeso. forte, confiante, afinal, em seus 
destinos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O que me traz, hoje, à tribuna desta Casa são os fatos 
graves que estão ocorrendo no meu Estado com relação à 
segurança. 

Sr. -Presidente, esta Casa e a Nação tomaram conheci
mento, há mais de um ano, do assassinato do ex-Senador 
Olavo Pi_re$. Esse crime continua sem solução até hoje. Em 
virtude disso, estão ocorrend9~ ein Rondônia, crimes e rftais 
crimes que ficam também sem solução. 

Agora, na campanha eleitoral, o problema começa a se 
agudizar, tomando proporções alarmantes. Recebi, hoje, do 
Diretório Municipal do PMDB de_Ariquemes, urna comuni
caçãO pedindo providências às autoridades federais com rela
ção ao pleito que se aproxima.-Passo a· lê-la: 

.. Diante de tantos fatos ocorridos em Rondô
nia, especificamente-em A:Oquemes, nós, do Par
tido do Movimento Democrático Brasileiro - au
toridades competentes do País, a fifu de que possa
mos dar nossa contribuição. Assim, relacionamos 
várias ocorrências e suas datas, sendo a mais mar-
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cante a morte do Senador Olavo Pires, em setem
bro de 1990. 

Julho de 92 - Ariquemes - quinze tiros 
na madrugada, na residência do Promotor de Justi
ça, Dr. Antônio Salvador Jacomini. 

Agosto_de 92- Ariquemes --cinco tiros, 
de madrugada, na residência da Dra. Nelcy dos 
Santos Braga - Delegada de Polícia e candidata 
Vice-Prefeito pelo PTR. 

Agosto d_e 92- Aríquemes- iTICêndío, em 
plena madrugada, na TV Cidade, que foi socorrido 
pelos vizinhos. 

Agosto de 92-Ariquemes- morte de Alicio 
dos San1os, du_rante comício no setor 09 do candi
dato Nobel Moura, PTR. 

Agosto de 92- Ariquemes- inerte de Ulis
so Moreira da Silva, 'a facadas', durante comício 
realizado no setor 09 do candidato Nobel Moura, 
PTR. 

Setembro de 92- Ariquemes- derrubada 
da antena da Rádio Ariquemes, cUjo proprietário 
é candidato a prefeito pelo PFL. 

Setembro de 92 - Ariquemes -·o caridídatO 
a prefeito, pelo PMDB, Confúcio Aires Moura, 
recebeu, por telefone, ameaças de tiro em sua resi
dência. 

Ouro Preto do Oeste -roort~ a tiros do presi
dente do PT, em pleno comício. 

Jaru - morte a tiros do presidente do PFL, 
advogado Aparício da Paixão. 

Rio Crespo - tiros de madrugada na casa 
do candidato a prefeito do recém-criado municí
pio. 

A descrição, coincide com o pleito eleitoral, 
ou seja, 60 dias antes da sua reali:z:ação, sendo, 
então, sem dúvida, problemas políticos que trazem 
insegu:rança e medo a nossa gente e cand~~at_<?,S-

Exposto a V .Ex•, solicitamos o empenho com 
a segurança de todos os candidatos e eleitores de 
nosso Estado e Município. 

Cremos-que à presença de tropas federais-da
rão tranqüilidade as nossaS famílias, pois ocorrên·· 
cias desagradáveis têm denegrido e empobrecido 
o ncsso Estado.' 

Veja, Sr. Presidente,_o que está acontecendo n9 Estado 
de Rondônia com a- insegurança na campanha eleitoral. Lá 
é um perigo hoje se fazer comícios ou campanha eleitoral. 
É em virtude disso que a Coligação 'Feliz Cidade', da cidade 
de Porto Velho, pede forças federais para as eleições do Es
tado. 

Estamos aqui, hoj~. chamando a atenção das autoridades 
para o grave problema de insegurança no Estado de Rondônia. 
Veja, Si. Presidente e Srs. Senadores, a que ponto chegamos. 
É preciso que se tome providências agora, porque, se elas 
vierem após o pleito, já não adiantarão maís. É preciso impedir 
novos assassinatos e agressões. Este é o apelo dramático qúe 
fazemos às autoridades federais. Chamamos até a atenção 
do TSE, para que envie lropas federais para o Estado de 
Rondónia, para garantir o pleito do dia 3 de outubro. A 
cada dia, mais e mais incidentes estão ocorrendo na campanha 
política. Temos certeza de que o Governo do Estado tem 
feito a sua parte, o seu esforço; mas não tem- coibido esses 

assassinatos e agressõe~ que estão ocorrendo no Estad_o. É 
possíveç até, Sr. Presidente, que a impunidade ocorrida pelo 
não esclarecimento do assassinato do Senador Olavo Pires 
tenha dado margem a que esses incidentes de campanha polí
tica tenham recrud~scido lá no Estado. 

Então, repito este apelo para que as autoridades federais 
do TSE aceitem o pedido de envio de tropas federais para 
garantir o pleito nào somente na cidade de Porto Velho, mas 
também em todos os municípios do Estado, de forma que 
tenhamos uma eleição tranqüila, sem sobressaltos, sem esses _ 
assassinatos que estão deixando a população insegura. 

Pa11so a ler o que foi noticiado no jornal Alto Madeira, 
de Port0 Velho, de 12 de setembro de 1992: 

"Feliz Cidade" (que é o nome da coligação) 
pede forças federais nas eleições em Rondônia. 

Os presidentes do PT, PSDB e PMDB munici
pais, membros da coligação 'Feliz Cidade', mesmo 
afirmando que 'confiam na-integridade, na inde
pendência e na imparcialidade da Justiça Eleitoral 
de Rondônia', solicitaram ao presidente do TRE 
que requisite tropas federais para 'a garantia de 
um pleito livre e independente em Porto Velho 
e também para todo o Estado'. 

E hoje recebo esse apelo do Diretório Municipal do Esta
do -quanto a esses assassinatos, ·esses -incidentes que estão 
ocorrendo no Estado. 

Continuando, Sr. Presidente: 
"Num documento de quatro laudas e 92 li

nhas, Israel Xavier Batista (PT), Francisco Paulo 
Araújo (PMDB) e Fleury Azevedo ((PSDB), colo
cam sob suspeição o governador Osvaldo Piana 
e o prefeito Chiquiliro Erse ao citarem que os 
dois estão 'trabalhando a favor dos candidatos 
de sua preferência' e afirmam, citando vários ca
sos, desde o assassinato do senador Olavo Pires, 

_passando pelas recentes mortes do vereador J as mo 
Pereira (Ouro Preto) e do presidente do PFL ja
ruense Aparício Paixão, que 'infelizmente no Esta
do, nos últimos tempos, vêm ocorrendo sérios inci
dentes que, de maneira di reta ou indireta, têm 
perturbado a paz necessária aos pleitos livres e 
soberanos. 

Os três presídentes municipãis da coligação 
"Feliz Cidade", em Porto Velho, afírmam mais
ao desembargador Lourival Mendes que a Secre
taria de Segurança do Estado está totalmente omis
sa e acéfala de meios materiais e recursOS da reali
zação de suas fundamentais obrigações.' 

Sr. Presidente,-recebi esse apelo também do Diretório 
Municipal de Ariquemes para levar ao conhecimento das auto
ridades federais a insegurança em que se encontra o Estado 
de_ Rondônia quanto ao pleito que se aproxima, no dia 3 
de outubro. É um apelo até dramático que fazemos para que 
tropas venham a garantir o pleito no Estado, para- que o 
cidadão vote livremente e com segurança e que os candidatos 
pos&am ficar seguros da sua integridade física. O Governo 
do Estado de Rondônia, a Polícia Militar e a Polícia Civil 
não têm recursos materiais para- d<ir ã devida seguranÇa ao 
pleito de 3 de outubro. Portanto, este é o meu apelo, este 
é o meu pedido a essas autoridades, e creio até que o Governo 
do Estado está fazendo todo o esforço para dar alguma segu-
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rança, mas não existem condiçõc~.s materiai$ para isso. Portanto 
é o Governo Federal, são as tropas federais que hoje têm 
de garantir o pleito estadual. Espero que depois não se diga 
que não levamos ao conhecimento da Nação o que está ocor
rendo no Estado quanto à questão da insegurança. 

Eram eSsas as minhas considerações afunde dar conheci
mento à Nação desse grave problema que leva os candidatos 
e a população a terem pavor da aproximação do pleito de 
3 de outubro.(Muito be_m!) _ 

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Arag4_o, 
o -sr. Nabo r Júnior deixa a cadeira da presidência,- que 
é ocupada pelo Sr. João França. 

O SR. PRESIDENTE (João França)- Concedoa palavra 
ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB·AC. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

DoiS fatoS destacados hoje pela imprensa nacional mete
cem algumas considerações de nossa parte. 

O priineiro deles relaciona-se às manifestações verificadas
ontem, no Rio de Janeiro, por ocasião da chegada dó senhOr 
Presidente da República, Fernando Collor de_Mello, ao Hos
pital Pró-Cardíaco, para visitar a su~nrtãe enferma, ali inter
nada. 

Sem prejuízo ao -respeito dedicado ao direjto constitu
cional de liberdade de expressão, atitudes como essas, partidas 
de um grupo de jovens, no Rio de Janeiro, poderiam ser 
evitadas,pois naquele momento, o Presidente da República 
comparecia ao hospital, para levar apoio moral e solidarie
dade à sua veneranda mãe, cujo estado, segundo os boletins 
médicos, revela uma certa gravidade. 

Não queremos mudar nossa postura contrária ao atual 
Governo, dentro das diretrizes- traçadas pelo nosso Partido; 
concordamos integralmente com as providências que a Oposi
ção está tomando, visando à aprovação do pedido de impeach~ 
ment, por parte da Câmara Federal, para que o Senhor Presi
dente da República possa ser julgado pelo Senado da Repú
blica, mas não aprovamos esse tipo de manifestação. 

Apoiamos sim, as demonstrações espontâneas que estão 
sendo realizadas em quase todas as capitais brasileiras, pre
gando o impeachment do Senhor PreSidente da República, 
como resultado dos fatos apurados pela CPI, que concluiu 
recentemente os seus trabalhos no âmbitp do COII_~esso Na-
cional. - -- -

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

O SR. NABOR JÚNJOR -Com muito prazer, concedo 
o aparte a V .Exa. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V.Ex• tem toda razão quando 
manifesta a sua opinião, neSte momentO, contrária àquelas 
manifestações ocorridas ontem na porta da clínica Pró:.:Car
diáco, no Rio de Janeiro. Todos temos q~e ser solidários 
e rezar pela recuperação de dona Leda Collor, que não tem 
nada a ver com os fatos políticOs que estãO· ócOITéndo no 
País. Mas temos também que examinar essas questões e verifi-
car que o fato tem um significado muito grande, porque, 
num instante de dor como aquele, em que o PreSidente e 
seus fan:iiliares acorriam à_clínica para saber, inclusive, o que 
es.tava acontecendo com dona Leda, esse ato adquire um signi-

ficado de repúdio muito grande, não merece nenhuma CQflsi
deração favorável. Solidarizo-me, por conseguinte-, à manifes-
tação de V.Exa. Esse episódio não deveria ter ocorrido. Mas 
tem esse significado, porque mostra o que poderia acontecer 
se, numa hipótese que considero totalmente improvável, a 
Câmara viesse a evitar o processo, pelo Senado, do Senhor 
Presidente da República. Isso mostra até a que ponto pode 
ir a revolta da população. Por isso manifesto neste aparte 
a opiníão favorável ao pronunciamento de V. Ex~, deixando 
fixada essa questão para mostrar o que pode acontecer se 
houver qualquer manifestação contrária à opinião popular. 

. . O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço a V .EX' pela partici-
pação no meu discurso. Eu, também, temo pelo desdobra
mento dessa· crise, ilustre Senador Jutahy Magalhães. Temo, 
inclusive, que o Presidente da República perca totalmente 
a sua autoridade, a ponto de não poder mais participar de 
uma solenidade, visitar os Estados ou comparecer a eventos 
futemacionais, representando o nosso País. Agora mesmo, 
aliás, Sua Excelência deixou de comparecer à solenidade 
de instalação da Assembléia das Nações Unidas, na qual cabe
ria ao Brasil, por seu- Chefe de Estado, fazer o discurso 
de abertura. 

Tememos por tudo isso. 
Sabemos que hoje cerca de 85% da população desaprova 

a atuação do Governo Collor, não só em virtude do fracasso
da sua política económica, que se multiplicou em fracassos: 
não conseguiu debelar a inflação, nem recuperar o País do 
atraso acumulado há tanto tempo e que agravou ainda mais 
o quadro social com o desemprego, a recessão e a falênCia 
de milh~res e milhares de empresas. Tudo isso faz com que 
nós, homens públiCos. temamos pela sorte do Brasil, amea
-çado pela coritinuidade de um governo totalmente desacre-
ditado perante a sociedade. --

Apesar das firmes posições político-partidárias, todavia, 
não apoiamos esses fatos, porque deve-se respeitar o momento 
que a família Collor está vivendo, de grande preocupação 

com a saúde da genitora do Senhor P_residente da República, 
Sr' Leda Collor de Mello. 

O Sr. Carlos Patrocúúo - Perm!te_-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Nabor Júnior? -

O SR. NABOR JÚNIOR- Com prazer, ouço V.Ex•, 
nobre Senador Carlos Patrocínio-. -

O Sr. Carlos Patrocínio - GõStaria, também, de me 
solidarizar com V.Ex~. porque foi depririlente, ontem·, aqu-ele 
espetáculo de vaias ao Senhor Presidente da República e à 
sua família, por ocasião da internação da sua genitora. Essa 
sen~ora, mais do que qualquer outra pessoa do Brasil, é quem 
mais sofre. TalveZ sejá ã maior vítima de tudo isso que está 
acontecendo no Brasil, pelo fato de ser mãe~ até porque 
sabemos que toda essa crise Surgiu do seio da sua fanu1ia. 
Perdi minha mãe há três meses e sei o quanto é doloroso 

ver a nossa genitora, nossa querida mãe enferma. Manifes
- tações contrárias dessa espécie são deprimentes. Entendemos 
que o jogo-democrático está sendo travado de maneira aberta, 
limpa, nos foros competentes, quer seja no Congresso-Nacio
nal, no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral 
da República. De maneira nenhuma, podemos admitir qtie 
manifestações dessa espécie ocorram no Rio de Janeiro, quan
do está em estado gravíssimo a mãe do Presidente da Repú-
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blica, que merece de todos nós o mais alto respeito, porque 
sabemos que é uma pessoa das mais dignas e que, segundo 
já afirmamos~ talvez seja a que mais sofra com tudo_ o que 
está acontecendo à Nação brasileira. Portanto, quero solidari~ 
zar-me com V.Ex• e abominar também essas manifé:stações. 
Creio que faltou discernimento àqueles que vaiaram o Senhor 
Presidente ou que se manifestaram contrariamente à sua pre
sença ali. Esse é um momento _familiar, um m_omento su_blime 
da vida de qualquer família; creio que transcende a toda 
e qualquer manifestação de repúdio a determinados atos. _ 

O SR. NABOR JÚNIOR- Muito obrigado a V.Ex•. 
Portanto, na abordagem desse primeiro fato, Sr. Presi

dente, quero deixar bem claro: nós, do PMDB, que estamos 
engajados na campanha de mobilização popular contra o atual 
Governo e em favor do impeacbment, desaprovamos fatos 
como o registrado ontem em frente à Clínica Pró-Cardíaco, 
no Rio de Janeiro, onde se encontra internada.. 3:. genitora 
do Senhor Presidente da República. 

E vou mais além: nenhum partido político que, no mo
mento, exerça atividade oposicionista ao atual Governo, teve 
participação direta nesses acontecimentos, provavelmente 
promovidos por estudantes ou pessoas-que não souberam ,fazer 
uma avaliação de sua oportunidade. 

Acreditamos que esses fatos não se repetirão e que toda 
futura manifestação, em qualquer cidade brasileira, terá cu
nho eminentemente político, para assegurar a aprovação do 
pedido de impeachment que a Câmara dos Deputados deve 
apreciar nos próximos dias. 

Outro fato também bastante lamentável aconteceu na 
última quarta-feira, por ocasião de um jantar oferecido ao 
Presidente da Caixa Económica Federal, pelo Deputado do 
Paraná, Onaireves Moura, do PTB, quando o Senhor Presi
dente da República, usando da palavra, atingiu a honradez 
de consagrados homens públicos, como Ulysses Guimarães, 
o Presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, o Senador José 
Sarney e pessoas de sua família , além de outras pessoas 
que hoje são responsáveis pela Oposição. 

Jornal do Brasil hoje publica a seguinte man
chete: "COLLOR EXPLODE EM DISCURSO 
A PARLAMENTARES" -"O Presidente usa ter
mo de baixo calão, xinga lbsen de golpista imoral, 
Sarney de corrupto e Ulysses de esclerosado." 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, assim como conde
namos o procedimento das pessoas que, ontem, em frente 
à Clínica Pró-Cardíaco, do Rio de Janeiro, procuraram atingir 
o Senhor Pre...sidente da República com extemporâneas mani
festações de protesto, também queremos côndenar, da manei
ra mais Yeemente possível, esse comportamento do Senhor 
Presidente da República, que não condiz com a responsa
bilidade e decoro do cargo de Chefe do Estado. 

Creio que as primeiras qualidades a serem exigidas de 
qualquer estadista, em um País democrático como o Brasil _ 
são a serenidade e a responsabilidade. 

O Senhor Presidente da República, naquele momento, 
segundo informações de jomais_e pessoas_ que lá estiveram 
para participar da citada homenagem, cometeu agressões que 
não condizem com o ca_rgo que ocupa, desdobrando~se em 
usar palavras de baixo calão, proferidas na frente de senhoras, 
de esposas de Senadores e Deputados, da própria família 
do Deputado que promoveu aquele encontro, aquele jantar. 
Consta, inclusive, que Sua Excelência sequer atendeu ao 

Ministro Ricardo Fíúza, que fez acenos ao Presidente da 
República para que Sua Excelência se contivesse nas suas 
afirmã.ções, nas suas agressões. 

O Porta~ Voz da Presidência da República diz que se trata
va apenas de um desabafo. Ora, todos nós temos o direito 
de desabafarmos, mas em momentos oportunos, quando nos 
sentimos ofendidos, mesmo assim usando palavras não agres
sivas. não ofensivas à moral pública. O Senhor Presidente 
da República usou termos que atingiram a população brasi
leira, atingiram a imprensa. 

Não vou repetir aqui os termos usados pelo Senhor Presi
dente da República naquele jantar, porque os jul_go até ofen
sivos à dignidade desta Casa e da própria sociedade brasileira. 
Na verdade, ficou demonstrado que o Senhor Presidente per
deu a serenidade, e quando um Chefe de Estado profere 
palavras de baixo calão na presença de mais de 200 pessoas 
- Deputados, Senadores, familiares de Parlamentares -
fica claro que está totalmente perdido. 

O Sr. Fernando Collor de Mello está totalmente sem 
condições de continuar exercendo a maior _Magisl:rãtura do 
PaíS,- que é a Presidência da República! 

O Sr. Jlltaby·Magalhães- Permite-me V.Er" um aparte?. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Com muito prazer. concedo 
o aparte a V.Ex~. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Da mesma forma que mani
festei minha concordância com a parte inicial do pronuncia
mento de V .Ex\ desejo -agora com mais ênfase - mani
festar o meu apoio às palavras cj_ue V .Ex~ vem proferindo. 
É inaceitável que o Presidente da República use os termos 
que o Senhor Fernando Co_llor empregou para se dirigir a 
uma platéia como aquela, de Deputados e de pessoas da socie
dades, incluindo senhoras, referindo-se a políticos brasileiros 
que dele discordam. Leio, no Jornal do Brasil, que o Porta
voz disse que "a conversa foi muito livre, franci e espontânea, 
entre amigos". No momento em que o Senhor Presidente 
da República usa os termos que empregou, fica demonstrada, 
prime.iro, uma falta de decoro totaL Mais d.o que isso_, parece 
- isso nos impressiona - que foi uma manifestação de um 
deseq-uilibrado, de uma pessoa que está-inteiramente fora 
de si, que perdeu a razão. É possível um país ser dirigido 
por alguém que perdeu a razão? O Senhor Presidente da 
República deu, como vem fazendo nas últimas manifestações 
- por exemplo, quando desafiou o povo a ir às ruas de 
verde e amarelo -uma demonstração de total desequilíbrio. 
Sua Excelência, agora, mostra que a gravidade de sua doença 
está aumentando. Portanto, não tem mais a menor condição 
de permanecer no poder. Se fossem dadas _respostas nos mes
mos termos utilizados por Sua Excelência, assistiríamos a uma 
verdadeira "baixaria" neste País. Felizmente, os atingidos não 
estão respondendo da mesma ma_neira pela qual foram agredi
dos. Estão e\· Jenciando um equilíbrio que 9 Presidente da 
República não te~. Por iSso, quero-mãnifestãl" solidariedade 
a V. Ex~. que está fazendo uma análise, uma avaliação correta. 
Não é esse o caminho. O caminho _do Senhor Presidente da 
República seria demonstrar sua inocênciá. Sua Excelência 
nunca_Sf?_man~estoll sobre sua inocência, não apresentou ne-
nhum documento, nenhuma proVa, nenhurria palavra SObr-e 
sua possível inocência porque não tem como se defender. 

Entristece-nos constatar que ainda temos esse tipo de pessoa. 
Quero aproveitar o pronunciamento de V.Er para desfazer 
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lc!ncia convenceu a população brasileira e a classe poiftica 
'da sua inocência. Pelo contrário, cada vez que Sua Excelência 
procurou se defender, ainda agravou-mais a situação, confor
me_ está sendo noticiado diariamente. Os fatos_estãº a demons
trar o envolvimento do Senhor Presidente da República nos 
'fatos denunciados. 

Comprovada a prática de irregularidades na atual. adnii
·nistração, é dever do CongreSSO tomar as providênci~s cabíveis 
para saná-las, cumprindo o ~mpromisso ass~do com a 
população brasileira por ocas1ao da nossa ~le•çao. Se:_ nós, 
homens públicos, inclusive parlamentares, mcorrermos ~m 
qualquer erro, existem leis para serem aplicadas. Ainda, f:Io 
ano passado, a Câmara dos Deputados cassou ,o mandato 
de um deputadb por envolvime~to em tráfico de d~~gas. f.'~· 
então, as leis que punem os cnm.es de responsabilida&:· do 
Senhor Presidente da República, como punem os de gover
nador e os de prefeito: se as evidências estão a demonstrar 
que realmente houve esse envolvimento do Senhor President' 

1 
da República com o famigerado esquema PC, não cabe outra 
alternativa a não ser, de acordo com a lei, o Congresso Nacid
nal julgar o Senhor Presidente da República, facultando-lhe 
demonstrar sua inocência, comprovar, através de documen~ 
tos, que está isento das imputações pela prá!ica de atos lesivos 
aos interesses nacionais. O que não se admite é o fato denunM 
ciado: em,. pleno regime democrático, quando é assegUrado 
o direito le cada um expressar o seu pensamento, quando 
respeitamos o contraditório, e o· Senhor Presidente da Rcpú.
blica tem mecanismos, os mais diversos, para expressar a sua 
opinião sobre todos os acontecimentos nacionais e atÇ interna
cionais abandonando isso tudo, Sua Excelência venha a usar 
term~ chulos para reagir- às acusações comprovadas na CP~. 
Q que a Oposição está fazendo neste momento é cumpra 
COip seu dever. 

Vamos apurar os fatos, vamos instaurar o processo. O 
Senado é q11em vai julgar. 

O Senado ~ai se reunir sob a presidencia do Presidente. 
do Supremo Tribunal Federal. O Senhor Pr.Siden!<> da Repd
blica vai ter amplo direito de defesa durante toda a fase do 
processo. Vai poder apresentar as proyas q'Ue diZ ter, para 
destruir todas as denúncias acolhidas pela CPI. Então, vamos . 
proeeder democraticamente, dentro da lei e da ordem. NilO 
queremos absolutameJ1te o'fender a dignidade pessoal do se
nhor Presio;leotedllll.épública nem de pessoa, alguma da sua 
famfiia od da sua 'lntfmidade. Mas exigimos tamb6m respeit\) 
~.com 'aqueles ~ue tém o dever neste ~olile~to, Sr.~: 
dente, Srs. Senadores, de zelar pelo bom nome do País, em, 
defesa d inféresses maiorec<la popo\açãq brasileira. 

Espero que fatos tomt6 eose nãe se !'epltam; para que' 
Qáo venhamos n<nOllllellte K.trib~a do Senado Federal '!:'Zi 

'rar acolftecimentos que ruto·eolidizem com os foros de 
a.ilizada, cabíveis ao Brasil. liso fica - "?""' diae c ~to 
-para discussão de esquina ou.de boteqwm. Numa reuniãó 
política e social, com a participaçio de ~tares e suas 
respectivas famflias, nio se admite um pron~ts··' 
moldes daquele que foi feito pelo Senhor~~ ~-' 
blica na últim.a quarta-feira, dúlallte o JJID!ar na ~DCJll'. 
de um Depútado ptclenl do PTB do l'aniD6· 
- Era ~tple-tinll!l a dizer, Sf. Preiidenic. (MUit'! béml) 

- ·oa;~(JotbFrai.ç.)-~a.,.._. 
jo nol>re Semoclo<.CW Diu. . • 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB-RR. Pronuncia o seguinte 
discuao. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

É lamentável que, diap.te de fatos importantes q~e hoje 
passa a Nação brasileira, eu venha a Crazer a; plenário uma 
qu"'!táO paroquiana da. polllica de Roraima. . . . .. . __ 

..0 Estado foi criado em 1• de janeiro de 1991, e o Gover
nador do Estado nomeou os desembargldores, sendo um deles 
advogado de defesa do Governador do Estado e também tra
balhava,, na época, como advogado. nas questões eleitorais_ 
de S.Exa. Este senhor, Dr. Luiz Gonzaga Batista, hoje é 
Desembargador Corregedor Eleitoral do Estado e tem de
monstrado muita parcialidade nas eleições que se prooessam 
em todo o Estado. Com flllgrant~ desresP.ito ãs lei$, recente
mente esse Desembargador.não at!atou uma decisáo do Tribu
nal SUperior Eleitoral, eni.Vflagrante crime de responsabili
dade. 

Voltamos ao Tnbunal, solicitamos que fossem até Rorai
ma o Corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. E o Ministro 
Paulo Brossard designou o Ministro Américo Luz para ir até 
Rorruma verificar la loco as irregularidades. O Ministro retor
nou de Roraima, ouviu membros da Assembléia Legislativa, 
ouviu membro:s da OAB, ouviu políticos locais e at~ a própria 
Corte de Desembargadores do;Estado .• 

Entáo, assim que chegnu, o Ministro novamenf' man~eve 
a liminar que· havia exarado em atenção ao nosso pedido, 
e novamente, anteontem, :e Tribunal RegiQnal Eleitoral não 
acatou _a liri:tinar do Tribwial SuPerior, Dum flagrante desres
peito ai> Tribunal Su!'C'I"iof Eleitoral. Faço, nes1e momento, 
esta denúncia e solicitó ao Ministro Paulo Brossar_d provi~ 
dl!ncias e a imediata interv!'nçáo no Tribunal Regional Elei
toral de Roraima para que Jiossamos ter paz. Quem vai decidir 
essa eleição é o povo de Róraima, como sempre fez. . 

- Sr~ ·Presidente, sempre fiz o possível para não trazei' as 
questiúnculas da polítiC!l paioquiana enfrentad.a pelo autorita
rismo do Sr. Governador do Estado, Gostaria que a Nação, 
soubesse que o Tribunal .Superior Eleitoral eslt sendo desmo
ralizad<> pelo Tribunal Regipnal Eleitoral do Estado de Ro-
raima. · - . , 

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

O SR. I'Rl!SIDENTE (J9fio França) -Não há mais ora
dores inscritos. 

. A l'~eoidência vai ence"'"'ar os tra~os, .desigt!lllldO plll"à 
a .._o 9rdinária ile segunda-feira, a<seguiiite 

ORDEM DO DIA 

1 PROJETO DE LEI DA c_.:\.MARA 
N° 40, DE 1992 

{Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, "ctt~ 
do Regimento Interno.) 

Votação em turno 6nico, do Projeto de Lei da cama
ra no 40, de 1m (n° 2.679/'12, na Casa de origem), de inici~· 
tiva do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composi
ção e a organizaçAo interna do Tribunal Regional do Traba
lho da 15• Região, com sede em campinas (SP), e dá outras 

,_providencias, tendo . 

PARECER favorável, proferido em.Pienárlo, Relator: 
;Senador Beni Veras 
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2 PROPOSTA D_E EMENDA À b) de Const!tuiçlio, Justiça e Cidadania . 
CONS11TUIÇAO __________ Projeto de Lei ào Senado n° _140, de 1992, de autona 
No 6, DE 1992 do Senador Ronan -Tito, que dú nova rcdação aos artigos 6°) 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emen- itens I c II; 159, § 1°; 160, caput e parágrafo único; 164, ca-
da à Constituição -~-o 6, de 1992, de a~toria do Sen?.dor ~oâ? put, 169, caput, do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro 
França e outros SenaQ.ores, que modifica a rcda~o do mct- de 1941 - Código de Processo Penal. 
so XVI do art. 49 e do "caput" do art. ?31 da Ccnstituiç~o P dfa: 21-9-92 
Federal. (4' sesslio de discussao.) Último dia: 24-9-92 

I - PROPOSIÇÚES QUE DEVERÃO 
FTGU}'_.;_p. EM 0RDE!.! PODIA NAS TRês 
S:::..SS0!õS .ORDD'ARIAS SUESEO'OEN'!E5 

ill- PROJETOS EM FASE DE APRESENTAÇÃO DE 
E~ENDAS PERANTE A COMISS.h.O DE 

RELA-ÇOES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

(-"-'t- 170 § 2", "c", do Regimento Interno) (Art. 376, "c", do Regimento Interno) 

Dh 22-9-92, terça-feira 
PRAZO ÚNICO Projeto de Lei do Senado no 318, de 1991-Coropleroen

tar, de auroria do Senador Maurício Corrêa, que determina 
o.; ca:::os t!r!l que as forças estrangeiras possam transítar pe~ Projeto de Decreto Legislativo n°81) de 1992 (n° 111/91, 
io t~rritóriO nacional ou nelç pcrman~cer temporariamente, na Ornara dos Deputados), que aprova o texto do Protoco~ 
mediam e pcrmissao do Presidente d.a RepClblica, indepcnden"" lo sobre as Comernoraçocs dos Desc.obrirncntos· Portugueses, 
te da <:!utorização do Congresso Nacional, nos termos do diS· cele::rado entre o Governo da República Federativa do Era~ 

..posto nos arts. 21, inciso IV, 49, inciso II, e 84, inciso XXII, sil e o Governo da Repúbilca Portuguesa, em Brasfiia, em 7 
da Constituição Federal. . de maio de 199L 

Mensagem nr.~ 280, de 1992, do Senhor Presidente da 4o úia: 21-9-92 
República, solicitando autorização para contratar operação Último dia: 22-9-92 
de crédito externo no valor· equival~nte a oitenta milhões Projçto de Decreto Legislativo no 82, de 1992 (n° 187/91, 
de dólares norte-americanos, junto ao Banco Interamerica- na Câmara dos Deputados), que aprova o texto entre a Rep6-
no de Desenvolvimento - BID, destinada ao financiamento blica Federativa do Brasil e a República Italiana, sobre Coo
do Prograrna de Modernizaça.o Tecnológica da Agropecuária peraçao no Domfnio do Turismo, celebrado em Roma, em 
na Regi ao Centro-Sul. (Art. 172, I, do Regimento Interno-) 11 de dezembro de 199!. · 

Projelo de Decreto Legislativo n° 76, de 1992 de auto- 4° ~ia: 21_-9-92 
ria do Scm~c,ior Fernãndo Henrique Cardoso, que susta a apli- Último dta: 22-9-92 
caçao do "caput" do art. 13 da Lei Delegada no 13, de 27 de Projeto de Decreto Legislativo no 83, de 1992 (n°190/92; 
agosto de 1992. na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protoco-

Dia 23-9-92, quarta-feira lo para Sol?ça.o de Co~trovérsia~, ~eiebrado e.?trc a Repébl~ .. 
Projeto de Lei do Senado no 112, de 199!, de autoria ca Fcderauva _do Bra'>t~, a. Repu_b1Ica Argenqna, .a Repúbh· 

do Senador Nelson carneiro, que determina a instalação de ~ do P~ragual e a Republica Onental do Uruguai, em llrasf
equipamcntos antipuluiçao em vefculos automotores de uso ha, em ~7 ~:dezembro C:e 1991. 
urbano (art. 172, I, do Regimento Interno). 4 ~'"· 21_-9-92 

. . . Último dta: 22-9-92 
DJa 24-9-92, qumta-fetra: 
Projeto de Decreto Legislativo no 65, de 1992 (n°78(91, IV_ GOMISSÔES TEMPORÁRIAS 

na Câmara dos Dep~tados), que aprova o texto do Pro_toco- 1. Destinada 3 examinar 0 Projeto (.]e Lei da camara 
lo_ ~e Emcnc;i~ ao art1go 50 (a) da C?nvençao sobre Av1ação no 118 de 1984 que institui 0 Código CiviL 
CiVIl Internactanal, conclufdo em Chicago, em 7 de dezembro ' ' 
de 1944. Composição 

Presidente: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
ll-PROJETOSEMFASEDERECEBIMENTODE Vice-Presidente: Senador Wilson Martirn 

EMENDAS PERANTE AS COMISSÕES Relator: Senador Josaphat Marinho 
a) de Assuntos Sociais 
Projeto de Lei do Senado no 107, de 1992, de autoria 

Titulares 

do Senador cesar Dias, que dispóe sobre a exploração, pes- Amir Lando 
quisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas e na Antônio Mariz 
faixa de fronteira. Cid Sabóia de Carvalho 

· 4° d!a: 21-9-92 
Último dia: 22-9-92 · Josaphat Marinho 
Projeto de Lei do Senado n°· 139, de 1992, de autoria Guilherme Palmeira 

do Senador Humberto Lucena, que acrescenta parãgrafo a 
artigp da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispOe so
bre a penhora de bens, nas execuções trabalhistas. 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PTB 3" dia: 21-9-92 _ 
Último dia: 23-9-92 Louremberg Nunes Rocha 

Sup!cntca 

Alfredo Campos 
Alufzio Be1.erra 

Mansueto de Lavor 

Hydekel de Freitas 
Carlos Patrocfnio 

Chagas Rcdrigues 

Levy Dias 
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PDT 
Maurfcio Corr~a 

FRN 
Rachid Saldanha Derzi 

PDS 
Esperidino Amin 

DIÁRIO DO CONGRESSO l.AqO!'IAL (S~á(). I!) . Sete!llbro de 1992 

PDC 
: Magno Bacelar Gerson Camata Moisés Abrao 

J únia Marise 

Lucfdio Portella 

O SR. PRESIIJENTE (João Frant;a) - Estli encemoda 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão iis II horas e 26 minutos.) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVII- N'l56 TERÇA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 1992 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 
art. 48, itein 28, do Regimento Interno, proll]ulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 51, DE 1992 

Autoriza a União a conceder garantia à operação de crédito externo a ser contratada 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, junto ao Export-Import Bank 
of Japan- EXIMBANK. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'' É a União autorizada a conceder garantia à contratação de operação de crédito externo, 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, junto ao Export-lmport Bank of Japan 
-EXIMBANK. 

Parágrafo único. A concessão da garantia referida neste artigo destina-se.à contrat_a_ção de operação 
de crédito externo no valor de até Y32,500,000,000 (trinta e dois bilhões e quinhentos milhões de ienes 
japoneses). destinada ao financiamento parcial do Programa Multisetorial de Crédito. 

Art. 2' As condições financeira> básicas da operação de crédito a ser garantida pela União são 
as seguintes: 

a) credor: Export-lmport Bank of Japan- EXIMBANK; 
b) valor: Y32,500,000,000 (tfinla e-dois bilhões e quinhentos milhões de ienes japoneses); . 
c) amortização: em dezesseis parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira 

em 15 de julho de 1995, mas não antes. de seis meses após a data prevista para o último desembolso 
e a última em 15 de janeiro de 2003; 

d) juros: semestralmente vencidos, em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano e calculados 
com base na taxa de "Long term Prime-Rate" japonesa, cotada no dia de cada desembolso pelo Industrial 
Bank of Japan; 

e) comissão de compromisso: calculada com base na taxa de 0,325% a.a. sobre aparcela não 
desembolsada do crédito, contada a partir -da data em que todas as condições precedentes ao primeiro 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁPICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL MANDEI. VILELA DF. MAGALHÁRS 
Dire~«.Oenl do Seu.do Federal 
AGACIHL DA SILVA MAIA 

Impresso sob responsabilidade da Ueu do Sou.do FCilcral 

Diretot &ccw.tivo 
CARLOS HOMERO VIF.lRA NINA 
Diretor Adaiailtrativo 

ASSINATURAS 

LUIZ ('..ARLOS BASTOS Semeatral ....................... -·-·-·--·-·-·----,...,...--_-·-·--Cr$ 70.000.00 
Diretor Iaduatrial 
l·l.ORlAN AUGUSTO COlmNIIO MADRUGA 
Oiretor Adjuto Tiragem 1.200 exemplares 

desembolso tenham sido satisfeitas. Se.mestralmentçovencidas, sendo o primeiro pagamento após a emissão 
do Certificado de Autorização; · · - ·· 

O comissão de administração: no valor de US$215,585.00 (duzentos e quinze mil quinhentos e 
oitenta e cinco dólares norte-ameii_çanos); __ 

g) despesas gerais: as razoáveis, limitadas a Y14,100,000 (quatorze milhões e cem mil ienes japone
ses) após a emissão do Certificado_ de Autorização, ni.ediante comprovação devendo ser pagas em cruzeiros, 
exceto aquelas incorridas no exterior, que só podem ser pagas em moeda nacional. _ 

Art. 3' A autorização ora concedida deverá ser exercida no prazo de quinhentos e querenta 
dias, contado a partir da data de publicação desta resolução. 

Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 17 de setembro de-1992.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 183' SESSÃO, EM 21 DE SETEMBRO 

DE 1992 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Aviso n? 711192, do Presidente do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando o Relatório 
das Atividades daquela Corte, referente ao exercício de 
1991, acompanhado das Atas das Sessões do 49 Trimestres 
do mesmo ano. 

1.2.2- Discursos do Expediente 
SENADOR CHAGAS RODRIGUES- Considera

ções técnicas sobre a modalidade de votação e as fu.ses 
processuais do processo de impeachment contra o PresíR · 
dente da República. 

SENADORNEY MARANHÃO..,..- Importância para 
o Estado de Pernambuco da conclusão das obras da Adu
tora do Oeste. 

1.2.3- Requerimento 

de 15 (quinze) dias, a contar do dia 14 do presente mês. 
Aprovado. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 40, de 1992 (n~ 

2.629/92, na Ca~a de orig1:m). de inkiativa do Tribunal 
Regional do Trahalhn, .que altera fl C!,)mp~lsi~<ÍO c a 
orgamzação intc1·na do Tribunal Rcgiünai do T1ati.tiho da 
15" Regi{lt), com sede cm Campin<.~s (SP), l~ d:i outras 
providências. Votação adiarla'por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à ConstitUição n\> 6, de 1992, 
de autoria do Senador João França e outros Senadores, 
que modifica a redação do inciso XVI do art. 49 e do 
caput do art. 231 da Constituição Federal. Em fase de 
discussão ( 4• sessão). 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR MAÚRO BENEVÍDÊS __:_A dura reali
dade da seca no Nordeste. Apelo da Arquidiocese da Forta
leza para a tomada de providências no sentido de amenizar 
o sofrimento da parcela carente da sociedade. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - A sone
gação :fiscal como rotina das empresas no BraSil. A ~efoi
ma Fiscal. 

Ns> 707/92, de autoria do Senador José Paulo Bisol, 1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
solicitando que seja considerado como licença o período são. 



Setembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESS()NACION~ (Seção II) . Terça~feira 22 7637 

1. 4- ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
N" 357 a 359/92 e 33/92 (Republicação). 

3- PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N' 53/92 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES . 

Ata da 183a Sessão, em 21 de setembro de 1992 
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Magno Bacelar e ÉJcio Alvares 

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

Alexandre Costa - Chagas Rodrigues - Élcio Álvares 
- Francisco Rollemberg - J alio Galmon - João França -
Jollo Rocha - Magno Bacelar - Nelson carneiro - Ney Ma
ranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 10 Srs. Se~nadores. H~vendo _ 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

. Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -·A Presidência 
recebeu do Tribunal de Contas da União o Aviso ri'? 711/92, 
de 18 do corrente mês, encaminhando, em cumprimento ao 
disposto no art. 71, § 49 , da Constituição Federal, o Relatório 
das Atjvidades daquela Corte, referente ao exercício de 1991, 
acompanhado das atas das sessões do 49 trimestre, do mesmo 
ano. 

O Expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Económicos, para conhecimento. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pronuncia 
o seguinte díscurso.)- Sr. Presidi::nte, Srs. Se:03.dofes: Dese
jo, na ses_são de hoje do Senado, fazer algumas· considerações, 
à luz do Direito Constitucional, sobre um assunto que vem 
despertando polêmica, a meu ver, injustificável: a modalidade 
de votação que a Câmara dos Deputados deverá adotar, quan
do tiver de autorizar, ou não, a instauração do processo e 

. do julgamento do Presidente da República pelo Senado Fe
deral. 

Além desse assunto, que examinarei apenas do ponto 
de vista jurídico, portanto, do po"nto de vista técnico, sem 
qualquer tonalidade político-partidária, espero também tecer 
algumas reflexões sobre a natureza·e o alcance desta autori
zação. 

Parece-me, Sr. Presidente, que do ponto de vista ji.lrfdico
coostitucional não se justificam essas· divergências, a não 
ser que possam ser examinadas à luz de interesses político-par
tidários ou de algum comportamento passional. E por ·que, 
Sr. Presidente, deve a modalidade de votação ser ostensiva 
ou, como normalmente se diz, aberta? Por quê? Comecemos 
pela Constituição.· · 

Em virtude de razões democráticas, em virtude de razões 
éticas, a votação dos Srs Senadores e Srs. _Deputados deve 
ser ostensiva. Esse é o priiicfpio geral, porque não somos 
donos do mandato; somos meros procuradores, mandatários. 
E aqueles que nos mandaram ao Congresso têm o direito. 
de acompanhar e de fiscalizar os nossos votos, os nossos pro
nunciamentos, enfim, a nossa atividade parlamentar. 

Mas, deixando de lado essas consideraç_õe_s, vamos ao 
Direito positivo, ao Direito objetivo. Comecemos pela Consti-
tuição. -

A Constituição diz, em seu art. 86: 

"Art. 86 Admitida a acusação contra o Presi
dente da República, por dois terços da Câmara dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante 
o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais co
muns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de 
responsabilidade . " 

Aqui não se fala em voto secr~.to._ Mas no art. 
52 lemos o seguinte: 

"Art. 52. Compete privativamente ao senado 
Federal: 

I - processar e julgar o Presidénte e o VlCe':"Pre
sidente da República nos crimes de re~ponsabilidade 
e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza 
conexos com aqueles;" 

Aqui, também, não se fala em voto secreto. Mas neste 
mesmo art. 52 lemos: 

"III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após argüição pública, a escolha de: 

a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta 
Constituição; 

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indi
cados pelo Presidente a República; 

c) Governador de Território; 
d) presidente e diretores do Banço Central;" 

Isso no mesmo artigo, Sr. Presidente; donde se conclui 
que a Assembléia Nacional Constituinte, ao aprová-lo, não 
se equivocou. E não fica aí; neste mesmo artigo, diz o inciso 
IV: 

"IV - aprovar previamente, por voto secreto, 
após arg-ição em sessão secre.ta, a escolha dos chefes 
de missão diplomática de caráter permanente;" 

Há mais um exemplo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
neste art. 52: o inciso XI reza: 
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"XI .~ aP.rovar, por maioria. absolut~ e por voto 
secreto, a exoiteração, de ofício, do Proc9.f8dOr-Geral 
da República antes do término de seu m.ahdato"; 

Logo, não pode haVer outra conClusão. Se a Constituição 
·quisesse que a autorização da Câmara fosse medianté voto 
secreto, teria assim determinado, como fez quando trata do 
Senado, 

'E o art. SI da Constituição, que já li, diz: 

"Art, 51 Compete privativamente à Câinara'dos 
Deputados: 

I - autorizar ··l?OJ: dois terços de seus membros, 
a instauração de proCesso contra o Presidente e o Vice
Pe*dente da República e os Ministros de Estado". 

A Constituição; portanto; Sr. Presidente, não quer que 
esta autorização seja por voto secreto, como· a Constituição 
não quer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o julgamento 
do Presidente da República, nos crimes de responsabilidade, 
aqui pelo Senado,~ja pqr voto secreto. Essa razão, a meu 
ver, já seri_a sUficiente para afastar. qualquet dúvida sobre 
o assunto. · · 

Entretanto, há mais, Sr. Presidente. O caput do art. 85, 
da Constituição Federal, que trata dos crimes de responsa• 
bilidade, diz: 

"Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos 
do Pre.sidente da República que atentem contra a COns
tituição Federal e, especialmente, oont:J'a: ... " 

No parágrafo único desse mesmo art. se lê o seguinte: 

"Parágrafo único. Esses Crimes serão df::fitijdos eril 
lei especial, que estabelecerá as normas de processo 
e jUlgamento". 

Faz referência a, uma :lei especial. Essa lei sempre foi 
considerada uma lei específica, de natureZa ordinárià. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, e o que diz essa lei ordiná;
ria? Inicialmente se discutiu se estava ou:- não em vigor a 
Lei n' 1079150, que trata dos crimes de responsabilidade. , 

Agora, não há neste país jurista sério, competente, qu~ 
deixe de reconhecer a volidade dessa lei. 

Eu poderia citar muitos constitucionalistas, mas vamos 
fiqar com o entendimento de um mestre. A questão, portanto, 
é saber se esta Lei n' 1079, de 10 de abril de 50 foi revogada 
DeixOu de ter eficácia, ou continUa ela a viger nos dispositivos 
que não contrariam a atual Constituição? E isso porque é 
uma lei de 1950, que foi promulgada sob à égide da Consti
tuição de 46 e nós, hoje, como sabido, estàmos sob o império 
da Constituição de 88. 

Mas o Professor Pinto Ferreira, em seus comentários à 
Constituição brasileira atual, 311 volume,- arts. 54 a 91, diz 
o seguinte, à página 609: 

_ "A Lei n' L}!79. de 10104150 tem validade no _!LUe nã_o 
contranar o e5p!rito e a letra da Constituição de 88." 

Emais: -

"A Constituição Federal 'alude a uma lei espe~ 
- nome usado por diversas vezes.-, porém o art. 
59, que trata do processo legislativo, não se refere a 
tal tipo de lei, pois nenhuma referência é feita a tal 
espécie normativa. Deve-se entendê-la como lei ordi
nária." 

E lei especial foi a terminologia usada pelas constituições , 
anteriores~ 

Então, -Sr. Presidente, não há a menor dúvida de que 
a matéria, em princípio, é regida pela lei de 1950. E essa 
lei, em diferentes artigos, fala em votação nominal. Podería
mos ler o art. 22 desta Lei n' 1079, de 10 de abril de 1950, 
, no Capítulo II, referente Acusação: 

"Encerrada a discussão do parecer. e submetido 
o mesmo à votação nominal, será a ~enúncia, com 
os documentos que a instruam, arquivada, se não for 
considerada objeto de deliberação." 

No art. 23 ocorre o mes~o: 
. "Encerrada a discussão do parecer, será o mesino 

submetido à votação nominal, não sendo permitidas 
questões de orde_m nem encaminhamento de votação." 

O Capítulo III: Do Julgamento, no Art.31, dispõe: 

"Enceirada a discussão, o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal fará relatório resumido da denúncia 
e daS provas da acusação e da defesa, e submeterá 
à votação nominal dos Senadores o julgamento." 

Então, a Constituição não exige voto secreto; manda a 
matéria para a lei especial. A lei especial, em dife"<J'IeS passa-· 
gens, quer na fase inicial, na ·Câmara, quer-no julgamento, 
do Senado, fala em voto nominal. 

Sr. PreSidente- e ã.qui Só paião afastat inteiram.entequal
quer dúvida: que é voto nominal? De ~acordo com o Regi- , 
mento do Senado e com o Regimento da Câinara, é quando 
a votação pode ser ostensiva ou secreta. A vo~ção ostensiva, 
entre outros processos, prevê o nominal. Portanto, não há 
a menor dúvida sobre este assunto. 

O Sr. Eldo Alvares- V.Ex• me permite um aparte, 
Senador Cbagas Rodrigues? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Ouço com prazer o 
aparte de V.EX'. 

O Sr. Eldo Alvares - Estou ouvindo com muita _atenção 
a sua apreciação, que envOlve, evidentemente, vários aspectos 
que se relacionam com o provável processo de IIDpeadunent 
do Presidente, aqui, no Senado da República. O ponto mais 

· importante, que vem sendo realmente objeto de muita discus
são - inclusive merecendo artigos e comentários de vários 
juristas -, é o da recePÇão da Lei n• 1.079, de 1950, pela 
Constituição vigente de 1988. Aconteceu um fato que precisa 
ser bem debatido, porque ele é o responsável por tudo que 
está-surgindo em tomo do processo de ._.-tremi: O Con
gresso Brasileiro não cuidou da lei especial referida na Consti
tuiçãO de 1988, que disciplinaria a forma de pr~_o Presi· 
dente· nos crimes de respensabilidade. E, logicamente, ficou 
a indagação: como é que devemos proceder agora, já que 
não há lei especial disciplinando o artigo constitucional? Te
mos que nos remontar a decisões do Supremo Tribunal Fede
ral. O Ministro ·Aldir Passaril!ho, ao examinar o mandado 
de segUrança requerido pelo Senador José lgnácio Ferreira, 
que envolvia uma CPI tamt»Jm com a mesma finalidade de 
apurar a responsabilidade do então Presidente José Samey, 
votando de uma maneira quase que isolada, ele deu a entender 
que a Lei n• 1.079 não seria aplicável na vigência da Consti
tuição de 1988. Posteriormente - e não tivemos por parte 
do Supremo Tribunal Federal o acórdão oficial, em virtude 
de as notas taquigráficas ficarem nas mãos do Ministro Aldir 
Passarinho -tivemos uma outra emenda, do M"mistro Sepúl"' 
veda Pertence, e acatada pelo Supr10mo Tnl>unal Federal, 
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que em linhas gerais deixou claro o pensam~nto do Supremo 
a respeito da questão. Naquilo que não fosse oolidente, a 
Lei n' 1079 seria re!"'pcionada pela Constituição de 1988; 
ou seja, nos dispositivos que conflitassem diletamente com 
o dispositivo expresso no texto constitucional, a lei não iria 
prosperar, mas nas outras hipóteses - e aí surge a hipótese 
do processo - não temos dúvida de que a Lei n' 1079 será 
adotada por inteiro, mesmo porque não poderíamos argüir 
em nosso prol a referência regimental, quando o nosso Regi~ 
menta faz alusão expressa ao funcionamento do Senado como 
órgão do Judiciário. É importante esclarecer que, no momen· 
to, não temos dúvida sobre a questão do voto aberto. Mesmo 
porque -V .EX' disse muito bem - um Senador e um Depu· 
tado Federal são detentores de um mandato que lhes foi confe
rido pelo povo, através do voto, e que deve ser exercitado 
com plena transparência. Nu.nl momento grave como este, 
não Ç lícito, não é dado a nenhum Senador ou Deputado 
omitir, de forma expressa, no momento adequado, o seu posi
cionamento. O que pressupõe o voto nominal? Na ocasião 
em que o Senador ou Deputado for convocado- para votar, 
quando então o seu nome será argüido pela Mesa, terá de 
declarar, enfaticamente, "sim" ou "não", de maneira clara 
e aberta. Mas vejo que o grande problema-e tenho. discutido 
o assunto em outras oportunidades - é exatamente a quem 
competirá a Presidência do processo de lmpoaclulleut, qUa:ndo 
sair da Câmara e ingressar no Senado e for reoepcionado 
mediante sessão própria. O meu entendimei:J.to é o de que 
o Senado da República, até no momento em que tivermos 
a comissão especial, levaria este processo até o instante em 
que fóssemos erigir o libelo acusatório contra o Presidente. 
A partir daí, seria convocado o Presidente do Supremo Tribu
nal Federal, que iria fazer a última sessão de julgamento. 
Esta me parece uma sessão, até certo ponto, bastante longa 
em termos de colher a prova e de produzir toda a parte proces
sual, na mesma audiência, concluindo com o julgamento do 
Presidente. Senador Chagas Rodrigues, as opiniões são valio· 
sas. V .Ex• tem sido sempre, tanto na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, quanto aqui no plenário, um dili
gente cultor das normas legais e regimentais. Tenho certeza 
de que V.EX', também, está fazendo um estudo muito perco
ciente a respeito da matéria, mas penso que temos de adotar 
por inteiro a Lei n' 1.079, de 1950, no que não for colidente 
com o texto- constitucional. E, aí - V .Ex• disse bem -, 
o voto não pode deixar de ser aberto. Mesmo porque tanto 
o Senador quanto o Deputado têm de prestar uma satisfação 
à Nação. nessa hora grave em que todo o País está acompa
nhando, até com certa perplexidade, a tramitação do processo 
de lmpeadlment, já na fase de admissibilidade na Câmara, 
e, posteriormente, chegando ao Senado, quando terémos a 
oportunidade de exercitar a nossa condição de juízes. A meu 
ver, essa discussão deve prosperar. Estamos na fase preliminar 
de um debate intenso, que há de sa~dir esta Casa. As opiliiões 
dos. Senadores, assim como a que V.Ex' emite agorã~ são 
muito valiosas. O eminente Presidente, Senador Mauro Bene
vides, está profundamente atento à tramitação do processo 
aqui no Senado, que deve ter os re~estimentos legais. Não 
tenho dúvida alguma em acatar a orientação do Supremo 
Tribunal Federal, que, não sendo confl.itante com o texto 
constitucional, prospera e há de viger, por inteiro, a Lei n~" 
1.079, de 1950. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Agradeço a V.Ex• o 
valioso aparte. 

Hoje, quero tratar apenas da modalidade da votação, 
assunto atualíssimo. V. Ex' já adiantou o problema, admitindo 
a hipótese de a Câmara autorizar o processo e o julgamento. 
Creio que a Câmara, dadas as circunstâncias que aí estão, 
cometeria um erro se não autorizasse o processo e o julga
mento, mesmo porque, só assim, o Senhor Presidente daRe· 
pública teria uma oportunidade para destruir as acusações 
que pesam sobre o seu Governo e s-ua pessoa. Estamos de 
acordo que a Lei n~" 1.079 continua em vigor naquilo que 
não contraria a Constituição vigente. 

Mas que é voto nominal? Voto_ nominal não pode ser 
voto secreto. Isso é- muito claro. 

O Regimento Interno do Senado é explícito: 

"Art. 289 A votação poderá ser ostensiva ou se
creta. 

Art. 290 Será ostensiva a votação das proposi-
ções em geral. 

Art. 291 Será secreta a votação: 
a) quando o Senado tiver que deliberar sobre: 
1) exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da 

República (Const., art. 52, XI); 
2) perda de mandato de Senador, nos casos pre

vistos no art. 55, § z~, da Constituição .. ~'' 

Mas o Regimento, acertadamente, não prevê votação 
secreta para o julgamento do Presidente da República. 

Diz o art. 292, do Regimento: 

"Na votação, serão adotados os seguintes proces-
sos: 

I - na ostensiva: 
a) simbólico; 
b) nominal ... " 

De acordo com o Direito Regimental, votação nominal 
é, necessariamente, votação aberta, ostensiva. Não há, portan
to, como querer levar a qualquer dúvida alguma pessoa; tudo 
é muito claro. Há uma velha expressão popular que diz que 
"não é possível" tapar o sol com uma peneira". Portanto, à 
luz da Constituição, à luz da Lei, à luz do Regimento do 
Senado, o julgamento do Presidente da República é por voto 
aberto, ostensivo~ nos crimes de responsabilidade. 

Sr._presidente, o Regimento Interno da C~, no art 
188, diz o seguinte: · · · 

"A votação por escrutínio secreto far·se-á pelo 
sistema eletrônico, nos termos do artigo precedente, 
apurando-se apenas os nomes dos votàntes e o resul
tado final, nos seguintes casos ... " 

Em outro dispositivo, Sr. Presidente, 1}.3 Seção que trata 
Das Modal(dades e Processos de Votação, diz: 

"Art. 184-A votação poderá ser ostensi,va, ado
tando-se o processo simbólico ou o nominal, e secreta, 
por meio do sistema eletrônico ou de cédulas". 

Mas ao tratar da autorização, dispóe o art. 188, inciso 
II, ser pelo voto secreto, a 

"Autorização para instauração de processo, nas 
ínfrações penais comuns, ou nos crimes de responsa
bilidade, contra o Presidente e o Vice·Presidente da 
República e os Ministros de Estado". 

Houve, portanto, um cochilo. Não há como apegar-se 
· a esse artigo do Regimento da Câmara, que, como se sabe, 
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não tem força de lei, porque aprovado por uma mera resolu~ 
ção, a de n' 17, de 1989. Não há necessidade de alteração, 
pois se trata de letra morta nesta parte, visto que não pode 
sobrepor-se à Lei e à Constituição. . 

Em nosso País existe ó priiJ.Cípió da hierarquia das leis. 
Uma resolução da Câmara dos Deputados, ou do Senado 
Federal não pode sobrepor-se a uma resolução do Congresso 
Nacional, ou a um decreto legislativo. Uma lei ordinária não 
pode sobrepor-se a urna lei <:Qmplementar. Qualquer que seja 
a sua natureza, uma lei não pode sobrepor-se à Constituição 
Fede@. 

Observo, porém, que o Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, sob certo aspecto, é também contraditório. 
Enquanto o art. 188, inciso II, diz que haverá votação secreta 
no caso de autorização para instauração de processo contra 
o Presidente da República, o art. 218 dispõe: 

"O processo nos crimes de responsabilidade do 
Presidente e do Vire-Presidente da República e de Mi
nistro de Estado obedecerá às disposições da legislação 
especial em vigora. 

Portanto, não há nem mesmo um conffito entre aquele 
dispositivo, o art. 188, e a lei. O conflito está dentro do próprio 
Regimento da Câmara, porque o art. 188 fala em_voto_secreto 
e o 218 diz que o processo nos crimes de responsabilídade 
obedecerá às disposições da lei, ou seja, da legislação em 
vigor. Logo, o que se deve aplicar é o art. 218 e não o 188, 
porque este fere frontalmente a lei. 

Fiz referência aqui a um grande comentarista da Consti
tuição Federal, Professor emérito, Pinto Ferreira. S. Exa. 
defende o voto aberto; já o defendia quando publicou o livro, 
no início do ano. A Lei está em vigor e_ o vóto é descoberto, 

é ostensivo. O Procurador Geral da República Dr. Aristides 
Junqueira, também apóia o voto aberto. O Jonal do BnsU, 
do dia 15 de setembro, traz a seguinte manchete: "Parecer 
de lunq!Jeira apóiã o voto aberto". ~ 

Temos ainda o jornal A FClllla de S. Paulo, do dia 13 
que publica artigo de Gutemberg de Souza, no qual se lê: 

"Pelo menos cinco dos nove Ministros do Supremo 
Tribunal Federal que julgarão o mandado de segu
rança, im.petrado pelo P.residente Collor, no caso de 
lmpeachmeat, consideram que a Lei p'~ 1.079/50 não 
foi revogada pela Constituição de 1988. A Lei regula
menta os crimes de responsabilidade e o processo con
tra o Presidente da República no Congresso, determi
nando que a votação seja aberta e não secreta, como 
quer o Governo". 

Não há pois dúvida alguma com relação a esse assunto. 
Esse é o pensamento também do Ministério Público, dos cons
titucionalistas e de grandes mestres do_ Direito que já se pro
nunciaram a respeito. Náo vou citar outros autores, porque 
já me alonguei muito. Antes de mais nada, citei a própria 
lei, a Constituição Federal, a lei especial e os Re~entos. 

Tratei desse assunto, porque, ainda boje, o Jonal do 
JJrull traz em manchete: "Governo considera provável" vota
ção aberta na Câmara". Não se trata de considerar provável. 
A votação aberta é um imperativo da ~nossa ordem jurídica, 
e todos nós, Sr. Presidente, devemos Obediência à lei. Nenhu
ma das duas Casas do Congresso Nacional, nenhuma institui
ção, nem o Poder Executivo, nem mesmo O POder Judiciário, 
podem sob<g!Or-se à lei. 

Em face dessa argumentação de ordem jurfdico-consti
tucional e em razão de eminentes membros do Supremo Tribu
nal Federal, em outras oportunidades, terem defendido o voto 
aberto, tenho absoluta certeza de.que o Supremo Tribunal 
Federal, mais uma vez, respeitará e fará ·reSpeitar a l~i, ado
tando . o voto aberto na Câmara dos Deputados, na hipótese 
mencionada. - - · · 

Gostaria de fazer aqui uma citação de um ilustre Ministro 
do Supremo Tnl>unal Federal, Sepúlveda Pertence. O Jornal 
do Brasil, Qe 29/08 traz como manchete: "Supremo esclarece 
que Lei n-11.079 ainda vigora". Abaixo, bá uma notícia que 
passo a ler: 

. "Ao dar seu parecer no julgamento do mandado 
de segurança que pedia o desarquivamento do impeadlw 
ment de Sarn_ey, Pertence foi claro: "Para mim a Lei 
n• 1.079 é compatível com a Constituição". Segundo 
ele, esse entendimento, ficou claro, quando o STF aca
tou o mandado de José lgnácio, cuja fundamentação 
jurídica é baseada naquela Lei. Essa convicção, segun
do o Ministro, poupa o Supremo da incómoda situaçã.o 
de admitir que, enquãnto Dão for editada nova let, 
não haveria irrt~achment''. 

"A Lei n' 1. 079/50 prevê, no art. 22, que a votaçio 
do_ pedido de impeachment, na Câmara será nominal 
e aberta." 

Sr. Presidente, quero esgotar este assunto. Que. ninguém 
mais fale em votação secreta, seja na Câmara dos Deputados, 
para autorizar a instauração do processo e julgamento pelo 
Senado Federal, seja no julgamento por esta augusta Casa 
do Congresso Nacional. 

Gostaria de acrescentar: muitos dizem que o SeDhor Pre
sidente da República precisa defender-se diante da Câmara 
dos Deputados. 

Sr. Presidente, li o dispositivo. O processo e julgamento 
do Senhor Presidente da República é no Senado Fec!era! 
onde Sua Excelência terá a mais ampla defesa. 

Chegam a dizer, como a Câmara dos Deputados pode 
autorizar, se não estão provados os fatos? Sr: Presidente, 
não há necessidade de prova cabal, perfeita; bastam indícios; 
por~ue o julgamento vai ser realizado no Senado Federal. 

E aqui me socorro não de um politico, ou de um ilustre 
magistrado que tenha sido legislador - como muitos 'neste 
País-, mas de um autor insuspeito, Sr. Presidente, Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, ilustre Professor Titular de Direito 
Constitucional da Faculdade de'mreito da Universidade de 
São Paulo, Doutor em Direito pela Universidade de Paris, 
ex-lliretor da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, ou seja, da minha velha e sempre nova Academia. 

Pois bem, Sr. Presidente, Manoel Gonçalves Ferreiia f'i
lbo, em seus Comentários à Constituição Brasileira de 1988, 
\IOlume ll -livro publicado no inicio de 1992-diz o seguinte 
a0 comentar o art. 86: 

"Fases: do llll.peada I!Dt. Pronúncia. Esta fase, 
conforme estabelece o dispositivo em exegese, desdQ:
bra-se perante a Câmara dos Deputados. Na vergade; 
é da competência privativa da Câmara dos Deputados; 
seg]llldo decorre do art. 51, I, da Constituição vige~~~ 
admitir a acusação contra o Presidente da Repíib~ 
nos .crimes de responsabilidade e comuns c contra os 
Minjstros de Estado DOI crimes de responsabilidade. 
cqpeXO$,.com os do PreJ,idç:nte." 
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"Esta fase - continua o Professor - Hque é regulada 
pelas normas de processo estabelecidas em lei especial e não 
em dispositivos regimentais (v. art. 85, parágrafo único), cul
mina com uma votação sobre a admissão da acusação. Para 
que seja declarada a procedência da acusação, é preciso 2/3 
dos votos dos membros da Câmara dos D~putados". 

Insisto nessa passagem, que até era desnecessária. Esta 
fase é regulada pelas normas de processo estabelecidas ent 
lei especial e não em dispositivos regimentais. Saliente-se que 
os dispoSitiVos do Regimento do Senado Federal, sobre a 
matéria, são irrepreensíveis. 

O eminente Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 
responde também àqueles que querem que na- Câmara ·ctos 
Deputados, se prove integralmente, através de prova perfeita, 
a acusação. Nesse mesmo volume II, comentando o citado 
art. 86, página 173, esclarece: 

"Esta declaração, feita pela Câmara dos Depu
tados como juízo da acusação, é uma apreciação de 
probabilidade e não de certeza. A decisão é sobre a 
probabilidade de que ação· ou omissão do Presidente 
da República possa ser caracterizada como crime defi
nido em lei, seja como crime de responsabilidade, seja 
como crime comum. Assim, a eventual admissão da 
acusação significa apenas que a Câmara dos Deputados 
entendeu provável a existência dC um crime, conside
rando também provável que tal crime haja sido prati
cado pelo Presidente da República." 

Portanto, está esclarecida essa questão. 

Para termiri3r, Sr. Presidente, quero apenas dizer que, 
se exigimos tão-somente indícios, probabilidade, os jornais 
do nosso País já noticiam algo· bem mais grave. Basta que 
eu leia a manchete da Folha de S. Paulo, do dia 16 do corrente, 
que diz: "Procurador aponta Collor como autor de atividades 
criminosas"~ 

Ora, se é o próprio Ministério Público que aponta o Presi
dente da República como autor de atividades criminosos, não 
pode a Câmara dos Deputados negar autorização para que 
Sua Excelência, o Presidente da República se defenda aqui 
no Senado, quando for julgado, o que, espero, ocorra breve
mente. 

Sr. Presidente, procurei esclarecer esses dois aspectos 
dessa momentosa e importantíssima questão. Termino aqui 
as minhas considerações certo de que a Câmara dos Deputados 
não irá decepcionar a nação brasileira; não irá decepcionat 
o povo do nosso País; irá, sirii, autOrizat O julgamento do 
Senhor Presidente Fernando Collor de Mello. 

Quero lembrar que a Constituição atual exige 2/3 dos 
votos para a autorização e a condenação, mas a Constituição 
de 1946, ao contrário da de 1937, só exigia maioria absoluta. 

Qualquer que seja o resultado desse processo de impeacb
ment, na primeira oportunidade, devemos voltar à melhor 
tradição do nosso Di_rei_t_o Constitucional~ ou· seja, ao quorum 
de maioria absoluta. 

Em Dome de milhões e milhões de brasileiros, de jovens, 
de trabalhadores, de empresários, de profissionais libeJ;"ais, 
esperamos que a Câmara autorize o processo e o julgamento, 
e que o Presidente se defenda, nesta Casa, CQm os argumentos 
que puder e tiver. Só assim esta Nação, Sr. Presidente, será 
~speitada pelas gerações vindouras e, hoje, pelas nações civili
zadas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.{Muiio bem!) 

Durante o discurso do Sr. Chagas Rodrigues~ o 
Sr. Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sém revisão do orador)_:- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Comentarei aqui üma reportagem do DiáriD de Pernam
buco com respeito à construção da Adutora do Oeste, na 
qual, por intermédio do Secretário de Obras e Saneamento, 
Dr. Ricardo Couceiro-, diz a imprensa local que começou a 
retaliação do Governo Federal, contra o Estado de Pemãin.:. 
buco, pela posição que o Governador Joaquim Francisco, 
meu amigo, adotou a favor do impeachment do Presidente 
Fernando Collor. 

Nessa reportagem, o Diretor-Geral do DNOCS, Luís 
Marques, afirma que o mais importante é que essa adutora 
seja construída o mais rápido possível, para beneficiar pratica
mente 300 mil habitantes em 42 localidades do Estado de 
Pernambuco. 

Quero chamar a atenção desse ponto, porque, a meu 
ver, o Secretário de Obras de Pernambuco não sabe desse 
detalhe. No início do ano, eu tive um encontro com o Gover
nador Joaquim Frã.ncisco para tratarmos da liberação dessa 
verba, porque o Estado de Pernambuco tinha interesse e1;11, 
realizá-la, pois beneficiaria mais de 40 cidades do sertão per
nambucano. Na oportunidade, o Governador me disse textual
mente que o Estado de Pernambuco não tinha condições de 
arcar com os 30% que lhe caberiam na cons~ção da adutora 
avaliada em Cr$ 140 bilhões, ou seja, Cr$ 42 bilhões. 

Sr. Pres~dente, quando falo do Nordeste, lembro-me do 
grande Ministro de Viação e Obras Públicas de Getúlio Var
gas, José Américo de Almeida, que dizia que o Nordeste 
não precisa de esmola, precisa apenas viabilizar o Rio São 
FranciSco para molhar as terras calcinadas pelas secas, para 
que possa tomar-se a Califórnia da América do Sul, abastecer 
o Brasil e exportar para o mundo. 

Então, Sr. Presidente, na hora em que o Governador 
Joaquim Francisco desistiu dessa contrapartida, este Senador 
gestionou junto ao Ministro da Agricultura, AntôniÇ) Cabrera, 
para que essa obra fosse viabilizada o mais breve possível. 
O meSmo ocorreu com a Barragem de Jucazinha, em que 
o Governo do Estado não tinha condições de dar a contra
partida, mas que foi viabilizada graças ao empenho do Depu
tado Tony Gel, representante da segunda cidade mais impor
tante de Pernambuco, Caruaru, onde o Presidente Fernando 
Collor de Mello, em campanha, asSUmiu o compromisso de 
levar àquela população o abastecimento dágua, beneficiando 
mais de 300 mil pessoas. 

Sr. Presidente, tenho em mãos cópia do Diário Oficial 
em que consta a publicação do edital de concorrência para 
as obras da Adutora do Oeste. I~o significa Que o Ptesidente 
Fernando Collor de Mello, o Governo Federal e o Ministro 
da Agricultura" não estão retaliando Pernambuco. Inclusive, 
Sr. Presidente, como Senador e homem que apoiou o Presi
dente desde a primeira hora, sou seu Líder aqui no Senado, 
não admitíria, de maneira alguma, retaliação contia Pernam-
buco. · . 

. Está provado que essa obra vai beneficiar não só o Estado 
de Pernambuco,_ mas também o Est'!llo do Ceará •. o Estado 
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do Presidenté do SenadO Fedefal, Senador Mauro Benevides, 
trazendo o desenvolvimento para aquela Região. 

Assim sendo, Sr. Presidente, quero me congratular, neste 
instante, com o Senhor Presidente da ~epública pela autori~ 
zação dessa obra de tamanha importância para os nordestinos, 
tão castigados pela seca. Quero me cOngratula .r; -t~bém, pela 
autorizaÇão para a construção da Barragem de Jacuzinha, 
que resolverá definitivamente o problema de seis cidades de 
Pernambuco, na área do Agreste. 

· Parabéns ao Ministro Cabrera e ·ao Senhor Presidente 
da República. · 

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

COMPARECEM MAIS OS SENHORES SIJHADO
RES: 

Almir Gabriel - Epitácio cafeteira - Henriq• Allllcl· 
~-llfrdckei Freitas- Jonas Pinheiro - Josapbat lillllltlbo_ 
.:. Jutaby Magalbliea- Maosueto de Lavor - Mauro -..w
des - Melra Fllbo - Moisés Abrllo - Odacir Soares - Wrllil
campM. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me-
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário. · 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 707, DE 1992 

Excelentíssimo Seobor Seiiador Presidente do Senado Fe
deral, 

~os te!'ID-os d? art. 43, inciso I, do Regimento. Interno, 
. requerro seja considerado de licença para tratamento de saú~ 
de, conforme atestado médico anexo, ó período de 15 (quinze) 
dias, a contar do dia 14 do presente mês. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1992. - Senador 
JOOO! Paulo Blsol.. . 

I ~~ !b•plul cl· ( ·lin"·"~dd \'.:1,>,\k;zy-· 
t h·•• J\..,n~., H••~~'"''- l~~ll • leh·l~""' 31 "''' l:J lJ , oll 1 

P''l'" Ah••l'~ A"' (:, •lld< du :,.,, . . -. 

I· 
i 

O SR. PRESIDENTE (M'auro Benevides)- Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Presentes 
na Casa 23 Srs. senadores. 

Pas.sa-se à 

ORDEMDODIÃ 

Item 1: 
PROJETO DE LHDA CÂMARA 

N' 40, :OE 1992 
(Em-regime de IÍ{tência, no~ termos 

do art. 336, é, do'Regimento·Jotemo) 

Votação, em turno único, do. Projeto de Lei da 
Cãmaran•40, de 1992(ri•2.629/92, na Casa de origem), 
de. iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 

-altcraa composição e a organizaçãotntema do Tribunal 
Regional do Trabalho da 15• Região, com sede em 
Campinas (SP), e dÍi outras providências, tendo 

PÁRECER favorável, proferido em' Plenário, Re• 
!atar: Senador Beni V eras. 

A matéria fo(ioctuída em pauta em Yirtud~ de eStai em 
regime de urgência. 

A votação fica adiada [lar ~ 'I"Orum. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Bcoenaes) - Item 2: 

Discussáp; e~riméiro turno, da Proposta de 
Emenda à Coostit o ii' 6, lle 1992, dé autoria do 
Senador Joãó Frao ~outros SenadoreS, q.re· modifica 
a redaçã~ d!> inciso XVI ·do art •. 49 e do aiput do 
art. 231 da Coo8tituiçáo Fedetal. (3• sessão de discus-
são). . 

Em .o~ricia ao disposto no art. 358; § 2• dó Regiment~ 
loteroo, traoscoirre hoje o cju.adragélfuío dia de discussão da 
proposta, e apresentação de ,emeodas,,assinadas por 113 no 
mínimo da composição do Seiiado. 

Discussão da proposta de Emenda à Conslituição o• 6, 
de 1992 cln primeiro tíamo. 

Não haveodf> quem peça a pll1imt;-.nlill:lill discussão; 
~~,terá ,PJ(l ; •'i-eato n&pmxi!M sessão. 
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O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira 
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Elcio Álvares. 

O SR, PRESIDENTE (E leio Alvares) -Esgotada a maté-
ria constante da Ordem do Dia. 

Volta~se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estive, neste final de semana, no meu Estado e ali cons
tatei a dura realidade decorrente da carência de chuva neste 
ano de 1992. 

Se é certo que tivemos uma chamada se_ca_ y_erde, com 
chuvas que caíram no início do anO, mais precisamente nos 
meses de março e abril, a esta altura, porém, constata-se 
uma situação de extrema dificuldade para o homem do campo, 
acossado pela falta d•água e por todas as suas conseqüências, 
que começam a assumir, neste instante, uma característica 
de insustentabilidade. 

Ainda hoje, recebi da Comissão de DireitOs Humanos 
da Arquidiocese de Fortaleza, firmada pelo Padre Abelardo 
Ferreira Lima, uma dramática mensagem telegráfica_, didgida 
não apenas a mim, mas igualmente aos Senadores Beni V eras 
e Cid Sabóia de Carvalho, para que interviéssemos jUnto às 
autoridades governamentais competentes no sentido de se ga~ 
rantir o apoio da União ao Governo do Estado e às prefeiturns 
das localidades mais diretamente atingidas por essa situação 
aflitiva. 

Neste instante, como Senador pelo Estado do Ceará, 
venho a esta tribuna para registrar esse apelo, que passa a 
ser nosso, dos Senadores Beni V eras, Cid Sabóia de Carvalho 
e meu também, no sentido de que o Governo Federal, a 
partir de agora, passe a oferecer aquela colaboração- reputada 
indispensável para a ultrapassagem dessas dificuldades que 
se ampliam e se redimensionam, na proporção _em que nos 
aproximamos do mês de dezembro, quando se agudiza a rela~ 
tiva à falta d'água e à sobrevivência dos nossos irmãos em 
numerosos municípios do interior cearense. · -

Todos os anos, lamentavelmente, Sr. Presidente, quando 
não se faz sentir uma quadra invernosa dentro daqueles índices 
pluviométricos ideais, vemo-nos a braços com essa situação 
e, apesar de, no passado, termos tido a preocupação de promo-. 
ver a" construção de grandes reservatórios para armazenamen~ 
to de água e todas 3WJ.elas outras providências que podem 
garantir a convivência do nordestino com a própria seca, hoje 
ainda nos defrontamos com esse fato extremamente angus
tiante para aqueles que residem na área do semi-árido. 

No meu Estado~ por exemplo~ Sr. Presidente, na região 
de Inhamuns, que envolve os Municípios de Tauá, Arneirós 
e Parambu, todos esses MunicípiOs -padecem, a esta :iltura 
do ano, com um inverno precarfssimo como foi O êle 1992, 
não só com a falta d'água, mas também com a falta de alimen~ · 
to, a falta de ocupação !)ara o homem do campo, trazendo, 
realmente, um quadro que exige das autoridades responsáveis 
a adoção de providênci.as urgentes, como as que reclamo neste 
instante, dirigindo-me ao Senhor Presidente da República, 
ao Ministro da Ação Social, ao Ministro da Agricultura, enfim, 
a todos aqueles órgãos governamentais que podem garantir 
aporte de recursos e providências oUtras que representem 
o atendimento das postulações dos.bomens do Nordeste, so~ 
bretudo,._os do me_u Estado. 

Há pouoos instantes o nobre Senador Ney Maranhão ocu
paya a tribuna do Senado Fede~al e recla~ava a constru~o 

de uma barragem que vai favorecer diretamente o seu Estad?l 
mas que tem também repercussão no Estado do Ceará. t;:; 

preciso, portanto, que consigamos abrir realmente a menta~ 
lidade e despertar as atenções dos homens de Governo para 
que não estejamos tão repetitivamente na tribuna do Con
gresso Nacional, como vem ocorrendo sempre com a represen
tação nordestina, para pleitear, reclamar, pedir e até implorar 
a proteção do Governo Federal nesta quadra difícil vivida 
por alguns municípios da região do chamado Polígono das 
Secas. 

Fica aqui, pois, Sr. Presidente, consignado o_ apelo que 
me transmitiu a Arquidiocese de Fortaleza, através de sua 
comissão da Pastoral de Direitos Humanos e, sobretudo, o 
apelo que é do meu dever transmitir Coino representante do 
Ceará ao Governo Federal, no sentido de que busquem, com 
a colaboração dos Governos Estaduais, d~ prefeituras munici
pais, enfim, de todos os órgãos que, numa mobilização marca
damente solidária, possam realmente apoiar os nossos irmãos 
que, neste instante, começam a sofrer as agruras dramáticas 
da falta d'água e de sustentação económica na região nor~ 
destina. 

É o apelo que quero dirigir ao Governo Federal. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) -Concedo a pala

vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Senadores: 

De acordo com notícia constante da coluna '"Informe 
Económico", do Jornal do BraSil de 16-7-92, a Receita Fede
ral, após ter vasculhado a situação de 1.000 empresas, entre 
nacionais e estrangeiras, verificou que muitas delas estão a 
descoberto no cumprimento de suas obrigações tributárias , 
e previdenciárias. Assim, o Finsocial não é honrado por 51% 
dessas empresas; o PIS não vem recebendo contribuições de 
31% delas; 76% não recolhem o Imposto de Renda de pessoa 
jurídica e 86%~" não pagam a contribuição sobre o lucro. 

Além disso - o que é mais pernicioso e grave, pois 
fãmbém é crime fiscal ---' 30% das empresas vasculhadas não 
recolhem a parcela relativa ao Imposto de Renda retido na 
fonte? quando do pagamento de salários a seUs empregados. 

A Receita Federal teria verificado também que, entre 
essas empresas devedoras, muitas seriam estrangeiras. 

A revelação é trágica, sób vários pontos de vista, embpra 
não seja difícil intuir essa realidade - e por isso mesmo ela 
não chega a surpreender - dado o nível de sonegação fiscal 
no Brasil. 

Mas, como dizia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso 
é trágioo sob vários aspectos. 

Em primeiríssimo lugar, o fato demonstra a cõmplacência 
do governo para com essas empresas e todas as demais que 
se encontram em idêntica situaçãO. Por que complacência? 
Porque, se isso só é detectado agora, já pdderia tê~lo sido 
antes, e se o fora - com as devidas e enérgicas providências 
de cobrança e punição - elas certamente não continuariam 
devedoras. 

Em segundo lugar, o fato vem confirmar, tristemente, 
afirmações feitas, de público e há pouco tempo, por persona~ 
lidades do meio político e empresarial brasileiro, para quem 
toâo mundo sonegaria no Brasil. Isto, aliás, deVeria Sei" melhor 
explicado pelos respectivos autores. De qualquer forma, em 
princípio parece que eles se referiram a si próprios e a tantos~. 
quantos querem e podem (ou se julgam poder}sonegar. Quan' 
to ~ _fo11tes ~ inform~o que poderiam assegurar a proce-
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dência dessas declarações, ou elas se localizam no próprio 
governo, em particular na própria Receita Federal, ou provêm 
de cochichos dos bastidores empresariais. -

Em terceirO" lugar, é lamentável que empresários estran
geiros, com a consciência de contribuintes formada sob a rigi
dez dos sistemas que inlperam nos respectivos paJses ·de ·ori
gem, venham a deformá-la, no aprendizado rápido do "jeiti
nho .. brasileiro, que nesse campo é sempre o- do logro, da 
burla. da vantagem indevida, com a certeza da impunidade. 

Um outro aspecto da questão emergente desse fato é 
o problema da "moda". No Brasil, nada é mais contagiante 
e imitável do que a moda. Quando se diz, aliás, que aqui 
a "moda peg&" é precisamente por essas duas caracterfsticas 
do brasileiro: facilmente suscetível do contágio e altamente 
prendado para a arte da iniitação. Curioso observar que o 
contágio-tanto pode·s-er-verlical ou horizontal. Mas, a imitação 
é sempre vertical e o modelo é de cima para baixo. Ninguém 
procura imitar quem lhe seja inferior. Imita-se quem lhe é 
superior, em qualquer escala ou modalidade de_ bier_arquia. 
Pois bem, acompanhamos as investigações da CPI Mista do 
Congresso que apurou as irregularidades do Sr. Paulo César 
Farias. As-revelações foram estarrecedoras, envolvendo muita 
gente do alto escalão do governo ou a ele ligada. As apurações 
determinaram inúmeras capitulações penais para diferentes 
tipos de delitos que foram ou vem sendo prãticados pelos 
indiciados. Uma delas sem dúvida será a configuração de infra· 
ções fiscais, inclusive do Presidente Collor. 

Aí está 1 Sr. Presidente e Srs. Senadores. O exemplo vem 
de cima. É o exemplo da prática~ do fingimento de não se 
ver (complacência) e da impunidade. 

Ora, num país em q-ue a (má) imitilÇãO é uma arte dissemi~ 
nada, em que a moda é um exemplo a ser seguido pelos 
que podem fazê-lo, por que não repetir, igualzinho, tudo aqui
lo que se faz "lá em cima" sem nenhuma dificuldade? 

Os nossos defe~tos morais, isto é, Os daqueles que lhes 
são suscetíveis, se produzem por imitação e contágio. E se 
o exemplo ou o modelo vem de cima, O-que se pode esperar 
de toda a sociedade? 

Quando a ética, na esfera dos poderes constituÍdos, des
DfOrona, toda a educação 1 os costumes e as instituições de 
Um povo e de uma nação falecem. 

É contra esse estado de coisas que preCisamos reagir e 
lutar. 

A consciência de ser contribuinte de impostos tem dupla 
face, a legal e a social. Ninguém tolera pagar imposto-: Isso 
é atávico e mundial. Nesse sentido, a consciência social de 
ser contribuinte é muito frágil, quase ineXistente. Mas, a cons
ciência do dever legal de pagar imposto todos a têm. Os que 
sonegam sabém que, no fundo, levarão uma vantagem qual~ 
quer nisso, no país da impunidade. Os que, ao contrário, 
não sonegam ou-são avis ·rârã-·entre os que podem fazê~lo, 
ou não podem sonegar porque o imposto lhes é cobrado na 
fonte pagadora e sob alguma condição prévia, ou não sonegam 
porque são bobos. Nessa última situação encontram-se todos 
aqueles que, tendo ou não consciência social e ética d~ sua 
obrigação 1 cumprem, espontânea e corretamente, sua obriga~ 
ção legal. 

Quero concluir essas considerações, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, chamando a atenção, antecipadamente, da Casa 
para um exame acurado do conteúdo e dos verdadeiros obje
tivos da reforma fiscal que o ~overno encaminhou aQ Cop~ 

gresso. Percebe-se, claramente, que o governo pretende, aci
JJJ.~ _çle tudo, um reforç9 d~ ~~a •. on~ran~o ai~?a n;a_ª!::! _Qs 
contribuintes que pagam imposto e que carregam o peso dos 
gastos públicos e dessa corrupção desvairada nas costas. . 

A propalada queda da arrecadação ná? é uma d<:oorrênCl.a 
unicamente da política c::conômica recesSiva há mru.s de dots 
anos imposta ao País. Ela é também, entre outras causas, 
decorrente da sonegação em alta escala, como demonstram 
os números apresentados no início deste discurso. Mais: ela 
decorre da indiferença, da timidez, da falta de pessoal, do 
desaparelhamento, ou sei lá de que ou~ra ca~, ~o sistema 
de administração ou de fiscalização tnbutána exts~ent_e no 
País. Tanto que a sonegação está aí, cres~nte. Mats amda: 
e!.a deçorre da corrupção em escala nunca VISta. 

É por isso - e só por isso - que falta dinheiro para 
a previdência, para a educação, saúde, transporte, construção 
e conservação de estradas, para as políticas e ações sociais, 
para obras de infra-estrutura e saneamento e até para o rea
juste_adequado do funcionalismo público. É por isso que este 
País é pobre. Pobre economicamente, cultural~ente e pobre 
politicamente. Enquanto os grupos se sucedem encastelados 
no poder, enriqueCendo às custas do contribuinte sacrificado, 
sob vistas grossas da sociedade_ inerte e dos sonegadores com
prometidos com o próprio poder, não haverá saída para o 
Brasil. 

E tome imposto, e tome reformas fiscais, e tóme sone
gação e tome corrupção. 

Voltarei a esses temas quantas vezes fo.rem_necessárias. 
Por enquanto, em relação à reforma fiséal, é despachá-la 

como convém, negando-a; em relação à corrupção no atual 
governo, é aguardar os trabalhos da CPI da Evasão Fiscal; 
em relação à sonegação e demais crimes contra a ordem tribu
tária e fiilanceira, constatados na notícia que me motivou 
para este pronunciamento, é aguardar as providências admi
nistrativas da Receita Federal, ás judiciais da Procuradoria 
da Fazenda Nacional e do Ministério Públioo e a decisão do 
Poder Judiciário. 

Aguardar, mas não passivamente. Aguardar, protestando 
e cobrando caso tudo isso termine no esquecimento _e ~).a impu
nidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 76, DE 1992 

(Eth fegime de urgência, nos termos do art. 336, b, do 
Regimento Interno.) . . . 

. Votação, em turno único, do Projeto_de Decreto-iegis~ 
latlvo no:> 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso, que susta a aplicação do caput do art. 13 da 
Lei Delegada n• !3, de 27 de agt>sto de 1992, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Mansueto de Lavor, favorável, nos termos de Substitutivo 
que oferece. 
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-2-

PROJETO DE LEI DA CÁMARAN' 40, DE 1992 

(Em regime de urgência 1 nos termos do art. 336, c~ do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 40, de 1992 (n' 2.629192, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 15• Região, com sede em Capinas (SP), e dá outras provi~ 
dências, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni Veras 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO. 

N• 318, DE 1991-COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senador_Mau
rício Corrêa, que determina os casos em que as forças estran
geiras possam transitar pelo território nacional ou nele perma
necer temporariamente, mediante permissão do Presidente 
da República, independente da autorização do Congresso Na
ciOnal, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, 
inciso II e 84, inciso XXII, da Constituição Federal, tendo 

PARECER, sob n• 285, de 1992, da Comissão 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável 

ao Projeto com Emendas que apresenta de n~'5 1 a 3 -ACRE, 
e voto em separado do Senador Jarbas Passarinho. 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 6, DE 1992 . 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Co:Ostituição n~' 6, de 1992, de autoria do Senador_l_pão 
França e outros Senadores, que modifica a redação do inciso 
XVI do art. 49 e do caput do art. 231 da Constituição Federal. 

-5-
MENSAGEM N' 280, DE 1992 

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

Mensagem n~' 280, de 1992, através da qual o Presidente 
da República solicita autorização do Senado Federal, para 
contratar operação de crédito externo, no valor equivalente 
a até oitenta milh_ões de dólares norte-americanos junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, destinada 
ao finanCiamento do Programa de Modernização Tecnológica 
da Agropecuária na região do Centro-Sul. (Dependendo de 
Parecer.) 

o SR. PRESIDENTE (Eicio Alvares)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15h47min.) 

ATOS DO SENADO FEDERAL 

DO PRESIDENTE 
ATON•357, 

DE 17 DE SETEMBRO DE 1992 

HQmologa o Concurso Público para a Categoria 
Funcional de Técnico LegiSlativo - Área de DatDó
grafo. 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe-
tência regimental, resolve: - -

Art. I• É homologado o resultado final do Concurso 
Público para a Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
-Área de Datilografia, promovido pelo Senado Federal em 
convênio com a Fundação Universidade de Brasília, cuja Clas
sificação final é apresentada no Anexo deste Ato. 

Art. 2!' A nomeação dos aprovados far-se-á de acordo 
com o Edital e obedecerá. 

I - às necessidades do Senado Federal na respectiva 
área· 

Ü- ao número de vagas estabelecido no edital de convo
cação; e 

III- à ordem de classificação. 
Art. 3• Este Ato entra em vigor na data de sua publi· 

cação. 
Art. 4ç- Revogam-se as disposições em contrário.- Se

nador Mauro Benevides. Presidente. 

AI,J!c XO 

!1.UI;lOln~;:~ç:;~l.') dcl Cont:Ul"'i·:.o f·'ÜbllCO Pi:d-i";\ 4"\_ c .. \te~~cH-J,'\;l Func.i.(H~~·:ll \J(; l'l~t:n_l.(~\:: 
Lc~J_is.lativo- ~l"€i.'<.~ d~ :o ... ,L-1-lO!J}·afia 
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11ARCIA LE11EG DA SILVA •..........•••.•••.•.••...•.•.. "<9--'!,::;_-

--- et. I ANE CUI~HA 11EIH<OI~CA . , . . . . . . • . • . . . • . . . • • . • . • . • . • • . . 4 93; 7 

CRISTINA JUDITE VICINO . -~--· ... ~ ..... ·-· ....... ·--~ ..... -- 492.,;:~ 
I VETE L.EhDG fliHII'\f•Pfc DE PAULA ....•.........•.•......... 491,9 
l\N,NICC CUI·lll.~ IHJIJCG ............................ --······ 4?i,'? 
11YRIAN Bf':Ci( <:<ISOL ... ,_ .................. , ... , ......... 4'/>.. o 
AJm.~ Clirn:;TII4."1 !.1[ ,~. COCUIO .....••..•..•.• , •......•. •\'f.), •; 
ANHJIHO Fl~f(J'\EWA .LI11A ... · ............................. 49>l, 2 
HOIZES FF.I..IX DE r->1.1'\EID(;I ...........•• ; . : '·· ............. ;139, 6 
SYI10NE I1,~Rltt 11ACHMtO B0tiFII1 .... , , .................... 489,4 
11ARIA PE FÁTU1A Ct,I1POG .~ .. -......... ·•·. : .. ...... , ..... : • ... 489,4 
WAI~DEF<LF:Y RAI5ELO [tA SI L.VA . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . • . 488, 9 
MARIA VIRGINIA MESQUITA MELO .......... ~ •.....•...•.... 488,7 
CLAUDIA Vt,U::f(IA ALVES F'Ef\EIRA .......•... , ...•...••••. 488,7 
ALEXANl•RE· SEI'>:GIO DE M .. CAI1HIHÀ ...•..••.•...••...• •. : •. 43G,ó 
f-'AULO HENIUQUE FERREIRA I~UNEG ••••..•..•.....•.•..•.... 487,8 
JOSé I~. R. FOIHII~ELE JUNIOR .................. : ...... : .. 486,9 
_F'AUL.O JORGE BACCHINI DE A. LIMA , •.•.• ,.,,. : •• ••.••••• 486,6 



Setembro de 1992 

íH706 
08293 
(H374 
i3392 
06396 
00942 
Q•A?78 
01772 
05389 
04838 
01.S43 
13578 
11364 
,)5889 
03331 
,)697 6 
07729 
"0781 
00973 
11553 
02966 
({)7363 
0027.1. 
15063 
i!J687 
,)002~> 

008é~3 
()7626 
0086/' 
,)0682 
13040 
09383 
01856 
10663 
07931 
04879 
i0i59 
05i05 
1~;264 

ó)6854 

<:463·4 
11773 
0~683 
~~ ·13:l5 
0;:!-•f il 
ü3659 
02278 
12038 

0i970 
1.';>>28 

·07049 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 22 7647 · 

l~r.GIB CHAUL I~ ETO .. L ••••••••• ~ .. : • ••.•••••••••••••••••••• 

GILDA LUCIA F'H:REII~A ....... ." .......................... . 
CLARA MARTINS PE~tlRA DELGADO ........ • ...••.•...•.... 
MARIA DA HACENA LIMA ........••.•••...•.•.. ······-···· 
ED!W)UIO CUHHo"o Pli1ENr,; .......••...•......•..•.•.•..... 
JOSÉ GER,;LDO PEREIRA E<AIÃO .....•••....•. ; ... · .... , .... . 
VERA LUCIA LEOPOI..DII~O Ol .. IVEIF(A .......•....... : ...... . 
LUIS CARLOS CARNEIRO MATOS •...•.....•. ····-··· ....... . 
ROSANA CIUST.II~,; DA CUI~HA .......•.•.••.•.•... , ....... . 
JOÃO BATISTA J. DE MEDEIROS .. , .•....•........••....•. 
li:IC'AI~DO !"iAI~DELLI BJ.SI ..... ; . ·-. ~ .... -........ ~ •.. -. ;- ..... . 
11ARIA ZELIA ROCHA DE SOUZA .· ................ ;' ........ . 
HELOISA C. G . DE 11 . E 11f:..Ni:ZES ...................... . 
SILVIA F'INTO DE L•'<RA I~ESERDE • ......................... . 
REGII<A CELI,; 11AFHII~S G. BI~AI~DI\0 ....................... . 
ZIZELMA RIBEIRO BOSCO ....•......•....•... ·r· ....... . 
MARIA CONSUELO.FREIRE BEZERRA .....•...... -········ .• 
MARCIA A. DA C. VASCONCELOS .... , ..•.••...•.••.•..... 
HELOISA SOLINO EVELIN ..........•..........•......... 
ERCILID AQUINO SOARES . , ..••..•..••.••......• '~·-···. 
PAULO fWDERTO TlciXEIR,; ......•...•.. .' .......•.••... : .. 
SILVANA SAIWAIO ....... : ..•...•....•...•.••.......... 
MARIA DE F~TIHA C. DE 11ELLO .......................... . 
1'\ARIA NE1..11A G,~Bllf~RO .....•.•...•... ,. .•...•• --··. _ .••..••• 
GER,".LDO VICEIHE fM SILW, .............................. . 
E<EATfUZ HEI .. EI~,e, C. DA SI! .. VA .....••... · •.... --~ ... :·: ...•. 
ADILSON DE ALMEIDA YASCONCELOS ., .........•.... : . •.. ·
JOSd OLIVAR CAMPOS DA SILVA .......•.•...•.....•..... 
AI' A CL•"olJDI ,;, OI';I,ELAS lU cr,RT ..... · .....•.•.•...•..••..•. 
ROGERIO LACEJ([I,; ..... - ................................ . 
REGIN,; CELIA SII11''LICIO ..... : •.•.••...•......•.•...... 
IT.~I1AR DA S. 11ELCHIOI~ ,JUI-HOI'; .............. : . ........... . 
NEWTON HAR1"INS SOBRINHO ............................. . 
BEATRIZ DI<'>S DE F't;RIA SE:I'A ..... , .••• _ .................. . 
JOSELITO APARECIDO R. DE BRITO ...•.......... ··'·- .. :. 
JOSÉ GASPAr( N,WI1E I'DVELLI ....•...•.........•.••..... 
Gli..DETf~ DE SOU liA LEITE .•..••••.•.•..••....•••........ 
ANA LUCIA GOMES DE MELO .••...•...•......•••..••..•.. 
AI~A 11ARIP, B(\I~DEIJ;;,; DE ABREU .•...•..••.•...••..•....• 
IHI.. TON WALDIR F. DA SILVA .......................... .. 

ATO Nº 357/92 

4B6, i2 
~fJ~ 1 8 
4D5_,.0 
4H~,A 
48319 
·18~L 8 
483, c.::~ 

48:-:L i 
482_). 9_ 
4B2,7 
4f;2, :i. 
48i,4 
4B~l I 4 
4_8_0 J 5 
41 ... 9 I B 
A79.,7. 
479,0 
478,8 
47Q,7 
478, .!::) 
478,3 
477.7 
477 ,·6 
477. i 
47<i>_~ 9 
476,8 
4'16,? 
476,6 
47!;j _ _, ~) 
4'74. 6 
474,6 
474,~:) 

473,7 
473,4 
47.3 I j_ 

4?3, ft) 
472.9 
4T2,9 
4.72' i:~ 
·172, 3 

,JOSIMi DI; SILVA 1'\ELO ................................. _._ .472,1. 
Fl..o'•'JlG .HEilf<l<lUE F'. DC IHRMHI,~ ...................... 1 . ' 47 J., ;· 
ELiLJr,fdiO LI liA .............•.. · .....• ,_, ............... ',i; i/ /4 71. ç; 
L/H''AlE1'E o,·~t.;.o::o 11. coRr.:c;:i ....... : . ...... -·.·-A .. _ ... · ... ·t7J". :~ 
MCSSIAS lh1T LSll\ St1LVtd)Of'~ .. · ............... ~ ..... -4. -· ••••• , • 47~>, 'I 
11óR lf'l GRt,CY GOMES D<-< S F'ESSO,; ........................ 47<), 7 
t,MAIJRT l"í":RI,AI·-1!10 DE ALHI;IDA .......• · .... : •.•..•. 1 • •• • • • • • 4ó7, 4 
I" AlHO. IJEr(AS SO,;f~ES ......•..•••.. ,·.. • . • .. • . . • • •. • . • . . . . . ·<6.7, •) 
HELIO AIHOfHO l~t-.1108 .........•.•.•.•......••.•....... 4b6,? 
LOUr·;Ii1AR R·~E<ELO DOS SANTOS ........•......•......... , .... ·166, H 
RE:NATA H~lRA DE H. VALI..ADIO .•...•.....•..••....•••.• 466,~: 
SH I RLEY iiACHADO F'OI..jSECA . . . . . . . . • • . . . • • • • . • . . . • . . • . . . 46~.i, !'i 
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JULIAW\ WEf<I·HéCK DE SOUZA ..........•..• , ••. , ..•.•..•. · .. 46S,.\·i 
.ANDf(EA 11"/iYUM! HAE)E ..................... _, ... · ...... , .. . 464, .s 
VANIA DE CASTRO TEIXEIRA ..•.....•••..••......•.....•• 464,3 
Ros,~NA c~~~~,vr1LHO l1ACHt'\DO ............... 4 •••••.• -· • ·- -· -· • • • • 464, :í. 
11ARIO H. T. DE LOUREI~CO FILHO ..................... - - '163, :'1 
RIC,'IRDO SILV,~ ......................... -. .. .. • . .. .. .. 463, i 
MARIA ANGELA ROCHA PAES ............................. _ 462,'l 
CLAUDIO MARCIO C. DOS REIS .....••••••.•.•......•.•. · •. 462,3 
MARLI GOMES DE SOUSA SILV~ .................... : ...... 462,2 
DOMINGOS VASCO DA SILVA NETO" ......• ·-· •.•.• _ •.•••.... - 4.62, l. 
LETICIA t·h~Rit1 l'iACIEL SERAFINI .... ~ ........ ,_. ~-· ...... 46.1, 3 
GERSON LICATI DE QUEIROZ . -·· ....••••.•...•.....•..•.• 461,2 
Ct:AUDlA FERREIRA CAVEI~DIBH .......•••. : •..••• : ........ 460,0 
11ARC'ELO D. DE AU<UOUER.QUE . , ..•• .". . • . . • . . . • . . . • • . . • . • ·M0, :5 
AI~AHDINO JOSt~ CAI~CIO · ..... -................ ~ ~- ... : . .. ~ .... 45"9,-..S 
CARMEN r::UTH [tEI~TES LEAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4S9, 3 
SUELI c,;L[IEIRt1, 11ELO ........................•....... --- 4~)8, 9 
CRISTIANE ZACARIAS MADELA ........................... 459-,6 
IHGUEL JULIO CESAR l .. 11AI~TINHO ..••..•........••..... _ 458,3 

-MARYSOL BERTOLIN DAMASCENO ...•.•......••......• _ ..... 4S8,1 
MAf::IA .JOSG PINTO ROSA .............................. - 457 I 9 
FRANCISCO DE ASSIS DINIZ .......•.....•..•...••..•.•. _ 437,6 
ALLAN NUNES GUERRA .....••.•••••.••.•.• :. ·-······--···. 437,8 
i-fARUSA VASCONCELOS FREif\E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4~6~ 5 
HARIA BEATRIZ BROWN RODRIGUES ..•......••.....•••.... 433,9 
NICOLE FERREIRA PAZ BORGES .•.•••••. ·······-·· .•.•.••. 435,4 
ALESSAI~DRA ROSAURO DE SOROA ........... ·-···--·~····· 4S5,3 
JOSYANE f:tO~~GES DE 1'1. E 11ARTINS ................ -~ ..... _. . 455 ~i 
RICARDO RIBEIRO DE ARAU~O ........................... 455,0 
JOAQUI11 FELIPE B. D.E ·ALEI~Cf;STRO .......... _ ·-- ....... 4::;4, J. 
CARLOS AUGUSTO DE ~ARVALHO : •....•••.••..••........•.. 4S3,3 
LUIZ MARTII~S DE SOUZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 45:.3, 2 

.DOUF:IVAN DA SILVA LI-MP1 -...................•.. ~ ~ ~--...... 4S_3~ .l. 
MARIA AI1ELIA DA SILVA c.~STRO ................... _ ..... 45í:<,2 
AILTON BENEDITO DE SOUZA ...•.....•.•..••....••.•..•.. 
ANA VALESKA AMARAL GOMES ••.•.•••..•••••....•••.••.••. 
FERNANDO ARAUJO CAMPOS ...•....•.••••• : . •..••..•••..•. 
ARNALDO R. FERREIRA JUNIOR ..•••...•.••... ··-· ..••...• 
ALEXANDRE SAMPAIO ACEVEDO .. ·····- .•.••...•.•......•. 
EM I LIA 11AV,IA R. DA SILVA ••..•.••...•. , • , •..••..• · •..•• 
ANA CL,~UDIA C. BATISTA ............................. .. 
LAr(!SSA SOUSA 11ARTINS ....•.••..• , ••..••...•••.•... _ • 
l1ARCO CESAR DOVETTS GOUVEIA •.••.••••••.•.•• , •...•... 
MARCIA POMPEU DE S00SA BRASIL .•.•••. ·······•··"·· ..• 

4~1,'/ 

451,0 
451 J ~> 
450,2 
448,9 
448,8 
4471 (.') 
447,5 
447,4 
446,6 

COl~SUELO DE OLIVEIRA F· .. RESENDI~ ................. --.... 4~~6,4 _ 
Lé:ttA AGUitd·':.: -NASC-ll1EI~tO ' .... · ............... --. : . ... _._. _ ._. 4~;1, A 
-t101~ICA l·it.ZON nt: CASTr;:o F'l_NTO .... ; ..... ·-· .. - ~-.-··-· .. ~ ..... 44~,(~ 
LUIZ CM<LOG C. DE OL.IVO ....................... _ .... ·. 44'1,7' 
EftU1;Rr.tO PC:ru:rr.:t~ DA SILVA ...... ; ... :-~-....... ~ ........ ... -:444,,~~ 
FE~N~NDO ALCANfARA ............. , ..................... . 44~.8 
EHISLEI SOARES DE SOUSA .•.••.••.•..••••..•••••...•.. 443.~ 
HARIA DE FÁTIMA FUf(TA[ÍQ .............................. 44r~, 2 
11AraA REG li"lA V. DE CAI~VALHO . . • • . • . . . . . . . • • • • • . . . . . . • 4•11, 3 
IARA CAVALCANTE DE PAULA .. .. . .. .. • .... ... • .. .. .. .. .. .. . ·l4-~), 7 
AN'fONIO R .. TURIBIO JUNIOR ..................... -~·-···. 440~7 
FE~~NAHllO ·H,~ IA LEÃO .................................... 440,2 
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IVAI-l FlêCUI~Y SY!JRIÃO FERf~Eif"\(• ............. ~· ........ --· 
RODOLFO CUimA s.~LL.ES .......•............ , ..... ; ....... . 
VI~ENTC DC PAULA OLIVEIRA __ .......................... . 

IZAh'CL. CfUc:TII~.~ C. DE I~ACI~l.lu .............. ; . --~- ..... . 
WAGNER GOMES OE SOUZA .............................. . 
líYIU(<I1 h~UI...t, DE BARI~OG Gf\LVi:;O ...................... . 
DARIO L.UCIO TERRA .................................. . 
ALEXAiü>I'\E DI I. V,; GUHiAi~Ãl:::S ......•...........•...... 
RONILDO ANTONIO DE OLIVEIRA ........................ . 
SANDRA MARCAL DOS SANTOS .. 

4J~~>~·{~ 

439 J ~;i 

'~89 J 1() 

438 '~? 
437,7 
~~85 1 9 
432,7 
482,4 
o13J.,.:. 
~'i3 i 1 ~:j 
~t8i,::i 

CANDIDATOS PORfQDOREs DE IJEFICiiNCIA 

06768 
15062 
04388 
0057» 
00947 

NORE NOTA 

ROSA GOMES DE CARVALHO ................................ 384,6 
l'1ANOEL EUZEBIO ro:r>C:Ii=~O .. _ .. ~-! •••••••••••••• _._. __ •••• -- •••.• 3.~:j_9,~~ 
,~UGUSTO ITM<tlt\.Od-íY r:·. LII1A ........................... ~f\)9, ~-. 
JQ(\QU I 11 AF'O!~"Sü VEN TUI~ A LACE:f~I:rf.t . . . . • . . . . . . . . . . . • • • • . . . f!.Bó ~C 
ERICA DE MELO BARBOZA .....................•......... 238,7 

Os ca11di,Jatus inscritos sob os n~meros 07475, 00833, 01597, 05029~ 
10912, ag~~rdaln decibâo juditial. 

ATO DO PRESIDENTE N• 358, 
DE 17 SETEMBRO DE 1992 

de Brasília, cuja classificação final é apresentada no Anexo 
deste Ato. 

Homologa o Cooeul'!lO Público para a Categoria 
Funcional de Técnico Legislativo - Area de Eletrôoica 
e Telecomuolcações. 

Art. 2• A nomeação dos aprovados far-se-á de acordo 
com o Edital e obedecerá: 

I - às necessidades do Senado Federal na respectiva 
área; 

O Presidente do Senado Federal, no uso d_e sua compe~ 
tência regimental, resolve: 

Art. 1• É homologado o resultado final do Concurso 
Público para a Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
- Área de Eletrónica e Telecomunicações promovido pelo 
Sen,ado Federal em convênio com a Fundação Universidade 

ll -ao número de vagas estabelecido no edital de convo
cação; e 

III- à ordem de classificação. 
. Art. 3• Este Ato entra em vigor na' data de sua publi

cação. 
Art. 49 Revogam~se as disposições em contrário. -Se~ 

nador Mauro Benevides, Presidente. 

Hum,)1U~J•~çl~u du Curh~ur·':,::) Pl'd.lli(~O p:.·:~.r--;·.\ a Calt~~JU\'"i<i Funo....too~-~1 dt: Tt~l .. ll.t.Cü 

lR'-''.J1.·.l,ltJ.vu- ~cf:'";'l. Ue ~~ll~·Lt·~.~nJ.t.::,.\ t:.: T, .. ;1c~Oilll~nit.:; ... t~.>.U>.::.~,. 
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WILLIMI Vi\HW DOS s,<dHOS .....• · ••..•....•••. ·- .••. 
1-il\f~CELU .JOC>cé OLIVEH't' y,.'\RCfJ ........... _ ....•..•... 
RHISOI< FERf<r•Z D,; fWCl!A ....... : -.•.... -..•..•....••..•• 
FI~AI~CISCO JOSL~ V. ZARANZA .................•...•.... 

0B7 I ~j() 

. s:..:w.. ~h) 
4?U, ~.0 

LUIZ Ai'>ITOI·4Iü T. !)E C:S..:Vt\LHO ········~-··········-··~-~4óJ,0~) 
EPNILTON AI~DR~DC F'li~CS ... ·-· ......................... 4~2,7ç~ 
FERNANDES T011YOSHI l'AKUJ~O ········~··-· .... ··~·-···· .. 4~6.80 - ·- - ·~- ... -·-· .. _- - 4~ __ 0_·,·-~~0 
Ar-,~ O F[f~I<.~IH<G> BULiio~:C<> ... _ .. -, ...•... _ ..• _ .......•..... · -
EDGAR BE~!~ICJ:O f~OS1~ ................ · .....•.•.••• _ ........ 4~H~,9~f· 
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EDUo~RDO Z.CFI"dci.•O GMJCHC •....... - .•..... -- ...•..•..... '· 44i.;.,;;, 
ALDERTO CLEMENTE DOS S. SILVA ..•................. ·- 433,80 
RICt:F\:[10 DA SILVA DLL~RTE: ...... _ .....•..•.••. _ •... _ ..•. ·l2ü., 70 
ALDO REN(1TO DERI~Af~DES DE 'ASSIS ............. ~. --~ .••... 426~7<.:) 
TETUZ! lU'iSEVC ........................•... -.. -......... :tf?:::,~~,(-~ 

HARCO~ALJR~LIO BEt~R _[IA· ROCfiA ........... ······-··· .... 483.40 
OSCAR .JOS~ DA SILVA .................. ·.- ............. 410,20 
ROE<EF\TO 11,;ss,;RU SMWUICHI .............. ·•--·. _ •..• - •• 409, Bü 
I1ARCIO LUCA~; GRACIM<O .JUlHO r' ................ __ ....... •1'<)::i, i,(? 
ISI'iAEL ALVES .DE __ I~R X TO I'{Ç:_'fO .. _ ..... : ...• ~ .... ·-. • • . . . . . 4<ú~:;, ~)~~ 

.EVERTCIN GI·WSSI fJE Al'(o~UJO _ r{OCH,;_ ......•... , ..... • _- • - . . . . 3\''?, 6'1 
JOÃO DOSCO DI:::· l·iELO F'ÍI~T.O ......... · .....•.....••... · ... 396, ::J0 
JOS!d FEl~bh~d~DO DC r·. L. D{:.llTt~S ........................... 3{/~J,J.e• · 
JOSé VANDERLEY SANTOS ROLIM .................•..•. ·- 386,40 
... lt-~DES Di: LII"é,-; F~ICt"F~DCl ......................... _ ... _ ... 3CZ,00 
RICa';RDO JüSi: F. _ti[ 110R.él8 .............•............ 3/"D, J.() 

,;RGOS Fl'<ANCo·) RI:SEI,WE ...........• _ ..• ,. ..•...... _ .... __ 3ZZ, 60 
SAiíUEL DE M .. 11EIDA F"ILI·IO ......... , • _ .. _ •.. _ . _ •. __ . __ 37-6, <>0 
.JOSé GOi,ÇAI .. VEG DPo S!LW< I<ETO ......•.. _ ..•.• : ...• - .. __ 367, :;;, 
LUIZ .ROI<CfaO Do'> CUNHo'o FI~EITAS ..•...... _ ..... _ •••..• _ 332, ·1\i 
LUIS GUGTt!\VO DE A. c~~R'Jt~d ... HO ........ ·---·. -·-· .••....•. á~1?~0~1 
SERGIO PtRt'\UJO DE A_i·10RIM LOPES ...............•... -· .. 343~ 5"0 
1-i.~f\IA LUCií~ TOLI~:I)O [h~ SILVA .......... ----·-· ....... ·-·. 380,70 
LUI Z FloWIO 11EI·~I:.ZES .............. _ • --· __ .• _. ___ .. __ .. 3:l8·; 50 
-JOSI1 E11T.L10 DC Sz"'1!_~T~d~A ............... ~. ~-·-·- ....•..•.• :J:Jó,40 
EDUARDO PEF~EIRA~TASSINARI ........ ·.···· ... -~·-T···-·· 833,00 
C.STEVÃO C.~PUTO E OLIVEIFi:f.l .. · ..........•.•.. _ •.• _. -·· -- .. 3.í.9 ~ 90 
MAf,CELO GUII1o~RAES m~IRELL.ES ······-··-·····---·····.-· 3).4,6~) 
JOS1~ VALDO Cl~l"'iPEl...O JUNIOIZ. ..........• ~ . ~ .. ·- .... ~ ·-~·- . 30:."L ~-·0 
EDSOI~ c.:-1r~L0'.3 FUKUT~, ...........•................. "··--· .~-J~)8, 70 
M,~URICIO L. DC líEBQUIT.~ ... _ ....... -_. •..... _ •.•.. ·-··-. ·-· ~-2-':í~W~~:)~~ 
EDER 11ARTINS BISF"O ........•............• _ ......... __ • _. EC8, ~·;v; 
l"if.'ir-\ I LDt~ SQ(iRES DE OL I VE I F\1'; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • 2Bt:'~, :.J\1, 
ANTONIO Ci~-~~~LOS LEj~O Ai"!_Çü_['~I . ~--· .•......••••...•......•... 28:.:},5~) 
JOS I,;s DE ALME I [I(~ ~lGU I P1r\ ......•.•. _·_ ..•. -....•. --· ~-. --. -~----- 2f.Ti, ~·ik;·-
CARLOS 11ULLER ................... _ ••. , .• _ •..•.. _ ... _ . • 28 i, :5ol 
WALDIR ANTONIO D. DA SILVA , ....•.....•......•.. -···. E81,l0 
ROBERTO JORGE DI I~ O .........•... - •. _ ................ - .• [279, 6<; 
PAULO S~RGIO M. DE ALMEIDA ....•.......•.. ··--···-··· 
PEDRO HENRIQUE VALENTE MENDES ....•......•.......... 

tl7t:, ~.e. 
27C.~.l.~) 

ISt~It'lS l.ts''YTIGTr~ l"ltth:Tll\IG .......... ~.... . . . . . . .. . . . . . 2( .. )9 • <~<-· 
P(.iULO ~) I~::I·Uii'1Ü0 R. [!~ (~1R(1UJO .......... ~-- ............ ;_~ó,.;, 0\<l 

111'\F:CO :-.ur~~:-.LIO DC ü. [ SII .. Vtt· .......•............ ·.·. -i:::.~4.~,~~ 
f~J.CAl~Llü l3,'1flt1N FEr.:l·~tü.J.DE:Z ....... ~ .•••.•.....••.•.• .__ •. 259 J ::·í~·~ 
Cr"t.I,LOG i~LEXI',.i'~Df~C G. l.IC AF\(tU.Jü .•..............•.•• _ .. ;;:~~;(), u,; 
Al.DF~ov,::HDL1 GOí\F:[S .. w ••• , •••••••••••••••• - ••••••••• ~ •• i2'.:iS, tO 
WILH!:I\ DC 1~it1UF(Q St;I~TOS ............................... 2~1-t} 8\-:o 
DEI'-( I SOl! DZ l .. ~of'·,~cs r:'-!.::CIÓ _D.Il·HZ ... _ ~ •. · ... '" .....•. __ ... , ~ _. í>'l2 1 J ~~ 
F'r:'\ULG 11[1-JRIQUi: flC A. ,~. F\. Fa:rs ...•...•... ·--~ ..... -- -2~~~~. í'\> . o C' ·~ ") - -- - -- 2í::Ó .- 9~) 
JOS_~;: f..:DUCF.:T .:.•/:tLOI"i.'ll ...• '· .......... : . . _ ...... ~. · . ·. · · · · 
UJCI,;I~O 111:. OI.J:VCII"U; VALCl~CA ................ - ........ ;c.r::c:;(,ç;: 
RI;II1UHDu ~;oLHAr~ Dr:. cttsT~~-o, ...... _ .................... 21:J,\,~~ 
1.1.'\LVEIHO 0!1TTZ ·nc SOUSA ......•.•... - ••....• c·- ...... i86, 70 
...JO;'\Q rr.:.~t·H:ISCO DE S. C-~ .Gbl1ES: ....... :.·. ·-·.·-:;·--·. -~ .. ~ 176,:.:50. 
ROGtúF.:IO DE. c,~RV.;LIIO LOUi1:CI\fCO -- .....••.. : ......••. ~ .•.. iG-2,-~30 
PAULO i<ODRIGUES JíCNDf;S . : ....•.•......... :. :: ••.....• J.4Z, Hl 
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CJ~· Cí'.;.t'1di(j.;,·\to~ insct-:i.t:o-::; s•:.)IJ o~; l;ttlmel-tJS:., 010J2 e 002.;)7, ;.,Hui·~.i-düm ...:~.-~,.:i~:;~~ .. , 
j ud :i c. l n 1 . 

ATO DO PRESIDENTE N• 359, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares e em conformidade com 
o disposto no art. 10 da Resolução n• 146, de 1980, 

Resolve retificar o Anexo do Ato desta Presidência de 
n' 273, de 1992, publicado no DCN, Seção II, de 1•-7-92, 
que concedeu Progressão Horizontal aos servidores do Senado 
Federal, passando a vigorar com as seguintes alterações: 

ANEXO AO ATO N• 273, DE 1992 
I- Categoria Funcional: ANALISTA LEGISLATIVO 

1.01. Área de Especialização: PROCESSO LEGISLA-
TIVO Conceito 1-1•-1-92 

Classe ul•", do Padrão II para o Padrão III 
001. Maria Lucia de Castro 
Conceito 2 -1•-1-92 
Classe "1•", do Padrão I para o Padrão II 
001. Andrea Goes Bakaj Rezende 
Conceito 2 -1•-7-92 
Classe "1•", do Padrão V para o Padrão VI 
001. Guilherme Brito Lins 
Classe "1•", do Padrão IV para o Padrão IV 

para o Padrão V 
001. J anil do Monteiro 
Clas~e "1+", do Padrão II para o Padrão III 
001. Marcos Tbadeu de Brito Lomanto 
Classe "2•", do Padrão V para o Padrão VI 
001. Flávio Rodrigues Motta 
002. Tomaz de Aquino P. Rodrigues 
003. Beatriz Mendes Lacerda 
004. Vatéria R!ldrigues Motta 
005. José Carlos de Matos 
Conceito 2 - 1 \"-l-93 
Classe "l•n, do Padrão V para o Padrão VI 
001. Luiz Antonio Rocha 

I.02. Área de Especialização: BIBLIOTECONOMIA 
Conceito I -1 •-7-92 
Classe "2•", do Padrão V para o Padrão VI 
Excluir o nome da servidora Maria EugêncU 

S. de Castro 

1.04. Área de Especialização: COMUNICAÇÃO SO-
CIAL 

Conceito 1-1•-1-92 
Classe "2•n, do Padrão IV para o -Padrão V 
Excluir o nome da servidora Rita de Cássia 

Nardelli 
Motivo: Falta de interstício 
Conceito I - 1 •-1-92 
Classe ."2•", do Padrão V para o Padrão VI 
001. Luciomar da Cosia Rodrigues 

1.11. Área de Especialização: SEGURANÇA 
Conceito 2 -1•-7-92 
Classe "I'", do Padrão IV para o Padrão V 
001. Jobson da Silva 
002. Elcio José Janiques 

II -Categoria Funcional: TÉCNICA LEGISLATIVO 
II.Ol. Área de Especialização: PROCESSO LEGISLA

TIVO 
Conceito 2 -1•-7-92 
Classe "Especial .. , do Padrão II para o Padrão 

III 
001. Nara Maria Esteves Fonseca 

II.02. Área de Especialização: ADMINISTRAÇÃO 
Conceito 2 -1•-7-92 · 
Classe ''Especial", do Padrão II para o Padrão 

III 
001. Benício Tavares da Cunha Mello 

Il.OS- Área de Especialização: ARTESANATO 
Conceito 1-1•-7-92 

III 

III 

Classe "Especial'', do Padrão II para o Padrão 

001. Antonio Pereira Barbosa 
Conceito 2- 1'-7-92 
Classe "Especial", do Padrão II para o Padrão 

001. Antonio Pereira Neto 
002. Edson Gonçalves dii Silva 

Senado Federal, 21 de setembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 33, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe fo\ outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n' 000.617/92-0, resolve 
aposentar, voluntariamente, RAFAEL FARACO, Analista 
Legislativo, Área de Orçamento Público, Casse "1•'?, Padrão 
V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos 
do artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 192, iliciso 
I, 186, inciso m, alínea a, e 67, da Lei n9 8.112, de 1990, 
bem assim como artigo 11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989, 
com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, 
inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 4 de fevereiro de 1992. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

(•) Republicado pot haver saído com incorreçio no DCN (Se'çio II), de 11-9-92. 
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PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N• 53, DE 1992 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no de
sempenho de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, resolve: 

Designar WILSON ROBERTO THEODORO, 
Assessor Legislativo, RICARDO LUIZ LEITE OLI-

VEIRA, Assessor Legislativo, e JOSÉ DE RIBAMAR 
DUARTE MOURÃO, Assessor Legislativo, para, sob 
a presidência do primeiro, integriúceli:i Comissão de In
quérito incumbida de apurar Os fatos constantes do Pro
cesso n' 012198/92-7. 

Senado Federal, 17 de setembro de 1992.- Sena
dor Dirceu Carneiro, Primeiro Secretãrio. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVII- N•157 QUARTA-FEIRA, 23 DE SETEMBR-_:O:_D:.E:....:1:...99_:2:._ ____ ___:B::R::.A::S::ÍL::.I::.A::_..:D;.:.F 

·SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 184• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO 
DE 1992 

1.1-ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 - Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e 
Planejamento 

- N9 1.301/92, encarriinhando informações sobre os 
quesitos constantes do Requerimento n9 115, de 1992, de 
autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

1.2.2 - Comunicações da Presidência 
Indicação do Senador Dario Pereira, em substituição 

ao Senador Odacix: Soares, p3r:~ representar o Brasil na 
Reunião Ail.ual Conjunta das Assembléia~ de Governa
dores do Fundo Monctáiio Internacional e Banco Interna
cional para Reconstrução e Dese_nvolvimento, e- nas reu
niões do grupo dos 24 e dos Comitês Interino e de Desen
volvimento, em Washington, no perlodo de 18 a 24 do 
corrente. 

Recebimento de manifestação de apoio ao Congressó 
Nacional, em face da atual crise política que se instalou 
no País, das Assembléias Legislativas dos Estados de Santa 
Catarina e Paraná, Câmara Municipal de São Luís {MA), 
Universidade Federal Fluminense e Associação de Câma~ 
ras de Vereadores do Oeste do Paraná. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

-SENADOR JUT AHY MAGALHÃES-~ Ci>ns.ec_ 
qüências sociais do Governo Collor e o Processo de im~ 
~chn:tent c;lo Presidente. 

-,$EN ADO R NELSON CARNEIRO- Apelo pelo 
repass.e.- de verbas ao Hospital Gaffrãe e Guinle e pela
redefinição ·ctas finalidades do Instituto Benjamin Cons
ta-q.t, na cidad.e do Rio de Janeiro - RJ. 

-SENADOR V ALMIR CAMPELO - Suspensão 
das atividades do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
por falta de recursos orçamentários. 
- . -'-SENADOR AUREO MELLO - Considerações 
sobre o trâmite do pedido de impeachment do Senhor Presi.:. 
dente da República. 

-SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder 
- Nota de repúdio assinada por S. Er, a declarações 
atribuídas ao Presidente da República por ocasião de recen
te reunião de parlamentares. 

-SENADOR MAURÍCIO CORRêA, como Líder 
- Requerimento- de autoria ·de S. Ex•, que -rormalioz:ará 
junto à- Mesa, solicitando ao Presidente da Câmara dos 
Deputados retificações nos autógrafos encaminhados ao 
Presidente da República, sobre o projeto de isonomia sala
rial, no concernente aos aposentados. 

1.2.4 - Leitura de Projeto 
-Projeto de Resolução n9 61, de 1992, da Comissão_ 

Diretora, que delega competência à ComiSsão Diretora 
para praticar os atos Que especifica, e dá outras provi
dências. 

1.2.5 - Comunicação 
- Do Senador Dario Pereira, que Se ausentará do 

Pafs, durante o período de 19 a 26 do corrente mês. 
L.3 - ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n'"76, de 1992, de auto..; 

ria do Sen_ador Fernando Henrique Cardoso, que susta 
a aplicação do caput do art. 13 da Lei Delegada n' 13. 
de 27 de agosto de 1992. Votação adiada, por falta de 
quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n• 40, 6e1.992 (n• 2.629192, 
na Casa de origem), de iniciativa dO TfíbUn-al Superior 
do Trabalho, que altera a composição e a organização inter
na do Tribunal Regional do Trabalho da 15• Região, com 
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EXPEDIENTE 
CllNTRO GRÁFICO DO SENADO FEDBRAL 

MANOEL VILRI.A DE MAGAUIÁES 
Diretor-Otual do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CARLOS HOMERO VIF-IRA NINA 
Diretor Admi:aiatrativo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
lmpreno sob reapo..-nlidade da Me1a do Senado Federal 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS Semestral ·-···-·····-·· .. ···············---~·--.-.-------Cr$ %Q,QQO.OO 
Dirctor Industrial 
Fl.ORIAN AUGUSTO OOUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

sede em Campinas (SP), e dá outras providências. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n• 318, de 1991-Comple
mentar, de autoria do Senador Maurício Corrêa; que deter
mina os casos em que as forças estrangeiras possam tran
sitar pelo território nacional ou nele permanecer tempora
riamente, mediante permissão do Presidente da República, 
independente da autorização do Co.ngresso Nacional, nos 
termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, inciso II, 
e84, inciso XXII, da Constituição Federal. Discussãoencerw 
rada, ficando a votação adiada por falta de quorum. --

Proposta de Emenda à Con_stituiçãq n~' 6, de_ 1992, 
de autoria _d9 Senador João França e_ outros S_enadorés, 
que modifica a redação do inciso_ XVI Qo 3.i-C-42~e do 
caput do art. 231 da Constituição Federal. Discussão e_ncer-
rada em 1 ~'turno. - c 

Mensagem n' 280, de 1992, através da qual o Presi
dente da República solicita autorização do Senado F~deral, 
para contratar operação de crédito externo, no valor equi
valente a até oitentã inilbões de dólares norte-americanos 
junto ao Banco Internacional de DesenvOlvimento --:--BDJ"~
destinado ao financiamento do Programa dé ModernizaÇãO
Tecnológica da Agropecuária na região Centro-Sul. Apre
ciação sobrestada após parecer de Plenário favorável nos 
termos do Projeto de Resolução n' 62/92 e abertura de 
prazo para recebimento de emendas. -- - - -

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

.,- SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO -
Refuta~do notícia veiculada em órgão ct3. Imprensa, no 
qual é Citado o nome de S. Ex• como beneficiário da Fundaw 
ção Banco do Brasil. 

-SENADOR NELSON WEDEKIN- Realização 
em Berlim - Alemanha, do XIX Congresso Internacional 
Socialista. 

-SENADOR MARCO MACIEL- 40' aniversário 
de fundação do Instituto de AntibiótiOOs--Oswaldo Gon
çalves Lima. 

1.3.2- Comunicações da Presidência 
-Convocação de sessão conjunta, a realizar-se hoje, 

às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 
-Convocação de sess_ão extraordinária, a realizar-se 

hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

Tirage. 1.200 exemplares 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 185• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO 
DE 1992 

2.1- ABERTURA 

2.2 -EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres 
Referentes ãs seguintes matérias; 
-Projeto de Lei do Senado n• 106/91, que acrescenta 

dispositivos ao art. 89 da Lei n'» 8.134, de 27 de dezembro 
de 1990, que altera a legislação do Imposto de Renda e 
dá óliftas providências. (Redação final.) 

-Projeto de Lei do Senado n' 173/91, que dispõe 
sobre a liberdade de imprensa, de opinião e de informação, 
disciplina a responsabilidade dos meios de comunicação, 
e dá outras providências. (Redação final.) 

-Projeto de Lei do Senado n• 272191, que autoriza 
as pe~soas ffsiéã"S a ãbãferem em suas declarações de renda 
os gastos com empregados domésticos e dá outras providên
cias. (Redação final.) 

. 2:2.2 ....: Requerimentos 
- N<.> 708/92, de autoria do Senador Esperidião Amin, 

solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do "Pfojeto de 
Lei da Câmara n' 33/92. . . 

- N11 709/92, de urgência parã o Projeto de Lei dã. 
Câmara n~' 46/92, que altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 10• Região, 
com-sede em Brasília- DF, e dá outras providências. 

- N• 710/92, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n~' 54/92, que dispõe sobre os cargos da carreira 
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
e dá outras providências. 

2.3- ORDEM DO DIA .. .. .· .. . . 
Requerimento n~' 593/92, de autoria do Senador Marco 

Maciel, solicitando a transcrição nos anais do Senado Fede
ral, do artigo "Violação da Etica", de autoria do Senador 
Josaphat Marinho, publicado no jornal Correio BraziUense, 
edição de 9 de agosto de 1992. Aprovado. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Requerimentos n<:fl 709 e 710, de 1992, lidos no Expe-

diente da presente sessão. Aprovados. . o'_ 

2.3.2 - Discurso após a Ordem do dia 
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SENADOR NELSON CARNEIRO - Experiência 
profissional exigida dos recém-formados pelo mercado de 
trabalho. Regozijo Com- a realização da Feira de Recruta
mento Universitário, durante Os dias 10 a 12 do mês corren-
te, no Rio de Janeiro - RJ. -

2.3.3 - Comunicação da Presidência 
- Convocação- de sessão extraordinária a realh:ar-se 

hoje, às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 
2.4- ENCERRAMEI'\fO 

3- !<TA DA 186• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO 
DE 1992 

3.1 -ABERTURA 
3.2- EXPEDIENTE 

3.2.1 - Requerimento 
- N' 711/92, de urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara n"' 70, de 1992, que dispõee sobie a composição 
e a competência do Conselho da Justiça Federal. 

3.3 -ORDEM DO DIA 
Requerimento nO? 606, de 1992, do- Seriãdor Marco 

Maciel e outros Senhores Senadores, solicitando, nos ter
mos do artigo 172, inciso I, do Regimento Interno, 3 inclu-

são em Ordem do Dia. do Projeto de Lei do Senado n' 
77, de 1992, de autoria do Senador Nelson -Wedekin e 
outros Senadores, alterando o caput do artigo- 49 -da Lei 
n_9 8.427, de.27 de maio de 1992, que dispõe sobre a conces
s_ão d~ subvenção económica nàs ~perações de créâito ,;-u
ral. Aprovado. 

3.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
Requerimento n' 711/92, lido no Expediente da pre

sente sessão. Aprovado. 

3.3.2 ~ -Designação da Ordem do Dia_ da próxima ses
são. 

3.4 -ENCERRAMENTO 
4- RETIFICAÇÕES 
Ata da 156' Sessão, realizada em 20-9-92 

5- ATOS DO PRESIDENTE 

N" 360 a 364/92 

6 - MESA DIRETORA 
c 7 ;- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN

TES 

Ata da 184a Sessão, em 22 de setembro de 1992 
28 Sessão Legislativa Or.dinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro e Magno Bacelar 

ÀS 14 HORAS B 30 MINUTOS, ACHAM.SB PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Almir Gabriel -
Aureo Mello - cartos De'Carl! - cesar Dias - Cbagas Ro
drigues- Cid Saboia de carvalho- Coutinho Jorge- Dirceu 
carneiro- Elcio Álvares- Francisco Rollemberg- Humber
to Lucena- Jo!io França- Jollo Rocha- Jose Eduardo
Júnia Marise - Jutahy Magalhi!es - Lucfdio Portella - Mag
no Bacelar - Mansueto de Lavor - Mário Covas - Mauro 
Benevides - Meira Filho - Moisés Abr!lo - Nelson carnei
ro - Nelson Wcdckin - Odacir Soares - Rachid Saldnnba 
Derzl - Valmir 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, iriiciãmos nosSOStfabalhos. 
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

AVISO 

DO MINISTRO DA ECONOMIA, 
FAZENDA E PLANEJAMENTO 

Aviso n•L301/92, de 17 do corrente, encaminbandoinfor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n_l' 115, 
de 1992, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

As infOrrii.ãções foram ane_xadas ª'o R,e_quetimento, 
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias ao Reque
rente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

A Presidência, em sessão ordinária do dia 16 do corrente, 
propôs o nome do Senador Odacir Soares para, na qualidade 
de observador parlamentar, representar o Brasil na reunião 
Anual Conjunta das Assembléias de Governadores do Fundo 
Monetário Internacional e Banco Internacional para Recons
trução e Desenvolvimento, e nas reuniões do grupo dos 24 
e dos Comitês lnterino e ~e .Desenvolvimento, em Washing
ton, no período de 18 a 24 do corrente. 

S. Ex•., no entanto, declinou do convite, indicando, para 
cUmprimento da missão, o nobre Senador Dario Pereira. Ten
do em vista a neCessidade imediata da ida do Senador àquela 
capital. A Presidência autorizou, ad referendum do Plenário. 

Não havendo objeção, a Presidência determina a publi
. cação dos document<;>s. para Que:_proceda os devidos efeitos. 

SÃO OS SEGUINTES OS DOCUMENTOS RE-
FERIDOS: . . 

Of. n' 538/92 - GP 
Brasília. 18 de sc!feffibro de 1992 

Excelentíssimo Senhor 
ED;J.baixador Marcílio Marques Moreira 
DO. Ministro .de Estado da Economia, Fazenda e Plane- · 

jamento 
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Nesta 
Senhor Ministro 
Em aditamento ao Of. n' 535/92- Gl', de 16 de setem

bro, comunico _a _Voss_a Excelência Qu-e o Senhor Seflador 
Odacir Soares, ariterionnente designado para acompanp~r o~ 
trabalhos da Delegação que representará a Brasil na Reunião 
Anual conjunta das Assembléias de Govemadores_QQ .FUndo 
Monetário Internacional e do Banco Mundial, foi substituído 
pelo Senador Dario Pereira. 

A substituição, ora feita,- deve-se ao fato de o Repre
sentante de Rondônia, na condição de Líder do Gciverno, 
não poder ausentar-se do Brasil no período _de_l9 a_ 26 do 
mês em curso. __ . __ _ __ 

Aproveito a oportunidade para renovar a VOssa· Exce
lência protestOs de alta estima e consider_ação. ---:- St.!nador 
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal. 

Brasília, 17 de setembro de 1992 
Exm9 Sr. 
Senador Mauro Benev1des 
DD. Presidente do Senado Federal 
Senhor Presidente, 
Tendo sido designado por Vossa Excelência para integrar 

a Delegação Brasileira à Reunião Anual Conjunta FMI!BIRD 
a realizar-se no perfodo de 19 a 23 de seteinbro do corrente 
ano em Washington, Estados Unidos da América, comuniCo 
da minha impossibilidade em comparecer, indicando o nobre 
Senador Dario Pereira para substituir. 

Respeitosamente, Senador Odacir Soar~~-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidesL--,- A Presi, ~ 
dência recebeu manifestações de apoio ao Congresso Nacio
nal, face à atual crise política que se instalou no País, das 
Assembléias Legislativas dos Estados de Santa Catarina e 
Paraná, Câmara Municipal de São Luís (MA), Universidade 
Federal Fluminense e Associação de Câmaras de V ereaâores 
do Oeste do Paraná. 

O SR~ PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, primeiro orador 
inscrito.(Pausa) 

Nesse exato momento, S. Ex• não se encontra em plená
rio, e o orador imediatamente inscrito é o nobre Senador 
Jutahy Magalhães, a quem concedo a palavra. 

OSR. JUTAilYMAGALHÁES (PSDB-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O .demagogo era, na Grécia antiga~ aquê1e que, sendo 
homem de Estado ou hábil orador, sabia conduzir o povo. 
O demagogo era, portantO,- na acepçãO daqueles tempos de 
lançamento das bases da democracia, o guia do povo. 

Foi com Aristóteles que o tenno demagogia adquiriu co
notação negativa em teoria polftica, passando a servir para 
designar, geralmente, "a autoridade de alguém q_ue propõe 
a ..seu público programas de açáo que sabe serem enganosos 
ou impraticáveis, a fim de obter vantagem pessoal ou polítican, 
de acordo com Allan Sind.ler. 

Confomie Giarnpaolo Zucchini, a palavra demagogia dew 
signa aquele que "subjuga as massas popularess graças a parti
culares capacidades oratórias e psiéológtcas, freqüenterileDte 
instintivas, que lhe permitem interpretar os humores e as exi
gências mais imediatas, juntando a _essas qualidades dotes 
carismáticos incomuns". -

Ainda de acordo com Zucchini, Hno desenvolvimento 
-:leste tipo de política não se levam em consider.ação, a não 

ser numa fornia superficial e grosseira, os reais interesses 
do país e os resultados finais a que pode levar,, no tempo, 
a ação demagógica, dirigida, antes de tudo, para a conquista 
e manutenção de um poder pessoal ou de- um g_~p~(. 

Finalmente, segundo Sindler, "talvez a distinção mais 
apropriada entre a demagogia e outras fonnas de liderança 
recaia no terreno das conseqüências". 

Certamente V. E~ estarão a se indagar so_br_e_ as razões 
dessa digressão com que inicio, muito mais apJ--opriada ao 
mundo acadêmico que a este nobre Plenário. Peço paciência 
aos meus Pares. Rogo, também, que me acompanhem um 
pouco mais neste raciocínio com qUe pretendo mostrar algo 
-de muito grave que vem acontecendo em nosso P'!f~ 

No último dia 15 de agosto, o Presidente Fernando Collor 
fez um pronunciamento à Nação, em cadeia nacional de rádio 
e televisão, para dizer que cumpría mais uma promessa de 
seu Governo ao devolver a última parcela dos cruzados blo
queados aos seus titulares. -

Disse o Presidente naquela ocasião: "Volto hoje aos lares 
brasileiros para anUnciar o cumprimentO de maiS Um programa 
de meu Governo. Foi liberada hoje a última parcela dos cruza
dos novos que ainda estavam sob a guarda do Banco Centra[ 

A despeito da opinião de muitos analistas, que fazem 
do pessimismo Sua profissão de fé -continuava o Presidente 
-, foram devolvidos integralmente, com juros e correção 
monetária, um a um, os cruzados novos retidos. 

Como assegurei em março de 90, os cruzados seriam 
restituídos, e ninguém, nenhum trabalhador, nenhuma dona 
de casa teria a sua poupança desvalorizada pela inflação. 

Conforme a avaliação do Banco Central, graças às medi
das de proteção ao seu dinheiro adotadas pelo_ meu Governo, 
os cruzados novos renderam mais que investimentos especo- · 
lativos de risco. 

Devolvidos sob a forma de depósitos especiais remune
rados, na maior parte das contas eles chegaram a superar 
o rendimento da própria caderneta de poupança. Credibi
lidade é isto: cumprir fielmente a palavra empenhada''. 

Foi o que disse o Presideõte Fernando Collor. 
Antes de analisar a fala presidencial propriamente dita, 

.creio ser indispensável verificar as cin:unstâncias que cercaram 
ess_~ pronunciamento. Já estava o Presidente eln situaÇãO des
confortável, para dizer o míniniO, em razão das descobertas 
feitas pela CPI que investigOU os riegócios do Sr. Paulo César 

_ Cavalcanti Farias, ligandowo ao_ empresário em crimes que 
o Relatório final daquela Corriiss-ão apo-ntou. Assim, o que 
o Presidente Collor pretendia, com a sua fala à Nação, era 
granjear exatamente o que chegou a dizer de modo claro: 
credibilidade. Mais do que isso: quis ganhar a simpatia da 
população, prometendo devolver o empréstimo compulsório, 
cobrado sobre os combustíveis e sobre a venda de veículos. 
Aí, estão, portanto, ~ circunstâncias e os objetivos -do Presi
dente em seu pronunciamento. 

Esmiuçando o conteúdo do discurso presidencial, é possí
vel encontrar coisas interessantes. A primeira delas é a afinna
ção de que cumpria, com a devolução da última parcela dos 
cruzados·, mais uma promesMt de seu Governo e de que credibi
-lidade é o fiel cumprimento da palavra empenhada. Puro 
ilusionismo destinado aos que possam ser enganados por esses 
truques de retórica. O Presidente omitiu que estava apenas 
cumprindo urila lei votada pelo Congresso _Nacional e fazendo, 
assim, aquilo que é de sua estrita obrigação. Apresentou 
esse feito ~ todos os brasileiros como prova de que merece 
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crédito, como se fosse de sua autoria o gesto magnânimo 
de devolver ao povo o que dele tirou. 

Outro aspecto da fala presidencial que merece reparos~ 
Srs. Senadores, é o trecho em que se refere à idéía de que 
os cruzados novos renderam mais do que os investimentos 
especulativos de risco. Essa é ulna verdade parcial. Os cruza~ 
dos novos, com os seus rendimentos de 7 .371~53%. no período 
de 15 de março de 1990 a 17 de agosto de 1991, renderam, 
de fato, mais do que o ouro (5.352,22%) e o dólar paralelo 
(5.596,55), embora seja bom lembrar que esses ativos estavam 
supervalorizados em março de 1990 em razão dos temores 
do mercado quanto à hiperinflação. Mas perderam para os 
CDBs (16.746,81%) e para as bolsas de São Paulo 
(14.789,07%) e do Rio de Janeiro (12.127 ,43%). Os automó
veis também tiveram seus preços corrigidos acima dos rendi
mentos dos cruzados novos- um Gol CL teve seu preço aumen~ 
tado em 8.200% - e o m de apartamentos novos no Município 
de São Paulo subiu 9.099,30% nesse período._ Coi'no_ se 
pode ver, as verdades do Presidente Fernando Color não coe
xistem bem com o mundo da realidade. 

O mais grave. contudo - e isso não foi dito na fala 
do Presidente - é que a correção dos cruzados noVos fiCou 
28,86% abaixo da inflação medida pelo !GP, da Fundação 
Getúlio Vargas, o que significa perdas patrimoniais de cerca 
de 30% para os que tiveram seus recursoS bloqueados. Verifi
ca-se, portanto, que a palavra empenhada não foi fielmente 
cumprida, e que a palavra que assegurou o cumprimento da 
palavra empenhada passou longe dos fatos. 

Mas é preciso ir além do mero flagrante que resulta do 
cotejo da fala presidencial com o dia-a-dia dos brasUejros. 
Qual foi o resultado do bloqueio dos cruzados novos, equiva
lentes a cerca de 46 bilhões de dólares? 

Os objetivos declarados pelo Governo, à épOca, eram 
de que esse seria o tiro certeiro para liqüidar a inflação. O 
Es~do colocaria em ordem as coQtas públicas, eliminando 
sua- dívida interna e pondo fim a esse elemento gerador de 
inflação. 

Lamentave.Imente, nada disso aconteceu. Ó Governo te
ve de apelar para o congelamento de preços, decorridos apenas 
dez meses do bloqueio dos cruzados. Mesmo com esse expe~ 
diente, a inflação dos tempos de Collor aponta para uma 
média mensal de 16,4%, contra os .17,1% da época do Go
verno Samey. A média dos últimos 6 meses_ chegou a 22% . 
e a inflação apresenta tendência de cresciJ;llento. 

A ciranda financeira, OutrO dos_mons_tros que Collor pre
tendia combater, já está de volta; pesquisa feita por uma 
firma de consultaria em 163 empresas de São Paulo revelou 
que a grande maioria delas já começa a ter maiores gaQ.hos 
aplicando seu excedente no mercado fmanceiro, recurso que 
têm preferido aos investimentos produtivos. 

O déficit público já batia, eni junho passado, na casa 
dos 7,58% do Produto Interno Bruto, mais da metade dos 
13,36% de fevereiro de 1990, ou seja, apesar do confisco 
de quase 30% da poupança privada nacional, através da reten
ção dos cruzados novos, a dívida interna governamental volta 
a crescer assustadoramente, sem que a produção e os investi
mentos de caráter social tenham apresentado resultados posi- · 
tivos. 

Pelo contrário~ a recessão é que tem dado as cartas. Se
gundo analistas, no Governo Collor, o Brasil deixou de reali
zar uma produção de cerca de 65 bilhões de dólares. Perto _ 
de 4,5 milhões de: empregos desapareceram, os salários tive-

, , . . . - -

ram uma queda real de 37% e o setor público deixOu de 
arrecadar 16 bilhões de dólares. . _ . ·. ·. . . . 

Essa perda de arrecadação, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, que agrava o déficit público - é bom _que se diga -
não decorre apenas da queda da produção, mas da descrença 
da população no Governo. A sonegação de impostos ou o 
seu não-pagamento, mediante recursos judiciaiS, é alarmante: 
76% dos brasileiros não pagam imposto de renda; metade 
dos empresários não recolhem o Finsocial; 86%._das empresas 
não pagam a contribuição extraorQiJ;Jária sobre o lucro e 31% 
não contribuem para o PIS/P ASEP. O movirilentO de sone
gação no Brasil, segundo estimativas da própria Receita Fede
ral, é estarrecedor: o País deixa de arrecadar metade do que 
deveria. O pior é que o Governo rião tem condições sequer 
para aprovar a reforma fiscal, uma solução tão necessária 
quanto urgente para os problemas nacionais. Credibilidade 
é isso, 

O bloqueio dos cruzados, tão iníquo quanto todo quadro 
exposto, representou, no fim das contas, um empréstimo com
pulsório; as perdas reais da sociedade, um confisco. Para 
quê? Para nada. Verifica-Se, hoje, que tudo não passou de 
uma aventura perversa, que teve como suas vítimas os desafor
tunados que tinham alguma poupança. 

Mas o cúmulo dessa história é- a-descoberta recente de · 
que o Presidente Fernando Collor tratou de _s~lvar a sua pró~ 
pria pele do pacote económico que baixou. Nunca é Q.emais· 
repetir que a Secretáriã Ana Acioli sacou, no dia 13 de março 
de 1990 - às vesperas, portanto, do bloqueio dos cruzados 
novos·- cerca de 63 mil dólares da conta pessoal do Presidente 
Collor, depositando-os, em forma de _cheque administrativo, 
na conta da Wadel, tranSportadora do empresário Wagner 
Canhedo. Uma portaria do Minístério da Economia, di!tãda 
de 3 de abril, permitiu que as empresas de transporte de 
carga terrestre fizessem a conversão para cruzeiros de cheques 
depositados até 29 de março, exatamente a data em que Ana 
Acioti depositou o_seu cheque na conta da WADEL. 

Esse crime e todos os outros levantados pela CPI que 
investigou o Sr. Paulo César Farias e acabou chegando- ao 
Presidente da República certamente envergonham o Brasil 
e os brasileiros. Envergonham os que votaram no Presidente 
Collor e os que não o fizeram. Causam um prejuízo de monta 
incalculável à vida nacional, mu~to _além do que possa ser 
medidq em cruzeiros ou dólares. Causam o prejuízo de gerar 

·miséria e subdesenvolvimento. Causam o prejuízo de sermos 
vistos no exterior como uma república de bananas. Pior, cau
sam o prejuízo de_ provocar a descrença do povo brasileiro 
nas suas lideranças políticas. Sabe-se lá .quanto te_mpo será 
necessário para que a população volte a acreditar no& seus 
governantes ... 

Parece que chegamos ao ponto em que podemos retomar 
àquela exposição de natureza acadêmica que apresentei a V. 
Ex•5

, no princípio deste pronunciamento, e ver o nexo que 
ela guarda com os fatos que acabo de expor. Buscava-s_e, 
ali, caracterizar o que é a prátiCa da demagogia. 

Ser demagogo, como vimos, é propor programas de ação 
sabidamente enganosos ou impraticáveis, a fírii -de obter vanta~ 
gem pessoal ou política. Não é o que fez o Presidente Collor? 
Não disse ele que liquidaria a infhtÇãO com um único tifo? 
Não foi gi'açás a isso que ·obteve o voto de 35 ~;rtUltões d~. 
brasileiros? 

O demagogo também tem a capacidade, como dissemos, 
de subjugar •_'as massas populares graças a particulares capaci
dad.e$ oratórias e psicológicas, freqüenteme:rite instintiVaS~ que 
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lhe permitem interpretar os humores e as exigências mais 
imediatas, juntado a essas qualidades dotes carismáticOS irico
muns". Não se pode subestimar a competência do Presidente 
Collor. Seu carisma impressiona. Impressiona tanto que os 
descamisados, hipnotizados, confiaram no futuro Presidente. 
Deu no que deu. Lamentavelmente, ficaram também sem 
as calças. Isso poderia ser uma piada sádica, mas não é. Signi
fica apenas a constatação trágica, que não-me agrada fazer, 
de que os pobres ficaram miseráveis, graçaS -ã- irresponsa
bilidade do Presidente que ajudaram a eleger. 

Isso porque, conforme indica Zucchini, "no desenvOl
vimento des_te tipO de política não se levam em oonsideração, 
anão ser numa _forma superficial e grosseira, os reais interesses 
do país e os resultados. fin~is a que pode levar nO tempo 
a ação demagógica, dirigida, antes de tudo, para a conquista 
e manutenção de um poder pessoal ou de um grupo". Hoje 
nós já conhecemos o grupo que, acenando com_ os possíveis 
interesses do País e se_m medir conseqüências, fez õ 'que fez 
para obtenção de mais e mais poder. . 

Finalmente, quero lembrar que Sindler destaca que "tal~ 
vez a distinção mais apropriada entre a -demagogia e outras 
formas de liderança recaia no terreno d3:~_ ~nseqüências". 

Temos aí as conseqüênci'ª-s da aventura empreendida pelo 
homem que ainda pode ser chamado de "Indiana Collor", 
talvez de uma maneira que nunca tenha sido tão apTopriada 
quanto hoje, quando se constata_que em vez de governar 
o Brasil apenas realizou façanhas pessoais de uso e abuso 
de poder. A gravidade da questão é que todos os abusos 
forãm cometidos sob o manto protetor da prática demagógica, 
que iludiu a população e tomou possível a Fernando Collor 
de Mello chegar onde chegou na sua inconseqüência egoísta 
e criminosa. - -

É preciso dar um bastã. a_isso. Não _podemos mais tolerar 
a corrupção aliada à del;llagogia, sob pena de nos torD.armos, 
nós, os políticos, uma espécie em extinção. O povo brasilefro 
não agüent.a mais Ser enganado. As urnas das últimas eleições, 
com seus votos branços e nulos, e o atu_al clamor das ruas 
certamente contêm lições sobre as quais Precisamos meditar 
e agir com_rapidez, não apenas para sobrevivermos, mas tam~ 
bém para resgatarmos a dignidade da atividade política. 

Felizn:i.ente, parece que assistimos·aõinício de um.·-noVo 
tempo, no qual será possível recuperar a crença da população 
nas suas lideranças pblíticas e nas suas instituições. o·pro"cesso 
de impeachment do Presidente Fernando Collor caminha, en
tre marchas e contramarchas, rigorosamente dentro de parã~ 
metros legais. A democracia funciona e parece estar acioM 
nando, a seu modo, os mecanismos que r6con.duzir$o O País 
a valores civiliza~os e ~ caminhos de prosperidade. Cabe, 
agora, ao Congresso NaciOnal e ao Supremo Tribunal Federal 
dar ~ esta ~agédia o desfecho que a- maioria da população 
deseja. Se 1sto acontece_r, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
a honra da alma brasileira estará definitivamente lavada e 
será possível, então, aí, sini, reciinstíUfr o--s-rasil. 

Um outro assunto que me traz à tribuna, Sr. Presidente, 
é de grande importância para meu Estadp, 

· QuerO, hoje, fazer Um breve com_entário ~obre_ um fato 
recente ocorrido na Bahia. 

Refiro~me à situação criada com- ã -publicação, no dia 
30 de agosto último, pelo jornal Tribuna da Bahia, de uma 
charge, na qual o governador Antonio" C;;trlos Magalhães e 
seu candidato a prefeito, Manoel Castro-, aparecem ao lado 
de PC Farias e de Collor. 

A charge teria aborrecido o governador, tanto porque 
o coloca ao lado de PC Farias, como pela circunstância de 
o desenho vesti~lo com camisa listrada em preto e amarelo. 

O desagrado do governador e de seu candidato. motivou 
a impetração de mandado de segurança, com Üminai- Co:ó.ce~ 
dida por Juiz da Bahia, objetivando direito de resposta. 

Esta foi imediatamente enviada àquele jornal, em foto~ 
lito, para ser publicada. 

Ocorre que a direção da Tribuna da Bahia só _recusou~se 
a publicar a resposta, como iecori"eu ·ao~Ttibunal Superior 
Eleitoral (TSE), a fim de que este suspendesse os efeitos 
daquela decisão. Por essa recusa, a direção do jornal está 
sendo processada por descumprimento de ordem judicial. 

Cãbe aqui um parêntese p-ara que se façam algumas obser
vaÇões. Em primeiro lugar, o cartunista autor da charge, Hélio 
ROberto Lage, em declarações ao próprio jornal sobre o fato 
revelou que as charges sempre suscitam leituras equivocadas. 
No caso espeçífico, sua intenção foi a de retratar uma situação 
que nada tem a ver com ·a eleição municipal, porém com 
a questão atual do País e o apoio do governadoJ a Collor. 
Por outro lad,o_, retra~ar o gQvem~çiOr com camisa listrada 
não significa cornpará~lo a um_ Presidiário"", más 'apenãs rllanter 
uma tradição do próprio cartunista, pois ele sempre carica~ 
turou AntoriiO Cai-los desse jeito, porque essa é a característica 
dele, na opinião de Lage. Uma segunda observação, nesse 
parêntese, quem faz sou eu. É quase inacreditável. _ 

Fechado o parêntese, retomo o relato dos acontecimen~ · 
tos. 
_ _Agora, o ministro relato~; çlo _ma~Qado. de segu~3:nça no 

--TSE, deferiu, no últinió âia 17,liminar, determinandO a sus~ 
pensã_o da çlçcisão que ~nc_~dell: o dir_e~to ·de_ :resposta._ 

----É de se notar, Sr; Presidente, Srs. Senadores, que essa 
decisão do TSE decorreu de impetração contra a denegação 
de igual pedido formulado ao Tribunal ~egional Eleitoral 
da Bahia. 

- A fundamentação da liminar ora concedida pelo TSE 
destaca que o ato, originário do juiz eleitoral da 6• Zona, 
baseou~se na lei que autoriza direito de resp~ta a candidatos, 
partidos e coligações. 

O argumento jurfdico da impetrante (Tribuna da Bahia) 
é de que a matéria foge à alçada da Justiça Eleitoral, devendo 
ser regida pela Lei de Imprensa. O Relator salienta que a 
resposta pretendida não tem afinidade com "qualquer possível 
significado eleitoral da charge". Assim, complementa o Rela
tor 6 fundamento da concessão da limin~r; afirmandõ que 

· "se já era bastante problemático o _envolvimento da matéria 
publicada com as eleições em curso, a resposta pretCndida 
desfaz qualquer dúvida: nada tem a ver com o processo eleito
ral em curso". 

Portanto, mais uma vez, em última instância de nosso 
Poder Judiciário, prevaleCe um.· dos princípios democráticos 
essenciais que- é o da hôerdade de imprensa, de expressão 
e de opinião. 

Esse é o registro principal deste pronunciamento, com 
o qual me congratulo por mais" essa vitória dá democracia, 
da liberdade e, no particular, daquele órgão da imprensa de 
meu Estado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, sros e Srs. Senadores: 

Há uma instituição, no Rio de Janeiró, que desde O pri
meiro momento Se converteu n.tnil centro de __ pesquisa e de 
atendimento aos aidéticos~ é o Hospital Gaffrée e Guinle, 
Quando me coube, pelos destinos da vida política, exercer, 
por instantes, a Presidência da República, enviei aO Congresso 
Nacional não uma medida provisória, mas um projetO de lei 
concedendo 40 milhões de cruzeiros àquela instituição. 

Mas, o tempo passou, o problema se agravou, as súplicas 
continuam. É exatamente para convocar a colabora.ç_ão das 
autoridades públicas do Ministério da Saúde que ocupo esta 
tribuna, Sr. Presidente, já que os pedidos individuais feitos 
às instituições e entidades públicas são, agora, motiVo de cruci
ficação· dos políticos brasileiros. 

Valho-me, pois, desta tribuna, para endereçar um apelo 
ao ilustre Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, à Dra. Lair 
Guerra, Coordenadora Geral do Programa Nacional de 
Doeriças Sexualmente TransmissíVeiS, --para que- âêem a sua 
maior atenção, o seu melhor cuidado ~o ,HQspital Gaffrée 

· e Guinle, do Rio de Janeiro. - . · . . _ . _ _ . 
Na última sexta-feir~, foram liberados kits para aquela 

inst~t!lição~ mas os medicamentos aiífd.a_ não chegaram, e os 
doentes reclamam a cada dia o aniparó do Estado. · · 

É preciso, Sr. Presidente, que sejam priorizados equipa
mentos para a pesquisa e para o atendimento, e se afaste 
a versão que se espalha sobre o descredenciam_ento daquela 
instituição pioneira entre as qtie devem combater a A_IDS 
no Rio de Janeiro. 

Dejxo aqui este apelo~ na.certez:á de que aqUela: lnstittilÇão 
encontrará no Poder Público o natúral ampato. - · · 

Também, Sr. Presidente, ocupando -esta tribuna, ·fãÇO 
outro apelo, desta vez em nome de Qutros _ marcad.os pela 
natureza: são os deficientes visuais. 

Todos os que viveram um dia no Rio- de Janeiro ou por 
ali passaram conheceram o Instituto Benjamin- Coõ.stant, in
ternacionalmente reconhecido pelos serviços que tem-Prestado 
aos deficientes visuais durante muitos anos. _ .. __ .. 

-Hoje, Sr. PreSidente, trago aqui ãs reiViD.dicilções daquela 
instituição, quais sejam: 

''19 redefiniÇão das finalidades do Instituto Benja
min Constant, com a participação da sua comunidade 
em princípios rilodemizadores, atendendo, sobretudo 
à realidade brasileira; __ . . __ . . 

2~" revitalização do Instituto, nO que· se· refere 
a materiais; -equipamentos e recursos humanos, 
a fim de que, num período máximo de dois anos, 
possa produzir os frutos advindos da redefiniÇão 
prevista no item anterior; · -

3~" manutenção da escola de 1" grau no Institu
to, para subSidiar de maneira consistente as açóes 
ali desenvolvidas; e 

4~" desenvolvimento de programas de educa
ção, reabilitação e profissionalização do deficieD.te 
visual, a nível nacional." 

São e·sseS, Sr. Presidente, os apelos que queria endereçar 
às autoridades públicas nacionais, na Certeza de que o Hospital 
Gaffrée e Guinle e o Instituto Benjãniin Constari.t- e"itOOn
trarão; da parte das autoridades públicas, o natur'al acolhim
nento às suas justas reivindjcações. · 

Sr. Presidente, são essas as razões dá. -minha-presença 
nesta tribuna.(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O orador 
imediatamente inSCrito é o nobre Senador Ney Maranhão, 
mas como S.Ex•, neste exato mOment_o, não se ertoontra--em
plenário-, -concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Cam
pelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisãO do orador.) --Si. Presidente, 
Srs. Senadores: · 

O assunto que me traz à tribuna do Senado Federal é 
absolutamente priotitário e exige SolUção imediata. 

Todos os jormlis: e estações de rádio e televisão de B:t-asfiia 
estão noticiando, "desde ontem, a prováVel suspensão das ativi
dades do Tribunal de Justiça do Distrito Fediiral no Plano 
PifõtOe riã -cidade satélite de Taguatinga. 

O Tribunal de Justiça está em vias de fechar as portas 
por falta de verbas. 

Segundo o Desembargador Presidente, Dr. Luís Cláudio 
de Almeida Abreu, o órgão não dispõe de recursos nem pã.ra 
as despesas imediatas, como o pagamento das tarifas de água, 
luz, telefone e serviços de asseio e conservação._ _ -

A situação da-Justiça de Brasíliá é-_-extreinairiente cyítieá 
e os reflexos podem trazer conseqüências imprevisíveis para 
a população de aproximadamente dois milhões de habitantes. 

lmaginem, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as con
seqüências possíveis ·coin a inteirupç~o das atividades do Tri
bunal de Justiça etn todas as cidades satélites e no Plano 
Piloto. Sem dúvida, seria o caos dentro-de poucos dias. 
- -E rião se diga qUe faltou a previsão por parte dos desem-

bargadores responsáveis! . 
Segundo informou o Presidente daquela Corte de Justiça, 

a insuficiência de recursos orçamentários para 1992 já -era 
• esperada, porque a proposta apresentada pelo órgão, no ano 
passado, sofreu um corte de nada mais, nada menos que 67% 
âo- seu orçamento. Preocupados, os desembargadores vêm 
solicitando suplementação de verba ao Departamento de Or
çamento da União desde maio, sem neribum sucesso. 

Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os resultados dessa 
intranSigência do Ministério da Écononiíil ameçam tornar a 
Capital da República em terra de ninguém, coin os criminosos 
em vias de serem soltos, porque o Tribunal de Justiça não 
tem condições·de funcionar, para jtilgá-lo"s cOnvenientement~. 

_Não se pode negar que essa· situação é absurda, ainda 
mais se _considerarmos que isso acontece em plena Capital 
da República. 

- Diante das conseqüências desastrosas e inevitáveis que 
a suspensão das atividades do Tribunal de Justiça acarretará 
para a população do Distrito Fedetal, faço um apelo dramático 
ao Ministério da Econoniia, no- sentido de liberar imediata
-mente as verbas suplementares solicitadas. 

Peç_o, também, o indispensável apoio dos meus pares 
nesta C aS" a do Congresso Nacional, porque esta é uma sitUação 
iiiédita em Brasília. Nos 30 anos em que participo dã vida 
de Brasília, é a primeira vez que assisto à paralisação da 
Justiça por falta de verbas. 

O Ministro M~cílio Marques Moreira, em que pese a 
todos os problemas que o País vem enfrentando, não ficará 
insensível a essa questão crucial para o povo do Distrito Fe
deral. 

A Justiça· do Distrito Federaf n-ão pode parar! 
Apelo, veementemente, ao Ministro da Economia, no 

sentido de que resolva esse problema com a devida urgência, 
porque seria imoral, indecente e irresponsável permitir que 
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os criminosos sejam soltos na Capital da maior nação latin_o-a
mericana, em virtude de a Justiça não poder fUnciOnar por 
falta de verbas. 

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

Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo, 
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Ba
celar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente 1 

Srs. Senadores: 
Aproxima-se o dia em que, através da defesa dO Senhor 

Presidente da República, as oposições se propõem a estabe
lecer o que chamariam de um limite para as pOssibilidades 
do contraditório-, ou seja-; a defesa que o Presidente Collor 
faria, e fará, da sua posição ante a malsã tentativa de impedi
mento que se move contra ele. 

Sr. Presidente, esse é um assunto que já vem se tomãitdo 
até cediço, repetitivo e antipático, sob muitos aspectos, por
que, enquanto no BrasiLse faz política, muitos setores de 
trabalho e de atuação ficam paralisados, impedindo-se assim 
o povo e o __ País de prosseguir na sua marcha ascensional 
e no cumprimento do programa que o mais moço dos nossos 
Presidentes encetou como o seu desiderato, para concluir o 
mandato· que lhe fOi atribuído pelos votos dos brasileiros. 

Não se fala, por exemplo, no esforço-do Sr. _Ministro 
da Fazenda, que conseguiu, nos meios bancários e banquéirds 
internacionais, a ptótrogação desse _débitO, que era assunto 
palpitante em todas as conversas, em _todos os __ momentos, 
até o momento em que surgiu um movimento politiquista 
que transformou, de uma seara de assuntos administrativos, 
aquela área que, como tal, deYeria persistir; e transformou-a 
apenas em matéria política de todos os dias. 

Claro, Sr; Presidente, que, nesses dias que se aproximam, 
a solução- de assunto tão palpitante - o_ contraditório do. 
Presidente, a sua dêfesa - será feita ff t;OnCiuída nos seus 
devidos termos, embora obedecendo à tramitação e à sístemá;, 
tica que em jufzo se fazem necessárias_. ou seja, os pedidos 
de diligências às solicitações para que todos os meios _córtce:.. 
didos a quem é apontado como réu sejam pemiitidos, leal
mente e legalmente, e Sua Excelência possa ·realmente colocar 
os pingos nos devidos "ii", como se faz necessário e inipres
cindível. 

Não se venha dizer que a população brasileira está em 
pé de guerra contra o Presidente; não se_ venha dizer que 
uma multidão de pessoas, instigadas por certos governos, co
mo o de São Paulo, montados e instalados na sua posição 
financeira, gritam oportunidade e levam para as ruas crianças 
mal saídas dos bãncos do_ primeiro ciclo, em que as pinturas 
de rosto se transformam num grande carnaval, dando oportu
nidade a que ressoem as batucadas e as crianças vibrem, numa 
alegria que lhes é atribuída pelo sentimento_ de destruição, 
de bagunça inerente a todo aquele que deseja se divertir. 

O Sr. Jutahy Magalhães.....:... V .Ex• me pennite um aparte, 
nobre Senador Aureo Mello? 

O SR. AUREO MELLO- Com prazer, ouço V.EX', 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Tenho o prazer de ouvi-lo, 
embora não concorde com uma única palavra que V .Ex~ diz. 

Senador Aureo Mcllo, lamento que V.Er Conclua que são 
crianças que estão nas ruas em busca de bagunça, de carnaval, 
através de batucadas. No meu entendimento, o que existe 
nas ruas é o sentimento do povo brasileiro de indignação 
com o que aí está. Se V.EX" analisar as pesquisas, vai constatar 
que o Presidente da República - hoje mesmo saíram dados 
sobre isso- não seria escolhido nem para síndico de.edifício, 
quanto mais Presidente da República. Sua Excelência, hoje, 
pode ter c_erteza de que o que está nas ruas é o desejo de 
retorno do Brasil à posição de respeito à ética. Lutou-se por 
tudo neste País; agora, o povo está lutando pela vOlta da 
dignidade. O que gostaríamos de ter ouvido no decorrer desses 
meses seria a defesa do Presidente. Sua Excelência, até_ hoje, 
n,ãp fez nenhum movimento em defesa de suas posições, não 
busca provar inocência e sim ganhar tempo, conquistar votos. 
Um ministro j~ _disse _que o que é importante -hoje, no País, 
é conquistar voto no paineL Não é isso, Senador Aureo Me_llo. 
O que é importante hoje, no Brasil, é resgatarmos a dignidade, 
o respeito a moralidade pública, o respei~o ao dinheiro públiw 
co_ V.Ex• ouviu, ontem, a secretária da Primeira-Dama decla
rar que recebeu ffiais cte noVCoCent_o.s _roil_dótares d~ .. "f~ma~
mas" ~para aplicá-los em pagamentos de despesas de D. Rosa
ne Collor e da Casa da Dinda. É isso que está indignando 
a população. Ninguém está buscando fazer carnaval nas ruas, 
não. Esse movimento que aí est_á não é bagunça. O que 
temos é um movimento patriótico; a juventude foi para as 
ruas provocada por um desafio do Presidente da República. 
Essc:t juventude _estará nas ruas até o mome-nto em que teremos 
que decidir, porque vamos ter que decidir, no Congresso. Na
ciQnal, s_e queremos ou não dignidade neste País. Se por um 
azar; por uma miséria dessas que a vida, às vezes, nos reserva, 
houver uma manifestação contrária. çla .Câq~ara. dQs P,epu
tados, af sim é que poderemos ter a bagunça nas ru~s, ~om 
o-povo revoltado. Se acaso isso ocorrer, o que, no meu ~nten_
dimento, não ocorrerá. Senador, V. E~. sabe do meu apreço 
e que o tenho como amigo. 

O SR. AUREO MELLO -É recíproco. 

O Sr- Jutahy Magalhães- V .Ex~ sabe que lamento; since
ramente, qUe esteja nessa poSiÇão, pois é hOmeni digno,·mere

- cedor do respeito de ~eus companheiros, e não pode defender 
uma causa com~_essa, neste momento. 

O SR. AUREOMELW- Muito obrigado a V.Ex•. 
O que quero dizer é que essa multidão qué está nas ruas, 

300, 400,500 mil gritadores, que se levantam contra o Presi
dente da República, não é a maioria da população brasileira. 
A população brasileira é formada por 150 milhões de pessoas 
das quais, salvo engano, 90 milhões são eleitores. Essa parcela 
que aí está é de ativistas, principalmente estimulada por um 
partido que tem a mesma organização que teve e que tem 
O seu correligionário da China ComuniSta, que não hesitou 
em decretar lei marcial no momento que multidão semelhante, 
formada por estudantes, foi à Praça da Paz Celestial para 
gritar seus pontos de vista e cobrar do governo uma mudança 
de direção. 

O Presidente Collor tem sido um dos Presidentes mais 
serenos, mais tranqüilos, dos mais democratas que já tivemos 
no Brasil em todos os tempos. Esse partido tem vasculhado __ 
a vida deste homem, tem crucificado e levado verdadeirou, 

O Sr. Jutahy Magalhães- Dos mais educados com aque
les palavrõezinhos que saíram num jantar. 
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OSR. AUR,EO MELLO- .r, em umareuniãointi"WJJ:ros, 
entre amigos, em que o Pr~idente depois de masSacradO, 
insultado, ridicularizado, de ter o seu retrato publicado na 
primeira pági:Oã. dõ- jornal O Globo, Com a cã.ra de uni rato, 
os dentes tortos, os bigodes escalavraU.os saindo de sua -boCa, 
Sua Excelência, naquela reunião entre amigos, ·desabafou e 
disse alguma coisa que veio fazer cócegas na espinha dorsal 
de alguns dos seus detrator~s. 

O Sr. Ney M_ar_.a;m_lulo- Pennite V. Ex' um aparte? 

O SR. AUREO MELLO - Commuito prazer. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Aureo Mello, quero 
me congratular com_ v. Ex~ na hora em qu~ desejamos, a 
Nação brasileira e a classe política, que O Presidente Collor 
tenha condições de se _defender. V. ~x~ acabou __ de_ citar a 
maneira como o Presidente: Collor, em reunião ~m c.otp.J?a
nheiros, amigos e Correligionários de sua bancada, derramou 
o copo d'água, extrapolou. O Goveriiador Bri_zOla hoje, se 
não me engano, comenta esse assunto, Acredito que, indepen
dente de problemas políticos, ''queni não quer ir-pata ã-chuva 
não sai de casa". Até a pessoa da Primeira-Dama, I;>ona Ro~~
ne Collor, está sendo vítiMa de comeb.táíiós -xrada ·elogiosos 
à sua pessoa. Todo_mundo tem sangue nas yeias: Todo inUndo 
é humano. V .Ex• sabe que sou um homem que faz política 
respeitando os meus companheiros, seja qual for a posição 
ideológica. V.Ex• sabe que tenho o maior _respeito a esse 
pessoal do PT, ·meus companheiros de Parlamento, Partido 
que quer continuar a construir o mur_o_ de Berlim e a defender 
o capital sem risco. Toda_ vez que vou fazer referências ao 
PT, convido o Senador Eduardo Suplicy para, estando pre
sente, se defenda. Porém, quanto a questões -peSsoais é dife
rente. As coisas chegaram a um ponto que não_ concorc;:lo 
em número e em grau. o- Presidente extrapolou -:- somos 
humanos, temos famfl.ia, temos dignidade-, poréni-Sua E:x;ce
lência foi atacado ria honra pessoal e de sua famflia. Nobre 
Senador Aureo Mello, lembro neste momento os ataques ao 
Presidente Fernando Collor de Mello. Tenho certeza absoluta 
de que o que está aContecendo é a derrota já anuilciada do 
impeacbment, que vamos conseguir. Quanto a isso, não tenho 
dúvidas. Lembro-me, muito bem, do pai da independência 
americana, Sr. George Washington, quando construiu acida
de que tem o seu nome, às margens do rio Potomac, onde 
estão localizadas as fazendas do grande presidente norte-ame· 
ricano e os seus inimigos não esqueceram: atacaram-no viru
lentamente. Na hora em que deixou a Presidência da Repú
blica, tacharam~no de prostituto d_a _consciência da sociedade 
do povo americano - e está aí na história. O Presidente 
Collor vai sair dessa, vai dar a volta por cima. Está aí, hoje, 
Senador Aureo Mello. o Ministro Marcflio assinando o proto
colo com o FMI; está aqui o Ministro Celso L_afe;r falando 
na- ONU, e o Correio Br.aziliense traz um artigo -de fundo 
-peço· desculpas por esse aparte um pouco longo, mas faço 
questão que isso conste do pronunciamento de V. EX' ... 

O SR. AUREO MELLO - É um prazer para mim. 

O Sr. Ney Maranhão- Diz o artigo: "O m.ais __ acerbo 
crítico do Governo atual não põe em dúvida de que o Presi
dente Fernando Collor soube conduzir, com firmeza, opor
tunas diretrizes de abertura do mercado interno aos produtos 
e serviços de outros países. V árias e sólidas barreiras alfande
gárias foram eliminadas, gradativamente, e outras, inibidoras 
do progresso econôroico_e te~oológico, estão pOr c3ir,- sob 
a inexorável influência de um estado de espírito que se conven-

cionou denominar de modernidade"_ Isso é o resultado, Sena
dor, da luta que esse homem está tendo para quebrar os 
cartéis, cartéis de um homem qUe- se eu estivesse na CPI 
naquele dia - infelizmente eu estava doente e não pude sair 
de casa - pediria a prisão dele. No entanto, foi recebido 
com tapete vermelho o chefe dos cartéis deste País: o_ Sr. 
Antônio Ermírio de Moraes, onde teve o desplante de dizer, 
naquela comissão, que tinha dado 215 mil dólares para uma 
assessoria desconhecida, enquanto S. Sa. tem as melhores 
assessorias do ~rasil e do exteri()~. Existe Q corruptor e o 
corrupto; ele foi corruptor e, portanto, eu pediria a prisão -
dele. Precisamos acabar com isso, temos dois pesos e duas 
medidas. O Congress_o é soberano, Senador; V.Ex~, nesse 
instante, está defendendo o Presidente da República, o qual 
também defendo; e se Deus quiser - a democracia é forte 
-lsso vai passar, depois dessas conotações, dessas armações, 
porque por trás estão também os cartéis, o corporativismo, 

_está ~ssa g~nte do PT, que não se conforma quando se fala 
em privatização neste País -é comõ-sê-foSse O pecado mortal. 
Agora o presidente do sindicato está pedindo a privatização 
de Volta Redonda. Para quê? Para haver a competição. Pode 
o Presidente ter errado e errado muito. Dizia eu deste plená
rio: Presidente atenda, tenha cuidado, prestigie a classe políti
cà. Entretanto, Sua Excelência não prestigiou, ·mas ainda há 
tempo. _Ganhamos o primeiro turno com o povo, o segundo 
com o povo e vamos ganhar com sua bancada o terceiro turno. 
Parabéns a V. Ex'. 

O SR. AVREO MELLO- Muito obrigado. As palavras 
de V .Er' vêm acrescentar um novo. caudal àquele principal 
talvegue, à direção _em que conduzo _ou _a que conduzo as 
minhas palavras em defesa do Presidente Collor. Palavras 
que--são as mesmas com que em dias dos anos passados defendi 
Getúlio Domelles Vargas, quando se fazia neSte País uma 
grande conspiração destinada a derrubar aquele homem públi
co do seu pedestal e que culminou pelo suicídio de S. Ex~, 
movido pelas aves de rapina que estavam ansiosas por sangue 
e que queriam ver instalado neste País um sistema que não 
era o mesmo estabelecido pelas normas de equilíbrio, pelo 
bom-senso, pelo trabalhismo social que Getúlio Vargas preco
nizava. 

Vi, porque sou uma testemunha já um tantó antiga da 
história, quando se fez o mesmo movimento no sentido de 
impedir a posse de Juscelino Kubitschek de Oliveira, eleito 
pelo voto do povo, da mesma maneira que cr Presidente Collor, 
neste momento, se situou. Vi quando se desejava impedir, 
até pelas armas, a· posse daquele presidente e, finalmente, 
através de uma posição destemida do Marechal Deni e do 
Marechal Henrique Ouffles Batista Teixeira Lott, Juscelino 
Kubitschek teve a garantia do seu governo assegurada. Apesar 
das acusações que contra ele se levantaram, de corrupto e 
de que havia enriquecido ilicitamente com os ganhos decor
rentes da mudança de Brasília e outros, Juscelino Kubitschek 
foi um Presidente altamente exemplar, altamente democrata, 
que plantou neste País a semente de um progresso que hoje 
reconhecemos: em Brasília, na indústria automobilística, na 
indústria de açudagem e, sobretudo, no espírito democrata 
com que sempre tratou e acolheu aqueles que chegaram ao 
ponto de se levantar pelas armas contra ele, nas revoltas de 
Jacareacanga e Santarém. Ele, tranqüilamente, os anistiou, 
porque tinhá a sua consciência tranqUila~ _ 

Vi a _destituição de Jango, através de um movimento ar
mado. Se S.Ex~ o tivesse contestado_ e enfrentado, teria sido 
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esmagado, inclusive pela força dessas armas, porque João 
Goulart possuía muito mais batalhões e muito mais condições 
bélicas do que aqueles que se levantavam contra ele. Jango 
preferíu ir para o exterior, pará o-exílio, para o Uruguai 
~ onde morreu depois em circunstâncias misteriosas - a 
fim de evitar que no Brasil se estabelecesse uma guerra san
grenta. 

Eu vi José Sarney ser acusado de corrupto numa COmissão 
de Inquérito feita- nos bastidores da Câmara e do Senado~ 
onde, inclusive, alguns dos Srs. Senadores profligaram José 
Sarney; e posso citar o mel,l querido amigo Jutahy --que 
é rio, que é município e que é áívoré, lá no Amazonas -
e que infl.etiu contra José Samey, dizendo coisas terríveis 

que também foram ditas por outros companheiros da Bancada 
da Babia. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. A UREO MELLO - Concedo um aparte ao.nobxe 
Senador. - --

O Sr. Jutahy Magalhães- Caso V. Ex• verifique os 
Anais, verá que está exagerando um pouco no que està dizen~ 
do. Realmente, fiz parte da CP! da Corrupção e dela tenho 
lembranças do muito que foi feito e dos fatos· que foram apon~ 
tados para a Justiça, mas que, infelizmente, até agora não 
tiveram o andamento devido. Se V. E~ tiver o cuidado de 
verificar, notará que no encaminhamento do pedido de crime 
de responsabilidade à Câmara dos Deputados não tem a minha 
assinatura, porque não assinei aquele- pedido. Entretanto, 
aqui, durante o Governo Samey, eu o combati quase diaria~ 
mente, num outro tipo de linguagem; mas combati~o por tudo 
aquilo que considerava errado. E os que o defendiam naquela 
época são os mesmos que hoje defendem o Governo Collor 
e que combateram e criticaram o Presidente Sarney depois 
que S. Ex• deixou o poder. Há muita diferença nisso. Quanto 
às duas CPI, a diferença é muito grande; os fatos apontados 
pela CPI da Corrupção Dão são semelhantes aos apontados 
pela CPI do processo contra PC Farias e o Senhor Presidente 
Collor; V. Ex~ não pode fazer a menor comparação entre 
esses dois episódios. Agora, quando V. Ero diz que critiquei 
o Presidente Sarney quando era Presidente, V. Ex+ diz a verda~ 
de. É só procurar nos Anais; são muitos os discursos que 
aqui fiz. Pergunto, Senador: por que aqueles que o defendiam 
na época em que era Presidente passaram a atacá~lo quando 
S. Er' deixou- o poder'? Porque são os mesmos que sempre 
estão no poder, não interessa quem seja o presidente; são 
os m~smos que se entregam ao fisiologismo, se entregam a 
tudo,, desde que mantenham um pouco do poder, porque 
irão re6eber as verbas que estão recebendo hoje; esses não 
defenderam o Presidente Sarney quando S. Ex~ deixou o po
der, não. Mas quando era Presidente, quando S. EX' distribuía 
concessões de rádio, distribuía verbas, V. Ex• tenha a certeza 
de que eram esses os primeiros a defendê~lo, aqui no Senado. 
Por isso, Senador Aureo Mello, tenho aqui nos Anais a prova 
da minha conduta, que nunca fói a de estar submisso a alguém 
que esteja no poder; foi a de crítica ·a quem está no põder 
e a de respeito quando esse alguém deixa o poder. 

O SR. AUREO MELLO - Obrigado, Senador Jutaby 
Magalhães. Não sou e não serei eu um daqUeles que profligam 
e atacam José Samey. Inclusive, atendi ao chamamento -de 
S.Ex• no instante em que- como· V. EX' disse- foi instalada , 
a Comissão da Corrupção - reparem bem que era a mesma 

palavra naquela ocasião; o corrupto- era José Samey, não 
era o Presidente Collor. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• deve procurar as Atas 
dos Trabalhos da CP!, antes de V. Ex• <;!izer o que está dizendo. 
Aquela CPI acusou um ministro de estado que está aí, incrimi~ 
nado, e, infelizmente, até hoje a Justiça não levo:q avante 
os processos. O que está na Justiça, ~mbé_I!l, é um processo 
a respeito de um determinado navio que continua navegando. 
Agora, com relação ao Presidente Fernando Collor de Mello, 
fique bem certo disso e lembre~se V. Ex•, durante a campanha, 
ele foi ao Ministério da Justiça, acompanhado por várias câma~ 
ras de televisãO, por jornalistas ~ repórteres para exigir do 
ministro da justiça que apurasse aqueles fatos, que levasse 
adiante aqueles fatos. Mas quando elegeu-~e: President~ da 
República, uniu-se àqueles que estavam acusados, buscOu 
apoio, exatamente, no meio daqueles que foram acusados 
pela CP! da Corrupção. Veja V. Ex• que há muita diferença 
_ni~so, porque no momento em que o Presidente Collor podia 
man:âar apurar os fatos, não o fez, pois aquele objetivo_que 
tinha durante a campanha de obter os votos necessários debai~ 
xo das luzes da televisão, coino se tivesse defendendo a morali~ 
dade pública, ele já havia obtido e não preCisava mais eilcenar 
aquele ato que foi apenas um ato de marketlng político. Por 
isso, Senador Aureo Mello, V. Ex• tenha a certeza de que 
há muita coisa para se aprender na política e uma das primeiras 
é procurar ·saber o que realmente acontec~u. 

O SR. AUREO MELLO- Sou daqueles que reconhecem 
que pela própria formação educaciOnal de V. Ex•, pelo 
aplomb, pelo cavalheiriSmo que O caracteriza, mesmo nos 
momentos em que V. Er' está infl.etindo contra um adversário, 
V. Ex~ mantém aquela postura do cavaleiro andante que, 

_montado no seu ginete, vai com a sua lança combater o adver· 
sário, visando derrubá~lo da sela e jamais leva no bolso da 
sua armadura uma pedra ou um pedaço de ferro para acertá~lo 
deslealmente na cabeça. V. Ex' não; V. EX:~ defendia, naquela 
ocasião, o que julgava certo, ou seja, os int~resses da gloriosa 
Bahia, como defendia em discursos terríveiS o nosso compa~ 
nheiro Ruy Bacelar. 

Apenas estou estabelecendo um paralelo, colocando na 
mesma situação José Samey, Getúlio Vargas, Juscelino Ku~ 
bitscheck João Goulart; todos eles sofrerain tentativas 'de 
serem ap~ados do governo pelas mesmas forças que Se erigi· 
nam agora nos mesmos interesses: os mesmos grupos de ontem 
que são os grupos de hoje. 

Ontem, queriam derrubar Samey- e abro exceção para 
V. Ex~ nesse instante, pórque -nãquela e>c:asião lutava mais 
por um problema regional cqro o nosso querido Ruy Bacelar. 
Mas, de um modo geral, vi um ex~ministro da Fazenda leviana~ 

-mente chegar àquela comissão e dizer: "Eu não tenho provas 
contra Sarney; mas dizem, dizem por aí ... " Dizem por aí! 
Lembro-me muito bem o que um eminente Deputado do Ma· 
ranhão me disse: "Nunca pensei que esse homem fosse tão 
leviano a ponto de chegar aqui com boatos de disse-me~disse, 
fofocas desse tipo para combater um presidente." 

Agora, muitos se levantam contra Lafaiet~ Coutinho, 
porque Lafaiete é o Presidente do Banco d~ Brasil; levan· 
tam-se contra Álvaro Mendonça, porque Áivaro Mendonça 
é o Presidente da Caixa Económica. Meu Deus! Lafaiete es~á 
lá, no-exercício da-sua·m.J.ssãõ, da sua função, no cargo para 
o qual foi nomeado; se não fosse Lafaiete seria outro a-defen~ 
der suas tarefas, suas obrigações, a cumprir determinações 
da lei e da justiÇa e a atender qualquer parlamentar, qualquer 
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um _que a _ele se dirija para pedit apofo às reiViiidíCações que 
a le1 permite para os seus estãdos. A instituição auXiliar, social, 
que no Banco do Br:asil existe, e que é por ele presidida 
foi caluniada, ofendida e Lafaiéte foi destituído da Presidên-· 
cia; puseram ali um militante do PT, que-~m Vinte e quatro 
horas, segundo estou informado, fez o diabo: bancou o canção
de~ fogo nessa institUiçãO. Mas vai uin juiz toga-dO, utifhomem 
com as vestes talares da magistratura, um que condena, quan
do a prova assim o induz, e absolve, quando o princípio jurí
dico o ~ncaminha ness;:~. direçij,Q e ;reconduz Lafaiete Coutinho 
para as funções àS quais ele tinha direito definitivo, indiscU

tíveL E Lafaiete estã lá. 
' 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar. Fazendo soar a 

campainha) -"A Presidência pede a V. EX' que conclua __ o 
se_u discurso~ porque o ~u tell'ipo já está encerrado. 

O SR. AUREO MELLO- Muito obrigado a V. Ex' . . 
Álvaro Mendoitçâ é apontadó OOMõ teido aõCrtO õS -po~w 

tais. da CaiXa Económica F~9eral, para favorecer aqueles que 
porventura _estivessem indecisos. . - . ~- -

. Não é venjad~! Álvaro .M~ndonça lá está para o eut~iprl: 
menta de ,su~ tar~fas qe,Presiçl~nte diiGaix:a.Eccmômiça feQe
ral, com os m~?~1JlP~ _rigores da lei quando se trata de ser. 
negado um pedido_ a qualquer um que seja seu correligionário 
ou pertença à agremiação do Governo, e favorecer ,-de acordo 
com a lei, qualquer parlalnentar ou representante da rrlassa 
popular que ali vá para pedir ajuda, auxilio, apoio dirigido 
à população. . 

Qualquer setor, hoje em dia, que se levante para dirigir 
o PréSidente, terã rta· sua frente como se fosse um jogo de 
xádrez:·o bispo, o .cavalo, ·a·rainha ou qualquer das pedi-as 
para contestá~ lo. Quem a:ssim faz~ o grande bloco misterioso 
e imaterial, o grande bloco poderoso e ip.visfvel_, ó ~âe 
bloco que foi chamado também de forças· ocultas, que induz 
e encaminha, sejam os PTs, sejam áreas do glorioso PMDB, 
Partido do qual morro de saudades, pela companhia de figuras 
eminentes como o Senador Cid Sabóia de Ca,rva)llq .e o Líder 
'Humberto Lucena. Qualquer dessas áreas chegam na diteção. 
da acusação, da ofensa, da calúnia e até do-desvario.'A_vçrda
de; é· que o moViín'ehto é Um só, é .aquele movimento que 
~·mpre desejou apear da Presidência todo aquele que estivesse 

· 'fazeh(Jó alguma coisa pelo Brasil e tiVesse por desiderato le
vantar este País das raízes inde;:cisas e frágeis em que tem 
sido mergulhado na seqt}ência dos tempos. 

Por isso· vamos águardar a decisão da Câmara dos Depu
tados, vamos aguardar a maioria que indubitavelmente Collor 

·de Mello vai ter naquele setor do Legislativo e vamos, serena
, mt:nte, cumprir a COnstituição nos termos em que assim foi 
·determinado, para a manutenção e elevação do Presidente 
i que· elegemos para o· sossego-e tranqüilidade desta grande 
· NàÇãoc 

' '·Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.(MUito beM!) 

.. , ·o S.R. PRESiDENTE (Magno Bacelar) - CQiiceào a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, que falará como 
Líder. . -

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oré!dot.) 
....---··Sr~ Presidente, Srs. Senadores: 

. ·Não poderia ficar silente, ao comparecer à primeira ses-
sãO da:};enado, após tomar conhecimento do último pronun~ 
ciameilto do Senhor Presidente da Jtepública, por ocasião 
de um recente jantar que teria ocorrido na residência de um 

deputado paranacnse e que pertence ao sistemã de apoio a 
seu governo, no Congresso Nacional. 

A Nação ficou estarrecida com as palavras proferidas 
pelo Senhor Presidente da República, eivadas de ressenti

-mento e de ódio contra o__s seu~ adversários, principalmente 
contra aquele~ que têm estado mais à frente doS llltimos acon
te~mentos que geraram a crise política qtie-- 3.í ·está e? mais 
do _que isso, redundaram, a partir das gravíssimas denúncias 
do seu irmão de sangue, Pedro Collor de Mello, na instauração 
da CPI do PC farias e, posteriormente, com base no que 
ela apurou, em um pedido de impeachment contra Sua Exce
lência, subscrito por Barbosa_Lima Sobrinho e pelo Dr. Mar
celo Lavenére, respectivamente Presidentes da Associação 
Brasileira de Imprensa e do Conselho~Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, embora, no caso, tenham se apresen
tado, de acordo com a lei, como apenas simples cidadãos. 

---o·senhor Presidente da República, inteiramente fora de 
si; esquecido das suas altas responsabilidades de Chefe da 
Nação, investiu ae Modo feroz,-e, mais do que isso, injusto, 
grosseiro e infamante contra lideranças nacionais da inaior 
expresSão, como, -por exemplo, o D_r. Ulysses Guimarães
no_ mesmo dia, numa nota em que distribuí à imprensa, na 
qualidade de Líder do PMDB, ressaltei que Ulysses Guima
rães-pude ter os seus defeitos pessoais, todos os temos, mas 
é- COnSiderado um símbolo nacional, pela luta que sempre 
empreendeu pelo -aperfeiçoamento das nossas instituições de
mocráticas; contra o ex-Presiâente José Sarney, que fá lhe 
deu pronta e contundente resposta à altura dos ~gravos que 
têCeOeu; Contra- ó próprio Presidente da Câmara dos Depu
tados, Deputado lbsen Pinheiro, contra que~ usou expressões 
ãs quais não posso aqui repetir, tal a sua gravidade. S. Ex• 
o- Senhor Presidente da Câmara dos J?eputados teve o neces
sáriO equilíbrio de não responder a: Sua Excelência, para evitar 
um confronto- entre Chefes de Poderes, o que poderia redun
dar numa grave crise político-iilstitucional que talvez fosse 
-o que' desejasse o Senhor Presidente da República nesta hora, 
quando se encontra envolvido num processo- por crime de 

-tesponsabilidade, iniciado na Câmara dos Deputados, onde 
espera apenas autorização para ser instaurado no Senado Fe-
deral. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tenho notícia, ao lon
go de quarenta anos de vida pública, de nenhum Presidehte 
da República que tenha usado semelhante linguagem, tão 
desabrida, tão fora de ética, tão fora da dignidade do posto 
que ocupa. 

Mas não é de surpreender, porque, na verdade, o que 
recolhi sobre tudo o que Sua Excelência disse foi que, sem 
dúvida, está num verdadeiro desespero de causa, porque, se 
estivesse tranqüilo quanto à sua maioria para evitar a autori
zação do p!ocesso de impeachment na Câmara dos Deputados, 
teria proferido um discurso bem 9iferente, no alto nível que 
se compadeceria com a autoridade que encarna neste momen
to. Porque Sua Excelência, embora_ esteja envolvido nos es
cândalos do esquema PC Farias, ainda é o Presidente da Repú
blica do BrasiL 

O Sr. DivaldO Suruagy- Perniite_-me V. E~·um aparte, 
nobre Senador Humberto Lucena? -

O,SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o nobre Senador 
Divaldo Suruagy: · . . 

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Humberto Lucena, 
é ~empre bom lembrar que as denúncias de corrupção foi11}Ú-
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ladas em tOrno do Presidente da República p3rtíi3.m dãs pes
soas da maior intimidade de Sua Excelência. Primeiro, de 
alguém que o conhece melhor do que todos nós: o seu irmão 
Pedro Collor de Mello. Quem o rotulou de corrupto, quem 
denunciou à Nação a corrupção implantada no Governo foi 
seu irmão. Não foi nenhum Líder de Oposição, de classe, 
não foi nenhum líder sindical; foi o irmão de Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República. Segundo, o Deputado R e~ 
nan Calheiros, que foi Líder do Governo na Câmara. Este 
foi quem primeiro anunciou- ao País o "mar de lama" que 
estava dominando o Governo Collor de Mello. Terceiro; o 
motorista da secretária particular do Presidente, que mostrou 
ao Brasil que bilhões e bilhões de cruzeiros foram deposítados 
na conta da secretária particular para atender as despesas 
pessoais da famfiia do Presidente. O Presidente da Petrobrás, 
Dr. Morta Veiga, com a autoridade de exercer a Presidência 
da maior empresa do Brasil ou da América do Sul, cargo 
de confiança e de escolha pesspal do Presidente, foi também 
quem denunciou as tentativas de corrupção junto à Petrobrás. 
Isso não partiu de nenhum Líder da Oposição. É sempre 
bom lembrar para que alguns ingênuos não esqueçam ou não 
tentem esquecer que essas acusações partiram da intimidade 
do Governo. Quanto às acusações, V. Ex• caracterizou muito 
bem. Na minha opinião, são os estertores do Governo. Reve
la-se a verdadeira imagem, o verdadeiro Fernando Collor. 
Aquela pose de fidalgo, de gentil homem, de cavalheirismo, 
tudo aquilo é uma encenação teatral. O verdadeiro Fernando 
se revela nestes momentos, quando usa palavras indevidas 
para atacar adversários, diminuindo a estatura do cargo que 
lament~velm.ente exerce. Mas creio que a melhor resposta 
ao Presidente Fernando Collor foi dada pelo Deputado Ulys
ses Guimarães, quando afirmou, numa frase lapidar, que "ve
lho, sim; velhaco, não.,. Então, o Deputado Ulysses Guima
rães foi quem melhor respondeu, na minha maneira de ver, 
as acusações do Presidente Fernando Collor de Mello. O Presi
dente não está a altura do cargo que exerce, vem diminuindo 
o País em nível intemacipnal, vem diminuindo a dignidade 
do_ povo brasileiro. Se_ Sua Excelência tivesse o nllnimo de 
amor a esta Pátria, rettl!nciaria parã evitar o trauma qUe -esta 
causando à Nação, ma's o Presidente lamentavelmente .não 
tem grandeza, não está à altura da função que o povo o condu
ziu, não tem condições morais de exercer a Presidência da 
República. ~ ~ - ~-----

0 SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a V. 
Ex\ nobre Senador Divaldo Suruagy. 

V. Ex• diz muito bem, ao fi1;1al do seu aparte, que isso 
é apenas o jus sperniandi,são o;s últimos estentores de uril 

.doente .terminal. Quanto ao mais que V. Ex~ lembrou, às 
SJJ.aS pafavras, eu desejo apenas dizer que, em recente discurso 
desta tribuna, tive a oportunidade justamente de me fixar 
neste ponto: em nenhum momento, as denúnci3$ que aí estão, 
que redundaram nessa crise .Política e que levaram à CPI 
e, agora, a um processo de linpeachement contra o Senhor 
Presidente da República por crime de responsabilidade, partiu 
da OposiÇão, partiu de qualquer adversário de Sua Excelência; 
pelo contrário, elas partiram do chamado círculo íntimo do 
poder, do seu irmão de sangue e de ex-companheiro de campa
nha, como, por exemplo, do DepUtado Renan Calheiros, para 
não me referir, como fez V. Ex• também, numa homenagem 
ao povo, à figura singular, simples de brasileiro, do motorista 
Egberto, que foi, afinal, quem levantou o véu e mostrou à 
Nação inteira,- estarrecida, o que realmente se passava nos 
_desvãos da "República das Alagoas". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quanto a mim, atingido 
que fui também pelas diatribes de Sua Excelência, emiti hoje 
mais uma nota, nos seguintes termos: 

"Somente agora, através da Veja, tomei conhecimento 
do inteiro teor das injúrias asSacadas contra mim pelo Sr. 
Fernando Collor de Mello. 

Lamentavelmente, fica comprovada mais uma vez que 
ele atenta contra o decorro e a dignidade da alta investidura 
que exerce ao perder inteiramente a compostura de Presidente 
da República. Lanço repto de honra ao Presidente Fernando 
-~Collor, para que comprove qualquer deslize moral que poss~ 
me comprometer perante à opinião pública, sob pena de sit 
confessar simplesmente desequilibrado emocional e leviano. 

A maior herança que posso deixar aos meus filhos é o 
meu nome, graças à rigorosa austeridade com que sempre 
me conduzi na vida privada e pública. Toda a fúria presidencial 
contra mim deve-se apenas ao fato de ter sido eu o_ primeiro 
signatário da CPI que terminou estarrecendo a Nação ao mos
trar a conexão do Presidente da República com o famigerado 
esquema PC Farias, a maior estrutura paralela de poder e, 

__ portanto, de tráfico de influência de todo mundo." 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. Ouço, com 
prazer, o aparte de V. Ex~ . 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Nobre Senador, V. 
Ex• fala como Líder do PMDB e fai esse registro-, -que- é 
de magna importância. V. E~,-dentro do Seu estilo, fala com 
moderação, bem diferente do estilo presidencial, que levou 
aó destempero e à conseqUente inviabilidade da dignidade 
que o cargo de Presidente da República está a exigir de seus 
OCUpantes.- Em Dome· de seus companheiros do PMDB, em 
nome da Bancada que é liderada por V. Ex•, quero apresentar 
a nossa irrestrita solidariedade e dizer que a nossa Bancada 
assina com V. Ex• _essa mesma nota por reconhecer no seu 
Líder uma pessoa-digna e que jamais cometeu qualquer deslize 
que, porventura, pudesse autorizar alguém aos ataques que 
forain feitos comó ocorreu por parte do Presidente da Repú~ 
blica. Receba, portanto, a solidariedade dos seus companhei
ros do PMDB. De certo modo, isso já foi expresso pelÇ) Sena
dor Divaldo Suruagy. Quero deixar em linhas claras a solida
-rícúfilóe de todoSoS-seus cõlilpanheiros de Bancada:.. ----

0 Sr. Jutahy Magalhães - Senador Humberto Lucena, 
permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o aparte do nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Quero também manifestar 
a V. ~x• minha solidariedade. Companheiro que fui de 
V. Ex• numa das Mesas do Senado, pude, mais de perto 
acampanhar a maneira com que V. EX' se conduz na vid~ 
pú151ica, principalmente no convívio do Senado .. Por essa ia
zã~ V. Ex• não precisaria nem maniféstar - como o faz 
agora -repúdio neste momento. Seus companheiros o-conhe
cem, a Nação o conhece e, principalmente, a Paraíba tem 
em V. EX' um exemplo de homem público digno, que merece 
o respeito de todos. Falo, neste momento, em meu nome 
e·- acredito - em nome da minha Bancada. Creio. que 
V. Ex' tem a nossa solidariedade. Pode estar certo de que 
não é com ataques desse tipo que o. Senhor Presidente da 
República irá comprovar a sua inocên~. V. Ex• não !em 
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necessidade de comprovar nada; V. EX' tem o respeito de 
seus col~g~ ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Grato a V. EX', nobre 
Senador Jutahy Magalhães. Na verdade, apenas leio uma nota 
que emiti, como Líder do PMDB, diante dO agravo que recebi, 
para efeito de satisfação à opinião pública. Tenho certeza 

. - modéstia à parte ·- de que os meus nobres Pares, como_ 
os que me conhecem na Câmara dos Deputados, sabem da 
minha conduta. Não tenho dúvidas de que de S. Exa' tenho 
todo o apoio nesse particular. 

Agradeço, profundamente sensibilizado, não só a solida
riedade que recebi de minha Bancada, na pessoa dos Sena
dores Divaldo Suruagj) Cid Sabóia de CaiValho, mas a V. 
Ex•, pela manifestação. 

Sr. Maurício Corria- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBE;RTO LUCENA-· Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Maurício Corria- Tambénl entendo, nobre Sena· 
dor Humberto Lucena, que se toma despicienda a explicação 
de V. EX'. Na verdade, o Presidente da República encontra-se 
numa fase de tamanho descrédito e tem feito afirmações tão 
esdrúxulas que não sei se referências feitas por Sua Excelência 
sobre o comportamento de pessoas da vida parlamentar con
venceriam alguém. De qualquer maneira, quero trãier a V. 
Ex' o meu abraço de apreço e apresentar-lhe a minha solidarie
dade. V. Ex~ tem sido -sempre foi- um bravo parlamentar, 
cumprindo o dever parlamentar com absoluta isenção. V. EX' 
tem sido um parlamentar .dos mais atuantes na tribuna do 
Senado, como o foi na Câmara dos Deputados e nas diversas 
funções que exerceu, sobretudo no comando da Presidência 
do Congresso _Na_ciQn_al, quando teve a oportunidade· de- parti
cipar da elaboração da Carta de 1988. De sorte que trago 
a V. Ex• apenas a minha palavra de solidliriedade. Tenho, 
como Uder do PDT, trabalhado com V. EX' e encontrado, 
em cada gesto, a grandeza do homem público que é. Por 
conseguinte, não será a afirmação de um Presidente abalado 
por todas essas crises que irá modificar a estrutura do caráter, 
a dignidade e a honra que V. Ex• goza entre todos nós. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado, nobre 
Senador Maurício Corrêa, Líder do PDT, pelas palavras, 
eivadas da m~ior sinceridade, que me tocam-profundamente. 

Temos, -de longa data, um relacionamento que nos identi
fica profundamente em relação à solução dos problemas nacio
nais. Por isso, temos tido sempre uma conduta comuin, no 
Senado Federal, na abordagem dos temas de maior interesse 
nacional. 

·Sr. Presidente, Srs. Senadores, assomei a tribuna não 
com o intuito de me explicar, mas apenas com o objetivo 

de repudiar a linguagem e as palavras do Senhor PreSidente 
da República, proferidas numa recente reunião política. La~ 
mente que Sua Excelência tenha perdido inteiramente o equi
líbrio e tenha resvalado para expedientes que não se campa~ 
decem com o decoro do cargo que exerce. 

Sr. Pr~idente, Sua Excelência, pela maneira com que 
vem conduzmdo os rumos da política nacional nesta crise, 
corre o risco de ser responsável por um pfocesso de radicalf

. zação no Congresso Nacional, cujas conseqüências são impre~ 
visíveis. São conseqüências que desservem ao COngresso Na
cional, desservem ao Governo e des~ervem, sobretudo, à Na
ção. Nós, da Oposição, temos a consciência tranqüila; temos 
tido a ~e~s~a serenidade para distinguir uma coisa da outra. 

Procuramos administrar a crise política, durante ·os trabalhos 
da CPI e agora, durante o processo de impeachment. Ao 
mesmo tempo, temos dado atenção aos problemas de natureza 
administrativa, para que não haja solução de continuidade 
na condução dos destinos da Nação. Nesse particular, há pou• 
cos dias, quando fui contactado por telefone pelo Sr. Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejamento, Marcílio Marques 
Moreira, que me pedia a assinatura de um requerimento de 
urgência que lhe possibilitasse assinar, em Washington- já 
o fez na presença de dois Senadores - um contrato de finan~ 
ciamento com o EXIMBANK, do Japão, ressaltei que estáva
mos assim agindo em homenagem à sua pessoa, porque, apesar 
de discordarmos da política recessiva que S. Ex• vem condu
zindo à frente do Ministério da Economia, não podemos deixar 
de reconhecer, na figura do Sr: Ministro Marcílio Marques 
Moreira, um homem sério e competente. Fiz até um comen
tário a S. EX', dizendo que, no momento em que o Senhor 
Presidente da República já não conduz, já não comanda o 
País, quem, na-verdade, está fazendo as ve:res-·de chefe de 
governo era S. Exa. o Sr. Ministro da Economia, Fazenda 
e Planejamento, como um verdad~iro primeiro-ministro de 
fato. 

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

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Líder do PDT. · 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra, como Líder, ao nobre Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT-DF. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: · 

Votamos, na semana passada, o projeto do Governo rela
tivo ã isonomia. O Senador Cid Sabóia de Carvalho foi desig
nado. relator. Com a anuência da maioria das lideranças, apro
varam-se várias emendas, dentre as quais uma-que se refere 
aos aposentados. E foi exatamente essa a únicã emenda apro-
veitada pela Cãmara dos Deputados. . . 

No entanto, houve uma modificação substancial no teor 
dessa emenda. Não se trata de nenhuma correção lingüística 
.ou redacional, mas de uma intromiSsão, a meu ver, indébita 
feita pela Câmara dos Deputados. 

Por isso, Sr. Presidente, permito-me ler o requerimento. 
Solicitaria a V. Ex• que o encaminhasse para as devidas fi.nali-· 
dades: 

"Requeiro, com fulcro no art. 215 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que V.EX' se digne a enca
minhar as seguintes solicitações ao Sr. Presidente da 
Câmara dos Deputados, tendo em vista os fundamentos 
fáticos e jiliídiCos abaixo aduzidos: 

1•) O Projeto de Lei da Câmara n' 76, de 1992 
(Projeto de Lei n' 3.170, de 1992, na Câmara dos Depu
tados), que concede antecipação de vencimentos e de 
soldos aos servidores civis e militares do Poder Execu
tivo e dá outras providências, já transformado D.a Lei 
n" 8.460, de 17 de setembro de 1992, quilndo remetido 
à revisão desta Casa Legislativa, sofreu 14 emendas. 

2•) Em razão de ter tido a Câmara dos Deputados 
como Casà iniciadora, a matéria foi pelo Senado devol
vida, juntamente cóm os autógrafos, reproduzindo a 
redação final. das emendas nesta Casa _aprovadas, nos 
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tennos do art. 65, parágrafo único, da ConStitUição 
Federal, combinado com o art. 331 do Regimento Inter
no do Senado Federal. 

3") A Emenda n9 5 do Senado :E'ederal, correspon
dente à Emenda n11 7, de plenário, tem o segui ri te teOr: 

"Dê-se ao art. 28 a·seguiDte redação!· 
"Os 3.pósent3dos terão seus proventos revistos. 

para inclusão dos direitos e vantagens ora concedidos 
aos servidores em atividadeJ inclusive quanto a posicio
namento nas classes e padrões correspondentes às res
pectivas carreiras e categorias em que se aposentarem 
ou forem transformados. 

Parágrafo únicO-. Serão igu-almente revistos os 
valores das pensões para aplicação dos benefícios de
correntes desta lei.' 

49) No retomo à Câmafà dos :Deputados, a fiM 
de que aquela Casa se manifestasse· S9bre a aproVação 
ou não das modificações propostas pelo Senado, foi 
o projeto de lei em apreço-encaminhado à sançã.o presi
dencial, Tendo o art. 29, correspondente ao art. -28 
acima transcrito, redação diversa da aprovada pelo Se
nado, referente ao texto encaminhado à revisão desta 
Casa, conforme constat~-se median~e a comparação 
dos trechos transcritos grifados, com o seguinte teor: 

Art. 29: - "Os aposentados terão seus proventos 
revistos para inclusão nos direitos e-vantagens ora con
cedidos aos_servidores_em atividade,_obset:Vados os mes
mos requisitos exigidos para o posicionamentO nãS clas
ses e padrões dos servidores. 

Parágrafo Único. Serão igualmente revístos os 
valores das pensões para a aplicação dos benefíciQs 
decorrentes desta lei." 

Essa modificação ocorreu na apreciação plenária 
da Câmara dos DepUtados, no dia 16 do corrent~ mês, 
a título de emenda de redação. Todavia, o Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, em seus arts. 194, 
parágrafo único, e 195, §§ 2' e 4•, Capítulo XIV
Da Redação do. V e.oçido, !la R e dação .FinaL~ dQs 
Autógrafos-- caracteriz_a_ como eln~nda de redaçãO 
aquela elaborada pela comissão competente, coÍn ·vista~ 
a corrigir vício de linguagem, defeito ou erro mani:. 
festas. - · 

Tais emendas devem, necessariaínénte~- ter por ·ob
jeto defeitos evidentes de forma, sem atingir, d~ qual
quer maneira, a substância do projeto. Com efeitO, 
no cotejo do textq da Emenda n~' 5, aprovada no Senado 
Federal, com a redação a ela apresentada po~ intef.. 
médio da emenda de redação aprovada no plenário 
da Câmara dos Deputados, na sessão do dia 16 di> 
corrente mês~ evidencia-se a operação na sua essência, 
configurando-se-verdadeira emenda de mérito, com· a 
caracterização, assim, de exorbitância daquela Cas;t 
legislativa na Oportunidade em que lhe caberia, quant9 
ao mérito, apenas aprovar ou tejeit:ar as -e~endas dq 
S~nado. 

Em face do exposto, requeirO a V. Ex• que sç 
digne solicitar do Sr. Presidente da ~mara dO:~ Depu·
tados a adoção das providências cabíveis, com vista~ 
a proceder à respectiva correção dos autógrafos reme
tid:os à sanção, para nova publicação." 

É requerimento, Sr. Presidente, que encareço seja provi
denciado para produzir os efeitos ·que nele se contém. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

DURANTE O DISCURSO DO SR. MAUIÚCIO 
CORRJfA, O SR. MAGNO BACELAR, DEIXA A 
CADEIRA DA PRESIDt.NCJA, QUE É OCL!l'ADA 
PELO SR. DIRCEU CARNEIRO;I•SEÇRET.A(I.W. 

.. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -..,Sobre a mesa, 
projeto de resolução que será lido Sr: 1"' Secretário-. 

É Jido o seguinte · · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 61, DE 1992 

Delega competência à Comissão Diretora para pra
ticar ,os atos que especifica, e dá outras providêli.cias. 

O Senado _Fede~al_resolve~ - . - _ , _ , , , 
Art. 1~' Fica delegada à ComiSsãO Diretorá ·coni.pe!~ncia 

para fixar"'e ré:ver a réniurtetã.Ção dos cargos e funções do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, bem como alterar 
a base de incidência do fator de ajuste, para efeito de cálculo 
da Gratificação de Ativida,d~ Legislativ_a. __ _ . . 

Art. 2~' Esta Resolução ~ntmo em_ y_igor l!a ~ata de sua 
publicação, com efeitos a partir de 1 ~' de seteMbro-de- _"i 994 -

Art. 39 Revogam-se as ~sposições. em Con~r~o._-

Justificação 

O presente projeto de Í'esolução !em poi- objetivO-detegár 
parCialmente à Comissão Diretora a competência previSta no 
art. 52, inciso XIII, da COnstitUi~o Federal, no que diz respei
to-à- fixação e revisão da remunera~o do!i, cargos_ e funções 
do Quadro de Pessoal do Senad.o F<;déral; obseí-va.dosos parâ
metros estabelecidos na Lei de Diietri:Zes· Oi'Ça"rtieiltárias. -

Com ess.a p-rovidência, pretende-se ·éJ.~scentralizar uma 
atividade de cunho eminent~m_ente administrativo, de forma 
a proporcionar ao Plenário disponibilidade de teinpo para 
desincumbir-se de_.s_uas .atribuições çonstitucion.ai& cJ.e maior 
relevância, contribuindo, ainda, para a neêêssária agilidade 
dos atos relacipilados com a gestão interna da Casa. 

Importa destacar, a esse propósito, que--o Regimeri.to 
Interno e o Regulamento Administrativo- d.o Senado Federal 
já atribuem à Comissão Diretora a superior direção dos trab;l
lhos da Casa, o_qu.e, por si só, é-0 basta.~te para J.u~ltficir 
a_ proposição ora submetida à deliberação dos nqbres Pares. 

Sala da Comissão Diretora; 22 de_ setembro de 1992. -
Mauro Benevides - Alexandre Costa - Carlos De'Carli -
Meira Filho ~ Racbid Saldanha Derzi - Dirceu Carileiro~ 

o SR. PRESIDENTE (Dír~u Carneiro) - Á proPosição 
lida ficará sobre a mesa para recebimento de emendas durante 
cinco sessões ordinárias, n~ tet_!nos do disposto no art. 235, 
II, f, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, comunicaçãQ ·que será lida pelo Sr .. l' Secre
tário. 

É lida a seguinte: 

Brasflia, 18 de setembro de 1992 
Senhor Presi~ente, 
Tenho a honra de ~irigit-me a v. Ex' Para, na forma 

dQ art. 39, alínea a do Regj.niento Intemci, ·comtúliCa.T que 
me ause.ntarei do PaíS, durante o perfOdo de.19 _a26 do çoqeAte 
niês, a fim de, -na- qUalidade de observa desígnado pela Presi-
dência do Senado,_ acompanhar os trabalhos da DelegaÇão 
que repre.sentará o Brasil na_ ReuriiãO: ·AI_J-!Jal conjupta~ das~ 
Assemblétas de Governadores do Fundo Monetário Interna
cional e do Banco Mundial, a sef realiza,do effi Wáslting:ton,~ 
no pedoçlo acima referenciado. 
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Renóvo a V E~~ com a expressão de estima, meus pro
testos de elevada consideração . ......;.. Senado( Dario Pereira. 

O SR_ PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O eXpediente 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -""Esgotado o 
período destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 37 Srs. Senadores. 
Não há número pã.ra deliberação. Em conseqüência, os 

itens 1 e 2 da pauta ficam adiados. 

São os seguintes os itens adiados: 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 6, DE 1992 

(Em regime de urgêricia, nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno 6nico. do Projeto de Decreto Legis
lativo n9 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso, que susta a aplicação do caput do art. 13 da 
Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Mansueto de Lavor, favorável, nos termos de Substitutivo 
que oferece. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 40, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 40, de 1992 (n9 2.629/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna do Tóbunal Regional' do Trabalho 
da 15• Região, com sede em Campinas (SP), e dá outras 
providências, tendo 

PARECER favOrável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 3: 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Lei do 
Senado n- 318, de 1991---(;omplementar, de autoria 
do Senador Maurício Corrêa, que determina os casos 
em que as forças éstrangeiras possam transitar pelo 
território nacional ou nele permanecer temporariamen
te, mediante permissão do Presidente da República, 
independente da autorização do Congresso Nacional, 
nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, 
inciso ll e 84, inciso XXII, da Constituição Federal, 
tendo 

PARECER, sob n' 285, de 1992, da Comissão: 
- De Relações Exteriores e Defesa Nadonal, favo

rável ao Projeto com Emendas que apresenta de n.;>S 
1 a 3-CRE, e voto em separado do Senador Jarbas 
Passarinho. 

A matéria ficou sobre à mesa durante cinco sessões ordi~ 
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, d, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
Em cp.scussão o projeto, em turno único.(Pausa) _ 
Não havendo quem peça a palavra, .encerro a discussão. 
A votação fica adiad~ por falta de quorum-

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro J - Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n9 6, de 1992, de autoria do 
Senador João França e outros Senadores, que modifica 
a redação do inciso XVI dp art. 49 _e do caput do 
art. 231 da Constituição Federal. 

Em obediência ao disposto no art. 358, § 2~', do Regimento 
Interno, transcorfe hoje o últinio dia da discussão da proposta, 
sem apresentação de emendas assinadas por um terço, no 
mínimo, da composição do Senado. _ 
- - -E.rit discussão a Proposta de Emenda à Constituição n'i' 
6, de 1992, em primeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavnr, encerro a discussão. 
.. _A m~téria será incluída na Ordem do Dia, oportuna-

mente, em fase de votação._ - -- -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 5: 

MENSAGEM N• 280, DE 1992 

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

Mensagem n•280, de 1992, através da qual o Presi
dente da República solicita autorização do Senado Fe
deral, para contratar operação de crédito externo, no 
valor equivalente a até oitenta milhões de dólares nor
te-americanos, junto ao Banco Interamerica.no de De
senvolvimento - BID, destinada ao _financiamento do 

· Programa de Modernização Tecnológica da Agrope
cuária na Região Centro-Sul. (Dependendo de Pare
cer). 

Nos termos do art. 140, alínea b, do Regimento Interno, 
designo o DObre Sen3.dor Esperidião Amin para proferir o 
parecer. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS__: SC. Para proferir 
. parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estã em pauta a Mensagem n• 280 de 1992 do Senhor 
Presidente da República solicitando· autorização d_Q Senado 
Federal para contratar um empréstimo de até 
US$80.000.000,00 (oitenta milhões de dólare~ norte'ameri
canos) junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 
- BID destinado ao financiamento do Programa de Moder
nização Tecnológica da Agropecuária na Região Centro-Sul. 

Nos termos do artigo 52, incisos VII e VIII da Carta 
Magna, a operação financeira em questão depende de autori
zação do Senado Federal, que disciplinou a matéria através 
da Resolução n' % de 15-12-89. 

Segundo Parecer DTN/COREF/DIREF n• 159 da Secre
taria do Tesouro Nacional "a presente operação foi incluída 
nos limites de endividamento da União estabelecidos pelo 
Senado Federal". A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 
por sua vez, emitiu o Parecer PGFNICOF n• 806192 $Obre 
a legalidade das minutas contratuais. 

A análise quanto ao mérito é favorável. O empréstimo 
trata de projetes e ativídades que já foram devidamente incluí
dos. no Plano Plurianual (PP A) e no OrÇamento Geral da 
União (OGU). O Programa de Modernização Tecnológica 
da Agropecuária do Centro-Sul deverá ser executado pela 
Embrapa, uma empresa e~tatal ampl~nte qualificada e que 
tem tido um papel de liderança no desenvolvimento da tecno--
lQgia agmpecuária nacional. 
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Assim sendo, opinamos peJa aprovação do pedido nos 
termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 62, DE 1992 

Autoriza o Senhor Presidente da República a con
tratar operação de crédito no valor equivalente a até 
US$80.000.000 (oitenta milhões de dólares norte-ame
ricanos) junto ao Banco Jnteramericano de Desenvol
vimento- BID destinada ao financiamento do Progra
ma de Modernização Tecnológica da Agropeeuária na 
Região Centro-Sul. 

O senado Federal resolve: 
Art. 1 '? É o Senhor Presidente da República aU:iOilzado 

a contratar- operação de crédito no valor equivalente a até 
US$80.000.000 (oitenta.milhões de dólares norte-americanos) 
junto ao Banto Interamericano de Desenvolvime"ntO---BID 
destinada ao Programa de Modernização Tecnológica da 
Agropecuária na Região Centro-Sul. 

Art. 2? As condições financeiras ôo_ empréstimo são as 
seguintes: . __ _ _ -· 

I) o contrato referente ao _capital ordinário terá as seguin
tes características: 

a) Valor: US$67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de 
dólares norte-americanos); • -

b) Data limite do desembolso: quatro anos após a assina
tura do contrato; 

c) Juros: exigidos semestralmente e calculados com base 
no custo de captação do BID, apurada durante os doze meses 
anteriores aos respectivos vencimentos, acrescidos de razoável 
margem, para cobertura de despesas administrativas. 

d) Amortização: em parcelas semestrais, iguais e conse
cutivas, vencendo-se a primerira seis meses após o térmlno 
do período de desembolso e a última em 15-6:-2012. . .. 

e) Comissão de Crédito: semestral, calculada a 60,75% 
a.a, sobre os saldos não desembolsados. · 

II) O contrato referente ao Fundo de Operações EspeciaiS 
tem as seguintes características: - - _ 

a) Valor: US$12.500:000,00 (doze n:iilhões e quinhentos 
mil dólares norte-americanos); 

b) Data limite de desembolso: quatro anos, após a assina
tura do contrato; 

c) Amortização: em parcelas semestrais, iguais e conse
cutivas, vencendo:se a primeira seis meses após ·a término 
do período de de.embolso e a última em 15-6-2047; 

d) Juros: semestrais, à taxa de 4% a.a. 
Art. 3• Esta resolução entra em vigor na ·data dé ·sua 

publicação. _ 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O -parecer 

conclui pela apresentação de projeto de resolução, que auto_;. 
riza o Senhor Presidente da República a contratar operação 
de crédíto externo no valor equivalente a 80 milliões de dólares 
nOrte-americanos junto ao Banco Interamericano de D~sen':.. 
volvimento- BID, destinada ao financiamento,dO Pfogramã 
de Modernização Tecnológica da Agropecuária da Região 
Centro-Sul. 

A matéria ficará sobre à." meSa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos tennos do art. 235, 
II, d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Estã esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car; 

valho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pronunciã. o- seguinte discurso. Sem revisão do orador.) ~ 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

TOdo mundo sabe que nós, Parlamentares, de quando 
em quando, temos a oportunidade de contestar informações 
por causa dos nomes assemelhados_ou semelhantes. 

Temos o·Jonas Pinheiro, que é- um Senador, e temos 
o Jonas Pinheiro, que é um Deputado Federal, além daquelas 
grandes semelhanças de nomes que há na Câmara dos Depu
tados; semelhanças também que já foram registradas no passa
do, de vários nomes. 

Hoje, há, quanto a mim, uma que tem-me ocasionaÇ;)o 
a oportunidade de me amargurar seguidamente. Meu nome 
é Cid Sabóia de Carvalho e estou numa lista que veio_ da 
Fundação Banco do Brasil, como tendo conseguido máquinas 
de costura para uma cidade do interior do Maranhão. Se 
essa referência é a algum parlamentar, com toda certeza não 
é a mim; mas não posso afirmar que essa referênCia deve 

--ser feita ao Deputado Cid Carvalho, do Maranhã~._ 

Mas, Seguidamente, a lmpreri.sa nos teM cOnfundido. In
clusive, na Assembléia Nac_ional Constituinte, essa co~fusão 
era constante. Uma vez, vi um retrato meu, em taniãriho 
bem grande, na reVista Armai, e eu era dado como c:Porde
nador da campanha do então candidato Ulysses Ouiiri_arãf;:~~ 
O coordenador era, na verdade, o Deputado Cid Carvalho, 
do Maranhão. De repente, apãreceu, entre os anões do Orça
mento, o meu retrato, porque Cid Carvalho era ~cusad_o de 
ter favorecimento em emendas orçam_entárla_s. E muitas foram 
as confusões dos jornais do Brasil in_teiro. se a notícia é sobre 
o Deputado, sai o meu retrato; e, muitas Vezes, se a notícia 
é sobre mim, saí o retrato-de S. E~ ---

A confusão foi estabelecida, mas, depois' -hOUve uma 
certa trégua. No entanto, hoje acaba de se consumar um 
Iarice .ibsoluta:m:ente ·inadeqUado e qUe pfecisa de esclareci
mento. O Estado de S. Paulo publicou a relação de Parlam_en_:_ 
tares da Oposição favorecidos pela Fundação Banco do Brasil 
e lá está: "Senador Cid CarValho". Não posso dizer que é 
o Deputado Cid Carvalho, mas posso dizer que foi publicado 
"Senador Cid Carvalho". Procurei a rédação do jornal, através 
da minha assessoria, e obtive a hiformação de que do próprio 
Banco do Brasil veio o nome de Cid Carvalho, antecedido 
pela palavra "Senador". - · 

Isso, Sr. Presidente, é muito grave. Aqui, em ..:SrasOia, 
tod_o mundo sabe que há o Deputado e o Senador, mas, como 
sempre fiz oposição ao Senhor Fernando Collor de Mello, 
desde os primeiros instantes de sua candidatura, como sempre 
me opus a esse cidadão por acreditar ser ele o que na verdade 
se está demonstrando agora, mais do que nunca, é claro que, 
no período em que esse cidadão assumiu a Presid.ência da 
RepúbliCa, eu, que nunca fui ílSiológico nem assistencialista, 
jamais ãproveitaria esse momentó para sê-lo. 

Evidentemente, não iria contrariar toda_t;a.ma cOmJuta de 
vidl~ exatamente no momento em que assumiu a Presidência 
da República uma pessoa contra quem trabalhei, co:D.trã quem 
falei nesta Casa, cujas posições contestei. Fui contra as privati
zações indiscriJÍlinadas, Condenei ó abuso das medidas provi
sórias, condenei as arbitrariedades, condenei a política funesta 
contra o servidor público, eofi.m, tenho condenado o quadro 
de anomalias que hoje se revela através do levantamento_ que 
é produzido pelas ComiSsões Parlamentares âe Inquérito e 
pelos inquéritos"promovidos pela Polícia F~eral. 
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Mas, lá está: "Senador Cid Carvalho". Quem vai adiViM 
nhar a quem a Fundação Banco do -Brasil quer se referir? 
É, porventura, ao Deputado Cid Carvalho? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou pensando madura
mente em proc_essar o Banco do Brasil, porque isso é uma 
irresponsabilidade muito grande, que me produz um número 
enorme de constrangimentos: tenho que explicar que não sou 
eu, tenho que atender telefonemas e explicar que não ·soU: 
eu, tenho que dar entrevistas e dizer .que não sou eu. Ao 
mesmo tempo, não posso dizer que é o Deputado, porque 
não sou leviano como aqueles que escreveram "Senador Cid 
Carvalho". _ 

O cjue posso dizer é que jamais pedi qualquer benéfício 
à Fundação Banco do Brasil. Não costumo nem fazer emprés
timos bancários. Sou qm homem pobre, que se acostumou 
a viver nos limites de suas poucas possibilidades económico
financeiras. Tenho medo de empréstimo, tenho medo de ge
rente de banco, tenho medo de juros e de correç_ão monetáriª'. 
Se, um dia, for obrigado a fazer um empréstimo, vou ter 
pesadelos com os juros e com a correção monetá_ria. 

Não sou cliente de banco algum, exceto da agência do 
Banco do Brasil do S~n_ado _FC}deral, porque minha conta é 
lá e temos um cheque-ouro, que utilizo quando preciso. De 
repente, lá estamos no cheque-ouro, por conta dos dois mil 
e poucos dólares que recebemos aqui. 

Por isso, Sr. Presidente, gostaria de deixar bem patente 
este esclarecimento: nunca pedi nada ao Sr. Lafaiete Coutinho 
e nem pretendo; nunca pedi nada ao Senhor Fernando Collo_r 
de Mello e tambéni não pretendo; nunca pedi nada a Ministro 
nenhum e não pretendo. 

Se, algum dia, formular pedido será pelo meu Estado, 
será por algum ente do meu Estado. Será pelo Município 
de Fortaleza ou por algum outro dentro de um caráter absolu
tamente lícito e corretO. O ãzar dessa inform_ação errada foi 
ela ter vindo exatamente contra um cidadão que não _tem 
hábitos em pêrcentual algum e de nenhuma espécie em relação 
às operações que pudesse fazer junto à Caixa Económica e 
o Banco do BrasiL 

O SR. Esperidlão Amln - Senador Cid Sabóia de Carva-
lho, permite-me V. EX' um aparte'? 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO -Só um minuti
nho, Senador Esperidião Amin. 

Quero dizer que as únicas coisas que compro são discos 
e livros. Não compro terra, não tenho empresa, não faço 
.empréstimos; ago:ra, se houver alguma denúncia S?bre disco 
de música clássica e livro, aí pode ser que me alcance,_porque 
os estou sempre adquirindo. Mas, transacionar com o Banco 
do Brasil não há possibilidade. Não pretendo. Tenho horror 
a juros e correção monetária. · -

Ouço o aparte de V. Ex•, Senador Esperidião ~~~n. 
O Sr. Esperidião Amln or Cid Sabóia de Carvalho, gosta

ria de Compartilhar esse desabafo que V. Ex~ está fazendo, 
naturalmente em termos, pela enésima confusão de identidade 
que o desconforta. Mas, dessa feita, gostaria de me certificar 
do tipo de acusação, porque se V. EX' foi confundido com 
o pedido de um crédito subsidiado, com uma operação de 
crédito privilegiada, aí eu compartilho do desagravo que V. 
Ex" está fazendo e associo-me a ele. Agora, se ~. Ex' está 
sendo confundido com um homónimo, mas, dessa feita, pela 
obtenção de uma subvenção por parte da Fundâção Banco . 
do Brasil para uma entidade ainda que não em seu Estado, 
V . .llx•.está sangrando de saúde, se V. E~. me pen;nite. Nesse 

caso~-n.ão posso compartilhar, se é essa a acUsação. Foi o 
que entendi do início de seu pronunciamento: V. E~ teria 
sidO confUndido por um homónimo na obtenção de utensílios 
para uma entidade no interior do Maranhão. Não há- ~rinie 
algum. Se é uma entidade que existe, se presta serviços sociaiS:, 
se não é uma entidade fantasma, já que os fantasmas estão 
na moda, não vejo nenhum problema. Penso que o patla
rrieiitar solicitar, no interesse de seu Estado, _Ç.omo V. Ex• 
acaba de dizer, no einteresse de uma entidade estabelecida, 
idónea, não vejo por que se defender. Não há do que se 
defender, pois esse é um dos papéis do parlamentar num 
país que enfrenta as desigualdades como o nosso. Eu m,esmo 
tive o meu nome_ ventilado pela imprensa e idoneamente. 
Obtive na Fundação Banco do Brasil, ano passado, recursos 
para que a Universidade Federal de Santa Catarina, através 
da_F_APEU, que é a Fundação de Assistência à P~$_quiSa Uni
e social, que é o repovoamento com alevinos, projeto, repito, 
elaborado pelo Departamento de Biologia da Universidade 
Federal de Santa Catarinã, das lagoas de Ibiraquera e Encan
tado, junto ao Município de lmbituba, no Sul do Estado, 
projeto que, bem sucedido, vai permitir a reabilitação_da pesca 
artesanal que ali foi prejudicada. Nem me preocupo em defen
der~me dessa "acusação" e se ela fosse atribuída a um outro 
parlamentar, talvez até devesse reti:ficar quanto ao nome~ mas 
não se trata de uma acusação, porque não foi um pedido 
para o parlamentar; esse é um dado que deve ser d_ivuJgado, 
deve até ser publicada uma solicitação dessa natureu.. Então, 
se a Ha_cusação" e que lhe é transferida disser respeito a uin 
priVilégio, a uma operaÇão de crédito em seu próprio bene
fício, em causa própria, ou se é Um Privilégio de natureza 
económica para uma firma, para uma empresa que se dedique 
a negócios, até me pieocupáti.á e, repito, partilharia do seu 
desagravo. Mas se for só essa acusação dos u_tensíliosl das 
m-áquinas- de-cOstUra, apenas participo da retificação quanto 
a9' nothe, em respeito ao pronunciamento de V. Ex~, mas 
não- vejo acusação nenhuma de natureza moral a prejudicar 
nem a V. Ex~ nem a outro eventual homónimo. Repito: se 
for apenas a questão da Fundação Banco do Bra5il. Emprés
timo priV1legiado, isso é outra coisa, entendi que fosse apenas 
da Fundação Banco do Brasil para uma entidade existente, 
apenas solicitada por outrem. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Na~e~~ade, 
a colocação de V. E~ é perfeita. Apenas não pedi essas máqui
nas, não tenho esse mérito. Quer dizer, não pedi, não consegui 
nada para Pedreira no Maranhão. É só isso que est-Qu di~:ndo, 

Daí por que não disse que a Fundação me caluniou ... 

O Sr. Esperidião Amin- Quando V. Ex• -disse que iria 
processar, percebi que... --

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO -Processar por
que, na verdade, isso não configura uma calúnia, não configura 
uma injúria; mas sim Uma difamação porque ela quer caracte
rizar o seguinte: o cidadão que faz oposição e, ao _mesmo 
tempo, procura ·os benefícios - mesmo sociais - de uma 
fundação que tem essa finalidade. 

Então, procura se manchar a imagem do parlamentar 
porque o intuito da publicação, Senador Esperidião Amin, 
não é elogiar o parlamentar, mas sim, conflitá-lo; ou seja, 
a imagem de oposição com a i_ma_gem da pesso_a que se abeira 
de um benefício do próprio governo que é criticado por esse 
parlal):)entar. 
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Aí existe a figura difamatória 1 é a difamação. Não é a 
injúria, nem a calúnia, ·mas tipicamente a difamação. O intuito 
é difamar, é ferir o bom nome do parlamentar, ferir-lhe a 
boa fama, ferir-lhe o direito à imagem que ele tem de sua 
condução reta, sem contradições. 

Agora, concordo com V. Ex• plenamente, ainda que hou
vesse uma contradição ética, de que não há infração alguma 
em um cidadão que busca numa fundação os benefícios que 
ela concede e que existe para essa finalidade. 

O Sr. Esperidião Amin- Com- recurso público, que não 
deveria ser usado discriminativamente. 

O SR. CID S;\BÓI.\ DE C.\RV .\LHO- Recursos públi
cos para uma destinação pública. Não é uln recUrso público 
para uma destinação privada. _ 

Digamos que foi o Deputado Cid Carvalho que conseguiu 
essa destinação. Então, o Deputado não_conseguiu para ele, 
conseguiu para uma cidade do Maranhão, um centro social, 
uma fundação, uma entidade assiSte-nCial lá da sua terra. En
tão, não há deslize nem na concessão nem na percepção do 
benefício. _ _ 

V. Ex~ colocou magistraÍmente, mas, cómO não é vel:-d<ide, 
como não tenho esse mérito, devo fazer o devido esclax:eci:
mento aqui. Temos sempre que esclarecer, acho que isSo é 
tarefa do parlamentar. Não tenho esse tipo de ativid.ade, isso 
depende muito das pessoas. Cada um de nós tem um tipo 
de atividade e é nisso que nos co_mpletamos. Olho para o 
Senador Almir Gabriel e vejq quanta competência no aspecto 
da medicina preventiva, a visão social da mçdicina; por esse 
caminho chegou ao conhecimento da Previdênci;t. Qualquer 
dúvida que tenho sobre a Previdência vou lá __ e pergunto a 
ele. Vejo outros colegas: José Richa, homem que se_especi~_
lizou numa série de matérias sobre organização do estado, 
o parlamentarismo. Cada um de nós completa o outro. Eu 
já atuo numa área mais jurídica, mas pelas minhas especiali
dades, pelo meu __ nívet_ de preocupação, não vou ao Banco 
do Brasil ... 

O Sr. Mário Covas - V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. CID S.\BÓI.\ DE CARVALHO- Com toda certe
za e com muito prazer. 

O Sr. Mário Covas -A última referência que V. Ex~ 
fez me deixou meio contrangido, afinal V. Ex' passou pelo 
Senador Almir Gabriel e pelo Senador José RiCha e eu que 
que estava no meio, não lhe lembro nada; cf Cfue é extrema
mente desagradável. 

O SR. CID SABÓIA DE C.\RV ALHO - Mas é porque 
V. Ex~ foi tão elogiado por mim, em tantas Ocasiões, Que 
enaltecê-lo já fãz parte do meu curriculum vitae. 

O Sr. Mário Covas - Só entendo uma r~ão para V. 
Ex' estar fazendo esse discurso; a rigof, seria absolutamente 
desnecessário fazê-lo, mas acho que fica para cada um de 
nós, que eventualmente possa ter uma dificuldade, depois 
das demonstrações de pobreza que V. Er salientou ... Não 
recorreu a amigo, porque indiscutivelmente as portas são pe
quenas e, portanto, isso justificaria o discurso de V. Ex~ Acho 
que esse assunto é tratado de forma tão irresponsável neste 
País, que chega a ser patético. Na Comissão de Parlamentar 
de Inquérito que investigã o Sr. PC Farias apareceu um cida
dão que é "motorista de avião", maiS precisamente, piloto, 
sócio do PC, e durante um depoimento de duas horas não 
fo~ capaz de lembrar-se de nada, absolutamente nada; em 

determinado instante ele puxou um papel do bolso e disse: 
"Levei gente impOrtante no avião. Além de levar o Presidente 
da República. já levei o Senador Mário Covas ... " 

E citou três ou quatro pessoas. O único lampejo de memó
ria que teve foi o fato de que quaildo era piloto de avião 
do Senador João Lira, e, como tal, carregou-me para Maceió, 
na campanha das diretas, para fazer um comício. Todavia, 
o objetivo dele ao lembrar o fafó- era o prefufzo que- isso 
poderia causar-me naquele instante. 

O SR. CID SABÓIA DE CARV .\LHO- Exatamente. 

O Sr. Mário Covas - E _a mesma __ Coisa- que_. acontece 
com esse cidadão que é Presidente do Banco do Brasil. A 
verdade é que as coisas aparecem publicamente corno se tives
sem todas a mesma dimensão. Eu nem sabia dessa história. 
Um belo dia estava em meu gabinete, quando chegou um 
jornalista, que pediu-me para explicar-lhe o que tinha aconte
cido. Ele vinha tratar do que se chama "a repercussão do 
fato". E qual era o fato? Era que o meu nome constava 
de urna_releção de pessoas que teriam recorrido ao Presidente 
do Banco do Brasil, ou ao Banco do Brasil. Verifiquei o 
que estava escrito lá: "Requereu junto ao Banco a transfe
rência de urna funcionária para Fortaleza". Como se chama 
aquele bairro onde tem umá agência 1 É um bairro de Forta
leza. 

O SR. CID SABÓIA DE CARV .\LHO- Montese, Papi
cu, Aldeota ... 

O Sr. Mário Covas- Pois bem, Aldeota. Pensei e real
mente cheguei à conclusão de _que era possível que isso fosse 
V_erdade. Certa vez, quando fui 3. São Paulo e ao-desembarcar 
uma moça bastante nova, com uma criança recém-nascida 
no colo, acercou-se de mim e perguntou-me: '"O senhor é 
o Senador Mário Covas?". Respondi: "Sou, sim, senhora". 
Ela continuou: "Olha, sou mãe solteira. Fiz concurso para 
o Banco do Brasil, passei e fui destacada para trabalhar São• 
P~ulo. Acontece que, aqui, não posso trabalhar porque não 
tenho com quem deixar a criança. Eu gostaria de voltar para 
a minha terra e deixá-la aos cuidadqs da_ minba famílja. Esta 
é uma razão_ pela qual o Banco, em seu Regimento~ atende 
reivindicações de transferência. Já requeri 1 mas não Obtive 
resposta até hoje. Será que V. Ex• se fnlére-ssa pOr iSsó?". 
Respondi: "Tudo bem, interesso-me sim". Chegando aqui, 
telefonei para o Departamento de Pessoal do Banco, dizendo 
que estava com a cópia de um pedido _de transferência, o 
qual, no meu modo de entender e segundo o que a pessoa 

-me infotmara, estava plenamente amparado pelo estatuto do 
b.anco e que gostaria de 53:ber se_, afinal, algo havia sido provi
denciado para que a moça fosSe atendida. Dofs ou três meses 
depois recebi um telegrama da moça, não do banco, pois 
o dito requerimento fôra feito por· ela; eu Sequer requeri, 
mas nem sei se-·consta lá o meu nome_ ço:rtto_requ_erente. Sim
plesmente telefonei ao Departamento de Pessoal. Não sei 
como o ·computador deles é capaz de captar as coisas com 
essa velocidade. Mas, a ri~r, a notícia posta no jornal dá 
~ entender que nós havíamos feito, com iSso, algum tipo de 
violência; como se tivéssemos usado a prática ConheCida por 
ai dO "é dando que se ·recebe"; corno se eu tivesse ãgido 
de modo inadequado e que, por isso, eu seria capaz de ceder 
a minha consciência e, portanto, fr ao encontro· dos interesses 
-do Presidente do banco, interesses que se conciliam e se identi
ficam com os do Presidente da República, que, portanto, 
são péssimos interesses. E o âramático é que apresenta-se 
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isso Publicamente como se cada um de nós fOsse alguém que 
cometeu um crime, até mesmo aqueles que reivindicaram ver
bas- a mesma demanda que nos reclama isso, reclama inver
samente um trabalho para a região à qual pertencemos. Como 
V. Ex', também não sou afeito a esse trabalho. Ao. tempo 
do Presidente José Sarney, o Governo era do meu partido, 
fui seis vezes a ministérios: cinco para resolver problemas 
relacionado a greves, e a única vez que não fui por ·motivos 
grevistas estava acompanhando um pessoal do interior de São 
Paulo que havia ganho uma concorrencia, já adjudiCada, e 
faltava apenas a assinatura do Presidente da RepúbliCa. Mas 
acabei sendo acusado_ pela revista Veja de haver ganho uma 
rádio. O_supreendente nesta situação é o modo Como os fatos 
são apresentados e o peso que se dá a cada um deles. Não 

• condeno a quem trabalha desse modo, a quem vai a ministérioS 
pedir liberação de dinheiro para a sua região. Esse não é 
o meu estilo. O meu tipo de atividade política volta-se para 
a coletividade, é de outro teor, portanto. Mas não acho que 
quem o faça seja passível de qualquer crime. E o pior é que 
tudo é apresentado como se isso correspondesse a uma con
duta indigna. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Para afetar 
a boa fama. Daí, a figurã. da difamação, porque á objetívo . 
é ferir a dignidade pessoal. 

O Sr. Mário Covas - Sem dúvida. Mas isto mostra a 
dimensão c;la figura que preside o banco, pois é ele que, afinal, 
toma público coisas como essa; e o fãZ, como o piloto o 
fez, imaginando_que causa prejuízo, porque se tive-sSe certeza 
de que isso seria encarado da forma correta, como deveria 
ser, não ofereceria. 

,. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Crente na má 
repercussão. 

O Sr. Mário Covas- Lógico. Quando vemos uma pessoa 
como V. EX' vir à tribuna para justificar-se, sentimos a desne
cessidade disso, pois conhecemos a sua históiia-,-saoemos da 
sua atividade e da sua atitude. Numa discussão, sempre analiso 
as coisas sob dois ângulos: de um lado, está V. Ero que vem 
oferecer uma satisfação pelo mau uso ou pelo uso indevido 

. de seu nome; de outro lado, a pessoa que fez uso do seu 
nome. Se eu não conhecesse V. Ex~, bastava conhecer o outro 
lado para fazer um julgamento. Hoje, ao avaliar qualquer 
fato que se refira ao Banco do Brasil, necessariamente há 
que se levar em conta que o presidente dessa empresa é aquele 
cidadão. Portanto, desde logo, ao analisá-lo, tem-se que des
contar o fato de que quem está regendo a matéria do outro 
lado é o presidente do Banco do Brasil. Se há algo pouco 
recomendável atualmente neste país é essa d_upla que preside, 
de um lado, o Banco do Brasil, e de outro, a Caixa Económica 
Federal. Tais figuras são as ferramentas mais auto~das para 
o exercício dessa política absolutamente condena9.a_ neste País, 
essa política sórdida-esta sim -do "é dando que se recebe", 
segundo a qual alguém é favorecido_ nessa ou naquela dire
ção simplesmente porque se compromete, se obriga a uma 
transigência de consciência, a fim de atender a esse ou àquele 
apelo vindo do Poder Executivo. Nem teria muito sentido 
eu vir aqui trazer esse aval a V. Ex•. Em todas as oportunidades 
em que V . Ex~ se pronuncia - não é a primeira vez que 
isso acontece. -

Essa confusão já ocorreu em mais de Uma oportunidade. 
. Às vezes, até mesmo em fotografia. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sim, constan
temente. 

O Sr. Mário Covas --Mas. é tão desnecessário; e Cf con
ceito de que V. EXi' goza é de tal ordem, a seriedade com 
que trabalha, a atividade permanente que tem, a lisura de 
seu comportamento ético é de tal ordem que seria absoluta
mente desnecessário. Se V. Ex~ não tivesse tudo issó a favor, 
tem um fato a favor: o Presidente do Banco do Brasil é o 
Sr. Lafayette Coutinho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -. ObrigadL a 
V. Ex~ pelo conceito, -que me deixa profundamente emocio~ 
nado. 

Mas eu quero dizer, Senador Mário Covas, que se um 
dentista tem deveres éticos, um médico tem d~vez:es ~ticos, 
se um parlamentar tem deveres éticos, por que os presidentes 
do Banco do Brasil e da Caixa Económica Federal não têm 
ética nenhuma a observar? Porque estamos diante de um des
regramento total dos critérios êticos. Se a pessoa solicita algu
ma coisa ao Banco do _Brasil_, isso, pode ser usado por outra 
pessoa a qualquer momento. Quer dizer, há de se convir 
que o Banco deve ter um mínimo de ética,_ um ~ínimo ·d~ 
sigilo. E esses bancos não são tão ciosos com det.::_rminado~ 
sigilos, quarido os sigilos são para ·proteger a delinqüência?. 
Não há tanto cuidado de se alegar sigilo em_ operações, _em 
solicitações? Por que essas coisas que não têm-ne-nhuní se~ tido 
delituoso devem ser divulgadas assim, desregradamente, exa
tamente para isso mesmo. V. Ex~ colocou muito bem. O Piloto 
veio aqui e quando viu V. Ex~, sabia da sua atuação na CPI~ 
resolveu ofendê-lo. Como'? Criando uma confusão:- "Trans
pórtei-v. Ex~" 

Naturalmente, se pensava que ele transportava pessoas 
indignas ou objetos ilícitos, logo, transportar o Senador Mário 
Col(as ia .fazer ligação ou às pessoas indignas ou aos objetos 
ilícitos. Então, transportei V. Ex•, exatamente para criar-dúvi
das, pois, sempre que viajo, não sei quem me transporta na 
TRANSBRASIL ou na VASP. 

Mas a conclusão é feita, a maldade está exatamente nisto; 
no Direito~ nós estudamos perfeitamente esse mecanismo, 
ou seja, o intento deliberado de delinqüir porque, aparente
mente, ele está falando a verdade - e está: levei V. EX'" 
de avião'? Levou. Mas ele diz em uma circunstância tal que 
o resultado é a difamação, e aquele resultado ofende a imagem 
da pessoa a quem ele se refere, e é por isso que ele faz 
essa referência. 

O Presidente do Banco do Brasil lançou o nome Cid 
Carvalho, ou seja, o do Deputado, como fosse o meu_. Ele 
lança exatamente para criar a confusão: - olha esse "cara" 
fazendo oposição, criticando o Presidente, vai lá na Fundação 
do Banco do Brasil pedir favores. . 

Então, isso, no mínimO, é uma contradição. QUem é 
esse parlamentar que pede favores e ataca a um só tempo? 
Quer dizer, as pessoas confiam antes de mais nada na igno;. 
rância da massa, no local propício onde- um insulto há de 
proliferar no desconhecimento. Eu digo ignorância, aqui, no . 
sentido de quem ignora, porque no Direito nóS u-samos o 
termo ignorância ou erro para significar quem não sabe por 
alguma razão de um detalhe, de um fato, de uma coisa, de 
uma circunstância, quem ignora. Então, queín ignora isso, 
diz: HMas o Senador Mário Covas no avião do fulano'? Que 
história é essa'?" Para isso é que ele disse: "Nós que temos 
uma Vida aberta, uma vida sempre sob luzes, nas tribunas, 
em comissões importantes, somos muito atingíveis.~· É-tili.li~O 
fácil nos atingir. Mesmo que não deixemos uma margem, 
aparece uma mecânica·, que nos envolve pela semelhança de 
nome ou por um fingido engano ou por Outra coisa qualquer. 
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Sei de um caso, Senador Mário Covas, em que o cidadão 
se chamava Aderbal, e a irmã se chamava Aderbalina; tinham 
os sobrenomes, os apelidos de fa.tru1ia, ãbSolútamente iguais 
- Aderbal, Aderbalina. Um dia, Dona Aderbalina, vindo 
de Manaus, trazia algo excessivo na bagagem; um cidadão, 
que ocupava cargo importante do Governo, era iriirriigo-·do 
Sr. Aderbal, que era um dos fundadores do PMDB, um ho
mem de luta. Assim, ele resolveu perseguir D. Aderbalina; 
então, eu fui lá para saber o que se passava, qua-ndo ele 
me disse que se aproveítava a semelhança do nome. Quer 
dizer, a semelhança do nome servia para que, por eSsa seme
lhança, ele atingisse o outro cidadão. 

Então, quando as pessoas estão em desespero e não têm 
um fundamento moral, um fundamento_jurídico para o ·que 
estão fazendo, tudo vale na guerra, até confundir Senad9r 
com Deputado, e etc.; fazer de uma transação lícita algo que 
pareça irregular, algo que pareça anómalo. Mas o fato é que 
tudo deve ser esclarecido_. E acredito que esta tribuna é magní
fica para que façamos os devidos esclarecimentos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou aqui para esclare
cer. A pessoa que está na lista da Fundação do Bap.co do 
Brasil, seja uma lista meritória, até, seja uma lista de pessoas 
hábeis e ágeis, essa pessoa não sou eu. Hot:L~e uma confusãoJ 
houve um equívoco-e estou solicitando à Fundação do Banco 
do Brasil que faça a devida retificação, para evitar que eu 
tenha que ir à Justiça, exatamente, com essas alegativas funda
mentadas no_ Direito pátrio, para demonstrar que o intento 
é atingir o Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, 
que apura irregularidades nos Fundos de Pensão e na PETRO
BRÁS. Este é o real objetivo. 

O Sr. Nelson Wedekin- V. E~ me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•. 

O Sr. Nelson Wedekin- Senador Cid Sabóia de Carva
lho, em primeiro lugar, é bastante importante; há uma dife
rença entre o Senador e o Deputado, nesta linha porque, 
em vários momentos, demonstrou esta evidência de q~e V. 
Ex~ foi confundido. E isto é um problema a mais para V. 
Ex' ou para mim, qUe somos homens públicos, sempre sujeitos 
a esse tipo de confusão, levando as pessoas a um juízo equivo
cado, a respeito das nossas vidas, das nossas atividades e 
das nossas ações. _Então, tem V. Ex•, em primeiro lugar, a 
minha solidariedade porque todos nós o conhecemos, e nem 
seria necessário apresentar a minha solidariedade exatamente 
por conhecê-lo. Mas acredito que V. Ex~ tenha levantado 
um ponto de grande importância, -e foi muíto bem Secundado 
pelos Senadores Esperidião Amin e Mário Covas. Tod~s nós, 
Deputados ou Senadores, vez por outra, somos vítimas desse 
tipo de confusão, e quase sempte quando está_ em jogo alguma 
coisa importante. Lembro-me de que ã primeira vez foi quan
do estávamos discutindo se eram quatro ou cinco anos para 
o ex-Presidente José Sarney. 'Essa manobra ou essa tática 
foi levada a efeito pelo então Ministro das Comunicações, 
o Sr. Antônio Carlos Magalhães. E aconteceu comigo algo 
parecido com o que aconteceu com o Senador Mário Covas. 
Uma comissão de companheiros de partido do Município de 
Balneário Camboriú, veio até o meu gabinete le_ Pf?_diu que 
eu assinasse uma solicitação para uina emissora de rádio na
quela localidade. Havia assinaturas de todos os partidos políti
cos, do clube dos diretores lojistas, do vigário local, enfim, 
era uma espécie de solicitação de tod3 a comunidade. e eu 
não tive dúvida nenhuma em assinar, também, aquele doeu-

menta. Pois não foi com gr.lnde surpresa que, qUando eu· 
já havia me declru::ado a favor dos quatros anos para o então 
Presidente J9sé Sarney, o meu nome apareceu, também,_ em 
uma relação, cuja idéia era -exatamenie esta: Por que esse 
Senador- eu já era Senador --ao mesmo tempo, quer 
quatro 3ilos para o então Presidente José Samey, e faz requeri
mento de solicitações de emissora de rádio? Sei que, por 
longo tempo, Senador Cid Sabóia de Carvalho. tive que expli
car no meu Estado que não tinha nenhuma emissora de rádio 
e não havia feito nenhum requerimerito de concessão de rádio 
a meu favor. Até há bem pouco tempo, alguém me perguntava 
a respeito da emissora de rádio do Balneário de Camboriú, 
cuja concessão, a rigor, nem foi feita. Assim é a- nOSSa vfda, 
esses são problemas que têm o hOmem público. Dias atrás, 
numa comunidade do interior de Santa Catarina, alguém pedia 
que eu reforçasse um pleito junto; exatamente, à Fundação 
do Banco do Brasil. Restringi-me a fazer um ofício reforçando 
aquela solicitação. Não sei por que o meu nome não apareceu 
nas atuais listas daqueles que, como eu, somos favoráveis 
ao impeachment do Senhor Presidente da República. De modo 
que tenha V. EXi'? em pri~eiro lugar, a minha solidariedade 
e os meus cumprimentos, porque V. Ex\ como os Senadores 
Esperidião Amin e Mário Covas, levantaram um ponto da 
maior importância. Não há que se confundir certas atitudes, 
certos gestos, certas ações, que são próprias dos bons Parla
mentares, com fisiologismo, com clientelismo, com atitudes 
que visam a favorecer um certo grupo ou, muitas ve:zes, até 
riieSmo- uma causa própria. Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
Os. meus cumprimentos e· a minha solidariedade por assinalar 
que é importante que os órgãos de imprensa, que refletem 
essas notícias, saibam fazer a distinção entre o que é o negócio 
ou as negociatas deste momento - que é tão grave para 
o nosso País, quando se desenha até mesmo a possibilidade 
de um impedimento presidencial -, daquilo que é a ação 
legítima, justa, honesta, necessária dos bons Parlamentares 
como V. EX' 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado, 
Senador Nelson Wedekin. 

Lembro-me desse episódio que V. Er eyoca. Publica-se 
a notícia, e daqui que se explique! ... Ora, o objetivo é exa,.ta
mente esta confusão no comportamento do Parlamentar: Co
mo é que Nelson Wedekin pede, votando quatro anos? Como 
é que o Senador Esperidião Amin consegue algum benefício 
para a sua terra e designa o Senador José Paulo _Bisol para 
a CPI? Se é ilícito a Fundação Banco -do Brasil agir assim, 
então não deveria fazê-lo. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex• um aparte, 
Senador? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ....::. Pois não. 

O Sr. Esperidião Amin- O Senador Nelson Wedekin 
feriu õ aspecto que considero mais importante - -talvez eu 
não tenha sido bem claro. Fisiologia, no sentido neutro, vema
cular da palavra, não é incompatível com a polftica. Assim 
como o ser humano tem, dentre outras funções, cérebro para 
pensar, tem o coração para, no sentido figurado, se emocionar, 
tem também o estômago, que não é incompatível coni- o ser 
humano; pelo contrário, faz parte da nossa arquitetura e do 
nosso urbanismo. 

Num País, que não é ·a Suíça, - longe disso, tem os 
maiores desequilíbrios- o político que não faz reivindicações 
é um político diferente daquele que eu e a sociedade brasileira · 
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conhecemos. O que distingue fisiologia- necessidade comu
nitária - de fisiologismo, de negociata, é o seguinte: ser 
capaz de dizer em público o que pediu ou não. Sendo capaz 
de dizer em público o que pediu, não há problema algum. 
Isso é política. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Não é errado 
pedir. 

O Sr. Esperidião Amin- Claro que n,ão. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- O direito de 
petição é algo inteiramente normal. 

O Sr. Esperidião Amin - Estou dizendo mais do que 
isso. Faz parte da política. Houve aqui um incidente - já 
superado - em que o Senador Eduardo Suplicy me atribuiu 

. ~e r conseguido recurso orçamentário- tempesti,vamente, não 
mtempestivamente - para a duplicação da BR-101. Pratica
mente, todos os P<~::damentares.de Santa Catarina, coletiva
mente, tinham pedido a inclusão desses re_cursQS._n_o Orça
mento. Alguns organizadamente, outros não. Acho que o 
Senador Nelson Wedekin preparou, ele própriO, a -sua enien
da. Independentemente de sigla, nós, que integramos o fórum 
de Santa Catarina, subscrevemos uma emenda igual, só que 
a contemplada não era a minha - muito embora eu tivesSe 
uma emenda igual-, mas de um outro Parlamentar. Poderia 
ter sido a minha. Sei lá qual foi o -critério adotado! Não sei 
se foi -a data de entrada, ou foi o computador que preferiu 
a outra emenda, ou se o número dela era inferior. O certo 
é que a matéria não_ era estranha às minhas reivindic_ações. 
Quando o Senador _,Eduardo ~uplicy - eu repito- que- este 
episódio já está enCerrado - anunciou que_ tinha $ido uma 
emenda solicitada por mim, eu disse: "V. Ex• diVl,l].gue isso 
por favor, muito e.mbora não seja verdade, po~que isso_ longe 
de me comprometer, beneficia-me." Se a população de Santa
Catarina imaginar que foi só o Senador Esperidião Amin -
o que não é verdade - que conseguiu reCursos para a dupli
cação da BR-101, não preciso fazer mais nada no meu man
dato, porque é a estrada em que a mortandade atingiu níveis 
de guerra. Estou trazendo esse fato como exemplo. Pediram 
essa estrada, independente de partido político. Não interessa 
se o par:tido é do _Governo, até porque o dinheiro __ é público 
e a finaltdade será pública. Não reivindicá-la seria, data venia, 
uma abstenção. Não estou dizendo que, se alguém não reivin
?kou, agiu mal, eu não sei. Eu não agiria bem, se nãO pedisse, 
mdependente de impeacbmeot, de CPI ou não. Afinal, ó di
nheiro não é do Presidente Fulano ou do Presidente Beltrano· 
o dinheiro é do povo brasileiro. A Fundação Banco do Brasii 
-é bom que todos saibam -tem_ excelentes serviços presta
dos ao Paí~; custeia- atualmente, Senador Nelson Wedekin, 
a restauraçao das fortalezas da Ilha de Santa Catarina, inj_çia.: 
das em 1739, e come!l!9raram 250 anos em 1989. O Banco 
do Brasil, através da Fundação, -caiTeou_recurso~s, que ainda 
estão sendo_ empregados pela mesma Universid:aóe Federal 
de Santa Catarina, cujo -Corp.o docente integro, e esfá fazendo 
um trabalho esplêndido. A Furidação Banco do _Bra&.il, a meu 
pedido, quando Prefeito de Florianópolis, acolheu a solici
tação para assumir a_ro~nutenção da Praça 15 de Novembro, 
que é. um jardim botânico popular. Não há fisiologismo- ne
nhum nissô. Há um pedido? Há! Há uma reivjndicação? Sim. 
Há troca de votos? Não! A Fundação Banco do Brasil já 
financiou "n" equipamentos por este País afora. O que tem 
que ser distinguido é a natureza do pedido. Se é um pedidO 
pessoal~ se é uma b~nesse, se é um favor pesso_al, o político . 

vai querer esconder se o fizer. Mas se é um favor, se é um 
pedido, _se é ~reclamo comu_?itário, espalhem, divulguem, 
porque iSSO vat ser um galardao tanto para_ V. Ex~, quanto 
para o Senador We_dekin! Não há como o eleitor não ficar 
satisfeito -por estarmos lutando por algo sério, ainda que no 
niuildo, como chamo~ das coisas, desde que no mundo sério 
das coisas, no campo das reivindicações comunitárias. Então, 
repito o que disse a V. E~: claro que houve uma confusão, 
e_ não é a primeira. Tenho certeza de que a manifestação 
de V. Ex~ seria mais branda se esta fosse a primeira vez que 
seu nome, que a sua pessoa tivesse sido confundida com um 
eventual homónimo, como, parece-me,· é o caso._ Mas não 
é a primeira vez. Nem sempre em questões tão facilmente 
defensáveis como esta, compreendo e- repito -sou solidá
rio com o pronunciamento de V. Ex~. Conheço seu ~spírito 
de luta e o tenho, como todos os s~us pares o têm, como 
um Parlamentar atuante, que participa, que luta e que merece 
-ainda que tenhamos divergências Sobre matérias, tópicos, 
ou questões - de todos nós o respeito devido, como Parla
uiêiltar e como cidadão. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- V. EX' me deixa 
sensibilizado com o seu pronunciamento. Assim, os Senadores 
Esperidião Amin, Nelson Wedekim, Mário Covas~ que tam
bém me apartearam, e Senadores que aqui estão presentes, 
conseguimos esclarecer o que é o fisiologismo. O Parlamentar 
deve realmente lutar pelos benefícios para sua terra, mas não 
.deve a!ribuir ter conseguido o que não conseguiu, nem deve 
ter, evtdentemente, cOmo bem acentua o Senador Esperidião 
Amin, vergonha de dizer o que pediu. Se S. Exa. pediu benefí
cios, tem que dizer que os pediu. Não vejo mal algum em 
tê-lo feito .. 

Porém, no meu caso, hou~e manipul~ção de uma infof
mação que chega aqui eivada de imperfeição, de incorreção, 
exatamente para.dar como contraditório na minha linha oposi
.cionista-. Apenas por isso estou,-esdaf-ecendo. 

Não estou, nem de leve, criticando a atitude do Sr. Depu
tado Cid Carvalho por conseguir benefícios junto aó Banco 
do Brasil, destinados a um dos muni_çípios do Maranhão. A 
meu ver, o nobre Deputado fez muito bem em consegui-los, 
se esses,eneffcios $$tão lá, no município, fiutificando, germi
nando, produzindo efeitos sociaiS. Foi bom -que isso tenha 
acontecido. Apenas não fui o autor. Não posso, portanto, 
ter esse mérito como galardão meu; não ponho tal benefício 
como honraria para mim. 

Na verdade, aqui estou contestando a informação, porque 
ela foi dada no sentido de difamar, de criar embaraços _ao 
Parlamentar, tanto a mim quanto a qualquer outra pessoa 
mencionada de modo verídico ou inverídiCo na confecção deS
sas listas. 

Fica aqui o registro, Sr- PreSidente, Srs. Senadores, no 
m~smo-momento em que apelo para que, nessa crise da Repú
blica, o Governo se reconstitua-·eticamente, e_ que a ética 
que se cobra de todos os setores da. vida seja observada na 
Caixa Econ~mica Federal e no Banco do_ Brasil. Isso pOrque 
é bom ser étlco. A falta de ética, o comportamento indevido, 
irregular, apenas autoriza outra falta de ética, outro comporta
mento irregular, a devolução de tudo nos mesmos termos. 
Muito obrigado pela paciência de V. Ex• (Muito bem!)·· 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney.Maranhão. (Pausa) 

S. Ex~ p.ão está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedek.in. 
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O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -SC. Préniuriciá ·o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. SenadOres: 

Nos dias 15 a 17 de setembro realizou-se em Berlim o 
XIX Congresso da Internacional Socialista, cujo tema central 
foi "LIBERDADE E SOLIDARIEDADE NUM MUNDO 
EM MUDANÇA". 

A INTERNACIONAL SOCIALISTA tem 128 anos, 
· criada que foi em 1864. Mas a sua configuração contem
porânea é uma obra admirável de Willy Brant. A IS é a 
maior e mais antiga associação política internacional, um fó
rum de ação, diálogo e intercâmbio entre partidos social-de
mocratas, socialistas e trabalhistas de todos os continentes. 

Em Berlim, delegações de 130 países e quase 170 partidos 
puderam circular livremente de Oeste para Leste e vice-versa, 
na cidade unificada. 

Berlim unificada é uma cidade-símbolo destes tempos 
de profundas mudanças no mUndo, com a queda do Muro, 
tal qual e na mesma medida que o Muro era o símbolo mais 
ostensivo da Guerra Fria. 

Infelizmente, o presidente da Internacional Socialista, 
o próprio Willy Brant, gravemente adoentado, não póde presi
dir o XIX Congresso, exatamente na cidade em que realizou 
uma singular e admirável trajetórbi política, de defesa da causa 
da paz e das liberdades fundamentais, e de líder berlinense, 
alemão, europeu e mundial. 

Wi.Uy Brant recebeu todas as }J.omen~gens e todo o reco
nhecimento dos grandes líderes sociais-democratas, nas deze
nas de intervenções deste XIX Congresso. 

Foi o Congresso mais representativo da IS, que moStrOu 
um vigor ainda superior ao que já possUía, inclusive pelo 
ingresso de mais de 3 dezenas de organizações de todo o 
mundo, e com solicitações de filiação que ainda continuam 
na pauta e no exame de sua direção. 

No Congresso de Berlim, desfilaram personalidades e 
lideranças da envergadura de Felipe Gonzales, Isaac Rabin, 
Allan Garcia, Raul Alfonsin, Mikhail Gor_bachev, Bettino 
Ctaxi, Pierre Mauroy, este ex-primeiro ministro francês e ago
ra eleito presidente da Internacional. 

O XIX Congresso se ocupou de 4 temas básicos: Econo
mia Mundial, Meio-Ambiente, DireitoS Humanos e A Social
Democracia em um Mundo em Mudança. 

Do conjunto dos numerosos e suspensivos depoimentos 
podemos assinalar alguns pontos que nos pareceram os mais 
importantes. 

Com a derrocada do comunismo no _mundo, a social-de
mocracia se credencia como a principal (senão a única) alterna
tiva ao·nêoliberalismo, ao livre-merCadismo. 

Para a Social-Democr3Ciã, o mercado pode ser eficaz 
na produção dos bens e da riqueza, mas se mostra completa
mente inadequado para resolver os problemas de uma distri
buição mais jUsta e mais equilibrada desses bens e dessa rique
za. 

Em outras palavras, o capitalismo, o neoliberalismo é 
capaz de produzir o crescimento económico,- mas não o é 
necessariamente para o desenvolvimento econôniico, um con
ceito mais aniplo e abrangente, pOrque envolve o dado social 
e a qualidade de vida. 

Morreu o comunismo, mas mais do que nunca perma
necem atuais os grandes ideais do socia~ismo. O capitalismo 
produz e reproduz o egoísmo, a concentração da renda e 
da riqueza, os desequilíbrios e as desigualdades sociais e eco-. 
nômicas. 

A esses valores, o socialismo responde com a solidarie
dade e a fraternidade, numa perspectiva igualitária e do desen
volvimento integral do homem. A Social-Democracia busca 
uma resposta progressista, que contemple a interdependência 
equilibrada, o respeito ao meio ainbiente, aos direitos huma
nos, a liberdade, a justiça social, a eficiência económica. 

É de se notar que o conceito de eficiência económica 
se insere como uma palavra de ordem no âmbito da social-de
mocracia. 

As discussões no XIX Congresso abordaram com fr~
qüência os problemas da fome e da miséria no mundo contem
porâneo, que precisam ser vistos, encarados e enfrentados 
como uma questão de consciência da humanidade. 

No mundo em mudança, os gastos armamentistas devem 
se direcionar para projetes de desenvolvimento sustentável, 
ao mesmo tempo em que se requer um encaminhamento justo 
para o grave problema do endividamento externo dos países 
em desenvolvimento e do TerceirO Mundo. 

A Internacional Socialista reclama o estabelecimento de 
novas relações entre o Norte rico e o Sul pobre, que altere 
a ordem económica intemaciorial e sua lógica até aqui iriven
cível, que confirma a tendência de empobrecimento dos mais 
pobres e de tomar ainda mais prósperos os países do centro 
do mundo. 

O debate sobre o Meio Ambiente foi uma refer~ncia 
constante ao grande evento que foi a RI0-92, para reafinnai' 
as suas principaiS conclusões, para pedir a implementação 
das medidas que ali foram preconizadas, para reiterar a tese 
do desenvolvimento económico .sustentável. Como no Rio,_ 
0 tenta ecológico eSteve sempre ligado à neCeSsidade do desen-
volvimento económico. -

A democracia, para a Internacional Socialista, é um valor, 
é um compromisso, um princípio, um meio e um fim em 
si: sem a liberdade o homem não tem como alcançar a pleni
tude dos seus direitos e do seu desenvolvimento integral. 

A Social-Democracia tem futuro num mundo em mudan
ça? Seguramente sim, respondem todos. Mais do que nunca 
a Social-Democracia tem um espaço que, no mundo em mu
çlança, se amplia ainda mais para a doutrina e uma te~e que 
propugna a liberdade, a solidariedade entre os homens, a 
justiça e a paz. 

O Partido Democrático Trabalhista - PDT é o partido 
brasileiro que tem filiação plena à Internacional. compareceu 
ao Congresso de Berlim com uma delegação de 10 compa
nheiros, liderados pelo governador Leonel Brizola. 

O Goveinador Brizola é reconhecido, na Internacional, 
como um dos principais líderes sociais democratas do Conti
nente. Tanto que foi reconduzido a uma das vice-presidências 
da IS. 

Ele falou pela delegação brasileira do PDT, realçando 
algllhs pontos de grande importância. 

Brizola fez uma abordagem do problema educacional, 
para--dizer a grande plenária da Internacional Socialista que 
upovo que não teve educação é povo pobre": o desenvol
vimento económico, a prosperidade, o bem-estar estáo na 
razão direta do grau de educação do povo. . 

O Governador do Rio de Janeiro mencionou, ma1s -uma 
vez, a injuStiça básica, a desigualdade estrutural dos termos 
das trocas internacionais, que condena os países como o nosso, 
em desenvolvimento, a um círculo viciOso que nunca· supera 
a pobreza e a dependência. Para Brizola, a inflação brasileira 
tem causa, raiz e orige:m nas perd~ i~te.~acionais. --
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o líder pedetista foi o único a fazer uma abordagem 
a respeito dos meios de .comunicação de massa, reiterando 
que eles precisam ter o controle da sociedade, sem o que 
se tomam um poder avassalador, que mexe com o_s corações 
e com as men_te_s, nem sempre na linha e na direção dos grandes 
valores humanos. 

Enfim, foi uin evento de grande niagnitude; de g!-aride 
repercussão, de debates profundos sobre o mundo contempo
râneo, destinado a produzir sinais e efeitos por todos_ os tQnti
nentes, já que eril Berlim estavam líderes e partidos que, 
ou são governos nos seus países, 0 1J sem dúvida, se constituem 
em alternativas de futuros. governos, em mais- de centena de 
países - -

Por isso este registro perante o Senado Federal, até por
que tive a honra de participar da delegação do meu partido 
- PDT - neste XIX Congresso da InternaciOnal Socialista. 
(Muito bem!) ~ ~ ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ---' ·conoedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR- MARCO MACIEL (PFL - PE. PronuncüCõ se
guinte discurso.) --Sr. Presidente, Sr•~ e Srs. SenadOres: 

Ocupo, hoje, a tribuna de~ta Cas3, páfà reiistrar u~â 
comemoração importante, não só para a comunidade_ciet;ttífici 
pernambucana, como para todos aqueles que se dedicam à 
pesquisa na área das Ciências Biológicas em nosso_ }l_~s: os 
quarenta anos de existência do Instituto de AntibióticOs_ Os
waldo Gonçalves de Lima. 

Criado em 1952 pelo Cons_e)ho UniversitáriO: da então UI)i
versidade do Recife, O Instituto de Antibiótic.os foi_frutQ da 
persistência, da obstinação e da dedicação do enúnente cien
tista Oswaldo Gonçalves de Lima, professor catedrátlco de 
Microbiologia Industrial daquela instituição de ensino supe
rior. 

Esse Instituto, Srs. Senadores, hoje integrado ao Ce_ntro 
de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernam
buco, dirigido pela professora Ana Maria França Bezerra e 
sob a denominação de Depa~mento de Antibióticos urnsti
tuto Oswaldo Gonçalves de Lima'•, em ju~ta- homenagem a 
seu idealizador, é, reconhecidamente, uma importante unida
de de pesquisa, ensino e extensão que conta com o apoio 
financeiro da Organização Mundial da Saúde, do CNPq e 
da FINEP, devido_ a sua contribuição a linhas de pesquisa 
da maior relevância, tais como a genética de microorganismos, 
os fármacos de origem microbiana, a farmacologia e a cancero
logia experimental. 

Contando com um corpo de docentes e pesquisadores 
devotados de altíssimo nível, o Instituto Oswaldo Gonçalves 
de Lima, juntamente com o Departamento de Famiáciã do 
Centro de Ciências da Saúde, se dedica principalmente ao 
aperfeiç,aamento __ de profissionais a nível de pós~graduação 
e oferece Mestrado em Ciências Farmacêuticas, tendo por 
objetivo a obtenção de fármacos a partir de síntese ou de 
extração de produtos naturais, assim como a produção e con
trole de medicamentos em suas diversas formas. 

São inegáveis os avanços conseguidos pelo Instituto no 
desenvolvimento de pesquisas de aplicação no campo da quí
mica, da fitoquímica, da microbiologia e da farmacologia. 
Sua importância nã-área de medicamentos é reconhecida até 
no exterior, despertando o interesse de países como a França, 
que o apóia e com ele mantém intercâmbio através do_acordo 
CAPES/COFECUB (Comité d'Evaluation et Coopération 
Universitaire avec le Brésil). O Instituto desenvolve, também, 

processos biotecnológicos com instituições nacionais e interna~ 
clonais como os Departamentos de Antibióticos do IPA (Insti- -
tuto de Pesquisas Agronómicas), da LIKA, da UFRPE, no 
BniSil, e da Geórgia, nos J;.sfados Unidos. 

A coleção de_mícroorgariisirios do Departamento de Anti
bióticos "Instituto Osw:aldo Gonç~lves _d~_ Lima'' passou a 
figurar, a partir de 1986, do Catálogo Naciomil de Microorga
nismos, e faz parte do Programa Nacional de Coleções de 
_C~tura_como coleção referencial de Actinomicetes e Zymo
monas, fungos e bolores de grande importância médica, sendo 
o maior depositário desses gêneros de microorganismos. 

A importância do Instituto na pesquisa e na produção 
de antibióticos antítumorais é iiieg~vel. Inúmeros trabalhos 
relativos a essas substâncias _antibióticas e/ou arifitumorais fo
ram publicados, tanto na revista do p{Óprio Iristituto quanto 
em revistas e publicações estrangeiras, dentre as quais a obra, 
em ti'ês volumes, editada pela Sociedade Americana de Micro
biologia "Antibióticos- Origem, Natureza e Propriedade~·. 

Sobre o assunto, Si'". Presidente, estimaria fosse publicado 
juntamente com este pronunciamento, o discurso proferido 
pelo professor Francisco Décio ura:, põi oCasião da solenidade 
de comemoração das quatro décadas de existência do referido 
Instituto. 
- Sr. Presidente, todos sabemos que, infelizmente, no Bra

sil, as dOenças parasitárias aparecem em quarto lugar como 
cau.s-a de internação hospitalar, sendo que, a nível regional, 

-octipam o segundo lugar na região Norte e o terceiro na região 
Nordeste. Dentro desse contexto preocupante, ganha impor
tância ainda maior a existência de um instituto de pesquisas 
que se dedica a descobrir as ffuã.lidades terapêuticas do imenso 
potencial farmacológico existente na rica flora_ brasileira. 

Por tudo que acabei de mencionar, não há dúvida, Srs. 
_S:enadores, que, graças ao sonho e à obstinação do professor 
Oswaldo Gonçalves de Lima e de tantos outros ilustres cien
--tistas da mesma linhagem, o Estado de Pernambuco e o Brasil 
podem se orgulhar de possuir um instituto de pesquisa que 

-é respeitado na.cional e internacioitalmente. 
Ao encerrar o breve registro que aqui faço, gostaria de 

me congratular com a Universidade Federal de Pernambuco, 
através de seu Reitor - Professor Éfrem Maranhão - e 
com_ os docentes~ pesquisadol-eS e funcioitários do Departa
mento de Antibióticos "Instituto Oswaldo Gonçalves de Li
ma", pelo magnífico trabalho que vêm realizando ao longo 
desses quarenta anos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCJJMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MARCO MACIEL EM SEU DISCURSO. 

DISCURSO DO PROFESSOR FRANCISCO 
DÉCIOLYRA 

Magnífico Reitor Professor Éfrem de Aguiar Maranhã 
Vice-Reitor José Luiz Barreira 
Representante Governamental Divaldo Sampaio 
Diretora do CCB Ana Maria França Bezerra. 
Convidado, ou melhor intimado a ser o porta-voz do 

Departamento de Antibióticos na oportunidade em que se 
comemora o quadragésimo aniversário desta instituição, não 
pude me furtar ao apelo dos colegas. 

Aqui compareço~ pois, procurando traçar sucintamente 
sua trajetória existencial ao longo deste período. 

A oficialização como Instituto de Antibióticos se deu 
em -s-3-1952, em decorrência_ de proposta feita ao ConselhO 
Universitário da então Universidade do Recife pelo Professor 
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Oswaldo Gonçalves de Lima, e foi s·em dúvida um fato auspi
cioso para à então Unive.rsidade do _Recife,_poi~ fazià·parte 
da filosofia ministei13.LfCoéxiStê-iida de institutos de pequisa, 
ao lado as escolas superiores e faculdades, para sua completa 
estruturação. Tanto assim que outros institutos foram funda_
dos dentro da Universidade. 

E a carreira de pesquisador neles lotados existiu até a 
ref;,rrna, que criou os centros e departamentos, que trouxe 
pan• os mesmos institutos uma queda de sta_tu~ _e ull_!. te_rrível 
imp~cto em suas trajetóriãs, o que os tem infelicitado até 
hoje. -~ - -

Para entendermos a t::riao:-'ão do Instituto de Antibiótico$ 
no âmbito da Uni~ersidade, · evemos nos reportar àS prinCi
pais ·atividades do Professor 1 )swaldo, da Cátedra de Micro
biologia Industrial, neste campo específiCo -do COnhecimento. 
Foi sem -dúvida a sua pertinácia e á vOCação para pesquisas 
biotecnológicas que in~uzirarri a criação ?c~ste Instituto. 

Um segundo fator não menos relev~nte_foi o d~idido 
apoio do lúcidoiu_nclador da Universidad_e_d9_~~~ife, o sempre 
reverenciado Reitor Joaquim Ignácio de Almeida Amazonas 
ao idealista Professor Oswaldo, fonte perene de atualizadas 
idéias. 

É de se ressaltar que a semente que lhe deu origem já 
havia sido incubada pelo seu idealizador cerca de ul_lla década 
atrás quando, com l;!;lguns colaboradores, desenvolveu p_esqui
sas microbiológicas e bioquímicas no L_a_boratório Biomex, 
tendo inclusive produzido penicilina a partir de fermentações, 
utilizando o PenicUlium notatum. Tendo, se_gundo testemunho 
de amigos seus, s~lvo a vida de algUns pÕrta~()~_es de infecções 
bacterianas. - --- - -

Em conversa com a Doutora Sónia, filha do nosso saudoso 
mestre, ela nos disse atribuir grande parte do empenho que 
o professor devotou à pesquisa de novos antibióticos ao fato 
de ter perdido um filho ainda criança com infecção sistêmica, 
numa época em que ele já tinha conhecimento das descobertas 
de Fleming relativas ao poder antibiótico da penicilina, mas 
não dispunha de meios para se valer deles. 

Com a inclusão, em 1948. da Escola SuperiOr de Química 
à Universidade do Recife- (hoje UFPE), e graças ao apoio 
que o Reítor Amazonas dispensava aó Professor Osw~ldo, 
diretor daquela escola, pôde ele continuar suas pesquisas, 
inclusive sobre antibióticos, com a colaboração de alguns pro
fessores daquela escola, tais como Doris Marinho Rego, Jacy
rema Bandeira, Guilherme Martins Filho, Pedro Çorreja, Má
rio Tavares e Gilvan Carvalho e de jovens químicos, recém
formados. n partir de 1949. Faziam parte aesse grupo Sebas
tião Siinbes Filho, Antonio Gomes de Matos, Ivan Leóncio 
d'Albuquerque, José 0_tqmat -:-51~:-_;J de :t-v1orai~, José !--..-1oreira 
Caldas, Francisco-oonâim Loutit.~ho, Décio Souto Maior Paes 
e logo após também passaram a partiCipai da: autêntica confra
ria de pesquisadores idealistas a médica- GiaucP. Maciel e os 
químicos Luiz Araújo, Marisa Mathado, Paulo_Loureiro, Ma
ria Helena Dália Maia, João Wanderley de· Siqueira, o médico 
Evans de Azevedo Silva e o veterinário Antonio Andrade. 
E colaboradores eventuais, tais ·comO o médico Bento Mag3-
lhães, o botânico Dárdano de Andrade Lima, os agrónomos 
Qovis Silva, Lindalvo Farias e_ Silvio Parente Viana e o quí
micO Gerson PfntO e posshrellnente outros que-hãO me ocor
rem no momento, que muito contribuíram para assegurar a 
pujança que caracterizava aquela instituição embrionária que 
evoluiu para dar forma ao Instituto de AntibióticOs, qUe se 
oficializou, como já dissemos, em 8 de março de 1952. 

No inÍcio as atividades de pesquisa do Instituto ocorreram 
nos laboratórios da então EScola Superior de Quíniica, situ-ada 
à rua Dom Bosco, 1002, que somente em maio de 1958 -se 
transferiu para o atual prédio deste departamento. 
~ DiS:pC'Yíido de um espaço físico _ãdequado, o Instituto se 
estruturou em três setores: Setor de Fitoquímicã, Setor de 
Microbiologia e Setor de Cancerologia Experimental, que dis
punha de um Biotério bastante completo para aquela época 
contando com camundo~gos suíços albinos, _ _Fatos albinos, coe
lhos, porquinhos da -Índia, sapos e -pombos e já dispunha 
de quatro diferentes tipos de tumores expetirnentais, Carci
noma de Walker 256, Sarcoma de Yoshida, Cã.idriorila Cle 
Elirlich e Sarcoma 180, pois as verbas possibilitav-am a manu
tenção do-Biotério, hoje tão minimizado. 

Foi possível também a criação -da biblioteca que, -com 
6 apoio dos primeiros reitores e contando com a competente 
orientação do. livreiro internacional Santo VanaZia dispõe de 
urri acervo bibliográfico especializado reconhecido como mui
to bom, mesmo por pesquisadores_estrangeiros que a visitam, 
e que a tomou centro de referência do COMUT, especial
mente nas áreas de cancerologia, microbiologia, farmacologia, 
biotecnologia e química, graças sobretudo à qualidade do seu 
acervo de periódicos. 

As primeiras bibliotecárias foram Celeste Pires, Ida Bran-
1 dão e Maria do Carmo Wanderley de Miranda e o auxiliar 
Hilton Qqmes. Por algum tempo contamos com Lúcia Helena 
Cárvalheira, hoje trabalhando na Biblioteca do CCB, e atual
mente as laboriosas Cosma Tertuliana, bibliotecária~~-OnaÍde 
B·:mlrdo Caf"neiro da_ Cunba, auxiliar. Com a transferência 
para·aqui, ·o quadro de pesquisadores e técnicos foi também 
ampliado com a contratação dos químicos Maria Célia _?\;'fac_i~l _ _, 
Maria do Carmo Mesquita de Araújo, José Sidney de Barros 
Coelho, que já vinham como estudante trabalhando nos labo
ratórios da Escola de Química, Ges:;:é Maciel e também a 
minha própria pessoa. 

Passando logo após a integrar o quadro de pesquisadores, 
o veterinário Ari Lins Lacerda, as biólogas Lizete Lins de 
Oliveira e Maria Emilia Gueen. 

Enquanto o quadro técnico auxiliar passou a contar com 
a secretária da então Margarida Barroso de Carvalho (Margot) 
logo falecida, tendo em seguida assumido a secretaria a no_ssa, 
dedicada Joserina G_usmão de Oliveira, que, embora aposen
tada, continua .:olauorando eficientemente com suas habili
dades; com o Senhor José Gonçalves, já falecido, homem 
dinâmico que, muito colaborou na resolução dos problemas 
de implantação do Instituto em __ suas novas instaiaç~_eS e na 
agradável urborização-que ornamenta e refresca o nosso am
biente; e ainda os funcionários Aluizio Ratinho, Zelândia Hél
ctas e !--..-1argarida tvfiranda de Melo e o almoxa.riie Argemiro 
Vieira de ~l:na, que compunham o pessoal da secretaria, e 
a tradutora de inglês e alemão Berenilda Ramalho, que, for
J'I"Iando-se em Farmácia, passou a técnica de nível superior · 
no Seto1 de Microbiologia. 
· Não podemos deixar de mencionai os laboratorista:s dedi~ 
cactos que conosco col~boraram nesta fase. No Setor de Fito~ 
química, colaborando com os Professores· Oswaldo Lima, Ivan 
Leôncio, Jacyrema Bandeira, José Sidney, Célia Maciel, Ma
ria do Carmo c Manoel Borba, -os laborãtoristas Manoel Ro
drigues Marques, Benoni Pereira, Manoel Miranda, Manoel 
André e os fotógrafos José Araújo Marinho e Waldomiro 
de Melo Barros. 

. . Na Microbiologia, ao ladq dos pesquisadores José Ota-
mar. Marisa Machado, Luiz Araújo, FrancisCO Décio, Gessé 
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Maciel, Maria Helena e Maria Emllia, contávamos com José_ 
Lacerda, Nestor Pereira, Estêvão Linó, Manoel Milton, Seve~ 
rino Luna, Albérico Nascimento, Wilson França, Romualdo 
Figueiredo e Inácio B~nedito. 

No Se to r de CanCerOlõgia Experimeritãl, auxiliando õs 
pesquisadores Evans de Azevedo, Karline, Lizete de Oliveira 
e Ari Lacerda, figuravam oS aU.xniares Isnaldo PaiXão, João 
Bezerra, Rubens Camilo, Manoel Cândido, JOsé AntóniO, 
Amaro Gonçalo e Jesaias Muniz. 

Havia ainda setores auxiliares cOmO- ófic'irlas-:lneéâilicã 
e elétrica, ori.de trabalhavam com efiCiência O-o Jâ;O"'"fãlecTdo, 
e pau para toda obra, João Guilherme Marinho, o competente 
eletricista José Gabriel de Lira, e o bombeiro hidráulico Mário 
de França. 

Nesta época; o- Instituto realmente podia assegurar a ma
nutenção de suas instalações e equipamentos serri grandes 
atropelos. Inclusive construindo algumas máquinas, como os 
agitadores rotativas para cultivo sob agitação dos microrga
nismo-s produtores de antibióticos e ás á.g'ítàdores redptocos 
para tratamento dos metabólicos ati vos por solventes, exlrain
do _os princípios biologicamente ati vos, os antibióticos. 

e as biólogas _Laurinete Costa Moreira Formiga e Silene Car
neiro do Nascimento, e como colaborador voluntário _e compe
tente e muito estimado Professor Antonio Cesário de Melo. 

Nas atividades técnicas e administrativas iiiCorporaram-se 
ao pessoal do departamento: na secretaria, Gleyd Ramos e 
Silva, Murillo Sergio de Fíguetrôa, Marineide Pereira e a atual 
secretária Iracema Gonçalves. Como técnicos de laboratório -
Oscar Jorge da Silva, José Francisco, José Neves, Maria Suse
te~ José Odando, Gerson Francisco, Fátima Regina e Aldacy 
de Souza e ainda contamos com a eficiente colaboração de 
dois laboratoristas do quadro de pessoal do Lafepe, Mano e I 
Silvestre e Adalberto Gomes, que nãO só cuidam dos produtos 
conveniados com aquele laboratório, mas também colaboram 
nu Setor de Microbiologia, e Salatiel Santana, eficiente téCnico 
pago com verbas do Setor de Biotecnologia. 

Dura~te todo este tempo a instituição contou com a prote
ção d9s antigos vigilantes, já aposentados em sua quase totali
dade, João Correiã.~ José .Ofegário, Amaro Aragão, Gerson 
IV{anoel e Pedro L~ra, e atual_n:tente aqui se enC?ntram _vigjlan
tes lutados no ,Centro de Cíên,ci;i;s~ Bi9lógi~s~-~ c:}isposição 

_ ~~~te,departamento. Visando apresentar as oc_orrências_~que 
catalizaram a implantação do instituto, creío oportuno ·referir 

N~ década de 60, início de 70, outros companheiros passa- que, bem antes da sua criação, já o Professor Oswaldo dedica
ram a mtegrar o quadro técnico-científico do ínstitu.to. Foram v.a-s.e.GQm afinco a pesquisas no carnpo da microbiologia indus
deste período: no Setor de Fitoquímica, Maria da Salete Bar- trial, tais com as idéia em 1943 de usar caldas de destilarias 
ros ~avalcante, a química Maria Alves de Moraes e Souza, na adubação de canaviais, efetuada com_ a participação- do 
Nevmha para todos nós, o químico José-FranCisco de Méllo, industrial e químico Brito Passos, na Usina Catende, cOm 
colaborador de todas as_ horas, e posteriormente Deise Lima resultados satisfatórios; a implantação_ de uma fábrica de leve
BáiTosCosta, o químico Sebastião José de Mello, osfannacêu- dura de panificação, entre 1948-1950, em sociedade com os 
ticos Julianna Ferreira, Ivan Pitta e Suely Gctldino. 9 compe- ex-alunos Guilherme Martins e Mário Tavares, aí utilizando 
tente químico_ de origem alemã Lothar Bieber e a bo.tânica q SacharQmyces cerevisiae LACI-Deltã por ele Ísolado riCtLa
Aida de Andrade Chiappeta. ·· · - · ·· bpiatório Biome~. (U empreendimento veio a fracassar devi-

No campo da microbiologia, fo-ram ihOOrpõfados ao qua~ do à concorrência da multinacional Fleischmann.) 
dro de. pesquisadores a bióloga Beatriz Lucena, ã química Ainda nas iri.stalações da Escola de Química à Rua D_p_m 
e bióloga Janete Magali de Araújo; hoje dinâmica Chefe do ~o~? (1949-1950) com a col~boração dos jovens professores 
Departamento, a farmacêutiCa Ingrid Elke Scbmacher, as bió- I?~risMarinho Rego e Jacyrema, e com químicos recém-for-
Iogas Ely Cavalcanti ~a Silva, Mima Borges 'de Santana Diu~ Jl!-ados como Ivan Leôncio, AntoniO Gomes de Matos, Sebas
Maria Salomé serrariõ de Andrade e Maria Luiza Porto Car- t~ão Simões e com a participação do médi_cO B-éritO-Mã.gaJ.h-ãés 
reiro; as farmacêutiCas Galba Maria de camPos Takaki e e_dos estudantes José Otamar, Marcus Lisboa, Romeu Boto, 
Glícia Maria Torres Calazans, a químiCã Eugênia Maria Mariz estudou a produção a partir do melaço dos ácidos cítricos, 
Maranhão Rios, O- qiiímiC"ô--Álvaro Alves da Silva Fil)).q_ e itacótiico, butírk:o e láctico, todos por fermentação, com As
o biólogo Ney José Ferreira GQ-I!}CS, ãrilbos falecidos prema tu- pergillus niger, Clostridium acetobutidcum, Lactobacillus spp. 
ramente, a biomédica Kêsia Ribeiro de Sena e os quíniicos O _cheiro dos ácidos impregnavam os laboratórios e os eipéri
Cárlos Edison Lopes e Maria de Fátinlá-Queirbz.J-I_~ pouco mentadores, mas não os desanimavam.-
tempo passamos a contar com o Profe-sSór Luiz Agüiãt, -vindo FOi desta época o estudo químico d_os_ cajus de Pemam-
do Departamento de Micologia. buco, cujo t~abalho pioneiro foi artisticamente ilustrado pelo 

Na área de cancerologia, com a criação da Unidade de renomado pmtor pernambucano Manoel Bandeira, pafda pro
Oncologia Experimental em convênio com o Hospital Barão fessora Jacyrema (Jaci para os amigos). 
de Lucena, o setor passou a ser chamado de Qmçei"oJogia De sua primeira viagem ao México o Professor Oswaldo 
e Farmacologia Experimentais e tr_o_uxe a_necessidade da parti- trouxe linhagens de uma curiosa bactéria, a Zymomonas mobi
cipação de médicos para o atendimento a paCientes ·cancerosos tis, então Pseudomonas lindneri, e baseado nos trabalhos do 
e de farmacologistas para o aprofundamento dos estudos das seu descobridor, o pesquisador alemão_ Paul Linclner, isolou 
drogas a serem aplicadas. Passaram a fàzer parte deste- setOr a bactéria de seiva fennentada de agave, matéria-prima do 
os médicos Clécio Ferreira de Santana.(pesquisador), Jayme tradicional pulque dos astecas, e, com colaboradores mexica
Jemil Asfora (hematologista), Lauro José Pessoa Lins _(radio- nos, investigou as ações antagonistas da Z. mobills para bacté
logista), Antoniq-Mario Melo (ginecologista), Cal-lo~ Alberto rias e fungos. 
Correia Lopes (clínico geral) e por algum tempo o conceituado - Aqui no Recife iniciou a prOdUÇãO e distnOuição de mos-
dennatologista Arnaldo Nolasco. . tos fermentados, especialmente por indicação-do médico e 

Nas pesquisas farmacológicas das drogas isoladas ou sim- professor Aristides de Paula Gomes. As prescrições eram so
plesmente estudadas no departamento~ passamos a cOntar coin bretudo para portadores de catites crónicas e distúrbios intes
a farmacêutica Diná GiminO Martins, oS biqmédicos Edvaldo tinais" e das vias urináriãs. Posteriormente a-ginecologista Mar
Rodrigues de Almeida, Rosália Maria Olíveirá Corrêa Lima, tha Carneiro Wanick, aqtü no Recife, compiovou stia eficácia 

. Edvaldo Rodrigues dos Santos e Ivone Antocia de Sou"za -·ginecológica. Essa versátil bactéria vem recebendo muita aten:. 
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ção em todo mundo, como produtora de etanol, ma:s também 
é capaz de produzir levana, sorbitol e ácido glucónico, sendo 
assim um agente microbiano deveras promissor tanto do ponto 
de vista científico como econômico. 

Hoje, a nossa coleção é certamente a maior no gênero, 
abrigando cerca de 30 linhagens, em sua grande maioria isola
das de mostos em fermentação alcoólica industrial de destila
rias regionais. 

Vários projetas de pesquisa já foram desenvolyidos sobre 
o assunto, tendo alguns recebido auxílio do Banco do Brasil, 
Fipec, e da Finepe. -

Duas teses de mestrado foram aqui realizadas e vários 
trabalhos publicados em revistas internadi::nüiíS~- sobre este 
palpitante assunto, aqui trazido pelo professor Oswaldo quan~ 
do de sua sonhadora e proffCua temporada mexicana. 

Dando continuidade a trabalhos que de longa data vinha 
perseguindo, o professor Osw3ldo, a pãrth·- de 1959, canela~ 

. mou seus colaboradores mais diretos para estudar em profun~ 
didade o problema do tratamento das caldas das destilarias 
por processo fermentativo com CaDdida utilis, visando trans
formá-las de indesejáveis poluidoras dos cursos d'água cm 
proteína unicelular para alimentação animal. Os tr<ibalhos 
desenvolvidos pela equipe do In~tituto mereceram em 1963 
o Prêmío Nami Jafet conferido em São Paulo à área de tecno
logia. A execução das pesquisas que levaram a esse êxito 
deveu muito ao apoio financeiro dado pelo IAA. Sob a gestão 
de dois grand~s pernambucanos, o Dr. Gomes Maranhão e 
o ex-Reitor Professor Paulo Maciel. Uma pequena fábrica 
pioneira foi instalada na Usina Serro Azul, graças à visão, 
diria patriótica, de Valdecir e Lourival Gouveia de Melo. 
Duas fábricas foram financiadas pelo IAA junto às destilarias 
do IAA, uma em Alago as, que chegou a funcionar por algum 
tempo e outra anexa à Destilaria Presidente Vargas no Cabo, 
que já com o equipãmeritó adquirido e quase concluída nem 
chegou a funcionar sendo inexplicavelmente desativaçlas. 

Trabalho de grande interesse social, pela contribuição 
voltada para a solu_ção do problema sanitário básico, foi o 
que realizou a Prefeitura do Recife tendo à frente o Dr. Miguel 
Arraes de Alencar e como técnico responsável o Engenheiro 
Jayme Kitover com a colaboração do profe~sorpswaldo Lima 
e sua equipe no início dos anos_ 60, de tratamento do lixo 
orgânico da cidade do Recife, -por um método de fermentação 
alternada aeróbia-anacróbia, inicialmente em câmaras fecha
das e posteriormente submetido a uma segunda fermentação 
aeróbia, resultando daí um bom adubo orgânico para horta
liças e jardins. 

Já na década de 70 foram desenvolvidas pesquisas visando 
ao aproveitamento do suco da Agave sisalana utilizando o 
poder hidrolítico de saponases, produzidas por cepas de leve
duras isoladas de fennentados da própria seiva fresca de agave, 
conduzida em condições aeróbicas. COm uma eStií-pe de Can
dida lusitaniae isolada do referido fermentado e aqui identi
ficada foi possível a hidrólise do glucosideo liberando a ecoge
nina que poderá ser utilizada na síntese de hormónios 3.nticon~ 
cepcionais. -

Os principais trabalhos publicados na nossa revista e em 
revistas estrangeiras por este Departamento, relativos a subs
tâncias antibióticas e/ou antitumorais foram relatadOS de for
ma sucinta em dois capítulos, na versão ·em português do 
livro "Antibióticos, um-a Revisão Critica" traduzido por pro
fessores deste departamento~ editado pela Editora Univer
sitária em 19Bl. 

Isto foi possível graças à gentileza do estimado e nunca 
esquecido amigo polonês professor Dr. Wlodzmierz Kurylo
wicz, Doutor Honoris Causa desta Universtdade e autor e 
editor da versão em inglês. Ao professor Kurylowià muíto 
devemos, não só pela colaboração profícua que nos dava quan
do aqui se encontrava pesquisando e trabalhando nos nossos 
laboratórios, mas pela divulgação que deu aos nossos traba
lhos, ao incluí-los nas edições da importantíssima Obra sobre 
antibiótico, "Antibióticos, Origem, Natureza e Propriedades'' 
composta de três volumes, publicado em 1978 pela Sociedade 
Americana de Microbiologia, contendo resumos de pratica
mente todos os traballtos sobre antibióticos de microrganismos 
isolados até então. 

Não poderíamos deixar porém de nos referir a alguns 
antibióticos e/ou antitumorais qrie apresentam maior interesse 
prático. -

Dentre os antibióticos/antitumorais de Streptomyces de
vemos nos referir ao BIOACT-D que é tiiffa actinom.icina, 
cujas propriedades quimioterápicas foram reConhecidas mun
dialmente, graças a sua eficácia coritra tumores de_ Wilms 
e suas metástases e também contra neuroblastomas, rabdo
miossarcomas e sarcomas botrioides~ além de outras formas 
de tumores. 

Tenho a registrar o êxito-surpreendente obtido por pes
-soas minhas amigas e parentes muito próximos com o uso 
do BIOA:CT-D. 

A este antibiótico me encOntro intiinamente ligado pois 
f:ü o autor prindpal do trabalho sobre ele publicado, tendo 
participado em todas as fases de sua pesquisa, desde o isola
mento da cepa produtora à separação e caracterização química 
como actinomicina do grupo D. 

Muito colaboraram nos trabalhos de laboratório os COle
gas Gessé Medeiros, Marisa Machado e Helena Dália Maia 
e, como orientadores, exp~rtes em antibióticos, os professores 
Oswaldo e Kurylowicz, que aqui se encontrava. 

Desde 1969 o Lafepe fornece à Cerne- e centros de .cance
rologia o BIOA,ÇT-D aqui -produzido e por ele comercia
lizado. A sua eficácia terapêutica nada deve ao prodUto inipor
tado e o seu preço muitas, vezes inferior, propicia uma desejá
vel economia de divisas ao País. 

Recenteme:o_te foi defendida uma tese de Mestrado, tendo 
~como terna a prOdução dessa actinomicina, vis3rido a melliorar 
a sua produtividade, o que demonstra o permanente interesse 
do departamento pelo assunto. 

Merecem também referência três antibióticos antitumo
rais do grupo das antraciclinas, análogas à adriamicina pode

-ro_sa droga antitumoral utilizada correntemente como quimio
terápico; são os complexos antibióticos: Retaniicina, Ciclanii
cina e Miniatomicitla. --- -- - -

A Retam.icina e a Ciclacidina já propiciaram vários traba~ 
lhos publicados, inclusive de teses de mestrado e livre docênCia 
procurando identificar os selfs compOnentes do ponto de vista 
químico e suas propriedades terapêuticas. 

São sem dúvida antitumor3is já comprovados como efica
zes para determinados tipos de câncer, mas sob a forma de 
complex__o como os--temos utilizado, não se igualam à adria-
-meina. - ~ · --- -- - ·-

É possível que alguns de seus componentes possam a 
vir demonstrar melhor índice terapêutico quando devidamente 
purificados. 

Convém ressaltar que no setor de Isolamento de Actino
micetos, já forain isoladas mais de 12.()(X) cepas, e todas testa
das quanto a sua capacidade de produzir antibióticos. As que 
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apresentaram propriedades antagonistas para os germes de do mundo com trabalhos sobre Streptomyces~ Portanto, apesar 
prova se encontram na Coleção de Microrganismos do Depar- de publicada em português e não ser aqui bem acolhida era 
tamento de Antibióticos, cujos principais organizadores foram pelo menos referida em Centros bem mais adiantados. 
eu, Berenilda Méllo e José Otamar, _. _ .-. Outros trabalhos voltados para a biotecnologia foram de-

A nossa coleçã_o a partir de 1986 passou a figurar do senvolvidos no Departamento, por conta de convênios ou 
Catálogo Nacional de Microrganismos no si_stema ''Rein Paclç'' entidades que se interessavam no momento pelo assunto pes
e faz parte do Programa Nacional de Coleções de Cultura quisado. 
como coleção referencial de Actinomicetos e Zymomonas soM Foi o c~so das pçsquisas visando à produção de ácido 
bretudo por sermos o maior depositário desses géneros de lático e da dextrana que tiveram o suporte financeiro da SuM 
microrganismos. __ _ _ _ ,. dene. 

Muitos outros antibiótiCoS constam _nQ livrq por nós citaR A pesquisa de enriquecimento prOtéico de farelo de trigo 
do, inclusive antibióticos com possível utilização contra fiteM .com Aspergillus niger ou Aspei-gillus oryzae, processo fennan-
patógenos, fúngii:os e bacterianos. -- _ ___ tação em substrato sólido

7 
que teve o cunho de pioneirismo. 

No setor de Fitoquímica, foram estudadas cerca de 6.000 Processo esse que nos dias atuais tem despertado grande inte
plantas superiores quanto a sua capacidade de produzir anti- resse de cunho prático. 
bióticos e/ou antitumorais. _ - _ ··-: ~ão. poderíamos deixar de menciOnar a profícua colabo-

Mais recentemente as plantas ooletadas_ pã.ssaram a ser ração dada pelo professor Doutor Marini-Bettolo, eminente 
herborizadas e classificadas pela professora Alda Chiappeta. homem de ciência italiano e Dr. Honoris Causa da UFPE, 

Dos antibióticoS de plantas superiores constantes no capí- que graças ao seu prestígio e empenho, possibilitou a ida 
tulo 6 do livro Antibióticos, uma Revisão Crítica, inencioDa- para instituições científicas italianas; tais como Instituto .Supe
remos com algum detalhe os que propiciam maior- interesse rior_de Saúde de Roma, Instituto de Química da Universidade 
prático. · • Católica de Roma e Instituto de Câncer Mario Negri de Milão, 

Com estrutura de Quinonas_ temos a: _ de vários professores deste Departamento. Muitos trabalhos 
BIFLORINA- primeiro antibió_ticq dte planta superior em colaboração foram publicados e também recebemos diver

(Capraria biflora) isolada no Instituto em .19_53, c_uja estrutura sos-pesquisadores italianos em noSsos laboratórioS dentre os 
química original despertou o interesse de pesquisadores suiços quais destacaria especialmente o Professor Franco Delle Mo
por se tratar da primeira ortõ-quinona enCohftada na_ natureza. nache que muito colaboraram conosco. Tudo graças ao Conyê
Apresenta relevante atividade in vivo contra candidíase. nio com o Instituto ÍtalowLatino-Americano ConsegtJ.ido por 

LAPACHOL- aqui isolado, do Pau d'arco ou I pê roxo; seu intermédio. 
(Tabebuia avellanedae) como substância antíbíótica, 010stranw Resumir a_ vida, bem viví~a ~ sofrida, de uma Instituição 
do-se também ativo contra fo_rmas __ de __ çt!nc~r ~xperimentais, eminentemente de pesquisa, encravada no Nordeste do Brasil, 
e veio após longo_ estudo. faxm.açqlQgico a se torna~ urna droga durante 40 longos anos, não foi fácil para mim que não dispo
auxiliar no tratamento de alguns tum ore$_ .cancerosos. Apre- nho de suficiente engenho e arte. 
senta também relev;mte ação antiinflamatória. Faz-parte das . Com certa nostalgia relembro que o Instituto, como sem
substâncias aqUi prOduzidas e comercializadas pelo Lafepe. pre 0 chamarei, consti1l:'-í~-se nos velh~s tempos nu~ma Institui-

Outra quinona aqui isolada e que mostrou forte ação ção prestigiada pelos dirigentes supenores de entao. 
antitumoral, ao lado da ação antibiótica, foi a Primina (isolada o pessoal integrante do seu quadro sentia-se estimulado 
de Miconia sp.), que veio a ser utilizada com êxito, no ~rata- e satisfeito em nele trabalhar. 
mento de carcinoma _baso-:-celul~r, sob a forma _de_ crem,e. o Departamento, por força de sua própria estrutura erigi-

Assim como o Lapachol a Primina tem sido distribuída nal de Unidade de_pesquisa e sem condíç6es de se tornar 
pelo Lafepe. -· · · Departamento de Ensino de gratuação passou a ser pouco 

Outras quinortas com ação _antibiPti.ca e .<m.t~câncer .tr;a!s. desejado e quase esquecido na hora da distribuição de verbas 
como as dalbergionas I _e II, Plumbagina, dihidrociperoqui- e reposição de pessoal. .. 
nona, Miconidina, Maitenina, foram eStUdadas._ Haja vista que se afastaram do quadro de docentes 22 

Além destas substâncias com relevante açãç; antibiótica professore e 21 al_!.xiliares e faz muito tempo que não se abre 
e ou antitumoral foram isoladas e estudadas várias outras concurso para o Departamento. _ _ . -
substâncias de plantas superlOtes de interesse puramente quí~ É oportuno referir, pelo menos para a análise dos sociólo
mico e quimiotaxonômico publicados os resultados em r.evista gos, que neste período falecessem 14 bons colaboradores do 
estrangeiras Ou na Revistã do Instituto de Antibióticos. quadro de auxi!.iares SeJ;ll ultrapassar os 50 anos. N_ão tiveram 

Esta nossa Revista foi ·pUblicada entre 1958 e 1986. A a chance de vislumbrar o gozo (hoje sofrinÍento) de Suas apo-
ela dediquei muító -ao meu empenho pois entre 1962 e 1986 sentadorias. · . 
figurei na Comissão de Redação juntamente com o Professor Como se comprova pelos números, tem havido muito 
Oswaldo e a partir de 1966 também contamos com a_ partici- pouco empenho dos dirigentes da UFPE, no sentido de propi
pação do professor José FrancisCo de Méllo e Berenilda Rama- ciar à Instituição' as condições necessárias a sua sobrevivência 
lho de MéUo. com a pujança que desfrutava até a década de 70. 

A não continuidade da_ Revista acarretou unia queda de _Estamos no inicio de uma nova ~dministração univer-
60% no :n:Umero -de revista que recebíamos por intercâmbio. Sítária que tem a sua frente um jovem idealista e bem-inten
E-ainda_hoje a bibliotecári~ _t~ebe solicitação_ de_n!l.meros clonado Reitor. 
atrasados. Deste modo, os integrantes do Departamento e- os apo-

Creio oportuno referir que no livro Actinolnycetes; The senta"dosquecomoeu.continuamcompartilhando~esuahistó
Boundary Moçroorganisms, editado no Japão pelo professor ria esperam dias melhores para esta Instituição à qual dedica
Todashi Arai, Médico e PhD, está referida a nossa Revista mos o melhor de nossa competência e mesmo de nossa afeti
do Instituto de All~Ibióticos como uma entre as 13 revistas vidade. 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos - Antonio Mariz - Divaldo !iuiuagy 

- Enéas Faria - Esperidião Amin --Epifácio Cafeteira 
-Henrique Almeida -Hugo Napoleão - Hydekel Freitas 
-Iram Saraiva -João Calmon-Jonas Pinheiro- Josaphat 
Marinho - José Richa - Levy Dias - Marco Maciel ---:-:
Maurício Corrêa - Ney Maranhão- Onofre Quinan. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência 
convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 hor~. no 
plenário da Câmara dos Deputados. _ _ _ 

A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se 
hoje~ às 18h30min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento ~" 593, de 
1992, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regi
mentais, a transcrição, nos Anaís do Senado Federal, do artigo 
"Violação da Ética", de autoria do Senador Jos_aphat Mari
nho, publicado no jornal Correio Braziliense, edição do dia 
9 de agosto de 1992. . 

' .~ ·O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais 
havendo a tratar. declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 14 minutos.) 

Ata da 185a Sessão, em 22 de setembro de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Aureo Mello 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRB- Salada ll.euniã<,) d~ Comissão, 22 de setembro de 1992. 
SENTES OS SRS. SENADORES: - Mauro Benevides, Presidente .:..._·Iram Saraiva, Relator 

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo campos 
- Almir Gabriel - Antonio Mariz - Aureo Mello - carlos 
De'Garli - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de· 
Cllrwlho - Coutinho Jorge -Dirceu carneiro- Divaldo Su-· 
ruai!Y - Elcio Álvares - Enéas Faria - Esperidião Amin ~ 
Epitácio cafeteira- Francisco Roliemberg- Henrique Al
meida- Hugo Napole!lo - Humberto Lucena- Hydekel Frei
tas- Iram Saraiva- Joao catmon- João França- João Ro
cha -Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José F.duardo -
José Richa- Júnia Marise- Jutahy Magalhães- Levy Dias 
- Luclilio Portella - Magoo Bacelar - Maosueto de Lavor -
Marco Maciel - Mário Covas - Mauricio Corrêa - Mauro 
Beoevides - Meira Filho - Moisés Abrllo - Nelson Carnei
ro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir Soares -
Onofre Quioan - Racbid Saldanha Derzi - Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - A lista de pre
se:nça acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. Havendc 
número regimental, declaro ãberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 296, DE 1992 
(Da Cotriissão Diretora) 

Redação fmal do Projeto de Lei do Senado o• 106, 
de 1991. 

A Comissão Diretora apresenta a redaçãó final do Projeto 
de Lei do Senado n" 106, de 1991, 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 provi
dências. 

-Alexandre Costa - Rachid Sa1danba Derzi. 

ANEXO AO PARACER N• 296, DE 1992 
Redação Ilnal do Projeto de Lei do Senado n• 106, 

de 1991, que acrescenta dispositivos ao art. 8? da Lei 
n' 8.134, de 27 de dezembro de 1~)90, que a1tera a legisla
ção do imposto de renda e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 São acrescentados ao art._ 89 da Leí n" _8.134, 

de 27 de dezembro de 1990, os seguintes dispositivos: 

-"Art. 8<? •••••••••••••••••n•••••••••••u•••••••••··~··.o••• 
V- os gastos feitoS, no- áilo-baSe, C:Onl instrUÇão 

- âo contr(buinte e dos respectivos dependentes, desde 
que estes não apresentem declaração em separado, ob
servado o disposto na alínea c do § 1" deste artigo; 

VI- as contribuições efetivamente pagas, no ano· 
base, às entidades de previdências privadas abertas e 
fechadas, regularmente constituídas. 

§ 1• ············----····--···--------··~··--·· 
§ 59 Para os efeitos da dedução de qy.e trata q 

i,nciso V deste artigo serão observados os seguintes 
limites de dedução: 

a) setenta por cento dos gastos com anuidade; 
b) cinqüenta por cento dos gastos com livros; 
c) cinqüenta por cento dos gastos com transporte 

esColar." 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrá!iÓ. -

PARECER N• 297, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação liDai do Projeto de Lei do Senado n• 173, 
de199L 

-A Co~ssão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Lei do ~e.nado n• 173, de 1991, que dispõe sobre a liberdade 
de imprensa, de opiniio e de 'informação, disciplina a respon-
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sabilidade dos meios de comunicação, e dá outras providên
cias. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de setembro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator 
- Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 297, DE 1992 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 173, 
de 1991, que dJspõe sobre a liberdade de imprensa, 
de opinião e de informação, disciplina a responsabi
lidade dos meios de comunicação, e dá outras provi
dências. 

O COngresso Nacional decreta: 

DA UBERDADE E DOS MEIOS 
DE COMUNICAÇÃO 

Art. 1" É livre sob qualquer forma, a manifestação do 
pensamento, a procura, a coleta, o recebimento e a difusão 
de informações, independentemente de censura e através de 
qualquer dos meios de comunicação social. _ 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram
se meios de comunicação social as publicações periódicas, 
jornais e revistas, as transmissões de rádio e televisão, de 
livre captação ou privativas de aSsinantes, documentários e 
noticiáriOs exibidos em cinema, os serviços de agência noticio~ 
sa, todos os demais serviços de informação ao pdblico, tais 
como teletexto e outros de utilid.ade geral, desde que explo
rados ou operados por empresas ou entidades regularmente 
constituídas. 

Art. 2"' A propriedade das empresas jorD.alístícas, de 
radiodifusão sonora e de televisão, que explorem a·traos
missão pública de som e imagem, é privativa de brasileiro 
nato ou naturalizado há mais de dez anos. 

§ 1"' Transmissão pública de som e imagem é ·a difusão 
por antenas, satélites ou quaisquer outroS: meios que possam 
ser captados por aparelhos receptores comercializáveis, sob 
qualquer forma, junto ao· público, com ou sem codificadores 
ou conexão através de cabos. _ 

§ 2"' Caberá igualmente a brasileiros natos ou. Oaturali
zados há mais de dez anos a administração e a orie-ntação 
intelectual das empresas a que se refere este artigo. 

§ 3"' É vedada a participação de pessoa jurídica no capi
tal social de empresa jornalística ou de radiodifUsão sonora 
e de televisão, exceto a de partido político e a de sociedade 
cujo capital pertença exclusiva e nominalmente a brasileiros. 

§ 49 A participação referida no parágrafo anterior só 
se efetuará através.de capital sem direito a voto e não poderá 
exceder a trinta por cento do capital social. 

Art. 3"' Nos atos dos registras cqnstitutivos das~ enipre
sas de comunicação, ·serão observados, além dos requisitos 
previstos nas legislações respectivas, as exigências desta Lei 
para que se comprove a propriedade, a direção e a orientação 
de brasileiros, quando se tratar de empresas jornalísticas, de 
radiodifusão sonora ou de som e imagem a que se re,ere 
o art. 222 da Constituição Federal. 

Parágrafo únicO. É obrigatórii a inclusão, no registrO 
constitutivo, do nome dos acionistas da empresa proprietária, 
titulares de ações ordinárias _com direito a voto~ -dos nomes 
dos diretores societários e dos estatutários. 

Art. 49 É vedada a apreensão de jomal ou revjsta, e 
a suspensão de transmissões de rádio e televisão, salvo nos 
casos e na forma previstos na Lei n"' 8.069, de 13 de julho 

, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Çriaoça e do Adoles-

cente, ou quando se tratar de publicação anônima ou transmis
sões clandestinas. 

DOS DELITOS, DA RESPONSABILIDADE 
E DAS PENAS 

Art. 59 Constituem delitos, no exercício da liberdade 
de pensamento e informação: 

I- caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato defi
nido como crime. 

Pena- prestação de serviços à comunidade e multa; 

II -difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à répu
tação. 

Pena- prestação de serviços à comunidade_e multa; 
.li-injuriar alguém, ofendendo~lhe a dignidade ou o 

·decOro. 
Pena- multa; 
IV-divulgar matéria inverídica, capaz de abalar o con

ceito ou o ·crédito de pessoa jurídica. 
Pena -multa; 
V -caluniar, difamar ou injuriar a rnemóriã de pessoa 

morta. 
Pena- multa; 
VI- distribuir matéria, através de agência de notícias, 

que constitua crime previsto nesta Lei, ·reprOduzida por qual
quer processo gráfico, mecânico ou aletrônico. 

Peila - multa; 
VII- violar a intimidade ou a vida privada de alguém. 
Pena- multa. 
§ 19 As pessoas responsáveis pelos delitos de que trata 

este artigo, quando pratícados através de matéria paga, veicu
lação ou anúncio publicitário, responderão pelos mesmos nos 
casos e na forma previstos no Código Penal ou na legislação 
especial. 

§ 29 A condenação levará em conta a intensidade da 
ofensa, a primariedade ou reincidência específica do réu e 
a extensão do prejuízo à imagem dO ofendido. 

_ Art. 6"' Para os crimes prevíStos nesta Lei, as penas 
cominadas são:_ 

I- prestação de serviços à comunidade, nos limites de 
quinze dias a seis meses: 

II-multa, nos limites de uma a duzentas vez.es o valor 
do piso salarial-jornalista do local da infração ou, na falta 
deste, o da Capital Federal. 

§ 1"' A pena de multa será fixada a critério do juiz, 
se este verificar que a sanção máxima resulta insignificante 
diante do poder econômico do réu. 

§ 29 A pena mínima de multa poderá ser reduzida até 
à me,tade, se puder causar, ao condenado e _a sua família, 
privações de caráter alimentar. 

§ 39 A pena de prestação de serviços nãO terá Dãfuteza 
degradante ou incompatível com as aptidões do condenado. 

§ 49 A multa em dinheiro reverterá em favor da vítima 
e será levada em consideração pelo juiz na indenização civil, 
salvo se a condenação, a critério do juiz, vier a ser convertida 
em- prestação alternativa de serviços à comunidade_. 

§ 59 A retratação e a publicação da resposta, se aceita 
pela vítima e julgada suficiente pelo juiz, extingue a punibili
dade, mas não será considerado qualquer acordo entre autor 
e téu após haver transitado em julgado a sentença conde
natória. 

§ 69 Procedente o pedido~ o juiz determinará, às custas 
do ofensor, a divulgação da retratação, ou da sentença conde· 
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natória, c-om o mesmo destaque da publicação ou transmissão 
ofensiva. 

Art. 7" A responsabilidade fixada nesta Lei caberá: 
I- ao editor-chefe ou àquele que for efetivamente res

ponsável, quando a publicação ou transmissãofor edftOrial, 
notícia oü ·opiniãO não assinada~ ou 

II- ao editor de área, desde que identificado no expe
diente, quando a matéria não assinada publicada em seções 
especializadas ou setoriais de jornais e revista~; óu 

III -ao autor da ofensa, em rádio e televisão, quãndo 
identificado pela voz ou pela imagem, excluído o cãso de 
locutor e apresentador sem função redatorial ou editorial e 
cuja responsabilidade comprovadamente esteja restrita à leitu.:: 
ra ou reprodução oral da matéria incriminada; ou - -

IV-ao diretor-geral de programação, em rádio é televi
são, que não tenha jornalista ou radialista responsável, como 
tal declarado na abertura ou encerramento da transmissão; 
ou 

V- ao autor do escrito assinado com parte de prenome 
ou de apelido de família, ou identificado com pseudónimo, 
nome artístico 01rde fantasía. 

§ !"? Assiste ao jorna_lista o direito_ d~ assinar, ilJ,di,vidual 
ou coletivamente, as matérias que tenha produzido. _ . 

§ 29 Excepcionalmente e a seu critério,_ pode o jorna
lista não exercer o direito de assinátura e3:bendq-Ihe r~cus~_:-l_a 
quando entender que a matéríã -sofreU fuodifica_çãq e~sencíal 
no processo da edição, sem que a recusa possa acarretar qual
quer tipo de sanção por parte da empresa~ 

§ 39 Para os efeit~s deste artigo, os. veícul<?s de cqmuni
cação social publicarão no ~xpedíente ou, quando for o caso~ 
na abertura e encerramento de programas, os nomes dos. res
pectivos responsáveis pelas matérias não assinadas. _ 

Art. 89 A pessoa jurídica proprietária do veículo que 
publica ou transmite a matéria incriminada é solidariamente 
responsáVel pela indenização por dano civil e reparação por 
dano moral, se o autor ou_entrevü~tador esti_ver a seu serviço. 

·Parágrafo único. A- pessoa jurídícâ deverá sé! Cíiã(fa 
para integrar o feitO desde o seu início. . · ______ _ 

Art. 99 Os meios de comuhic·ação social, a títu"IO-de 
pena moral e sem prejuízõ das demais sançÕes previStas ne"sia 
Lei, publicarão relato preciso das penas a que tenham sido 
condenados. 

Parágrafo único. A publicação será (eita na priírieira 
página dos veículos impressos ou ·na á.beituic:fdos programas 
informativos das emissoras de rádio ou televisão em até três 
dias da data após a publicação da sentença: judicial. · - ---

DOS CRIMES COMUNS 

Art. 10. Os crimes comuns, tipificados no Código Penal 
ou em legislação especial, quando cometid-os através dos meios 
de comunicação, não serão beneficiados por esta lei. 

§ 19 Não haverá responsabilidade do jornalista quando 
a ofensa à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem 
das pessoas decorre_r Q.e informãção que tenha como fonte 
autoridade pública que possa ser identificada, ou quando o 
fato conste de processo administratiVo o__u judicial em que 
o sigilo não constitua explícita exigência legal. 

§ 29 Não é ato de violação à intimiçl~de, à vida privada 
e à imagem das pessoas, a divulgação de fot~ de imige"ns 
e sons, quando fixa,dos ou gravados diretamente--~ local 
público gratuito ou pàgo. 

§ 39 Não será donsiderada ofensiva à imagem das pes
soas sua reprodução gráfica, parcial ou de corpo inteiro, em 

desenho convencional, artístico ou caricatural, desde que não 
expresse nem sugira condição ou situação que caracterize calú
nia, difamação ou injúria, ilos terriloS do art. 59 

DA AÇÃO E DO PROCEsSO 

Art_. 11. O foro co_mpetente para o ajuizamento das 
medidas e ações previstas nesta lei é o da sede _4o _veículo 
responsável pela publicação, da estação geradora da notícia 
ou· de qUalquer estaOelecimento, principal ou sucursal, de 
-agéncia noticiosa. . 

. _§ 1_:' _ A ação piivada será promovida derÍtro de seis me-
ses-çbntãdos a partir da divulgação, mediante queixa do.ofen
dido, do seu representante legal, quafl.do incapaz, do cônjuge 
supérstite, ou .do ascendente ou descendent~ em V grau, ou 
colaterais, quando a ofensa .for dirjgida a pessoa morta. 

§ 29 A ação s~rá proposta pelo Ministério Público com
petente, quando o ofendido for servidor, entidade ou órgão 
-público, mediante representação oferecida no prazo máximo 
de seis meses contado da di_yu.lgação 1a ofensa, observados 
os seguintes preceitos: 

I- o Ministério Público poderá_ recus&r-se a o_fer,eçer 
denúncia $e entenélér nã·o háv.er deliio de opinião a ser punido 
~ p_eclirá o arqUívâín~nto da representaÇão em despacho funda-
_m~l)taçio; . . . _ - _ . . . 

II - o juiz mandará intiminar do déspacho o servidor, 
a entidade ou o órgãO ·público ofendido, que poderá, no prazo 
d~ _quinze dias contado da- íntini"ação, oferécer queíxa-crime 
subsidiária através de_- advogado constituído, procurador ou 
adyogado~ pertenc.ente aos quadroS -do _--póder público respec-
tivo· - - - - ..... 

· 'in-se rec€:bid.a. à qUeiXa sQbS{dl~rla, ·o Procurador~Ge
ral_designará outto membro do Ministériô Público para oficiar 
no processo. 

- § 3~ NoS -prOCessos de ação priv3.da, é -obrigatória a ih
terve:nç&o. Qq Mip~s~~rio Público como fiscal da lei. 
· § 4~ O Ministério Público promoverá ·as ações de quem, 
pelos próprios meios, não-possa fazê-lo. . 

Art. 12. Salvo no caso de injúria, será admitida a prova 
-de verdade contra autoridade e_ $ervidor público-, etitidade 
OU órgão" públiCo; Vedado ao jiííZ reCu"sã-lasob qualquerfunda-
nleriio; ç,o~ervarictO-se: _ __ . - _ _ · · o - -

I- a e;xceç.ão_ çla v~id.ad~ -_q~verá $ei: 9postã do- pi-ii.o 
de defesa ~ correrá em autos-apartados, ~em _suspens~q. da 
causa; 

II -a exceção da verdade será processada no Juízo ou 
Trlb.unal privilegi.3.do da parte ofendida, se esta assim o pre-

.. ferir; · 
ill- quando o ofendido for Tribunal Estadual, ou mem

bro_ dele, ~ competência para o julgatriento da ação p'revista 
nesta lei será.do Superior Tribunal de Justiça; 

IV- deslocada a competência para OSupremo Tribunal 
Federal, poderá o ministro.relator ihcum.bir aq Jufzo de origem 
os atos- de instrução processual; - -

V -não caberá a exceção da verdader q uand9 do fato 
imputado o ofendido tiver sido absolvido por sentença irre
corrível. 

Art. 13.. Não poderá o requerente, a pretexto de produ
zir a prova da verdade, aduzir documento, testemunha, revelar 
fat9, pessoa ou situação sem estrita pertinência· com o objeto 
daação. 

§ 1<> O juiz dc'terni.iTiai-á a exclusão dos autos de ioda 
matéria impertinente. 

§ 2' O descumprimento do estabelecido neste artigo 
constituirá agravarite do crime principal. -
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§ 39 A divulgação de documento, testemunho, fatos ou 
situações que não tenham pertinência com a-prOva-da verdade 
estará sujeita às normas penais previstas nesta Lei. 

Art. 14. A ação prevista nesta lei prescreve em dois 
anos a partir da citação da parte ofensora. 

Parágrafo únicO--:- A prescrição será iriterromj)ida apeilas 
pela sentença. 

Art. 15. Além da indicação do responsável pela maté
ria, a queixa ou a denúncia será iristrUída Com a- prova _da 
ofensa ou a razão de sua não apresentação. 

§ 1~' Os meios de comunicação são obrigados a guardar 
a gravação de seus programas pelo período mínimO" de trinta 
dias. 

§ 2? As emisSOras-de-televisão pOderão gravar apenas 
o som da programação transmitida. 

§ 3~' A instrução do processo, no que se refere a imagem 
televisiva, será feita mediante descrição~ cabendo a prova tes
temunhal. 

§ 49 A parte que se considerar ofendida poderá, antes 
de esgotado o prazo estabelecido no § 19 deste artigo, requerer 
ao juiz--a IIOtificação do veículo de comunicação para conser
var, cautelarmente, a gravação Objeto do litígio, oU prOc-eder 
à notificação diretamente atravé_s d~ aviso pOstal registrado, 
telex, fac-símile ou por meio de cartório de títulos e docu
mentos. 

§ 59 O artigo- assinado com parte de prenome ou de 
apelido de família~ pseudónimo, nome artístico oil de fantasia, 
utilizado na transmissão, permitirá processo preparatório de 
exibição de autógrafo~ coin a condenação nas custas e sucum
bência do diretor do veículo de comunicação que se recusar 
a identificar o responsável, aplicando--se o disposto no art. 
6' 

§ 69 O diretor ou principal responsável do jornal, revis
ta, rádio ou televisão manterá um livro próprio, que abrirá 
e rubricará eni todas as folhas-, para exibir em Juízo, quando 
para isSo for intimadO, Com o registro dos pseudónimos, segui
dos da assinatura dos seus utilizantes, cujos trabalhos sejam> 
ali divulgados. . 

§ 79 Quando o demandado tiver domicílio fora do País 
ou encontrar-se em lugar não sabido, a comunicação do ato 
processual, que a ele deva ser pessoalmente dirigida, faz-se-á 
na pessoa do representante legal do veículo que publicou a 
matéria incriminada. 

§ 89 Será assegurada defesa prévia, no pr3.Zo de dez 
dias, antes da apredação, pelo juiz, da queixa ou da denúncia, 
sendo obrigatória a fundamentação do despacho que as rece
ber ou rejeitar. 

§ 99 A petição inicial e a defesa prévia, observado o 
disposto no art. 13, indicarão todos os meios de prova que 
as partes pretendem ainda produzir, o rol de testemunhas 
em número não excedente a cinco, e o réu, nesta oportu
nidade, argüirá todas as preliminares que entender úteis à 
defesa. 

Art. 16. Nenhum jornalista ou radialista poderá ser 
coagido ou compelido a indicar o nome de seu informante 
ou a fonte de suas informações, não podendo seu silêncio, 
na ação judicial a que responder, ser usado contra ele como 
presunção ·de culpa ou como agravante. 

Pará~afo único. O direito ao sigilo da fonte não exclui 
a responsabilidade nem o ónus da prova 

DIREITO DE RESPOSTA 
Art. 17. É assegurado o direito de ;esposta proporcio

nal ao agravo, sem prejuízo da ação prevista nesta lei.·-·· 

§ 19 Pelas pessoas legitimadas a propor a- ação penal 
poderá ser requerido em Juízo o direito de resposta em trinta 
dias a partir da data da divulgação do fato, sob pena de deca
dência. 

§ 29 O prazo a -que se refere o parágrafo anterior passa 
a ser de quarenta e cinco dias se o requerimentO é feitO após 
negativa de pedido extrajudicial, ou se o atendimento a este 
não preenche os requisitos estabelecidos no § 39 deste artigo. 

§ _39 Consiste:ó direito de resposta proporcional ao agra-
vo: 

I- na publicação da res-posta ou retificação na mesma 
página do jornal ou periódico, com destaque, dimensões e 
caracteres tipográficos, no título e no texto~ idênticos ao escrito 
ofensiVo e- em edição com tiragem normal; 

II- na transmissão da resposta ou retificação, com a 
mesma duração, no mesmo horário e no mesriJ.o programa 
da emissora que divulgou a transmissão que lhe deu causa, 
garantido o mínimo de um minuto; 

m-a transmissão da resposta ou retificação, na mesma 
dimensão _ou_ dura_ção, pela agência noticiosa, por todos os 
meios de informação e divulgação através dos quais foi trans-
mitida a notícia ofensiva. - -

§ 4» A publicação ou transmissão da resposta ou retifi- · 
cação será _nula para os efeitos legais se, pelo acréscimo de 
comentários, aSsumir o caráter de réplica ou se não atender 
aos requisitos do parágrafo anterior. · ' · --
. Art. 18. Requerida pelo ofendido a oportunidade de 

resposta, o veículo de comunicação a divulgará: 
I - no prazo de três dias, se for diária a publicação do 

jornal ou a transmissão do programa; 
n-no próximo número, se for periódico semanal ou 

mensal; 
III - no próximo programa, se- a transiniSSão- for seln.a- . 

-nat. 
§ 19 Não atendido pelo veículo o pedido de resposta, 

poderá a parte requerê-lo em Juízo, instrUindo-o_ com um 
exemplar da página que publicou o escrito incriniínado, ou, 
quando for o caso, descreverá a transmissão incriminada, jun
tando, em qualquer hipótese, o texto da resposta, tudo_ em 
duas .vias datilografadas. 

_§ 29 Tratando-se de emissora de radiodifusão ou televi
são, a parte poderá requerer o direito de fazer a retificação 
e dar a resposta, pessoalmente ou por pessoa que indicar, 
dentro de vinte e quatro horas contadas da intimação judicial. 

§ 3~" Recebido o pedido de resposta ou retificação, o 
juiz, dentro de vinte e quatro horas, mandará citar o respon
sável pela imprensa requerida. 

§ 4~" Decorrido o prazo de dez dias o juiz decidirá, tendo 
havido ou não contestação. 

Art. 19. Deferida a resposta ou retificação, o juiZ, além 
da condenação na sucumbência, incluirá na decisão preceito 
cominatório estabelecendo multa, com base no inciso II e 
§ }9 do art. 6", por dia de atraso na publicação ou transmissão. 

Parágrafo único. A apelação não suspende os efeitos 
cominatórios, ressalvada a hipótese em que o responsável 
pela matéria que deu origem ao processo obtiver, da instância 
superior a que recorrer, -medida liminar suspendendo a publi
cação da resposta ou retificação até-que seja prolatada decisão 
terminativa. 

Art. 20. É asseg~rado amplo direito de resposta contra 
a imputação falsa de atos ou- notícia de fatos ínverídicos, trun
cados ou erróneos, nos termos do art. 18, ressalvadas a contes
tação, a crítica e a opinião. 
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§ 19 A resposta ou retificação dos fatos será negaÇa: 
I- quando não tiver _ _r~lação com Ç:s_f~tqs referidos _nà 

publicação ou transmissão; - ~ 
II -quando contiver expressões ofensivas contnfó-Veícu

lo ou seus responsáveis; 
III -quando se referir a terceiros, em condições que 

lhes proporcione igual direito de resposta. 
§ 2~ Quando a ofensa se der através de m,atéria paga, 

será permitido, em espaço igual, a- expenSas dõ--Ofensor, o 
direito de resposta e a contestação às ofensas, servindo a 
ordem judicial de título exe_cutivo para a cobrança ao valor 
de seu custo. · 

§ 39 Reformada a sentenÇa que_éonçedeu o direito' de 
resposta, o preço pago pela parte tida como ofensora será 
ressarcido pela parte tida co_mo ofendida._ _ 

§ 49 Tratando-se de_roatéria paga, o veículo _de comuni-
cação poderá estabelecer· caução para garantia da eventual 
resposta do ofendido. _ . . _ 

§ 5"' O_-e4..ercício do direito de resposta, relativamente
à matéria paga;não exclui a ação penal correspondente. 

Art. 21. Todos são legitimadoS a propor-retificação ou 
resposta a informação, noticiário ou propaganda que contenha 
falsidade promocional ou falsidade difusa, não nominativa, 
sobre_fatos de interesse p_úblicb. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. Não haverá discriminação ou censura â_ venda 
ou circulação de j9rnai~ e :re_\j.stas, regular e_periodicamente 
editados, salvo no cumprimento de disposições kgais::-

. Art. 23~ Os conflitPS_ ,eptre a liberdade de info,rmação 
e os direitOs de personalidade, entre eles _os rel3tivos ·a intimi
dade, à vida privada, à honra e à imagem·, serão resolvidos 
em favor do interess~ público visado pela informação. 

Art. 24. Na produção e veiculação de material jorna
lístico, os veículos de comuniCação social observ_a_rão, e~ ~a
téria controversa, a pluralidade de versõe.s, Ouviitdo as partes 
envolvidas em polêmica, sobre os fatos de atualidade _ e)~te-
resse público. _ 

Parágrafo único. A parte que tiver releva:-nte e-nVolVi
mento em fatos noticiados e se sentir prejudicada com a omis
são poderá requerer ao veículo o imediato tegístro de sua 
posição. 

Art. 25. Toda publicação redigida ou toda publicidade 
gráfica que como tal não seja imec!iatamente identificável deve 
ser caracterizada através de expressão convencional ou tradi~ 
cionalm.ente adotada pelo veículo, em caiXa alta e ein -local 
visível. 

§ 1" A publicidade -deve mencionar-O-nome do anu~-
ciante, caso este não sej~ evidente. _ _ _ 

§ 2" · Aplica-se a textos de. terceiros, ~ubmetidos a publi
cação mediante renumeração, a exigência' estabelecida neste 
artigo. -

§ 39 As emissoras de rádio e televisã.o adotarão as nor
mas contidas neste artigo, respeitada a esPecificidade _do veí
culo. 

Art. 26. Aplicam-se, subsidiariaPI~nte a eSta 1ei1 o Có
digo Penal e o Código de Processo Penal. 

Art. 27. Na ação de responsabilidade civil, observado 
o_ disposto no§ 49 do art. 69 , aplícar-se-á o disposto nos arts. 
1.525 do Código Civil, 65, 66 e 67 do Código de Processo 
Penal. 

Art. 28. É_ concedida anistia a todOs o-S-condenados pela 
prática dos crimes descrito§ na_Lei n" 5.250, de 9 de.fe'vereiro 
de 1967. 

·-Parágrafo Uniço. A anistia estende-se a todos os.deman
_dados oU proCess·ados pela-prática-dos crimes a que se refere 
este artigo. __ 

Art. 29. ESúi-lei ent~a em Vigor na data: de sua publi-
-CaÇão. _ 

Art. 30. ~vogam-se a Lei n" 5 .250, de 9 de fevereiro 
de 1967, o parágrafo único do art. 26 da Lei .n• 7 .170, de 
14 de dezembro de 1983, o parágrafo único do art. 3.37 da 
L&in' 4.737, de 15 de julho de 1965, e demais disposições 
em contrário. -

- · PARECI,':R N• 298, DE 1,92 
.. (Da Comissão Dire_tora) , 

Redação rmal do Projeto de Lei do lkni.d.O n~ r12, 
de 1!191. 

__ ·.~· Comi~sãO úfretoni aPieserita a tedação final do Projeto 
de Lei do Senado_n".272, de 1991, que autoriza-as-pessõás 
físicas a abaterem em suas declarações de renda os ,&~~tos 
coin empregados domésticos e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comjssão, 22 de setembro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente -.,. Iram Saraiva,· Relator 
--:-:_.t\.lexandre Costa -: Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER W 298, DE 1992 

RedaçÍio ,rW.I do Projeto de Lei do Senado n• 272, 
de 1991, que autoriza as pessoas físicas a abaterem em 
suàs' declarações de renda os gastos com empregados 

··doinésticos _e- dá OUtras providências. -

Q_Collgresso Nacion31 decreta: 
Art. 1" As pessoas físicas abaterão 'de seus rendimentos 

sujeitOs aO ImpoSto de Renda os gastos com empregados do
mésticos, desde que registrados na Previdênci<,l _S9Cial. 

Parágrafo .U~co. ... Os. g~stos mencionado$ neste artigo 
compreendem o salário, os abonos, as gratificações e a.s COI:Itri
huiç_ões previdenciárias. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de noventa dias contados de sua publicação. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor" na data de sua publi~ 
cação. . _ _ ___ _ 

Art. 49 Re~ogam-se as disposiçõe's'ero_ contrário. 

O'SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - O Expediente 
lido vai à publicaçãO. - _ -

Sobre a me'sa, requerimento que serâ-lido pelo Sr. ·r~ 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 708, DE 1992 

··Nos termos oo·art. 17:?:, incisO I, do Regimento Interno, 
requeiro· ã -úiClUsão, em Ordem do blã, -do Projeto -âe-Le1 
da Câmara n9 33, de 1992, cujo prazo, na Cómis'são- de AsStinw 
toS Sociais; já se-acha esgotado. __ 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1992~ - Senador 
Esperidião Amin, Líder do PDS. .. . . . 

. O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- O requerimento 
que vem de ser lidO será publicado e, nos tertnos regimentais, 
incluído em Ord~m do .. J?ja. . _ 

Sobre a mesa, :c_equet:imentos que serão lidos pelo Sr. 
19 Secretário. -

São lidos os ~guintes 

REQUERIMENTO N•~ 709, DE 19n 
Requeremos, com fundamento n~ alínea c do art. 336 

do Regimento Interno~ urgência para o Projeto de Lei da 
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Câwara n~ 46, de 1992, que "Altera a composição e a organi
zação interna do Tribunal Regional do Trabalho da lQ•_Região, 
com sede em Brasília-D~, ~ dá_ ~utra~ providências". 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1992. ,--- Maurício 
Corrêa - Marco Maciel - Cid Sabóia de Carvalho ~ Ney 
Maranhão - Chagas Rodrigues. 

REQUERIMENTO N• 710, DE 1992 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, aünea c, 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n' 54/92. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1992. =_Maurício 
Corrêa - Marco Maciel - Humberto Lucena __: Fernando 
Henrique Cardoso - José Eduardo. - - ---

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -Os requeifmentós 
que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem do 
Dia, ila forina do art. 340, inciSo-II, do Reginierifo-Intemo. 

Passa-se à - - -

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n11 593, 
de 1992, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo Violação da Ética, de autoria do 
Senador Josaphat Marinho, publicado no jornal Cor
reio Brazilieose, edição do dia 9 de agosto de 1992. 

Em voti!Çãó. 
os- Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. _ 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transCrição é SOlicitada: 

VIOLAÇÓES DAÉTICA·_· 
Josaphat Marinho 

Movimentam-se grupos sociais p.ela revisão da ética, so
bretudo na política. Ja houve ato organizado em espaço do 
Congresso Nacional. A iniciativa é louvável, se considerada 
em sua exata dimensão, quer diz~se não limitada à vida 
política e aos erros nela verificad_9.S. Ou melhor, o movimento 
será legítimo se destinado a corrigir os desvios de comporta
mento na sociedade em geral. Não se trata de atenuar abusos 
da atividade política, mas de ver e criticar o procedimento 
aétic_o no conjunto dos segmentos profissionais. Assim ·se fih· 
põe examinar o problema porque a conduta reprovável não 
é privativa da política e dos políticos. É comum ao corpo 
social, que não se reeduca pela discriniinação artificiOsa e 
hipócrita. · · 

Na atividade pública, cumpre observar mesmo que se 
delineiam situações censurávéis ·diversas. Uroa$ provocadas . 
por políticos militantes, ou profissionais, e até eminentes. 
Outras causadas por figuras originárias de diferentes tipOS 
de ocupação, exercendo eventualmente função legislativa ou 
de governo. _Quando Silveira Martins, no Império, investiu 
na Câmara contra o· MinistériO--a: que DaVla pertericido, Rui 
Barbosa o contestou, fundamentalmente, por essa circuns
tância. Começou por salientar que o exercício do direito consti-

tucional de interpelação "em alguns podia ser até a expressão 
de escrúpulos patrióticos". Um deputado havia, porém, acres
centado "a quem essa atitude era decididamente impossível": 
justo o representante gaúcho. E o era porque, tendo guardado 
silêncio "na intimidade amiga da convivência ministerial", 
não lhe cabia, fora do Gabiri.eie, "a atitude gratuitamente 
agressiva a que se abalançou contra o Governo". O suporte 
ético, que faltou na Monarquia ao ministro demissionário es
casseia agora a titulares que apenas afastados já criticam a 
Administração. Nesses casos nem a divergência legítima con
veJ,"te a fraqueza moral em prova de independência. 

. ___ A_ discrepância correta não prescinde de postura elevada 
e_ educativa. Sªo múltiplc;>sos fat9s que comprovam esta asser
tiva, Eln -1937, AntuneS -Maciel Filho, -ocupava o cargo de 
diretor da Carteira de -Redescontas do Banco do Brasil. Com 
ó-ã.pTOfuDdamento da discord~ncia entre o Pr~sidente Getúlio 
Vargas e o Governador Flores da Cunha, do Rio Gi'ande 
do Sul, pediu demissão. Desejava seguir o destino do '"gene
tal" amigo, que era no caso ''a parte fraC<i". Para ser fiel 
ao amigo e líder, entretanto, não precisou de exprimir-se-com 
descortesia ao Chefe da Nação. Durante o regime ditatorial 
iniciado em 1964, o Senador Miltom Campos solicitou exone
ração do MinistériO da Justiça. Fê;.lo com-a sobriedade e a 
discrição de um político de carreira·, apesar de saber-se, noto
riamente, que se despedia do poder porque a tos desrespeitosos 
de direitos políticos sobreviriam, coinO sObrevieram. Deles 
não participou e pelo recato na planície manifestOU Sua repulsa 
à violência. 

Tais exemplos de retidão assumem relevo tanto maior, 
hoje, diante de certa tendência a perdoar e até estiritlllar 
a delação e a traição. A ânsia de buscar uma verdade, e 
não ·a verdade, tolera e aconsçlha a deslealdaQe. _M~smo ho
mens responsáveis, impelidos- pela paixãO, consentem na lilsí
dia. Misturam o interesse público no emb:rulho da falsiQ.ade, 
esquecidos de que a moralidade não pode emanar _do ardil. 
Se as relações humanas se ·desdobram em sobressalto, ades
confiança supera a tranqüilidade. E, onde a desconfiança ven
ce a tranqüilidáde, não há convívio decente, nem duradouro 
e produtivo. A sociedade nacional, se requer trato reve_stido 
de decoro, não pode aperfeiçoar-se pela desenvoltura da de
núncia que- trai. Violar a ética é tanto o ato lesivo elo patri
mónio público quanto o que renega o dever de correção na 
vida privada. O concêito de honestidade é abrangente da exis
tência em seu conjunto, no domínio público e no particular. 
ou não tem valor para a comunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Esgotada a maté
ria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se à votação do Requerimentd n9 709/92, de urgên
cia~ lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Cân;tara 
n' 46, de 1992. 

Em votação. 
OEf Srs~- Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
Aprovado o requerimento, a matéria~ que s_e re~ere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessao ordmána subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -Passa-se à vota
ção do Requerimento n11 710/92, de urgênc;ia, lido no Expe
diente, para o Projeto de Lei da Câmara n' 54, de 1992. 

Em vot.ação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. _ · • · 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refe·re figu

rará na Ordem do Dia Qa s~gunda sess_ã~- ordinária _subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -Há orador ins-
crito. . _ _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores: 

A ·cada ano, as faculdades brasileiras ·colocam à disposição 
do mercado de trabalho milhares de jovens qtle,_na sua in'lensa 
maioria, com grãndes dificuldades, consegUem conclUir o tão 
sonhado e quase inacessível Curso supe-ríór: ~ ~, 

Està veilciCla a primeira batalha, màs a guerra cOntinUa. 
Não menos-difícil, Sr. Presidente, é o ~Cesso ao merCado 

de trabalho, desses profissionais quer pdaftag1lidade curricu
lar, com todas as suas limitações, quer pelas exigências· éada 
vez mais rígidas das grandes empresas, que necessitam de 
profissionais competentes para garantir um alto_padr~o_de 
qualidade para os seus_ produtos, que o_s_ permita competir, 
em condições de igualdade, com o mercado externo. 

Uma das exigências in'ais~ difíceis· de Se-rem cumpridas 
pelos recém-formados é a eXperiência piofisS:iorial exigida peló 
mercado, tendo em vista a ,inexistêrlCiá de um programa de 
treinamento nas próprias faculdades, que se limitam às aulas 
teóricas, totalmente divorciadas da realidade. . __ 

Essa deficiência: nó h OSso· processo educativo tem provo
cado um grave problema soctal, fechando-se' as portas do mer
cado de trabalho aos estudantes que nãó têril como éti.tnprir 
as exigências que lhes sãO impostas pelas grandes emPI-esas. 

Sabemos que alguma coisa tem sido feita~ pelo C!EE -
centro de Integração Erh.j>resa-Escola, mas· ainda é muito 
pouco para· revertermos o ·quadro de deSCoinpasso exÍStente 
entre esses dois importantes segmentos da no_ssa sociedade. 

Entre os dias 10 e ~2 do mês corrente foi realizada, no 
Rio de Janeiro, a Feira de Recrutamento Universitá_rio, com 
a participàção de;_ nove empresas, que ofereceram centenas 
de vagas para programa de estagiários e "tràihee" para recém-
formados, todas remuneradas. · 

Trata-se, Senhor Presidente e Se_nhores S~nadores, de_ 
uma iniciativa lOuvável, mas· ainda muito tímida, devido ao 
baixo índice de participação das empresas,do meu Estado. 

· Espero que centenas de_ outra$ empresas se associem a 
ess'a Feira, no próximo- ano, para que possamos oferecer uma 
melhor perspectiva aos nossos jovens que buscam, desespera
damente, gárantli ã sua sObrevivência, através do exercício 
dã-prOfíSSão que; Com ttmtos sacrifíCios; éopquistaram n<?s 
bancos escolares. -- --

Creio ser esse o caminho para buscarmos uma solução 
definitiva para o problema, evitando-se assim que milhares 
de estudantes se frustrem~ e tenham a senSação de inutilidade 
do seu diploma universitário. 

__ Q_fiov~rno__Federal~ aV<iV~s do ~i~iSférío· da Edu~ção 
e_ do..Mlnistério óa J::con_omia, precisam viabilizar iuri- progra
ma que garanta incentivos fiscais às empresas que particíparem 
Oe-iniciativas deSsa-natureza, propiciando o surgimento de 
nOvos tale.ntôS qUe· garari.tam· a: nOssa transiÇão para a moderni
dade, tão f<ilãda, mas ainda tão distarite de:nós. 

Fica aqui a sugestão, e conte o Governo com o- nosso 
apOio para viabilizarmos essa idéia, oferecendo aos estudantes 
brasileiros de todos os recantos deste País. a oportunidade 
de acesso ao trabalho, e o reconhecimento do esforço pela 
conquista do saber e pela vitória alcançada. -

Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - A Presidência 
convoca sessão extr:;tordinária_ a realizar-se hoje, às 19 horas, 
·com a segriiilte, 

ORDEM DO DIA 

-i..:. 
REQUERIMENTO N' 606, DE 1992 

Vota~ão, 'em turno único, do RequeriMento no;.-606, de 
1992, do Senador Marco Maciel e _outros Senhores Senadores, 
_solicitanc;l_o_, nos te~os do artigo 172, inciso I, do Regilnento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia dO Projeto de Lei do 
Senado n' 77, de 1992, de autoria do Senador Nelson \Vedekin 
e outros Senadores, que alterando o c;~.put do artigo 4" da 
_Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre a 
concessão_ de subvenção económica: nas operações de crédito 
.rural. · 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -:::- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessã_o às 18 horas e 58 min~toS.) 

Ata da 1863 Sessão, em 22 de setembro de 1992 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Aureo Mello 

ÀS 19 HORAS, ACHAM-SE PRF.SENTES OS SRS. meida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Hydekel Frei-
SENADORES: tas- Iram Saraiva- João C8lmon- João França- João Ro

cha - JÍlnas Pinheiro - Josaphat Marinho -José F.duardo -
Albano Franco - Alexandre Costa·.:. Alfredo campos_ José Richa - Jüníã Marise - Jutahy Magalhaes - Levy Dias 

- Almir Gabriel - Antonio Mariz - Aureo Mello - cartas - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor -
De'carli - César Dias - Chagas Rodrigues - ad Saboia de Marco Maciel - Mário Covas - Maurício Corrêa - Mauro 
carvalho - Coutinho Jorge - Dirceu carneiro - Divaldo Su- Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Nelson carnei
ruagy - Elcio Álwrcs - Entas Faria - Esperidillo Amin -' ro - Nelson Wedekin - Ney Maranhllo - Odacir Soares -
Epitácio cafeteira - Francisco Rollemberg - Henrique AI- . Onofre Quinan - Rachid Saldanha Derzi - Valmir campelo. 
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O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello).- A )ista, de pre
sença acusa, o çomparecimento de 49 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniCiamos iiOssOS trabalhoS. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9 

Secretário. · 

É lido o seguinte 
REQUERIMENTO N• 711, DE 1992 

Requeremos, com fundamento na _alín~~ .c do art. 336 
do Regimento -Intern.o, urgência para o Projeto_ de Lei da 
Câmara n" 70, de 1992, que "Dispõe sobre. a composição 
e a competência do Conselho da Justiça Federal". 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1992. - Maurício 
Corrêa- Cid Sabóia de CarvalhO- _Ney Maf"QhãO--:- Chagas 
Rodrigues - Odacir Soares~ 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -O requerimento 
lido será votado após a Ordem do Dia, na for-ma do art. 
340, inciso II, do Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 606, 
de 1992, do Senador Marco Maciel e outros Srs. Sena
dores, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, 
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei do Senado n' 77, de 1992, de autoria 
do Senador Nelson Wedekin e outros Senadores, alte
rando o caput do artigo 4' da Lei n' 8.427, de 27 de 
maio de 1992, que dispõe sobre a concessão de subven
ção económica nas operações de:; crédito .rur~. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Sen_adores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ __ _ 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do Senado 

n9 77, de 1992, será incluído em Ordem do Dia, oportuna
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -Esgotada a maté-
ria constante da Ordem do Dia. - - -

Passa-se à votação do Requerimento n9 711/92, de urgên
cia, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados n' 70, de 1992. 

Em votação o requerimento. . . 
Os Srs. Sen-adores que o. aprovam queiram-permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
Aprovado o requerimento, matéria a Que se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Nada mais haven
do a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 76, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legis
lativo n9 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso, que susta a aplicação do caput do art. 13 da 
Lei Delegada n9 13, de 27 de "agosto de 1992, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Mansueto de Lavor, favorável, nos termos do Substitutivo 
que ofer~ce. 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 40, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos .termos do .art. 336, c·, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto d~ Lei da Câmara 
_n: ~0,_ de 1992 (n"' 2.629/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a_ composição 
e a organização interna do TribuiJ.al Regional do Trabalho 
da 15• Região, com sede em Campinas (SP), e dá outras 
providências, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 318, DE i991---,COM-
. PLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 318, de 1991--;-Complementar, de autoria do Senador Mau
rício Corrêa, que determina os Casos em que as forças estran
geiras possam transitar, pelo território nacional ou nele perma
necer temporariamente, mediante permissão do Presidente 
da República, independente da autoriz_açã_Q d_QÇongr~sso Na
çiciilal, nos terrriOs do dispOsto nos. arts. 21 _ig.ciso IV, 49, 
ip.ciso IJ ~-84, inciso XXII, da Constituição Federal, tendo 

PARECER, sob n' 285, de 1992, da Comissão . 
-de Relações Jl:x:teriore:s e Defesa Nacional, favorável 

ao projeto com Emendas_ que ã.Pre~êôta de n;s í a 3- Acre, 
e voto em separado do Senado_r J arQa:; Passarinh9, 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 li2, DE 1991 

(Incluído em Ordem do :QiaJ nos termoS. do art .. 172, 
I, do Regimento Interno.) .. 

De autoria do Senador Nelson Carileiro~ -que dete-rmina 
a.instalação de equipamentos aritipoluição em veículos auto
motores de uso urbano. (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão·ãs-19 horGs.e 5 minutos.) 

ATA DA 156• SESSÃO, I!.EALIZADA 
EM 20 DE AGOSTO DE 1992 

(Publicada no DCN - Seção II, de 21 de agosto de 1992) 
RETIFICAÇÕES 

Na página n"' 6794, 2• coluna, no Parecer n~ 270, de 1992. 
Onde se lê: 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadani~, 
sobre a Mensagem n9 59, de 1992, do Senhor Presidente 
da República ... 

Leia-se: 
Da COniisSão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

sobre a Mensagem n9 259, de 1992, do Senhor Presi
dente da República ... 
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Na página 6811, P coluna, Item 3, da Ordem do 
Dia. -- --

Onde se lê: 
Votação, em turno ú_nico~ do Requerímento n<?442, 

de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solici
tando ... 

Leia-se: 

Votação, em turno único, do Requerimento n? 442, 
de 1992, de autoria do Senador Pedro SiMQ-ri, solici
tando ... 

ATO DO PRESIDENTE N• 360, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental, e regulamentar, em conformidade _com_ a 
delegação de- competência que lhe foi outorgada pilo Aio 
da Comissão DirCtora n<? 2~ de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da 
CÓmissão Diretora n? 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n' 012.144/92-4, resolve exonerar JOAO 
SAMUEL MIRAGEM, do cargo, em comissão, de Secretário 
Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, do Gabinete do Senador Irapuan Costa 
Júnior, a partir de 1~ de setembro de 1992. 

Senado Federal, 21 de setembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 361, 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 Diretoran<? 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da 
ComissãO Diretora n<? 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n' 012.144/92-4, resolve nomear LUIZ 
:MELO para eXerCer o cargo, em comissão, de Secretário Par
lamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador 
Irapuan Costa Júnior. 

Senado Federal, 21 de setembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 362, DE 1992 

O Presidente do S~nádo Federal, nó uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, de_ conformidade com a 

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n' 010.733192-2, resolve aposen
tar, voluntariamente, JACY BARBOSA, Analista Legisla

-tivo, Área de Processo Legislativo Classe "Especial", Padrão 
UI, _do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos 
do artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 67, 186, inciso 
III, alínea c, e 193, da Lei n' 8.112, de 1990 e o artigo 11 
da ResOlução (SF) n~" 87, de 1989, bem assim com as. vantagens 
da Resolução (SF) n' 21, de 1980, com proventos propor
_ciQ!lal$ ~9- tempo de serviço, observado o disposto no artigo 
37, inciso XI, da Constítuição Federal. 

Senado Federal, 21 de setembro de 1992. - Senador 
Mauro Beoevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 363, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar. em conformidade com a 
delegação de competência ·que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, -de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n<?1354/92-2, resolve aposen
tar, voluntariamente, com proventos proporcionais ao tempo 
de serviço, ALCIONÍLIO TITO PEREIRA, Matrícula n' 
1605, Especialista em Administração Legislativarfécnicas, 
Terceira Classe, PL m14, do Quadro de Pessoal do Centro 
·Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos do artigo 
40, inciso III, alínea c, da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso Ill, alínea 
c e 193, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 21 de setembro de 1992. ---Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 364, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamê"ntaies e, terido em vista o ·que 
consta do processo PD0277/92-4, resOlve â"cisignar os servi
dores do Prodasen, PAULO CESAR DE ARAÚJO REGO 

. e MARIO ROBERTO DE AGUIAR para cumprirem missão 
técnica de estudos, inCluindo participaÇãO em Seminários, e 
Palestras. nos _Estados _Unid_os da Amérlca", no período de 
26 de setembro a 11 de outubro de 1992. · · 

Tornar sem efeito o Ato n' 250, de 19 de junho de 1992 
Brast1ia-DF, 21 de setembro de 1992.- Senador Mauro 

Benevides, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

l-ATA DA S• REUNIÃO, EM23 DE SETEM-
BRO DE 1992 

1.1 -ABERTURA 
1.1.1- Comunicação da Presidência 
-Inexistência de quorum para abertura da sessão. 
-Convocação de_ sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 18 horas, com_ Ordem do Dia que designa. 
1.2-ENCERRAMEN:ro 
1.3-EXPEDIENTE DESPACHADO 
1.3.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N•' 310 a 312/92 e 313/92 (n~ 595 a 597/92 e 603/92 

na origem), restituindo autógrafos de projetes de lei sancio
nados. 

- N•' 314 a 316/92 (n~ 598 a 60()/92 na origem), de 
agradecimentos de comunicações. 

1.3.2- Oficio 
- N• 110/92, da Liderança do PMDB, referente a indi

cação do SenadorRonan Tito, CO,IQ.O titular, para integrar 
a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada 3 apurar 
denúncias de irregularidades cometidas eni Fundos de Pen
sões de Estatais e na Petrobrás, em Substituição ao Senador 
Alfredo Campos. · ·. 

1.3.3- Requerimento 
- N• 712/92, de autoria do Senador Pedro Simon, 

solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado n• 111/92, que dispõe sobre a n.omeação 
dos Presidentes das Instituições Financeiras OficiaiS de 
Crédito do Governo FederaL 

2- ATA DA 187• SESSÃO, EM 23 DE SETEMBRO 
DE1992 

2.1-ABERTURA 
2.2-EXPEDIENTE 

2.2.1- Ofícios do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos 
De~utados 

- N9219/92, cOmuniCãndó o arquiVamento-do Projeto 
de Lei do Senado n9 59/88, que dispõe sobre a prorrogação 
do prazo de vigência dos incentivos fiscais para empreen
dimentos instalados até 24 de dezembro de 1985, nas áreas 
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da 
Améizônia-SUDAM, e Sriperinteridência do Desenvolvi
mento do Nordeste-SUDENE. 

- N9 220/92, comunicando o arquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n9 63/85, que isenta do Imposto sobre 
Produtos Industrializados o materia~ fo_tográfico ~·acional. 

2.2.2 - PaJ;"eceres 
_ Referentes às seguintes matérias: 
_-Mensagem n9 297/92, do Senhor Presidente daRe

pública, submetendo à aprovação do Senado_ o nome do 
Sr. Adhemar Ferreira Maciel, para exercer o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

-Mensagem n' 298/92, do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Seli~9 Federal, o 
nome do Sr. Indalécio Gomes Neto, para compor o Tribu
nal Superior do Trabalho. 

2.2.3 - Requerimentos 
- N• 713/92, de autoria do Senador Pedro Simon, 

sOiicita~do que seja encaminhado ao Banco Nacional do 
Desenvolvimento Económico e Social-BNDES, através do 
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, pedido 
de informações relacionados com o processo de privati
Zãção da Ultr~fértil. 

- N• 714/92, de autoria do Senador Marco Maciel, 
solicitando licença, nos dias 24 e 25 de setembro em ~urso. 
Aprovado. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Im.pre110 sob reapoua.bilidade da Mesa do Senado Federal 

D.iretol' B:recutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dirotor Ad.miDiJtrativo 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS Semestral ············-·········"·--·-·---···-----------Cr$ 70.000,00 
Dlrctor lnduslrlal 
FLORIAN AUGUSTO COUUNHO MADRUGA 
D:iretor Adjunto - - -

- N• 715/92, de autoria do Senador Garibaldi Alves 
Filho-, solicitando que seja justificada a sua ausência dos 
trabalhos da Casa no período de 1' a 30 do corrente mês. A
provado. 

2.2.4 - Comunicações da Presidência 

-Recebimento do Ofício n9 S/40/92, da Prefeitura 
Municipal de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, solicitando 
autorização para contratar operação de crédito, para os 
fins que especifica. 

-Referente aos Projetes de Resolução noll 61 ª' 62/92, 
que se encontram em fase de recebimento de emeildas 
perante a Mesa e não perante a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, conforme publicação no es
pelho da Ordem do Dia. 

2.3-0RDEMDO DIA. 

-Requerimento n"' 712/92, de autoria do Senador Pe
dro Simon, solicitando a inclusão em Ordem do Dia, do 
Projeto de Lei do Senado nç 111/92, que dispõe sobre a 
nomeação dos Presidentes das Instituições Fínanceiràs Ofi
ciais de Crédito do Governo Federal.Aprovado. 

--Parecer n"' 269/92, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n' 258/92 (n' 266/92, · 
m:l origem), pela qual o Senhor Pre$idente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. José 
Calixto Ramos, para ser reconduzidc,1 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.Apreciação adiada por falta de quorum~ 

-Parecer n"' 270/92, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n•259/92 (n•267/92, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. José 
Francisco da Silva, para ser reconduzido ao cargo de Minis
tro Classista Tempo:ráJ::í.o, representante dos trabalhado- · 
res, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triênio 
de 1992· a 1995, na vaga decorrente do término da sua 
investidura. Apreciação adiad~ por falta de quorum. 

Tiragem 1.:;!)0 exemplares 

-Parecer n~ 274/92, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n' 260/92 (n' 268/92, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Afonso 
Celsq Moraes de Souza Carmo, para ser reconduzido ao 
cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos 
empregadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, 
-pata o triênio de 1992 a 1995, na v~ga decorrente do térmi
no de sua investidura.Apreciação adiada por falta de quo
rum. 

-Parecer n~ 275/92, da _Comissão de Constituição~ 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n•261/92 (n'269/92, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Osório 
Coelho Guimarães Filho, para ser reconduzido ao cargo 
de Suplente de Ministro Classista Tempoi-ário, represen
tante dos empregadores, junto ao Tribunal Superior do 
Tr.abalho, para o triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente 
do término de sua investidura. Apreciação adiada por falta 
de quorum. 

~Parecer da Comiss.ão Qe Relações Exteriores e De
fesa Nacional sobre a Mensagem n' 246/92 (n' 255/92, "fia 

··origem), pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Félix Bap
tista de Faria, Ministro tle Primeira ClasSe, da Carreira 
de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Em- · 
baixador do Brasil junto à República do Senegal, _exercer 
o cargo de Embaixadar do Brasil junto à República Islâ
mica: da Mauritânia. Apreciação adiada por falta de quo-
rum. 

2.3.1- Discursos ãpós a Ordem do Dia 

_SENADOR CÉSAR DIAS - Regozijo pela apro
vação do Estatuto da Associação dos Membros dos Tribu
nais de Contas do Brasil- ATRICON, durante a realiza
ção da 27~ Reunião do Conselho Dirigente, em Caldas 
No.vas, no período dé 23 a 26 de agosto de 1992. 

SENADOR ESPERIÍ>IÁO AMIN - Homenagem 
ao trabalho desenvolvido por prOfessores e alunos da Uni
versidade Federal de Santa Catarina - UFSC, durante 
o XVIII Encontro Nacional de Estudantes de Adminis-
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tração - ENEAD, realizado em Goiânia, de27 a 31 
de julho do corrente. ~ _ 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Conside
rações a respeito dos fatores que contribuíram para os 
elevados saldos comerciais do País. -

2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses· 
são 

2.4- ENCERRAMENTO . 

3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
- N' 25, de 1992 

4- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
-ATA DA 176• REUNIÃO 
5- ATAS DE COMISSÃO 
6- MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES . 

Ata da sa Reunião, em 23 de setembro de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

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

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Gampm 
-Antonio Mariz - César Dias -.Chagas Rodrigues - Cid Sa
boia de Carvalho- Coutinho Jorge- Dirceu carneiro- Di
valdo Suruagy - Elcio Álvares - Enéas Faria - Esperidiáo
Amin- Epitácio Cafeteira- Francisco Rollemberg- Gerson 
Calnata - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa 
J)1nior -João França -João Rocha- Josaphat Marinho
Josê Eduardo -José Fogaça -José Richa- Júnia Marise
Jutahy Magalhaes - Louremberg Nunes Rocha - Lourival 
Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de 
Lavor - Marco Maciel - Mário Covas - Maurício Corrêa -
Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Nelscn 
Carneiro - Nelscn Wedekin - Ney Maranhao - Odacir Soa
res- Onofre Quinan- Pedro Simon- Rachid Saldanha Der
zi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy 
Bacelar - Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores. Não 
há, entretanto, em plenário, o quoru-m regimental para aber
tura da sessão. 

Nos termos do _art. 155, § 29 , do Regimento Interno, 
o expediente que se encontra sobre a mesa será despachado 
pela Presidência, independentemente de leitura. . 

Nestas condições, vou encerrar a presente reumão, con
vo-cando os Srs. Senadores para uma· sessão extraordinária 
a realizar-se hoje, às 18 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

REQUERIMENTO N' 712, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento no:> 712, de 
1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos 
termos do art~ 172, I, do Regimento Interno, a inclusão, em 

Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 111, de 1992, 
de sua autoria, que "dispõe sobre a nomeação dos Presidentes 
das Instituições Financeiras Oficiais de Crédito do Governo 
Federal". 

-2-
MENSAGEM N' 258, DE 1992 

Escolha de Autoridade 
Discussão, em turno único, do Parecer n9 269, de 1992, 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n' 258, de 1992 (n• 266192, na origem), de 9 de 
julho do corrente ano, pela qual o. Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado_ a escolha do_ Senhor 
José Calixto Ramos, para ser reconduzido ao cargo de Minis
tro Classista Temporário, representante dos trabalhadores, 
junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triêriio 'de 
1992 a 1995, na vaga decorrente elo término da_sua investidura. 

-3~ 

MENSAGEM N' 259, DE 1992 
Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer n9 270, de 1992, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n' 259, de 1992 (n' 267/92, na origem), de 9 de 
"julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
José Francisco da Silva, para ser reconduzido ao 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 da sua inves
tidura. - · 

-4-

MENSAGEM N' 260, DE 1992 
Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer ns> 274, dê 1992~ 
da Comissão de Cons_tituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n• 260, de 1992 (n' 268/92, na origem), de 9 de 
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presid~nte da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
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AFonso Celso Moraes de.Sousa Carmo, para ser reconduzido 
ao cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos 
empregadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para 
o triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término de 
sua investidura. 

-5-

MENSAGEM N' 261, DE 1992 
Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer n9 275, de 1992, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n' 261, de 1992 (n' 269/92 na origem), de 9 de 
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú· 
blica submete à deliberação do Senado _a escolha do. Senhm 
Osório Coelho Guimarães· Filho, para ser recoriduzido ao car
go de Suplente de Ministro Classif..ta Temporário, represen
tante dos empregadores, junto ao Tribunal Superior do Traba
lho, para o triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do 
término de sua investidura. 

-6-

MENSAGEM N' 246, DE 1992 
Escolha de Chefe 

de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e De(esa Nacional, sobre __ a Mensage;m 
n' 246, de 1992 (n' 255/92, na origem), de 30_de junho do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repúbl~ca 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Félis 
Baptista de Faria, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embai
xador do Brasil junto à República do Senegal, exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto a República Islâmica da Mau-
ritânia. - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 15horas.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafoS de Projetü"S -de Lei sancionados: 
N' 310, de 1992 (n' 595/92, na origem), de 17 do corrente 

mês, referente ao Projeto de Lei n9 14, de 1992-CN, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União crédito suplementar no valor de Cr$2.173.984.000,00, 
para os fins que especifica, transformado na Lei n9 8.461, 
de 17 de setembro de 1992; 

N' 311, de 1992 (n' 596/92, na origem), de 17 do corrente 
mês, referente ao Projeto de Lei no:> 15, de 1992-CN, que 

autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União crédito especial até o limite de Cr$806. 709.000,00, para 
os fins que especifica, transformado na Lei n~ 8.462, de 17 
de setembro de 1992; 

N' 312, de 1992 (n' 597/92, na origem), del7 do corrente 
mês, referente ao Projeto ___ de Lei n9 16, de 1992-CN, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União crédito suplementar no valor de Cr$2.631.561.000,00, 
para os fins que especifica, transformado na Lei n~ 8.463, 
de 17 de setembro de 1992; e 

N' 313, de 1992 (n' 603/92, na origem), de 17 do corrente 
mês, referente ao Projeto de Lei n' 18, de 1992-CN, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Federal 
da União crédito suplementar até o limite de 
Cr$107 .238.000,00, -para os fins que especifica, transformado 
na Lei n' 8.464, de 17 âe setembro de 1992. 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de Comunicações: 
N' 314, de 1992 (n' 598/92, na origem), de 17 do corrente 

mês, referente a Mensagem n9 39-CN, de 1992; 
N' 315, de 1992(n' 599/92, na origem), de 17 do corrente 

mês, referente à aprovação da matéria constante da Mensagem 
n' 175-SM, de 1992; e 

N' 316, de 1992 (n' 600/92, na origem), de 17 do corrente 
mês, referente à aprovação da matéria constante da Mensagem 
n' 176-SM, de 1992. 

Of. n' 110/92- GLPMDB 
Brasília, 22 de setembro de 1992. 

Exm~ Senhor 
Senador Mauro Benevides 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a indica

ção do Senhor Senador Ronan Tito, como titular. para integrar 
a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar de
núncias de irregularidades cometidas em fundos de Pensões 
de Estatais e na Petrobrás, em substituição ao Senhor Senador 
Alfredo Campos. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência os protestos de 
elevada estima e disti_nta consideração.- Senador Humberto 
Lucena, Líder do PMDB. 

REQUERIMENTO N• 712, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 
Senador Mauro Benevides 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 172, 

inciso I do Regimento Interno do Senado_ Federal, a incluSão 
na Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n9 111, de 
1992, que "Dispõe sobre a nomeação dos PreSidentes das 
Instituições Financeiras Oficiais de_ Crédito do Governo Fede
ral". em virtude de haver expirado o prazo de tramitação 
do mesmo na Comissão de Assuntos Económicos. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1992. - Senador 
Pedro Simon. · 
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Ata da 187a Sessão, em 23 de setembro de 1992 

za Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

'Presidência do Sr. Mauro Berievídes 

ÀS 18 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: . . 

Albano França - Alexandre Costa - Alfredo Gampos 
- Antonio Mariz - Garlos De'Gar!í - César Dias - Chagas 
Rod1igueo- Cid Saboia de Garvalbo- Coutinho Jorge- Dir
ceu carneiro - Divaldo Suruagy - Elcia Álvares - En.eas Fa
ria- EsperidiAo Amin - Epitácio Csfeteira - Francisco Rol
lemberg - Gerson Gamata - Henrique Almeida - Hugo Na
poleão -Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Sarai
va - Irapuan Costa Jtínior - Joâo Galmon - Jo!lo França -
Jo!lo Rocha- Josàp!Jat Marinho- Jose Eduardo- Jose Fo
gaça - Jose Richa - Jose Sarney - Jfinia Marise - Jutaby 
Magalhães - Louremberg Nunes Rocha - Lucfdio Port<llla -
Maguo Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel -'- Mâ
rio Covas - Mauricio Corrêa - Mauro Benevides - Meira 
Filho - Moisês Abrão - Nelson Gameiro - Nelson Wedekin 
- Ney Maranb!lo - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro 
Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Renal
do ~ag!lo - Ronan Tito- Ruy Bacelar - Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Ha
ven.do número regimental, declaro aberta a sessão_. 

Sob ~ prot~ção_ d~_ De_us,_ iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~" Secretário pr-ocederá à leitura do_ Expediente. 
É lido o seguinte · 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRET ÁRJO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 219/92, de 23 do corrente, comunicando o arquiva~ 
mento do Projeto de Lei do Senado n"? 59, de 1988, de autoria 
do Senador Marco Maciel (n' 4.576/90, naquela Casa), que 
dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência dos incentivos 
fiscais para empreendimentos instalados_ até 24 de dezembro 
de 1985, nas áreas de atuação da Superintendência do Desen
volvimento da Amazônia --SUDAM, e Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

No;o 22ói92~ -.:fe-23 dÕ corren'te, comunicando o arquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n9 63, de 1985, de autoria 
do Senador Jorge Kalume (n' 8.596/86, naquela Casa), que 
isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados o material 
fotográfico nacional. 

PARECERES 

PARECER N• 299, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaoia, 
sobre a Mensagem n~ 297, de 1992, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, o nome do Sr. Adhemar Ferreira Maciel, para exer
cer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
votação secreta realizada em 23-9-92, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Seriador Maurício- Corrêa (em anexo 
ao parecer), sobre a Mensagem n'? 297, de 1992~ do Senhor 
Presidente da República, opina pela aprovação da escolha 
do Senhor Adhemar Fefreira Maciel, para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tnbunal de f ustiça. 

Sala das Comissões, 23 de setembro de 1992. - Nelson 
Carneiro, Presidente - Cid Sabóia, Relator - Jutahy Maga
lhães-- Élcio Álvares- Júnia Marise - Maurício Corrêa 
- Alfredo Campos- César Dias- Josaphat Marinho -
Francisco Rollemberg - Amir Lando - José Eduardo. 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem Presidencial n~ 297, ~e 1992,_ (Men~ 
sagem n9 570, de 4-9~92, na origem), submetendo à apro
vação do Senado Federal, o nome do Dr. Adhemar Fer~ 
reira Maciel para compor o Superior Tribunal de fusti
ça, na vaga decorrente da- aposentadoria do Ministro 
Carlos Augusto Th~bau Guimarães. 

Relator: Senador Maurício Corrêa 
O Senhor Presidente· dª' República, pela Mensagem n9 

297, de 1992 (Mensagem n' 570, de 4-9-92, na origem), sub
mete à aprovação do Senado Federal, o nome do Dr. Adhemar 
Ferreira Maciel, Juiz do Tribunal Regional Federal da 1' Re
gião, com sede em Brasília-DF, para exercer o cargo de Minis
tro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro C_arlos Augusto Thibau Guima
rães. 

Estabelece o art. 52, inciso m, alínea a da Constituição 
Federal, combinado com_ o parágrafo único, in fine, e seu 
inciso I, do art. 104, a competéncia privativa do Senado Fede
ral para aprovar previamente, por voto secreto, após argüição 
pública, a escolha dos Ministros pata o Superior Tribunal 
de Justiça. ' 

De acordo com o curriculum vitae que acompanha a Men
sagem Presidencial, o DOutor Adhemar Ferreira Maciel nas
ceu em Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, em 28 de 
dezembro de 1928, filbo de Noé Ferreira da Silva e de Da. 
Affonsina Maciel da Silva. 

. ,,. ,.,. ·~ --·- ~ ... ,, ·~ - . ~ - ~-.--- -.. · .. - ,,. ...,,,_·----····-·'"--··-· 
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Diplomou-se Bacharel em Direito pela Universidade Fe
deral de Minas Gerais, turma de 1960. 

Dos mais destacados magistrados da Justiça Federal, de
sempenhou funções e cargos públicos a seguir enumerados: 

Juiz do Tribunal Regional da I' Região - desde 
1989. 

Juiz Substituto do Tribunal Regional Eleitoral do 
Distrito Federal- 1991. 

Ministro Substituto do Superior Tribunal de Jus
tiça por ocasião do afastamento do Ministro Carlos 
Mário Velloso- outubro/novembro 1989. 

~residente da 3' Turma do Tribunal Regional Fe
deral da 1' Região -1989 a 1991 

Presidetite da 2~ Seção do Tribunal Regional Fede
ral da 1' Região -1989 a 1991. 

Presidente da ComissãO de Regimento Interno do 
Tribunal Regional Federal da 1' Região. 

Diretor da Revista do Tribunal Federal da 1' Re
gião. 

Presidente da ComissãO Examinadora do Concur
so de Juiz Federal Substituto da 1~ Região. 

Juiz Federal - Seção Judiciária de Minas Gerais 
-1980 a 1989. 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Ge
rais, por três períodos. 

Juiz-Membro (efetivo) do Tribunal Regional Elei-
toral de Minas Gerais. _ __ -

Juiz Federal- Seção Judiciáiia d~ GoiáS -1976 
a 1979. 

Diretor do Foro da Seção-Judicíária de Goiás. 
Juiz-Membro ( efetivo) do Tribunal Regional Elei

toral de Goiás-. 
Juiz Federal Substituto- Seção .Judiciária do Dis~ 

trito Federal- 1978 a 1979. 

No exercício do magistériO, merecem ser -Salientadas as 
atividades seguintes: 

Professor da Universidade de Brasilia -Brasília 
'-- 1992. . 

Professor da Faculdade de Direito Milton Campos 
-Belo Horizonte -1984 a 1989. 

Professor da Faculdade de Direito da Universi
dade Católica de Goiás~ Goiânia- 1978. 

Professor de Direito da Faculdade de Sete Lagoas 
-Sete Lagoas- 1974. 

PartiCipou de inúmeros congressos, seminários, simpósios 
e conferências sobre variados temas jurídicos, apresentan~o 
e defendendo teses ou proferindo palestras como exposi_tor, 
debatedor ou conferencista. 

Dentre os artigos de sua autoria, publicados em revistas 
jurídicas, devem ser mencionados: 

"Observações sobre a Liminar no- Mandado de Segu-
rança" · 

Revista dos Tribunais n~ 547122; Revista Forense n~ 264/85; 
Ajuris; 

Mandados de Segurança e de Injunção - Saraiva -
1990- p. 231 e seguintes. 

uobservaçdes sobre a Autoridade Coatora no ~anc~ado 
de Segurança" 

Revista de Processo n" 49; Revista Brasileira de Direito 
Processual n~ 55; 

Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, vol. 
sq; Revista Jurídica Mineira n9 38, Mandados de Segurança 

e deinjunção - Saraiva- 1990 - p. 167 e seguinteS. 
"Mandado de ln junção e Inconstitucionalidade por Omis

são'' 
Revista Jurfdfca- ano XXXVI- n~ 135- p. 5 e seguin

tes; Revista de Informação Legislativa do Senado Federal -
ano 26 - n' 101 - p. 115 e seguintes; Revista Trimestral 
de Jurisprudência dos Estados vol. 60; 

Mandados de Segurailça e Injunção -Saraiva - 1990 
- p. 363 e seguintes. 

"Observações sobre os Tribunais ~egionais Federais" 
Revista de Informação Legislativa do Senado Federal -

ano 27 - n• 107 - p. 131 e seguintes; Revista Jurídica -
ano_ XXXVIII - n~ 153 - p. 5 e seguintes; Recursos no 
SUperior Tribunal de Justiça, Saraiva, 1991 -Coordenação 
do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,_p. 291 _e seguintes. 

"O Mandado de Segurança na Constituição de 198.8'' , 
Revista da Ajufe - Cartilha Jurídica n~ 1 do Tribunal 

Regional Federal da 1' Região. 
"A Nossa Pr~meira Cons~ituição Republicana à Luz do 

O_ireíto Comparado'' 
Cartillia Jurídica n9 2 do Tribunal Regional Federal da 

1• Região. -
Revista de Direito Público n~ 100, em homenagem ao 

MinistrO Seabra Fagundes. 
''Constituição: Lição Americana'' 
Revista de Informação Legislativa do Senado Federal n~ 

91, 
"As Eleições Municipais de 1988" 
Revista de Informação Legislativa do Senado Federal n~ 

99. 
"Apanhado sobre a Constituição e a Suprema Corte dos 

Estados Unidos" 
Revista de Direito Público n~ 73. 
"Partidos Políticos: pro-paganda eíeitórai" 
Revista de Direito Público n~ 82. 
"Apanhado sobre a Constituição e a Suprema Corte dos 

Estados Unidos" 

6. 

SP. 

Revista da ASsociação dos Magistrados MineiroS, volume 

"Enfraquecimento da Constituição" 
Caderno~ de Dir_eito Constitucional .e. Eleitoral n~ _ ~- -

"A Igual Proteção da Lei" 
Revista da Ajufe n' 21. 
"Due process e Fiança" 
Revista da Ajufe n' 20, 
"A Suprema Corte: O Terceiro Homem" 
Revista da Ajufe n' 20 
"Mídia e Democracia" 
Revista da Ajufe n' 21 
"A Prisão na Constituição" 
Revista da Ajufe n~ 21 
"Descumprimento da Ordem Judicial" 
Revista Jurídica - ano XXXVII - n' 144 - p. 26 e 

-seguintes; 
Revista da Ajufe - Edição Nacional, agosto 1990. 
Também de sua lavra, dezenas de artigos versando sobre 

mãtérias jurídicas forain publicadas em jornais de grande cir
culação no País, tais como: O Estado de S. P~~lo (São P.aulo), 
Estado de Minas (Minas Gerais), Correio Brazilie~e (Brasí
Iia-DF), e O Povo (Ceará) - · 

Pélos seus inqUestionáveis méritos, ao Dr. Adhemar Fer
reira Maciel foram conferidas as seguintes çondecorações: 
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Medalha da Inconfidência. 
Condecorado pelo então_ Govemador.· .Tancredo Neves 

- Ouro Preto - 1986. 
Medalha Comemorativa da OAB- Brasília -1990. 
Medalha ''Ministro Nelson Hungria''. 
Tribunal Regional Federal da 1• Região - Brasília -

1990. 
Medalha "O Pacificador". 
Exército Brasileiro- Brasília -1991. 
Ordem do "Mérito Brasília" - Comefldador - ano -

1992. 
Ordem do Mérito "Forças Armadas" - Comendadçr 

-Brasília - 1992. 
Ordem do ''Mérito Militar" - Cavaleiro - Brasfiia -

1992 
É membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, 

do Instituto de Direito Processual (Belo Horizonte) e do Insti
tuto Brasileiro de Direito Processual (São Paulo). 

Diante desses dados biográficos que bem revelam a plena 
qualificação para o exercício da m,agistratura superior a que 
ora se habilita, dúvida não remanesce de que o indicado preen-
che os requisitos constitucionais. -

Em face da natureza da matéria ora trazida à apreciação, 
não cabe aduzir outras considerações no âmbito do presente 
relatório. 

Sala das Comissões, 23 de setembro de 1992~-Maurício 
Corrêa, Relator- Nelson Carneiro, Presidente. 

PARECER N• 300, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem n' 298, de 1992, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, o nome do Sr. Indalécio Gomes Neto, para compor 
o Tribunal Superior do Trabalho. 

A Comissão de Constituição, Justiça ~ Cfd~dania, em 
votação secreta realizada em 23-9-92, apreciando o relatório 
apresentàdo pelo Sr. Senador José Eduardo (em _anexo ao 
parecer), sobre a Mensagem no 298, de 1992, do Senhor Presi
dente da República, opina pela Aprovação da escolha do 
Senhor Indalécio Gomes Neto, para exercer o cargo de Minis
tro Togado do Tribunal Superior do Trabalho. 

Sala das ComisSOe-S, 23 de setembro de 1992. -Nelson 
Carneiro, Presidente, Maurício Cortêa, Relator- Cid Sabóia 
- Alfredo Campos - Esperidião Amin - Amir Lando -
Élcio Álvares- Júnia Marise- César Dias- Jutahy Maga
lhães - José Eduardo - Josaphat Marinho - Francisco Ro
Uem~erg. 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre a Mensagem n' 298, de 1992 (n' 571 de 4-9~92, 
na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à apreciação do Senado Federal o nome do Dr. 
Jndalécio Gomes Neto, Juiz Togado do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 9" Região, com sede em Curitiba, 
no Paraná, para compor o Tribunal Superior do Traba
lho, no cargo de Ministro Togado, em vaga decorrente 
da aposentadoria do Ministro Marco Aurélio Giacomini. 

Relator: Senador José Eduardo 
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub

mete à apreciação do Senad.o Federal o nome do Dr. Indalécio 
Gomes Neto, Juiz Togado do_Tribu,nal Regional do Trabalho 
da 9' Região, com sede em-Curitiba, no Estado do Paraná, 

para· compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de 
Ministro Togado, na vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro Marco Aurélio Giacomini. 

A Mensagem Presidencial se fundamenta no parágrafo 
1"', in fine, do art. 111 da ConstituiÇão Federal, e encaminha 
_o ''Curriculum Vitae'' do _credenciado, __ qual seja: 

1. IDENTIFJCAÇAO 
1.1. Dados Pe$&oais 
Nome: Indalécio Gomés Neto 
Nacionalidade: Brasileira 

. Naturalidade: São Francisco de Paula (RS) 
Nascimento: 23 de fevereiro de 1941 

- Filiação: Assis Brasileiro Netto e :Benta Gomes Vallim 
Neto 

Residência: Rua Pedro bC-meterco, 82 - Jardim das 
Américas - CEP 81530-320 - Curitiba (PR) 

Telefone: (041) 266-4409 
1.2. Função: Juiz do Tribunal Regional do Trabalho 

da 9' Região 
Endereço: Avenida Vicente Machado, 147 - 6\' andar 

- CEP 80420-010- Curitiba- (PR) 
Telefone: (041) 322-1881 RamaiS 2"381239 
Telex: (041) 5529 
Fax: (041) 225-4835 e 2"23'1340 
1.3. Dados de Identificação 
Cédula de Identidade: RG 453.481 (SSP-SC) 
Cadastro de Pessoas Físicas: 038-504-710-04 
Título de Eleitor: 219.419- 3• Zonal- 473• Seção 
Carteira de Reservista: 12.697-c 
2. Formação Pré-Univeisitária 
2.1. Curso Primário: Ginásio N. S. Auxiliadora (Cane

la/RS) 
2.2. Curso Ginasí3.l: Colégi9- Estadual Cristóvão_ de 

Mendonza (Caxias do Sul/RS) · 
2.3. Curso Colegial: Escola Técnica de Comércio e Co-

légio N. S. do Carmo (Caxias do Sul/RS) 
3. Formação Universitária 
3.1. Graduação Superior 
Bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul 
3.2. Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão Uni~ 

versitárias 
Curso de Especialização em Filosofia do Direito, pela 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
Curso de AperfeiÇoamento e Extensão Universitária eni 

MetOdologia de Ensino Superior. pela Faculdade de Direito 
de Curitiba. 

Curso Intensivo de Direito Processual Civil, ministrado 
pelo Professor Adolfo Gelsi Bidarts, ·da Faculdade de I.Íireito 
e Ciências Sociais da Universidade da República do Uruguai, 
promovido pelo Departamento de Direito Civil e Processual 
Civil da Univ.ersidade Federal do Paraná. 

4. Expansão Cultural 
4.1. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII 

Encontros de Juízes do Trabalho da_ 9~ Região, promovidos 
pelol Tribunal Regional do Trabalho e pela Associação dos 
Magistrados do :rabalho da 9' Re~ião da Justiça d?T_;abal.ho, 
com apresentaçao de teses JUrídicas e/ou profe;:itrtlo confe-
rênçias , 

4.2. Jornada Latino-Americana de Direito do Trabalho, 
promovida peJo Instituto Latino-Americano de Derecho dei 
Trabajo y La Securidad ~ocial e pela _Faculdade de Direito. 
de Blumenau - . 
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4.3~ I Semin~tiO Latino-Americano de Direito do Tra
balho, promovido pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Passo Fundo, Instituto Latino-Americano -ctel Derecho dei 
Trabajo e de La Securidad Social e pelo Instituto dos Advo
gados do Rio Grande do Sul 

4.4. I Congresso Internacional de Direito do Trabalho 
do Paraná 

4.5. I Encontro Estadual da Magistratura, patrocinado 
pela Associação dos Magistrados do Paraná 

4.6. Simpósio Nacional da Magistratura, patrocinado 
pela Associação dos Magistrados Brasileiros e promovido pela 
Associação dos Magistrados do Paraná 

4.7. I Encontfo dos Magistrados da JUstiça do Trabalho~ 
promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em Brasnia 
/DF 

4.8. COngresso Internacional sq!J_re Justíça do Trabalho, 
promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho. em Brasí
lia/DF 

5. Atividades Didáticas 
5.1. No magistério superior: Curso de Graduação eDi

reito, na disciplina "Direito do Trabalho Comparado", na 
Faculdade de Direito de Curitiba, desde_ 1979, a~ualmente 
licenciado. 

5.2. Escola da Magistratura do Estado do Paraná. 
6. Atividades ProfiSsionais · 
6.1. Ex-advogado 
6.2. Juiz do Trabalho SubstitUto, emJ>ossado em 

27-9-71, nomeado por decreto do Presidente da ·República, 
publicado no DOU em 17-9-71, após aprovação em concilrso 
público 

6.3. Jui2; do Trabalho Presidente da junta de Conci
liação e Julgamento, pfOffiOVido por merecimento, através 
de decreto do Presidente da Re()úblíca, publicado no DOU 
em 19-8-74, tendo jurisdicionado as JCJs deJ3J\lmenau, Brus
que, Tubarão e Criciúma (SC). Presidiu a 1' JCJ de Curitíba, 
no período de 22-10-76 a 9-12-81 

6.4. Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 
~ Região, promOVido por merecimento, através de decreto 
do Presidente da República, publicado no DOU em 26-11-81 

6.5. Ex-Membro da Comissão da Revista do TRT da 
9' Região. . 

6.6. Ex-presidente da Associasão dos Magistrados do 
Trabalho da 9' Região (AMA TRA-IX), no período compreen
dido entre junho/78 e junho/79 

6.7. Ex-membro da ComissãO de Regimerito Interno 
do TRT-9• Região 

6.8. Vice-Presidente do Tribumil Regional dO Trab3lho 
da 9' Região, rio período de 8-12-88 a 13,9-89, eleito pelos 
membros do TRT 

6.9. Presidente em exercfcio (interíiló) ao TRT da 9• 
Região, no período de 14-9-87 a 10-10-89, em razão da aposen
tadoria do então_ titular da presidência 

6.10. Presidente do_ Tribunal Regional do Trabalho da 
9• Região, de 11-10-89 a 9-10-91, eleito pelos membros do 
TRT . . 

6.11. Membro da Comissão de InformátiCa do TRT da 
9• Região, desde outubro de )991 

6.12. Con vocáção para a tu ar perante o Tribunal Supe
rior do Trabalho, em decorrência da aposentadoria do Minis
tro Marco Aurélio Gíacom1ni, deSde maio de 1992 

7. Palestras Proferidas 

7.1. InstitUto do~ Advogados do Paraná 
7.2. Subseçãoda OAB-PR de CornélioProcópio 
7 .3. Aula proferida no Curso de Extensãõ Uriiversítária 

de Direito do Trabalho, promovid9 pelo Departamento de 
Direito Privado dÇD. Faculdade de Direito da Universidade Fe-
deral do Paraná, em 21 de março de 1985 · · 

7 .4. Palestra proferida em Simpósio promovido pelo 
Tribunal Superior do Trabalho e pela Juruá Editora. em 19 

de maio de 1991, em Brasília, sobre "Aposentadoria por Tem-
po de- Serviço" · 

7.5. Palestra proferida no 19 Ciclo de Estudos da Escola 
Nacional da Magistratura, em 1992, sobre "Medidas Caute
lares Inominadas" 

7 .6. PartiCipação, como debatedOr. nos Congressos pro
movidos pela LTt Editora, nos anos de 1990 e 1991, em São 
Paulo /SP 

8. Artigos Doutrinários Publicados 
8.1. "Do Direito Internacion31". in Revista LTr n9 44, 

São Paulo, 1980 
8.2. "Trabalhador Rural Interpretação do artigo 233, 

da Constituição Federal", in Revista LTr 53-2, São Paulo, 
1989 

---8.3. "A Nova Lei que Dispõe sobre a Cobrança Judicial 
da Dívida Ativa da Fazenda Pública e Sua Repercussão no 
Processo de Execução Trabalhista"., in Trabalho em ReviSta, 
Eâ. DeCisório Trabalhista, Curitiba, 1983 

8.4.- ''O Juiz e os Princípios que Caracte-ríZarrt o Processo 
Oral", in Revista do TRT da 9• Região, Curitiba, 1980 

8.5. "Elementos de DireitO- ComparadO em Torno das 
Relações Coletivas_de_ Trabalho", in Revista do TRT da-~ 
Região Curitiba, 1981 

8.6. ..Medidas Cautelares lnominadas", in Revista do 
TRT da 9• Região, Curitiba, 1988 

8.7. "Trabalhador Rural Interpretação do artigo 233, 
da Constituição Federal", in a Revista do TRT da 9~ Região, 
Curitiba, 1988 

8.8. "Política Salarial. Aspectos Processuais. Artigos 79 

e 89 , da Lei n~ 7.788, de 3 de julho de 1989". in Revista 
do TRT da 9• Região, Curitiba, 1989 

. 8.9. "Embafgos de Terceiro",_ in Revista do TRT da 
4• Região n' 8, Porto Alegre)RS · 

8-.10. "Da Responsabilidade do Depositário no Proces
sa <!o Trabalho" 

8.11. "Da Penhora Incidente em Bens dos Sócios, nas 
Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada .. 

8.12. "Substituição Processual" in Revista do Tnlmnal 
Superior do Trabalho 

9. Condecorações e Títulos Honoríficos 
9.1. Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Traba

lho, no grau de Comendador, conferida pelo Tribunal Supe
rior do Trabalho, em 11 de agosto de 1989 _ 

9.2. Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Traba-
lho, rio grau de Grande Oficial, conferida pelo TST, em 1 ~ 
de maio de 1991 

9: Título de Cidadania Honorária de Ciailorte (PR). 
00Dfúid6 pelos POderes Executivo, Legislativo daquele muni
cfpio, em 29 de junho de 1992 

Pelo que se constata do seu Currículo, que evidencia 
intensa e permanente atuação no campo da Justiça do Traba
lho, o credenciado reúne os requisitos exigidos para o exercício 
do cargo de Ministro Togado do TribJ.mal Superior do Tra
balho. 
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Em face do exposto e, considerando, portanto, que a 
presente indicação ~e encQntra perfeitamente viabilizada, 
acreditamos que esta douta Comissão está em condições de 
manifestar-se sobre ela. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1992. - Nelson 
Carneiro, Presidente, José Eduardo, Relator. · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe-
diente lido vai à publicaçFo. . . 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 713, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Feder3.1, 
Senador Mauro Benevides, 

Com fundamento no disposto no art. 50,§ 2<;>, da Consti:.. 
tuição Federal e, com base no art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, solicito encaminhamento ao Banco Nacio
nal do Desenvolvimento Económico e Social- BNDES, atra~ 
vés do Exm~' Sr. Ministro da Economia~ Fazenda e Planeja
mento, de pedido de informações relacionadas com o processo 
de privatização da Ultrafértil: 

1 -Quantas e quais as empresas consultadas no processo 
de avaliação do património da empresa para o fim da privati
zação? 

'2- Quais os valores resultantes da aval_iação por parte 
de cada urna das empresas consultadas? 

3- Qual desses valor foi adotado pelo BNDES para 
fixação do preço mínimo de venda? _ _ . 

4 -Qual o percentual de participação estatal ria Ulti"a
fértil? Quanto dessa participação se encontra à venda? 

Justificação 

O p~ocesso de privatização das empresas estatais 'tem 
sido objeto de muita_ controvérsia, no que se relaciona aos 
preços mínimos fixados para sua venda, às moedas _empre
gadas no processo, aos prazos e condições de financiamento 
concedidos aos arrematantes etc. Enfim, a soci~4ade f:iãO eStá 
segura de que a venda das empresas de propriedade do Estado 
tem sido feita em coildições no mínimo raZoáveis para os 
cofres públicos. Também não se tem notícia de qualquer bene
fício para a sociedade_ advindo das privatizações. Especifica
mente, não se conhece qualquer iniciativa rio càriípó --·social 
-saúde, educação etc·. -·que tenha sido custeada com recur
sos_obtidos na venda de estatais, mesmo porque o CrUzeiro, 
a moeda de circulação nacional, não se tem feito presente 
nessas transações, onde têm sido empregadas as chamadas 
"moedas podres". 

A propósito do complexo Ultrafértil - cujo leilão de 
privatização está previstO para 18-11-92 - consta que teria 
sido avaliado em US$ 425 milhões, por uma das consultarias 
contratadas para avaliá-lo e, em US$ 188 milhões, por oUtra. 
Ora, tal discrepância de valores de _avaliação, por si só, dá 
a medida da improvisação ou, o que é pior, da possível atitude 
pouco criteriosa que presidiria tais avaliações, já que o patri
mónio da empresa é calculado entre US$1 bilhão e US$1,2 
bilhão. 

Destarte, Senhores, é de todo importante que o Con
gresso Nacional, no exercício de sua função constitucional 
de fiscalização dos atos do ExeC'!Jtivo, aprofunde o exame 
desta questão, para que se evite a dilapidação do património 

público, através de um processo descuidado __ de privatização 
das empresas estatais. 

Sala das Sessões, 23 de· setembro de 1992. - Senador 
Pedro Simon. 

(A Comissão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos 
do art. 216, III, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'í' 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 714, DE 1992 

Na forma: do disposto no art. 43, inciso II, do Regimento 
Int~I'l}~' requ~i~o licença, dias 24 e 25 de setembro em curso, 
a f1m -de partiCipar, em femambuco, de eventos adminis
trativOs e político-eleitoral&. 

Sala das Sessõçs, 23 de setembro de 1992. Senador Marco 
Maciel. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, fica Concedida a licença solicitada~ -

Sobre a mesa, _requerimento que será lido pelo Sr. 1<? 
Secretário. . 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 715, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Como é do conhecimento de V. EX\ estou participmdo 

ativamente da campanha eleitoral para a:s prefeituras ·muni
cipais no Rio Grande do Norte, ficando impossível fazer-me 
presente àS sessões do Senado e do Congresso Nacional, a 
não ser em casos de urgência e de caráter inadiável. 

Diante do exposto, solicito a compreensão de V. Ex• 
no sentido de justificar minha au:;.ência dos trabaMlos desta 
Casa no perfodo de 1' a 30 do corrente mês. 

Na certeza de ser merecedor de sua costumeira atenção, 
subscrevo-me_ agradecido. -

Sala das Sessõe~, 23 de setembro de 1992. - Senador. 
Garibaldi Alves Fill'io. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

A Presidência recebeu da Prefeitura Municipal de Cuia
bá, Estado do Mato Grosso,' o Ofício n• S/40, de 1992 (n' 
551/92, na origem), solicitando, nos termos ·da Resolução n~ 
36, de 1992, do Seoad~ Federal, autorização para contratar 
operaçãq de crédito, para os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidên
cia informa aos Si-s. Seriadores que os Projetas de Resolução 
~~ 61 e 62, de 1992~ encontram-se em fase de recebimento 
de emendas perante a Mesa e não perante a Comissão de 
Relãções Exteriores e Defesa Nacional, conforme publicado 
ilo espelho da Ordem do Dia. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevicies) - Passa-se 
à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimenton"'712, 
de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solici
tando, nos termos do art. 172, !, do Regimento Interno, 
a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 111, de 1992, de sua autoria, que "dispõe 
sobre a nomeação dos Presidentes das Instituições Fi
nanceiras Oficiais de Crédito do Governo Federal". 

A Presidência chama a atenção da Casa para o item 1. 
É um requerimento do Senador Pedro Simon. Em função 
desse requerimento será induído na Ordem do Dia Projeto 
de Lei n9 111 de sua autoria, que dispõe sobre a nomeação 
dos Presidentes das Instituições Financeiras Oficiais de Cré
dito do Governo Federal. 

As instituiçUes financeiras discriminadas no projeto do 
nobre Senador Pedro Simon sFo Banco do Brasil, Caixa Eco
nómica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econó
mico e Social, Banco da Amazónia. Banco Meridional do 
Brasil e, no final, o Banco do Nordeste. 

A Presidência esclarece que já há uma emenda ao projeto 
invertendo o posicionamento das institUições finariceiras ofi
ciais, resguardada a data da sua instalação, já que o Banco 
do Nordeste foi instalado em 1954 e no projeto integra sua 
última posição. --

A Presidência entende que o autor pretendeu colocá-lo 
numa posição mais favorecida que o Banco Meridional do 
Brasil S/ A, com sede no Rio Grande do Sul. 

Em votação o requeriinento, em turno únic_o_. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado será incluído na._O_rdem 

do Dia, oportunamente. 

O Sr. Esperidião Amiõ.- Sr. Presidente, peço a palavra 
para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Pois não, 
nobre Líder Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -,-SC. Para um esclare
cimento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a matéria 
é vencida, mas assim como V. Ex• judiciosamente já ofereceu 
uma emenda de mérito, eu, também, vou posicionar-me favo.
ravelmente ao projeto, incluindo que a argüição será feita 
na entrada, ou seja, na nomeação e também na saída dos 
nomeados, ou seja, na exoneração. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Obrigado 
pelo esclarecimento de V. Exa, que significa que este projeto 
vai suscitar amplos debates nesta Casa e, naturalmente, todos 
os Srs. Senadores vão se debruçar sobre ele. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- As matérias 
constantes dos itens 2 a 5 da Ordem do Dia, de acordo com 
o disposto nó art. 383~ alíneas "g" e "h", do Regimento Inter
no, devem ser apreciadas em sessão pública, sendo a votação 
procedida por escrutínio secreto. - - --

A Presidência pede aos Srs. Senadores que se encontrem 
em seus gabinetes ou em quaisquer outras dependências do 
Senado Federal que venham, imediatamente, ao plenário, 
a fim de que se processe a votação de autoridades. ,. 

A primeira delas, a do Sr. José Calixto Ramos, designado 
Ministro Classista Temporário do Tribunal Superior do Traba
lho. Exatamente neste instante no plenário, segundo a Secre
taria-Geral da Mesa, está o apenas 27 Srs. Senadores. (Pausa.) 

Como já fluiu um espaço de tempo razoável que permi
tiria, se fosse o caso, o deslocamento dos Srs. Senadores dos 
seus gabinetes para este plenário, a Presidência entende como 
evidente a inexistência, no plenário, do _quorum mínimo de 
41 Srs. Senadores para que se processe a votação dessas indica
ções. 

É uma constatação que a Presidência lastima tornar públí
ca neste instante, mas se dobra diante da evidência dos fatos. 
Presentes apenas, agora com o Senador Albano Franco, 28 
Srs. Senadores no plenário. 

As matérias constantes dos itens 2 a 6 ficam adiadas. 

s~~- os seguintes os itens adiados: 

:_3.,... 

MENSAGEM N' 259, DE 1992 
Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer n9 270, de 1992, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania·, sobre a 
Mensagem n' 259, de 1992 ( n' 267/92, na origem), de 9· de 
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
José Francisco da Silva, para ser reconduzido ao cargo de 
Ministro Classista Temporário, representante dos Trabalha~ 
dores, junto ao Tribunal superiOr do Trabalho, para o triénio 
de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término da sua inves-· 
tidura. 

-4-
MENSAGEM N' 260, DE 1992 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer n9 274, de 1992, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n' 260, de 1992 (n' 268/92, na origem), de 9 de 
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Afonso Celso Moraes de Sousa Carmo, para ser reconduzido 
ao cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos 
empregadores, jUnto ao Tribunal Superior do Trabalho, para 
o triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término de 
sua investi~ura. 

-5-
MENSAGEM N' 261, DJ;: 1992 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer n" 275, de 1992, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n' 261, de 1992 (n' 269/92, na origem), de 9 de 
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberaç-ão do Senado a escolha do 
Senhor Osório Coelho Guimarães Filho, para ser recondUzido 
ao cargo de Suplente de Ministro Classist3. Temporário, repre
sentante dos empregadores, junto ao Tribunal Superior do 
Trabalho, para o triênio, d~ 1992 a 1995, na vaga decorrente 
do término de sua ifivestidura. 
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MENSAGEM N' 246, DE 1992 

Escolha de Chefe 
de Missão Diplomática 

Discussão, ertf turno único, do Parecer da ComisSão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacíonal, sobre a Mensagem 
n• 246, de 1992 (n' 255/92, na origem), de 30 de junho do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senadq a es_colha d9_ Senhor Félix 
Baptista de Faria, Ministro de Primeira ClaSse. da Carreira 
de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embai
xador do Brasil junto à República do Senagal, exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica da Mau· 
ritânia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada 
a matéria Constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre S~nador,Cesar Dias 

-2~ 

MENSAGEM N' 258, DE 1992 
Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer o<? 269, de 1992, 
da Comissão _de Corisfítuição, Justiça e_ Cidadania, sobre a 
Mensagem n• 258, de 1992 (n' 266/92, na origem), de 9 de 
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do_ Se_nado a escolha do Senhor 
José Calixto Ramos, para ser reconduzido ao cargo de Minis
tro Classista Temporário, representante dos Trabalhadores, 
junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triénio de 
1992 a 1995, na: vaga decorrente do término da sua investidura. 

O SR. CESAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, s~s e Srs. SenadOres, Ocupo 

a Tribuna desta Casa hoje, para destacar um fato, ocorrido 
recentemente, que considero importante no aprimoramento 
do controle do erário público brasileiro. No período de 23 
a 26 de agosto/92, realizou-se na cidade de Caldas Novas, 
no Estado de Goiás, a 27~ Reunião dó~-cOnSelhCi Dirigente 
que contou com 84 (oitenta e quatr~) participantes, sendo 

2 (dois) Ministros do TCU, 69 (sessenta e nove) Conselheiros 
dos Tribunais de ContaS dos Estados: Acre, Afag<?as, _Amapá, 
Amazonas, Bahia, Ceará, DistritO Federal, Espírito SantO, 
Goiás, Maranhão, Mato GrosSo, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Pia:ut, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins- e 13 (treze) 
Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Municípios do 
Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará; Rio de Janeiro 
e São Paulo. 

Na ocasião, além de outros assuntos tratadOs, fõi apro
vado o Estatuto da Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil- ATRICON (cópia anexa), que tein 
por objetivo, dentre outros, representar e defender, em juízo 
ou fora dele, direitos ou interesses de seus_membr()S (Minis
tros, Conselheiros e Substituto_s de Ministros e <:;onSelheiros 
investidos na forma da Le_i),_bem como patrociriãr-estõdos, 
conferências e congressos que, em ·síntese, propiciem: ó apri
moramento técnico-científico de assuntos de competência des
ses Tribunais, com o fim de favore_çer a consecução dos obje
tivos de racionalidad(_!, economicidade e seriedade no trato 

das atividades e empreendimentos a cargo do Setor Público 
nos diversos níveis de Governo.-

A Associação a que me refiro, conforme o capítUlo III 
do Estatuto- arts. 6<? a 14, é composta dos seguintes órgãos: 

I- Assembléia Geral 
II- Conselho Deliberativo 
III- Diretoria 
O seu património é coristituído por bens móveis, iinOveiS 

e direitos que lhe forem transferidos por pessoas naturais, 
jurídicas, órgãos públicos e entidades nacionais e estrangeiras, 
bem como por doações e legados de pessoas naturaiS-e jurídi
cas, p4blicas e privadas. 

As suas receitas decoriem de contribuiçUes financeiras 
dos sócios; auXI1ios, subvenções e doações da União, dos Esta
dos, Municípios, Distrito Federal e de instituiçUes interna
cionais; bem como de convênios, contratos e ajustes celebra
dos; de operaçUes de crédito e rendimentos da aplicação _e 
outros. 

· No mesmo dia foi eleita, por voto secreto nos ternios 
do Art. 19 do Estatuto aprovado, com mandato· até o XVII 
Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil a se realizar 
no Maranhão em setembro/93, a primeira Diretoria da Asso
ciação, a saber: 

Presidente: Frederico Augusto Bastos 
Conselheiro do TC/DF 
Diretor Presidente: José Sebba 
Conselheiro do TC/DF 
Suplente : Reinaldo Fernandes Neves Fillio 
Conselheiro do TC/DF 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o 
seguinte discursO.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores, volto 
à tribuna desta Casa, mais uma vez, para enaltecer o trabalho 
desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina 
--UFSC, e em especial a atuação dos Acadêmicos de Admi
nistração. Estes, representando_ o Centro Académico de Ad
ministração- CAAD/UFSC, do qual sou docente, no XVIII 
Encontro Nacional de Estudantes de Administração -
ENEAD, realizado em Goiânia, no períodO de 27 a 31 de 
julho deste ano, se houveram muito bem, inclusive exercendo 
a representação dos Estados do Paraná e Rio Grande do 
Sul, levando-se em conta o grande auge e organização da 
UFSC no contexto nacional. 

Indiscutivelmente a presença da UFSC foi muito beni 
vista, onde os professores, meus colegas, Erni José Seibel 
e Pedro Antônio Vieira participaram como palestrantesy refOr
çando a presença de Santa Catarina· ilo Evento. 

Gostaria também de, através deste pronunciamento. pa
rabenizar aqueles que, de uma forma ou de outra, contri
buíram para o sucesSo e a parti.cipaÇão dos estudantes catari
nenses no XVIII ENEAD, inclusive lançando a proposta de 
lev~r para o CAADIUFSC a sede da Secretaria Executiva 
Nacional dos Estudantes de ~dministração- SENEAD, que 
é o órgão coordenador de todas as reuniUes regionais do 
BrasiL -- - · · 

Desejo ainda, Sr. Presidente, acrescentar o registro de 
que o curso de Administração ministradõ- pelo CAADIUFSC, 
conforme avaliação do Guia do Estudante --GE, da Editora 
Abril, encontra-se entre os seis melhores do PaJs, recebendo 
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o conceito de muito bom, por aquele que é o mais respeítado 
avaliador, a nível institucional, do padrão de ensino do_País. 

Portanto, e para finalizar este breve pronunciamento, 
vejo que o estudante catarinense vem atuando no meio acadê
mico com firmeza, altivez e independência, marcas estas que 
dignificam a qualquer indivíduo, conterrâneo e principalmente 
a todo o Estado de Santa Catãrina. · 

Peço ainda, Sr. Presidente, que conste deste meu discur
so, o fax que recebi do Prof. Alexandre Matino Costa, Presi
dente do CAADIUFSC, e seja o mesmo dado como lido. 

Encerro assim.esta minha despretensiosa homenãgem aos 
Estudantes e Professores do Centro Acadêmico de Adminis
tração da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obri
gado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ES· 
PERIDIÃO AMIN EM SEU DISCURSO. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARTNA 
Campos Universitário -Trindade - Floríanópolis - SC 

-Brasil 
CEP: 88049 FAX: 482,344,069 Telex: 0482-240 Tele.: 31·9000 

Data: 17-8-92 
Ao (TO): Senador Esperidião Amin Hetou Filho 
Senado Federal Gabinete 23 anexo II 
FAX n' 061.3217333 

Cidade/Estado Brasília País Brasil 
Do (FROM): Regional Sul 
Centro Acadêmico de Administração - CAAD/UFSC 
Alexandre Marino Costa 

Florianópolis, 17 de agosto de 1992. 
IIm' Sr. 
Vimos através deste agradecer a colaboração dada aos 

estudantes df Administração desta Universidade, os quais 
representaram os acadêmicos catarinenseS ilO XVIII Encontro 
Nacional de Estudantes de Administração - EN EAD, em 
Goiânia no período de 27 a 31 de julho deste ano. 

A delegação da UFSC colocou a proposta de trazer para 
Florianópolis o XIX ENEAD, a qual defendeu a proposta 
até o fim, expondo cartazes da cidade e da UFSC; infelizmente 
perdemos por um voto. Indiscutivelmente a presença-da UFSC 
foi muito bem vista no contexto nacional onde os professores 
Erni José Seibel e Pedro António Vieira particíparam como 
palestrantes do encontro. 

O CAAD/UFSC era o representante do Estado de Santa 
Catarina no contexto nadonal e após o encontro, conforme 
assembléia, passou a ser representante dos Estados de Santa 
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Levando em conta 
o grande auge e organização da UFSC no contexto nacioiial, 
estamos trabalhando para que no próximo encontro possamos 
lançar a pr.oposta de trazer para o CAAD/UFSC a sede da 
Secretaria Executiva Nacional - SENEAD~ órgão coorde
nador de todas as r~gionais do Brasil. 

Conforme av3.1iação do Guia do Estudante - GE da 
Editora Abril, nosso curso de AdministraÇão encontra-se' en
tre o.s seis melhores do Brasil, possuindo quatro estrelas, res
pectivamente l\rri conceito de muito bom. Aqui estamos lutan
do para alcançar os melhores resultados possíveis. 

Gostaríamos de agradecer a atenção dada pelo senhor 
e secretários e pedir o apoio para que possamos engrandecer' 
o nome da UFSC em todo o Brasil. 

Atenciosamente, Alexandre Marino Costa, Pres. CAAD/ 
UFSC- Repres. Regional Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃÉS (PSDB -BA. Pronuncià 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
em nosso País, a cada mês do presente ano, temos assistido 
à divulgação de excelentes números de nossa balança comer
cial pelo DECEX - Departamento de Comércio Exterior 
do Ministério da Economia, bem como de nossas reservas 
cambiais pelo DEPIN -Departamento de Operações Inter
nacionais do Banco Central. . - -

A obtenção desses resultados favoráveis pode ser expli
cada por algumas variáveis positivas combiriadas entre si. A 
taxa de câmbio comercial vem contribuindo para manter a 
competitividade das exportações brasileiras. 

Também as medidas de apoio à exportação tiveram efei
tos favoráveis sobre os saldos positivos da balança comercial. 

A expressiva entrada de dólares deveu-se em grande parte 
à política monetária do Governo. As altru; taxas de juros têm 
estimulado os exportadores a vender dólares antecipadamente 
e a usar os cruzeiros obtidos para pagar dívidas ou para aplicar 
no mercado financeiro. Também o diferencial existente entre 
os juros praticados aqui e os externos tem sido francamente 
favoráVel à chamada de capital dos investidores para o Brasil. 

O grande volume de investimentos estrangeiros tem aju
dado também a engordar o superávit de capitais externos. 
Aumentou a emissão de papéis por empresas brasileiras no 
mercado externo - bónus colocados por bancos e com.merclal 
pepers emitidos por empresas brasileiras-, cresceu a entrada 
de recursos para aplicação em nossas bolsas de valores e houve 
incremento das aplicações diretas no setor produtivo. 

O Governo tomou várias medidas para abrir a economia 
nacional ao exterior: levou avante o seu programa de privati
zação e negocioU um acordo com os bancos credores para 
a dívida externa. O resultado de todas essas medidas foi a 
manutenção de elevadas reservas internacionais que hoje su
peram US$21 bilhões no conceito de caixa (disponível no 
curto prazo) do Banco Central. · 

É importante observar que o superávit de nossa balança 
comercial está ocorrendo num momento de recessão econó
mica nos grandes parceiros comerciais do Brasil, e quando 
se verifica uma queda dos preços internaciOnais de commo
dities. O café está entre os produtos de Pior desempenho 
na_se~est~e passado. Tanto a Comunidade Económica Euro
péia, quanto os Estados Unidos e alguns países asiátícos estão· 
comprando menos do que em 1991. 

Em co:q1pensação, a supervalorizaçáo da moeda argentina 
tem barateado sobremodo os produtos brasileiros, a tal ponto 
que a Argentina já se tornou o nosso segundo cliente no 
comércio internacional. 

Observa-se ainda que o crescimento de nossas vendas 
ao exterior se concentrou noS Produtos manufatura"dos, espe
cialmente laminados, planos, automóveis; gasolina e sUCo de 
laranja. 

Do lado das importações!-'é preciso reconhecer que elas 
têm se mantido num patamar bem modesto: há seis meses 
que se estacionaram por volta de US$1,5 bilhão. O pequeno 
volume das importações pode ser atribuído ao desaquecimento 
da demanda e ao baixo nível dos investimentos. 

Ainda, Srs. Senadores, deve-se mencionar que os....nego
cios das en;tpresas brasileiras no exterior não têm sido prejudi
cados pela crise politica e económica interna. Pelo contrário, 
nos primeiros seis meses deste ario, as linhas de crédito de 
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curto prazo para exportação aumentaram e se tomaram mais 
estáveis com prazos de pagamento dilatados, de 60 para 180 
dias. 

Esses bons ventos externos no primeiro semestre do cor
rente ano podem ser assim resumidos: o comércio exterior 
brasileiro -conseguiu um superávit de US$7 ,54 bilhões contra 
US$7,07 billióes apurados no mesmo período de 1991, ao 
qual convém acrescentar, através do mercado financeiro, o 
ingresso de US$9,56 bilhões contra US$5,05 bilhões regis
trados no mesmo período de 1991. _ 

Até julho, o superávit da balança comercial era de 
US$8,809 bilhões. Informa-se que o superávit de agosto ficou 
em tomo de US$1,4 bilhão, elevando o superávit acumulado 
nos oito primeiros meses de 1992 para mais de US$10 bilhões. 

Para que essa análise seja completa, faz-se necessário 
verificar agora a outra faCe -da moeda. Em outras palavras, 
qual tem sido o custo para o superávit na balança comercial 
e o grande aparte de capitais externos'? 

Ao mesmo tempo que engorda o saldo cambial do País, 
por outro lado a forte entrada de dólares cria alguns proble
mas. O Governo é obrigado, para converter os dólares que 
chegam, a emitir cruzeiros. Na tentativa de retirar os cruzeiros 
de circulação, para evitar que eles sejam usados no consumo 
e puxem a inflação, o Governo tem -de emitir títulos, sobre 
os quais incidem juros. . . . 

Além disso, boa parte do saldo cambial refere-se a adian~ 
tamentos sobre exportações que podem ou não se concretizar. 
Se as exportações não se verificarem de fato, os dólares saem 
da mesma fonna pela qual entraram, sem reforçar as reservas 
e, ainda pior, após mantidos à custa de jUros altos. 

A entrada de recursos como investimento pOCle ser atri
buída à especulação. Todos sabemos que o dólar no mercado 
paralelo ficou com seu valor abaixo do comercial durante 
certo período; pelo menos, nessa época, houve um incentivo 
para se remeter dinheiro pelo black e fazê-lo retomar como 
investimento, pelo câmbio comercial. A moeda, então, era 
vendida por um preço superior ao do black e o especulador 
ficava com a diferença. 

No seu rígido controle do mercado do dólar, o Banco 
Central vem realizando leilões de venda de dólar comercial 
junto às instituiÇões dealers, toda vez que se verifica uma 
tendência altista no preço da moeda no mercado paralelo. 
Apenas em 17-6-92, o Banco Central teria vendido entre 
US$500 milhões e US$1 bilhão no mercado de câmbio comer
cial para atender à demanda de multinacionais, exportadores 
e bancos, que correram em direção ao dó~\por conta exclusi
vamente dos boatos de que seria inevitáfe-1 a dolarização da 
economia. 

Não há dúvida, Sr. Presidente, de ·que temos assistido 
a iniciativas desse tipo sem estrangulamentos na área do Câm
bio. Entretanto, é lícito indagar se, num panorama de taxas 
de juros mais baixas, recomposição do poder aquisitivo e· con
seqüente reaquecimento do mercado _n_acional, será possível 
controlar a inflação, sem afetar o câmbio. Ou seja, nossa 
dúvida é: conseguirão as autoridades compatibilizar essa estra
tégia com uma eventual retomada do crescimento da economia· 
brasileira? Acreditamos ·que não. 

Não podemos deixar de citar que a situação cambial, 
embora favorável, póe em evidência a fragilidade de nossa 
economia. 
, O aumento de nossas exportações não resultou de maior 

competitividade, mas, sim, foi devido à enorme retração- de 
nosso mercado interno. 

O_ nosso superávit contiiitiado na balança comercial de
veu-se, em parte, às nossas baixas importações. Não só o 
nosso protecionismo é muito forte, como também a recessão 
não contribui para favorecer compras no exterior. 

Os altos superávits comerciais implicam custos elevados 
para a sociedade brasileira. Derivam diretamente de uma poli

" tica de extrema contenção da demanda interna e corrosão 
doS salários reais. Nessas circunstâncias, a área de exportação 
tem aparecido como alternativa à crise interna. 

Os saldos comerciais elevados causaram impactos mone~ 
tários desfavoráveis, I~vando o Governo a enxugar a liquidez 
interna mediante o aumento de seu endividamento junto ao 
setor privado, comprometendo a meta de equilíbrio das contas 
públicas e elevando as taxas de juros para facilitar a colocação 
de seus títulos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o quadro das transações 
externas é momentaneamente satisfatório, suas debilidades 
nãO devem ser encobertas. O verdadeiro desafio de uma polí
tica económica consistente ·é a manutenção de saldos comer
ciais ajustados aos compromissos externos do País, ao mesmo 
tempo que se promove um processo de retomada_ do nível 
de atividades. 

Até esse instante, receamos que Os resultados económicos 
aqui tratados sejam discutíveis e passíveis de uma reversão, 
se agravada a crise política que atormenta o País. 

Muito obrigado! 

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

Nada mais havendo a tratar, a PresidêD.cia vai encerrar 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 76, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. "336, b, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno ún.ico, do Projeto de Decreto Legis
lativo n<?-76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henri
que C3rdoso, que susta a aplicação do caput do art. 13 da 
Lei Delegada n• 13, de 41 de agosto de 1992, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Mansueto de Lavor, favorável, nos termos de Substitutivo 
que oferece. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 40, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,- c., do 
Regi'>'ento Interno.) 

Votação, em turno únicó, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 40, de 1992 (n' 2.629/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da 
15• Região, com sede em Campinas (SP), e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER, favorável, proferido em Plenário, Relatei: 
Senador Beni V eras 
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-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 46, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,_ c, do 
Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 46, de 1992 (n' 2.627/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do_ Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional d~_ Trabalho 
da 10~ Região, com sede em Brasília -DF, e dá outras 
providências. (Dependendo de Parecer.) 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 54, DE 1992 

(Em regim-e de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Leí da Câmara 
n' 54, de 1992 (n' 1.956/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Ministério Público Federal, que dispõe sobre os cargos 
de carreira do Ministério Público do Distrito FeQeral e Territó
rios, e dá outras providências. (Dependendo de Parecer.) 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA_ 

N• 70, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 33f?, ~' do 
Regimento Interno.) 

Discussão, em turno ú.nico, do 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 compo
sição e a competência do Conselho da Justiça Federal. (Depen-
dendo de Parecer.) -

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 318, DE 1991-Complementar 

Votação, em turno único, do Projeto de·Lei do Senado 
n~' 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mau
rício Corrêa, que determina os casos em _que aS "forças estran
geiras possam transitar pelo território nacibri31 ou nele perma
necer temporariamente, mediante permissão do Presidente 
da República, independente da autorização do Congresso Na
cional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, 
inciso II e 84, inciso XXII, da Constituição Federal, tendo .· 

PARECER, sob n' 285, de 1992, da Comissão 
-De Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável 

ao Projeto com Emendas que apresenta de n\"l 1 a 3-CRE, 
e voto em separado do Senador Jarbas Passarinho. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N9 65, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 65, de 1992 (n' 78/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o .texto do Protocolo Q.e Emenda ~o _artigo 50 
(a) da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, con
cluído em Chicago, em 7 de dezembro de 1944, tendo 

PARECER favorável, sob n' 292, de 1992, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional .. 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 112, DE 1991 

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

De autoria do Senador Nelson CarneirO, que determina 
a ínstalação de equipamentos antipoluição em veículos auto
motores de uso urbano. (Dependendo de Parecer.) 

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

(Levanta-sê a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 25, DE 1992 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista 
o que consta do Processo n? 010313-92-3, resolve transferir 
o servidor CARLOS ANTONIO ISAC, ocupante da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo- Área de Segurança, 
Classe Especial, Padrão III, para a Categoria Funcional de 
TécniCo- Legislativo -Área de Processo Legislativo, Classe 
Especial, Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, de acordo com o disposto no art. 23. § 1?, da Lei n~' 
8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no art. 418, inciso I, 
do Regula_mento AdministratiVO do Senado Federal. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1992. - (Seguem-se 
assinaturas) 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
176~ ReuniãO 

·-Às dez horas do dia vinte e _oito de julho de hum mil 
novecentos e noventa e dois, na sala de reuniões da Primeira 
Secretaria, em sua centésima septuagésima sexta reunião, sob 
a Presidência do Excelentíssimo Senhor Senador Dirceu Cai"~ 
neirO, Primeiro Secretário e Presidente do COnselho de Super
viSão do Cegraf e as presenças dos Conselheiros António Men
·des Canale, Rubem Amorese, José Ribamar .Duarte Mourão 
e Agaciel da Silva Maia, reuniu-se o Conselho de Supervisão 
do Cegraf. Abrindo a reunião o Senhor Presidente colocou 
em discussão a Ata da Reunião anterior, tendo sido a mesma, 
após a leitura, aprovada por unanimidade. O S_enhor Presi
dente solicita ao Conselheiro José Ribamar Duarte Mourão 
parecer sobre o Processo n? 0267/92-9, que trata da Concor
rência n~ 2/92, para venda através de contrato de papéis inserví
veis. O Sr. Relator discorre longamente sobre o assunto, apre
sentando parecer da Assessoria Jurídica e da Diretori.a Execu
tiva do Cegraf, que se manifestaram pela legalidade da Con
corrência, vez que o processo transcorreu "limpo e transpci
re.nte", devendo o mesmo ser adju_dicado na forma da lei 
e do Edital que o regem. Após discussão, a Concorrênda 
foi homologada pelo Conselho de Supervisão. O segundo as-· 
sunto da pauta trata do Processo n~' 00285/92-7, que trata 
do Processo disciplinar incümbido de apurar fatos caracte
rizados como falta grave pelo servidor do Cegraf, Edson Pei."ei
ra da Cruz, matrícUla n~ 1056. O Relator do processo, Conse
lheiro Antonio ~fendes Canale apresenta seu parecer~ .r~~gg
nando várias irregularidades cometidas pelo referido servidor, 
que foram apontadas pela Comissão de Processo Disciplinar 
em seu relatório final, que concluiu sugerindo que a sua demis
são, "vez que infringiu os dispositivos estatutários tipificados 
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como abandono de cargo e inassiduidade habitu-al". Depois 
de discutido o assunto, todos os conselheiros se manifestam 
favoráveis ao Parecer do Relator pela demissão do servidor. 
Será encaminhado o processo à Presidência do Senado para 
elaboração de A to específico de demissão a ser assinada pelo 
Sr. Presidente do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar 
o Senhor Presidente encerra a reunião e eu, Valdeque Vaz, 
Secretário, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada 
será assinada por todos os presentes. 

Brasília, 28 de julho de 1992. -Senador Dirceu Carneiro, 
Presidente- Rubem Amorese, Conselheiro- Antooio-Men~ 
des Canale, Conselheiro - José Ribamar Duarte Mourão, 
Conselheiro - Agaciel da Silva Maia, Conselheiro. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS-
21' REUNIÃO, REALIZADA EM 

18 DE AGOSTO DE 1992 

Às dez horas e trinta minutos do dia dezoito de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois, na sala de reuniões da 
Comissão, Ala Alexandre Costa, sob a Presidência do Senador 
Raimundo Lira, com a presença dos Senhores Senadores Elcio 
Álvares, José Eduardo, ionas Pinheiro, Ronan Tito, César 
Dias, Valmir Carnpelo, Pedro Simon, Mário Covas e Meira 
Filho, reúne-se a Comissão-de Assuntos Económicos. Deixam 
de comparecer os Senhores Senadores Aluízio Bezerra, Couti~ 
nho Jorge, Nabor Júnior, José Fogaça, Ruy-Bacelar, Ronaldo 
Aragão, G-uilherme Palmeira, Henrique Almeida, Dario Pe
reira, Marco Maciel, José Richa, Beni V eras, Levy Dias, Nel
son Wedekin, Maurício Corrêa, Júnia Marise, Albano Franco, 
Moisés Abrão, Esperidião Amin e Eduardo Suplicy. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os 
trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada por aprovada e, a seguir, comunica que a reunião 
destina-se às exposições-dos Senhores Marcelo Viana E_st_evão 
de Moraes, Diretor do Departamento Nacional de Relações 
do Trabalho; Wilen Manteli, Vice-Presídente da Associação 
Brasileira de Terminais Privativos; Juan Clinton Llerena, Vi
ce-Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, 
representando a Confederação de Associações Comerciais do 
Brasil; João Batista Quintas, Presidente da Federação Nacio
nal dos Portuários e Mário Teixeira, Presidente da Federação 
Nacional dos Conferente·s e Consertadores de Carga e Des
carga, Vigias Portuários e Trabalhadores de Bloco, sobre o 
PLC n9 66/92, que "dispõe sobre o regime jurídico da explo
ração dos portos ·organizados e das instalações portuárias e 
dá outras providências". Prosseguindo, Sua Excelência conce
de a palavra ao Senhor João Batista Quintas, para qUe teça 
suas considerações a respeito do Projeto. Encerrada a exposi
ção, o Senador Ronan Tito sugere que O tempo estijjulado 
para o pronunciamento dos Senadores convidados seja rig'oro
samente respeitado. O Senador Elcio Álvares, após argumen
tar que a exposição do Senhor João Batista Quintas foíeXtfC
mamente suscinta, sugere que o número de expositores Seja 
reduzido na próxima audiência, de modo a facilitar os debates, 
tendo em vista a importância da matéríá. O Senhor Presidente 
esclarece não ser possível acatar a sugestão do Senador Elcio 
Álvares~ uma vez que as audiências foram pfeviiirilenfe agen
dadas e, dando prosseguimento aos trabalhos, passa a palavra 
aos demais palestrantes~ Senhores Marcelo Via_na __ Estevão 
de Moraes, Wilen Manteli, Mário Teixeira e Juan Clinton 
I..J..erena concedendo para cada explanação o tempo de, cinco 

míilüt6s. -Encerradas as exposições, o Senhor Presidente co
munica que distribuirá entre os senhores convidados e os se
nhores membros da Comissão um quadro comparativo da 
matéria -por ele elaborado quando ainda era o seu relator. 
Sua Excelência anuncia aiitda que a próxima ieuniáo destinar
sewá à continuação da discussão do PLC n9 66/92, relativo 
aos Portos e contará com a presença dos seguintes expositores: 
Roberto Macedo, Secretário Nacional de Política Económica; 
Jorge Gerdau Johannpeter, Presidente das Associações dos 
Siderúrgicos Privados; Sérgio Salomão, Presidente do Sindi
cato -dos Armadores Nacionais; Luiz Braga, Presidente da 
Federação Nacional dos Estivadores e Edson Caetano da Sil
va, Representante dos Estivadores de Vitória-ES. A seguir, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Mário 
Covas, que faz uma pequena demonstração a respe"ito do fun
cionamento dos portos, a fim de facilitar a compreensão dos 
senhores membros da Comissão a respeifo dos termos téCnicos 
contidos no PLC n"' 66/92 e utilizados pelos senhores exposi
tores. EnCerrada a explanação do Senador Mário Covas, o 
Senhor Presidente_franqueia a palavra aos Senadores que quei
ram interpelar os senhores convidados. Usam da palavra os 
Senadores Elcio Álvares, Ronan Tito,- -César Dias e Mário 
Covas. Não havendo mais quem queira discutir e, nada mais 
havendo a tratar, O Senhor Presidente, Senador· César Dias 
-que assumiia os trabalhos durante os_deb_a.tes -,agradece 
a presença dos senhores convidados, declarando encerrada 
a ·reunião àS quatorze horas e quinze minutos, lavrando eu, 
Dirceu Vieira Machado Filho, a presente Ata que, lida e 
aprOvada, será assinada pelo Senhor Presidente. -Senador 
Raimundo Lira, Presidente. 

ÍNTEGRA DO APANHAMENTOTAQUIGRÁFICO 

Anexo à-Ata da 21• Reunião da Comissão de Assuntos 
EconómicoS,_ realizada em 18 de agosto de 1992, às _9.ez horas, 
referente às exposições dos Senhores Marcelo Vian~ Estevão 
de Moraes, Diretor do Departamento Nacional de Relações 
do-Trabalho, Wilen Manteli, Vice-Presidente da Associação 
Brasileira de Terminais Privativos, Juan Clinton Llearena, 
Vice-Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, 
representando a Confederação de Associações Come~ais do 
Brasil, João Batista Quintas, Presidente da Federação Nacio
nal dos Portuários e Mário Teixeira, Presidente da Federação 
Nacional dOs Conferentes e Consertadores de Carga e Des
carga, Vigias Portuários e Trabalhadores de Bloco, sobre o 
PLC n• 66192, que "dispõe sobre os regime jurídico da explo
ração dos portos organizados e das instalações portuárias e 
dá outras providências", que se publica devidamente autori
zada pelo Senhor Presidente, Senador Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Srs. Senado
_tes, vamos iniciar a 21 ~ reunião da Comissão de Assuntos 
Económicos. O assunto em pã.uta é o projeto de modernizaÇão 
dos portos. 

-- -Vamos ouvir hoje e na próxima quinta-feira, em audiência 
pública, as principais entfdades e representações envolvidas 
no projeto. Após essas audiências, naturalmente, todas as 
pessoas e entidades interessadas no projeto poderão procurar 
diretamente o Relator do projeto. Senador José Eduardo. 

Vamos compor a Mesa, para-ffliciar os nossos trabalhos. 
Convidamos o Sr. João Batista Quintas, Presidente da 

Federação Nacional dos Portuários, o Sr. Marcelo Viana Estê
vão de Moraes, Diretor do Departamento Nacional de Rela-
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çóes do Trabalho; Sr. Juan Clinton Lerena, Vice~Presidente 
da Associação Comercial do Rio de Janeiro, representado 
a Confederação de Associações Comerciais_do Brn.:;il, Sr. Wi
len Manteli, Vice-Presidente da Associação Brasileira de_ Ter
minais Privativos, e o Sr. Mário Teixeira, Presidente da_Fede
ração Nacional dos Conferentes e Consertadores de Carga 
e Descarga, Vigias Portuários e Trabalhadores de Bloco. 

O Sr. Geraldo Vieira está em Nova Iorque. Portan,to, 
não tinha condições de comparecer a esta audiência. 

Vamos _organizar os trabalhos da seguinte maneira: cada 
um dos senhores que compõem a Mesa disporá de dez minutos 
para fazer uma rápida exposição e, concluídas as exposições, 
passaremos aos debates. 

Passamos a palavra ao Sr. João_Batista Quintas, 

SR. JOÃO BATISTA QUINTAS-Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, demais presentes no plenário, meu nome é João 
Batista Quixitas Filho. Sou Presidente da Federação Nacional 
dos Portuários, que representa todos os empregados das com
panhias docas, portanto, das empresas estatais -que adminis
tram os portos no BrasiL Além desse.s empregados, represen
tamos também uma parte dos trabalhadores avulsos, em capa
tazia, nos portos em Manaus, ReCife, Fortaleza e Salvador. 

Em primeiro lugar, gostaria dt;:_ dizer que a _federação 
Nacional dos portuáriOs, portantO, os- portuários do Brasil, 
entende que essas muUanças são extremamente benéfiCas para 
o sistema. Não somos contra elas; pelo contrário, entendemos 
que realmente o sistema portuário nacional carece de mudan
ças estruturais profundas no sentido de dinamizar esse- pro
cesso. 

Entendemos, também, que esse projeto é necessário e 
que é preciso_ discuti-lo o_ mais rápido possível, desde que 
essa agilização não prejudique o debate que efetiVãmente deve 
haver sobre os portos no sentido de se tomar alguns cuidados 
em relação a isso. 

O fato de sermos a favor de mudanças e de não desejar
mos a postergação de uma solução referente aos portos não 
quer dizer que compactuamos com as duas questões. 

Primeíió, Com a tentativa--que se faz de eleger os portuá
rios como os verdadeiros culpados por problemas que hoje 
eXístem itos portos. --- --

Em segundo luga_r, __ t;fe_~e _ha_v~_! __ l!l~or aprofundamento 
da discussão sobre alguns aspectos institucionais~~ Nós, por 
sermos empregados de empresas estatais, temos algumas preo
cupações a respeito da administraÇão jxlrhiáfia ôos pOrtos 
públicos. 

Muitas vezes isso é confundido com o acirramento no 
debate idçológico, ·o qüe, absolutamente, não é verdade. O 
que gostaríamos de ressaltar são algumas preocupações com 
a coisa pública. Entendo_ que o Congresso Nacional - per
doem-me essa observação - tem obrigação de zelar pelo 
património público, que foi construído ao-longo de centenas 
de anos e carece de maior preocupação quanto a algumas 
questões que çxplicitarei. 

Eu disse ainda há pouco que o projeto da Câmara não 
é o ideal, não é o que desejamos. É forçoso __ r_econhecer·alguns 
aspectos importantes, alguns contos positiVoS que ele traz, 
embora de maneira alguma, com isso,- queiramos dizer que 
esse projeto é o que veríamos aproVado com tranqUilidade. 

Eu destacaria como aspecto positivo três questões.-Entre 
elas, a constituiçãO da CAP, organismo intermediário que 
faz com que as administrações portuárias saiam- do jugo do 
Go:verno Federal. 

Muita gente pensou que a extinção da Portobrás traria 
a descentralização desejada, mas isso não aconteceu. O centra
lismo continua; nas administrações portuárias, contínuam ar
raigadas determinações do _Governo Central. 

A constituição da CAP, com a participação dos trabalha
dores, empresários e Governo, buscando, regionalmente, so
lução para os problemas portuários, é um ponto bastante posi-
tivo dõ projeto. · _ 

~·· · ·É lógico que temos o pleito de que a CAP seja tripartite. 
Entendemos que, com eqUidade de representação, a discussão 

. _fl.Qiria muito melhor do que se houver o domínio de determi
nado bloco. É enganoso dizer que não existe dupla represen
~ção dos. empresários, porque existe dualidade de interesse. 
Is~ não é verdade. Sabemos que, no final,_a classe empresarial 
tenderá a se unir em relação a determinadas propostas. É 
normal que isso aconteça. Poi isso, embora reconheçamos 
que a CAP é um aVanço, pleiteamos que ela seja efetivamente 
consagrada como tripartite. 

Outro ponto é a participação de um representante dos 
empregados no Conselho de Administração de nossas empre
sas. Isso é fundamental. Não somos convidados para participar 
da discussão dos problemas portuários. Hoje as administra
ções portuárias dizem que o empregado deve trabalhar e não 
ficar dando palpite em coisa que não é do seu interesse, quan
do, pelo contrário, temos reiteradas vezes, nas administrações 
portuárias, levantado vários problemas em relação contratos 
mal feitos, prejudiciais aos interesses da companhia, prejudi
ciais. portanto, aOs interesses da sociedade como um todo. 
Temos fei~o denúncias, "inclusive, de aproveitamento de mão
de-obra de terceiros. Precisamos, efetivamente, dar conta dis
so, porque o volume de pessoas que adentram as empresa·s, 
inchando os quadros de pessoal, faz com que muitas vezes 
_se pense que é o empregado portuário que está inchando 
as empresas quando isso absolutamente não é verdade. É 
afravés da prestação de contrato_ de terceiros que se incha 
determinados quadros, aumentando profundamente o nível 
de despesa com o pessoal e, logicamente, trazendo vários 

_ problemas para o equih'brio entre receitas e despesas dessas 
administrações portuárias. -

Destacamos, como importante o fato da dragagem passar 
·a ser agora da responsabilidade da União. Isso é extramente 
importante, porque no mundo inteiro é assim. Achamos que 
este é um avanço importantíssimo, fundamental. Se quisermos 
modernizar realmente os portos , passa necessariamente, por 
essa discussão, a União assumir essas despesas com a draga
gem. 

Terfa;.._.,..,s, também, um pleito a fazer em relação a issõ 
daí. O Governo tem hoje à sua disposição e, irifelizmente, 
esta vinculado à Companhia Docas do Rio de Janeiro - digo 
infelizmente porque a Companhia Docas_ do Rio de Janeiro, 
não foi criada com esse intuito, mas com o intuito de admi
nistrar e gerenciar os portos do Estado do Rio de Janeiro. 
Portanto, não tem nada a ver com administrar dragagem. 
A extinta Companhia Brasileira de dragagem e todo o seu 
acervo foi passado para a Portobrás, e com o final desta estatal 
foi repassada para a Companhia Docas do Rio de Janyi-(o. 
Esse património é fabuloso, independentemente -de- eêíuipã

-mentos, 1emos pessoal treinado. Para que os senhores_ tenham 
_1J111ª- idéia do potencial acumulado Uessaempresa- inclusive,· 
_ela ganhou, há alguns anos, uma concorrência intemá.cional, 
no Canal de Suez, quer dizer, é um pessoal altamente treinado. 
E, infelizmente, todo esse património, tanto de equipamentos, 
quanto de. pessoal, está sendo deteriorado. E no momento 



Setembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 24 7705 

em que o Governo reconhece que cabe a ele bancar essa 
infra-estrutura de dragagem, nada mais lógico que ele reunisse 
esse acervo, que ainda hoje existe, para que a CBD pudesse 
vir, como companhia, como uma empresa mista, prestar servi-
ço ao Gove}rtb. ·-

Há algum tempo, lendo na revista Portos e Navios, o 
Presidente da Bandeirantes, que é a única companhia que 
opera no setor de dragagem nacional, disse o _seguinte:-
Nós respondemos por 9% do volume de dragagem no Brasil e, a curto prazo, não temos condição de absorver mais do 
que isso". Então; se hoje o Governo ·despreza esse património 
da CBD, o que logicamente irá ·aconteCer? Irá acontecer que 
o Governo, a fim de bancar isso daí, irá trazer 'dragas holan
desas, dragas do exterior, pagando ao preço de dólar, aumen
tando tremendamente as despesas em relação a essa questão 
da infra-estrutur~. É lima preocupação que colocamos, e en
quanto cidadãos brasileiros, achamos_ que é de responsabi
lidade nossa alertar para isso. Existe um património técnico, 
existe equipamento; é só a vontade política de se remontar 
isso aí, criando uma empresa mista no sentido de reorganizar 
todo esse setor de dragagem. 

São eSs.es os três aspectOs que --procurei ressaltar ciimo 
aspectos positiVos· em i"elação a questão do projeto; Agora, 
precisamos melhorar algumas questQes. Esses são os._ pontos 
fundamentais em que acreditamos que efetiVam(mte os Srs. 
Senadores devem se preocupar porque são questões funda
mentais não só para ·nós, maS para todos que se preocupam 
com a questão portuária no Brasil. 

Já citei o problema da C3p~Tripartite, é uinà -questão 
importante para nós. Nós entendemos também, não somos 
contrários ·a que haja o _arrendamento- das_ áreas dos portos. 
A única-coisa que entendemos -seja uma· questão importante 
é que esse arrendamento das áreas portuárias deve existir 
mas somente depois de _feito um plano de zone_amento e desen
volvimento dos portos, para que possamos detectar cada admi
nistração portuária, cada Cap. dçtectar quais são as áreas 
de interesse dos pOrtós, quais são as áreas que efetivamente 
vão merecer investirrieiitoS piíbliCoS, quais sãO á~fãrea:~n:iue 
podem ser arrendadas. 

Existe uma preocupação enorme dos empregados em que 
de repente, num processo licitatório qUalquer, seja entregue 
à inídãtiViipnVaaa-=--=-por exemplo, o DECON, no RiO de 
Janeiro: que de repente é responsável por 15% ou 20%. da 
receita operacional da Companhia Docas do Rio de Janeiro. 
Ora, se isso ocorre~ estamos de alguma maneira, inviabili
zando a administração portuária, estamos de_ alguma maneira, 
inviabilizando a questão do porto públifi:que deve funcionar 
e competir com os terminais privativoS -e~ os terminais~arr~n-
dados .. _ . . , ~. ·-

ESSa é a preocupação, que o arrendamento se dê somente 
depois desse plano de zoneam.ento e desenvolvimentO: É uma 
questão fundamental, se quisermos, efetivamente, de maneira 
séria,· discutir a questão portuária- e promoVer o âesenvol-
vimento dos portos. _ 

O terceiro problema que colocaria é-iiitfpleito no sentido 
de que só pudesse ser operador portuário qUem fosse- oS titU~a
res das instalações. Ora, O que se -pretendeu? O ál'gutrtento 
sempre usado é que deveria se promover uma competitividade 
grande entre os terminais priVativoS,- as áreas arrendadas e 
a administração portuária. Entendemos que, efetivamente, 
deve haver, sim, até porque qüeremos provar êjue ·o porto 
público é -viável, desde que haja moralidade, desde que l!aja 
profissionalismo dos nossos dirigentes. -

Então, essa concorrência é salutar. Agora. dentro do 
porto público ainda se c.oloca a figura do_operador portuário, 
que é extremamente danosa, é uma figura_ que não traz ne
nhum benefício. No intuito da competitividade, ela é uma 
figura que só aparece no porto público e não no terminal 
arrendado; no terminal optativo não existe a figura do opera
Por portuário. O operador portuário é o próprio terminal. 

Creio _que ess_e operador portuário, -na medida em que 
ele não detém as instalações portuárias, simplesmente vai tirar 
a carga de dentro do navio e colocar em terra, entregando 

-à administração- do porto para que ela guarde essas merca-
---dorias, para que ela assuma, inclusive, problemas de avarias, 

problemas de faltas etc; 
Portanto, é extremamente desnecessária essa fig tira do 

operador portuário e, inclusive, colocamos aqui uma questão 
importante: se cada dono de mercadoria, de repente- dentro 
de um porão de navio vem 5, 6, 10. 15 consignatáriOs- .:__: 
for um operador portuário e resolver operar no mesmo porão, 
ao mesmo tempo, os senhores imaginam que não vai se ganhar 

, absolutamente nada em produtividade, não vai se ganhar abso
lutamente nada em termos, inclusive, financeiros e de lucro 
porque o tempo que se vai levar é uma verdadeira balbúrdia, 
tanto a bordo quando em terra na questão da separação das 
cargas de 15 consignatários, 15 operadores operando ao mes
mo ~empo. É_uma preocupação que _colocamos. Isso merece 
um-tratamento melhôr. Soínos"contrários á figuia do operador 
portuário. No porto público dever ser operador portuário, 
deve estar credenciado somente a administração do porto para 

.. que efetivamente haja essa competitividade que se espera 
entre o porto público e os terminais. -- -

Outro problema que colocamos como de extrema impor
tância para nós é o registro profissional para todos os empre~ 
gados das administrações portuárias. É bom ressaltar que não 
estamos pedindo a estabilidade de emprego a todos os traba
lhadores. Não confundir o registro profissional com a_estabili
dad~ de emprego. A questão do quadro de pessoal das empre
.sas será objeto de estudo e pode haver até, num caso extremo, 
a questão das demissões, caso seja comprovado que efetiva~ 
meJ!te há excesso_ de pessoal. _ _ _ 

Estamos buscando o registro profissional para todos por
que em todo_ o ·mundo, onde essas mudanças ocorreram, o 
trabalhador foi protegido, não perdeu o seu mercado de traba

·lho e ficou garantido através_ de registro profissioiial o seguinte: 
.se amanhã ou depois, a docas mandou um empregado embora 
e ela necessitar de alguém para trabalhar na mesma função, 
é jUSto que esse que foi demitido por ter o registrO prOfissional, 

__ _t~nha precedência sobre qualquer um outro. Entendemos a 
que esse registro profissional deve valer como uin a-ntecedente. 
quer dizer, como uma determinada garantia de que não haverá 
enxugamento e não se elegerá o trabalhador como culpado, 
reduzindo-se a folha de pagamento, imaginando_ que a folha 
de pagamento é a única responsável pelo problema de despesa 
nos portos. 

·- ISso não -é "ãbsoluiamente verdãde. 
____ -~~-~~o ~_<:>~yer esse registro profis-Sional a to_dQs_ oS traba
lhat1.ores~ vamos Crlãr--UID problema -sério nos portos porque 
estaf!l'!S, in~lus~.~~· discrimina~4~ ~_área '?P_era~ion~l da á~·ea 
admm1strat1va ~a área de manutenção, com ameaça de jogar
mos na rua empregados com 15 ou 20 anos - somos urna 
categoria velha. Há mais de 10 anos, seguramente, não entra 
ninguém nos portos, a maioria dos portuários tém, hoje, entre 
15_ e 20. anos. Essa_ quest_ão do registro profissional a t9dos 
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os empregados é fundamental para tranqüilidade dos atuais 
empregados das administrações portuárfãs~ ---

Uma outra questão é reestrUtUrar--o acerVO-da extinta 
CBD. Já havia falado sobre isso. Gostaríamos também de 
ressaltar que entendemos que o 'órgão gestor de mão-de-obra 
tem que ser necessariamente paritário. ESHcé- uma questão 
importantíssima-; fundamental. O companheiro Mário, prova
velmente, irá tocar nesse assunto e expor até de maneira, 
talvez, um pouco mais clara. De qualquer maneira ela inte
ressa, também, a nós dos Sindicatos das Administrações Por
tuárias na medida em que a nossa mão-de-obra, capatazia, 
pode se tornar também avulsa, caso haja um processo de 
demissão. 

Quero dizer, para encerrar, o seguinte: se desejamos com
petitividade -e nós desejamos competitividade entre as admi
nistrações portuárias-e ·os termin-ais-, dois pressu()ostos são 
básicos para que a administração portuária tenha condição 
de promover essa saudável competitividade: uma efetiva des-
centralização administrativa e geteilcial das administrações 
portuárias. Isso é básico. Não se pode, hoj«?, para trocar uma 
cadeira de lugar, ter que consultar Brasília. É um ab_surdo 
que isso daí continue ocorrendo e toda a extinção da PORTO
BRÁS foi feita com esse objetivo e até hoje rião se- avançou 
um milímetro. 

Continua tUdo centralizado e_ para haver competitividade 
é preciso descentralizar_ decisões. É preciso que o adminis
trador portuário, que está lá convivendo cóm o problema, 
tenha poder efetivo de- aecrsão em -re],ação a ·determinadas 
questões e, aí sim, se se cObrar resultados a esse administrador. 
Mas a descentralização deve existir. _ - _ 

E a outra questão, que é fundamental também, é o proble~ 
ma· da profissiOnãlii:açãõ dos quadros. Chega de colocarem 
dentista, médico como operador, como diretor de operações. 
Chega de colocarem pessoas desqualificadas, pessoas que não 
têm nenhuma afinidade com o setor, nenhuma afinidade com 
a atividade, indicadas muitas vezes por processos escuses, 
para administrarem os portos, porque o resultado no final 
das contas quem paga é o trabalho, e é um dos motivos pelos 
quais esse projeto está sendo_ colocado aqui, no Congresso 
Nacional. 

Quero agradecer a oportunidade e dizer que estamos 
à disposição, a Federação Nacional dos Portuários. 

Vamos distribuir um jornal daqui a pouco a todo~ os 
Senadores aqui presentes e nos colocamos aqui à disposião 
da Mesa e do Plenário. - -- -- -

Muito obrigado. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Tem V. Ex• 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, gostaria que 
V. Ex~ pedisse aos nossos depoentes que se mantenham dentro 
do tempo estrito. Porque, se são cinco depoentes, dez minutos 
para cada um, teremos cinqüenta minutos e isso vai nos levar 
até doze horas e trinta minutos. Seria bom que tivéssemos 
os debates e, depois, ·o plenário. Então que cada uin "ficasse 
adstrito aos dez minutos dado pela Mesa. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira} -Eu ia exala
mente reforçar essa posição e dizer aos Srs. Palestrantes que, 
se por acaso ficar ainda algUIÍl assunto -que não foi possível 

ser· colocado, durante os debates esses esClarecimentos serão 
feitoS. 

Concedo a palavra ao· Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, dentro da 
mesma linha de raciocínio do Senador RonaO:Tito, p3.rece-me, 
assisti com atenção a exposição feita agora, extremamente 
sucinta, nós, teremos cinco debatedores ~oje. Acho que o 
número foi excessivo, porque a abrangênCia de cada um em 
dez minutos - temos a experiência -, a exposição ficaria 
inteiramente sacrificada e dificultada. Talvez até certo ponto, 
a experiênccia de hoje é válida. Talvez nos próximos deJ:laters 
reduzíssemos o número de debatedores. Porque ouvi com 
atenção, houve objetividade, mas,. reahnente, dentro de dez 
minutos é impossível conter o pensamento, num projeto tão 
polêmico como este, e aí seria até desneceSSário a presença 
dos eminentes debatedores. Então, façO eSta colocação a V. 
Er', com muito respeito, para que na ·próxima audiência a 
respeito desse projeto fosse reduzido o número de cinco para 
três, facilitando assim sobremodo o debate. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Li_ta) ~ N_o_llre.Sena
dor, esta questão foi analisada com muito critério e n~s só 
poderíamos dispor desta semana, exatamente terça e q_u_rnta~ 
feira, porque na quarta-feira é dia da reunião da Coillls~ão 
de Constituição, Jus~iça e Cidadania e sempre temos o m~1or 
cuidado de não prejudicar aquela Comissão. E na próxtma 
semana haverá o grande debate nacional da CPI. Por isso 
que fizemos essa concentração nesses doi~ dias. . 

O SR. ELCJO ALVARES..,- Mas a verdade é que vamos 
sofrer um prejuízo. Só pela primeira expoSição aí, foi muito 
objetiva, muito direta. Não conheço., ainda, os outro~ debate
dores nas suas razões, mas me parece, acompanhei atenta
mente o relógio, ele falou cerca de vinte e três minutos._ 

O SR. PRESIDENTE (Raimu[\doLira) -Dezoito minu
tos. 

O SR. ELCJO ALVARES- Dezoito minutos. Mas den
tro de dezoito min~tos ainda ficoU faltandO átguroa coisa para 
ele complementar. Percebi que ele cortou o- assunto. A expo
sição foi muito clara. Cteio que foi bastante elucidativa. 

Então com todo o respeito, porque acredito que o senti
do, tambét'n, é o de couvocar todas as entid~des que estão 
dentro do debate, mas teríamos que examinar para não preju
dicar. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Na próxima 
-'~~quinta-feira vamos reduzir para quatro pessoas. -

Concedo a palavra ao Sr. Marcelo Viana Estevão de Mo
raes. 

O SR. MARCELO VIANA ES"rt.YÃO PE 1'40RAES 
-Sr. Presidente, Senadores, agradeço o CQDVite feito a m~nha 
pessoa para participar desta Mesa. Antes devo esclarecer que 
o representante do Governo que efetivamente acompanhou 
todos os passos das discussões foi o Dr. Çier~ldo _Vieira. Ele 
vem a ser Consultor Jurídico do Min~tério dos Transportes 
e Comunicações~ Eu e mais alguns representantes do Minis
tério da Economia participamos das discussões do projeto 

_ de lei, no sentido também de aperfeiçoar aqueles ass~mtos 
que diziam respeito aos Mini~t~ri9s Setoriais, _Sou D1~~~or 
do Departamento Nacional de Relações e Trabalho e tenho 
acompanhado essa discussão desde o início, _desde em. q~e 
foi discutido o Projeto de Lei o\' 8, ainda_no boJo da CoroJssao 
Federal da Desregulamentação. 
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O que deve ser assinalado aqui, é que mriitC,- provavel
mente este foi o projeto' de lei mais discutido n_os últimos 
tempos. Acompanhei não só as discussões em nível de Execu- _ 
tivo, como as discussões também que ocorreram no âmbito 
da Câmara Federal. E~ com certeza~ tanto empregadores, 
armadores, operadores, as administrações portuárias, o Poder 
Público, os trabalhadores das diversas categorias, tanto -o pes
soal da capatazia vinculados à Companhia Docas, quanto os 
trabalhadores avulsos, nas suas diversas categorias, todos eles 
tiveram a oportunidade de expor os seus pontos de vista e 
debater, e foi um debate exaustivo, cansativo. Pelo menos, 
parece que chegamos a um ponto de consenso, ou seja, a 
situação do porto não pode continuar do jeito em que se 
encontra hoje. T-emos que caminhar no sentido de proceder 
a transição de um modelo centralizado, marcadamente estatal, 
para um modelo centrado na descentralização, no estímulo 
a concorrência entre os diversos agentes intervenientes. Nesse 
sentido a proposta governamental - e acho que foi mantido 
sem ainda a proposta governamental, acho que foi mantido 
~9-~ _Q!'()je_tq_s_,_ q~ f~'::._a-=1!1- a_p!~!~~~~ p_~!~--~~_nos na Câmara 
dos. Deputados- se centra no estímulo à conCofiêD.CíáeD.ffe 
portos, a concorrência dentros dos próprios, entre os diversos 
arrendatários de instalações portuárias privadas e os diversos 
operadores portuários, e isso também se estende ao campo 
das relações de trabalho com a revisão do regime de organi
zação do trabalho, criando espaço para que haja também 
aí uma superação dos mecanismos de exclusividade que impe
dem a prevalência de mecanismos competitivos. Então, a dis
cussão deve se centrar dentro de uma perspectiva globalizante, 
considerando sempre a importância que essas transformações 
tenham para o conjunto da economia do País, principalmente 
à luz das transformações hoje em curso no cenário inteiria
cional, que exigem do País o incremento da competitividade, 
das suas relações com o espaço exterior, no sentido de que 
ele possa se afirmar ilesse novo_ quadro internacion_al como 
uma potência económica. 

Evidentemente, o grande elemento controverso em todo 
esse processo tem sido a questão das relações de trabalho. 
E toda essa discussão das relações de trabalho_ n&Q pode ser 
feita sem que consideremos as transformações hoje em curso 
no paradigma de relações e trabalho. 

Olha, estamos hoje num País democratizado, num País 
em que os trabalhadores têm direito à livre organização Siridi
cal, têm direito ao livre exercício de greve, portanto, num 
P"afs em que os trabalhadores conquistaram, progressivamen
te, condições ·de autotutela de seus interesses, ou seja, essa 
é a premissa básica para partirmos para· um modelo fundado 
na negociação. Temos hoje uma legislaçãod que, não só na 
área portuária, mas em diversos outros aspectoS, é ·muito ini
nudente. Ela restringe o espaço de autonomia dos agentes 
económicos_. Ao colocar essa "camisa-de-força", no que con
cerne às relações de trabalho para os diversos agentes, poda 
e restringe muito a capacidade de adaptação dos agentes eco
nómicos nas transformações em curso, tanto em nível interna
cional como nacional, e também no caso específico da zona 
portuária, principalmente porque os portos são objeto, hoje, 
de um processo acelerado de inovação tecnológica com a mu
dança da matriz tecnológica com que eles funcionam. E isso, 
evidentemente, exige que as partes se reúnam às vezes e bus
quem novas formas, novos mecanismos de regulamentação 
do mercado de trabalho, na área do porto. Essa é a questão 
central. 

O Projeto de Lei n~ 8 foi discutido e avançamos muito 
no sentido de buscarmos mecanismos, inclusive, compensa
tórios. É evidente que, se há transformação na base tecno
lógica do porto, isso terá impactos no que diz respeito ao 
nível de emprego, no que diz respeito à natureza das atividades 
a serem desempenhadas - com exigências no que concerne 
à requalificação profissional e à busca de mecanismos de realo
cação. 

Agora, há necessidade de buscarmos formas funcionais 
e auto-sustentáveis de enfrentarmos os novos dilemas que 
af estão colocados e criar, inclusive, mecanümws compen
satórios como indenizações etc., objetivando compensar possí
veis perdas nesse processo de adaptação e houve uma con
quista dos trabalhadores nesse processo: 

Temos que avaliar que mesmo a posição governamental 
origin-ãl não está mais contemplada no Projeto de Lei n~ 66. 
Esse projeto é fruto da ação das forças vivas deste País e 
para o qual colaborou em grande parte a ação decidida da 
representação parlamentar na Câmara dos diversos partidos 
-pplític_os. 

Parece-me que o Projeto de Lei n"' 66 é a proposta viável 
do ponto-de vista de se conseguir modernizar os portos dentro 
de um horizonte temporal que permita aos diversos agentes 
se adaptarem a esse novo padrão. 

Esse me parece ter sido o grande ganho do Projeto de 
Lei n9 66: dar um horizonte temporal de adaptação aos diversos 
agentes, de maneira que possamos, efetivamente, ter portos 
competitivos e aparelhados; a fim de que possamos aportar 
capitais privados para investimentos na área, tendo em vista 
as restrinções fitianceiras, hoje, do setor público e possamos 
assegurar a nossa sobrevivência. A ma_nutenção do modelo 
Cõfi'l.O ele é hoje, não assegura os direitos de ninguém; nem 
dos setores que estão envolvidos diretamen~e na atívidade 
portuária, nem os interesses do País, porque significilm a iDvia
bilização do País a médio e longo prazo. Esse é o nosso grande 
desafio. 

Acredito que os trabalhadores estão reivindicando um 
espaço maior de participaçãO nesse proéesso- e- conseguiram 
-, os empregadores estão lutando por um padrão que esti~ 
mule maior competitividade e abra um espaço de adaptabi
lidade, tendo eip. vista que as regras hoje são muito rígidas 
- e isso também foi obtido. E agora o grande esforço vai 
se dar de forma descentralizada, quer dizer, caso sejam preser~ 
vadas, em linhas gerais, o Projeto de Lei n9 66, da Câmara 
dos Deputados, que é o espaço de discussão na esfera dos 
conselhos de autoridade portuária e nã. esfera das mesas de 
negociação entre trabalhadores e empregadores, construindo, 
cotidianamente e de maneira adaptada a cada situação, o 
padrão mais adequado de relação entre capital e trabalho 
na zona do porto. 

Não gostaria de me estender muito, até para garantir 
maior espaço depois para as discussões, onde espero possamos 
centralizar questões mais po1êrnicas e dar, entao, um trata
mento adequado a esses aspectos. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)-Tem a palavra 
o Sr. Wilen MantelL 

O SR. WILEN MANTELI -Meu nome é Wilen Man
teli. Sou Vice~Presidente da Associação 'J?rasiJeira dos Termi
nais Portuários PriVativos:; estou substituindo o nosso Presi
dente~ Dr. Osmar Rabelo_çle Olíveira, que portnotivos inadiá
_veis não pôde comparecer. 
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Em função do tempo que foi estabelecido, vou segmentar 
meu pronunciamento. Espero não prejudicá-lo no que diz 
respeito às informações que pretendo transmitir em nome 
daABTP. 

Cabe fazer uma análise - ainda que sucinta - sob o 
aspecto legal das instituiçõeS-porto público e teflniilãl priva-
, tive. . 

Então, para m~lhor entendimento desse verdadeiio im
bróglio portuário, eu me permitiria fazer algumas conside
rações, partindo do primeiro ato que, cómó s_e sabe, foi a 
Carta Régia firmada por D. João VI em 1_808, denominada 
"Abertura dos Po_rtos às Nações Amigas .. , através da qual 
se liberou as importações e exportações àqueles países consíde
rados amigos. 

Nossa atual Constituição, em termos d_e portos, pratica~ 
mente repete as anteriores, assegurando competência à União 
para explorar diretamente ou mediante autoriza_ção, conces~ 
são ou permissão aos portos marítimos, fluviais e lacustres. 
No art. 22, a Magna Carga estabelece a competência privativa 
da União Federal para legislar sobre o regime dos portos, 
a navegação lacustre, fluvial, marftima, aérea e aeroespacial. 

No q'ue diz respeito à legislação infraconstitucional, temos 
um verdadeiro "cipó" de leis, decretos~ leis, decretos, portarias 
e resoluções. A grande maioria desses atas normativos ou 
são intervencionistas, ou corporativos, ou repetitiVos ·e até 
contraditórios. Destaque-se, entre eles, a Lei n~> 1.746, de 
1869, que autoriza o Goveroo a contratar a construção nos 
diferentes port?S do Império de docas ~ armazéns para carga, 
descarga e guarda de mercadorias de importação e exportação. 
~ta lei teve como objetivo atrair capitais particulares para 
futanciar obras, poupando o erário público". _ __ 

Vamos agora verificar qtie atas regulam os terminais pri
vativos, segmento de extrema impártância para o nosso síst_e
ma portuário nacional, já que responde pQr 77% do movi
mento global de cargas em nossos portos. De- fato. das 350 
milhões de toneladas movímentadas enl-1991, 270 milhões 
foram movimentadas em terminãis--priVatiV-ós. Só nos teimi
nais da Petrobrás e da Companhia Vale do Rio Doce, que 
são de uso privativo, são movimentadas em média 200 milhões 
de toneladas/ano. 

A história dos terminais portuáriós=-sõb regime privado 
remonta ao tempo do Império, quando o Governo concedia 
aos particulares a construção e exploração-dos antigos trapi
ches ou pontos de acostagem, ainda hoje presentes ao longo 
dos nossos rios. 

O primeiro ato que regUlou a construção e exploração 
de instalações rudimentares foi o Decreto-Lei no:r 6A60, de 
1944. Vinte e dois anos após, foi editado o DecretQ-Lei n~> 
5, de 1966, estabelecendo normas para a recuperação econô
mica das atividades da marinha mercante, dos portos nacion-ais 
e da Rede Ferroviária Nacional. Do mesmo ano foi o Decre
to-Lei n"? 83, estabelecendo normas para cobrança de taxas 
sobre as operações realizadas em terminais .e_rivativos. 

O curiosõ com -relação aos terminais privativos é qUe, 
os mesmos, existindo desde a época do Império,· até boje 
não merecerall! tratamento direto, obje~~y_g e estimulador. 

Nesse aspecto, vaie citar o ilustre professor de Direito 
Administrativo, Celso António Bandeira de Melo, que disse, 
ao examinar os aspectos jurídicos dos terminais privativos, 
ser a respectiva legislação excessivamente nebulosa e fluída. 
E essa fluidez - segundo professor - abre Urt:J. espaço exage~ 
radamente grande à discrição administtãtíva, o que ê sempre 
~tgo indesejáVel, porque permite soluções casuísticas, permi~. 

tindo aos dirigentês dÓminantes fixarein os rumos da 'matéria 
em conformidade não com os interesses nacionais, mas com 
seus próprios interesses. Arremata o renomado mestre que 
os temrinais privativos estão carecendo de uma disciplina j urí
dica, orgânica e de definições claras. 

Os terminai~ privativos sempre· existiram como meio de 
auxiliar os embarcadores e donos de cargas '---- até pelo mau 
funciõrtamento dos portos públicos. No Brasil, sempre foram 
tratados à margem da lei, __ espúrios e até indesejáveiS. Mesmo 
quando referidos pela legislação pertinente, o foram de forma 
enigmática e obscura. Tanto que, na prática, a obtenção de 
autorização para instalação de um terminal se constitui numa 
verdadeira viã. crucis. Qillmdo obtida, as autoridades conce
dentes fazem questão de deixar expresso ao interessado que 
a ordem lhe é dada a título precário, desconsiderando-se total
mente o nível de investimento a ser realizado. 

Pàra um melhor entendimento do que seja um terminal 
privativo, deve-se conceituar, estabelecer as diferenças entre 
porto público da instalação rudimentar e do terminal privativo. 
Para isso, socorro-me das lições do Prof. José Martins Cata
tino, que em sua simplicidade de estilo e profundidade jurídica 
assim ensina: 

"Porto público ou organizado é porto nacional, à dispo
siç,ão do público e, por isso mesmo, aberto a todos que dele 
necessitem; sob a administração federal ou por concessionário~ 

Instalação rudimentar" -essa tem origem feudal - "é 
aquele porto cuja exploração se faz através da Uni.ão, Estado, 
Município, particular, em que o movimento anual de: carga 
é inferior a 150 mil toneladas." Esse o limite que se estabelecia 
para que justamente não houvesse uma competição maior 
com o porto público. Por isso que digo que é de origem feudal; 
é o "Senhor" estabelecendo quanto o porto rudimentar pode
ria Movimentar; não mais do que aquela tonelagem. 

"Terminal privativo" - aqui se fazem muitas confusões 
-quando se fala nele -é aquele cuja exploração é feita exclusi
vamente pela empresa proprietária das in-stalações, seja ela 
estatal ou privativa, é porto fechado ao público, não adminis
trado pela União, privado, porque de propriedade particular, 
privativo, porque de uso exclusivo do seu proprietário". · 

Vamos deíxar de fado a instalação rudimentar, porque 
ela tende a ser ou, termina( privado ou porto público. 

Com efeitO, porto público é aquele que tem que estar 
equipado para receber qualquer tipo de embarcação ou carga, 
ele presta um servi~ público, ou seja, aberto a todos; ao 
passo que o terminai privativo não é de uso público, mas 
particular. Ele não está obrigado, como ocorre com o porto 
público, a receber qualquer navio ou carga, na maioria das 
vezes é mera atividade meio da atividade fim da empresa 
titular, como o caso dos terminais da V ale e os da Petrobrás. 
Recebe uma espécie de- produtos que são beneficiados na 
planta industrial, localizada em terra. 

Agora, aqui,.- entraria numa questão-que se tomou, desde 
que o projeto começou a tramitar, numa discussão nacional. 
De um lado temos 'os titulares de terminais, sejam empresas 
privadas ou estatais, de outro temos a administração do porto, 
autoridades, inclusiVe sindicatos. 

Os titulares terminais, porque investiram caro, investi
mentos pesados, tecnologia moderníssima - os senhores vi
ram os números. Hoje esses terminais respondem por 77% 

' da movimentação total._ E aí vem uma pergunta: por que 
o Brasil é o terc~iro país. em movimentação anual, se existem 
tantos problemas nos portos? A resposta está aqui: porque 
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77% da movimentação das cargas no País são realizadas em 
terminais privados, quer de empresas estatais, quer de empre
sas privadas. Essa é a resposta. Esses terminais, hoje, adotam 
a mais atual tecnologia. 

Essa discussão, se o terminal pode ou não, é meramente 
ociosa, porque um r_afs pobre emito o nosso não se pode 
dar ao luxo de ter terminais, instalações carís.si01a_s, ociosaS. 
O que os titulares de terminais privados querem? Querem 
ocupar aquela ociosidade, querem emprestar serviços. 

Vou citar o caso da Vale que se pudesse, como ocorre 
nos países desenvolvidos, combinar cargas nos navios de lon
gos cursos, porque grande parte de seus navios_ saem com 
alguns porões vazios; e ela pretende fazer isso, simplesmente 
reduziria em parte a carga de minérios para ocupá-la com 
soja. Essa combinação de carga em navio de longo curso 
lhe daria, em média, um ganho, no custo portuário e no frete, 
em tomo de 20 dólares por toóelada. No entanto, não pode. 

Então, é importante estabelecer essa diferença. Tei:minal 
privado a operar carga de terceiro não se transforma em termi
nal público, o serviço não é de concessão pública do terminal 
privado; o que ele tem é uma concessão do bem público para 
explorar privativamente, e o bem público qual é? Ou é o 
terreno e a parte sobre-águas em que ele vai explorar o seu 
terminal, ou é só sobre a pane sobre a água que ele vai 
explorar. 

Muitos, propositadamente, fazem essa confusão, de dizer 
que o terminal ao operar para terceiro estará substituindo 
o porto público, prestando serviço público. Não, ele usa sua 
capacidade ociosa como bem puder, porque ele não pode 
se tornar aberto. Imagine uma Petrobrás, uma Vale, se passa 
a ser porto público e não puder dar preferência aos seus navios. 
Daí, qual a razão, qual a justificativa do investimento de 
uma Vale do Rio Doce, de uma MBR do Brasil_? Não tem 
sentido. 

Entrarei, na conclusão, que é o pleito desde que se consti
tuiu a Associação Brasileira dos Terminais Portuários Priva
tivos. 

Primeiro pleito: privatização dos serviços portuárioS, as
segurando a livre competição em todas as atividades portuá-
rias·, eliminando-se, assim, o monopólio do Estado. ___ _ 

O PL, como está hoje na Câmara e no Senado, atende 
de forma muito tímida_. 

No Senado, os senhores, me desculpem, houve um retro
cesso. Penso que a privatização desses serviços, ·a livre concor
rência que está assegurada na Constituição tem que Ser implan
tada no Sistema Portuário Nacional, sob pena de não tirarmos 
o nosso sistema portuário do atraso em_ que se encontra. 

Segundo pleito; liberdade para os_ terminais privativos 
se instalarem e operarem cargas de terceiros, independen
temente se localizados dentro ou fora_ desse c;on~ito precipi:.. 
tado, retrógrado, que é o conceito de_áre.!l.do porto- ele 
está pior do que o conceito de 1934. Critica-se a legislação 
de 1934 e~ no entanto, adotou-se um conceito, como está 
no projeto de hoje,··mais intervencionista, m"ais estatizante 
e mais castrador da livre iniciativa do que o de 1934. Então, 
o pleito da BTP no sentido de que a área do porto se restrinja 
somente àquela atividade onde está localizado, para não impe
dir a livre concorrência, é Um outro princípio CQUS:tftucional 
que deve ser mantido. 

A adoção de tarifas adequadas. Eliminar aquelas· tarifas, 
como ocorre sobre os terminais, a tabela M, que também 
é de origem feudal. Quer dizer' o titular de um terminal 
tem, pagar a tabela N - e é cái'a - pelo fato de aquela 

carga não ser movimentada no porto. De novo é a relação 
de vassalagem;, o vassalo pagando para o senhorio- o vassalo 
não usa a instalação, ou o moinho, como existia do senh_orito. 
Temos quue acabar com a tabela N e evidentemente os termi~ 
nais pagarão os serviços que eles dispuserem, como dragagem 
e outros. 

Liõerdade para contratação de mão-de-obra. Isso é sim
plesmente aplicar o que-está na CoD.stituiçãO. Se .é assegurado 
o livre exercício de qualquer atividade, o terminal privado, 
ou qualquer cidadão ou empresa brasileira, tem que ter o 
direito de escolha, o direito de opção. E aqu'i vamos considerar 
que os portos estão se tecnificando _cada vez mais. O problema 
da mão-de-obra vai se tomar cada vez mais complicado se 
não se adotar medidas imediatas. Tem que haver~ inclusive, 
o que a Organização Internacional do Trabalho recomenda: 
autOmação no sisteri:la portuário e um sistema, uma forma 
para corrigir as eventuais distorções sociais que estamos pro
pondo, e a Câmara adotou, e foi mantido no Senado, que 
é a c-Onstituição de um fundo para indenizar aqueles que perde
rem as suas atividades. Mas aqueles que fazem do trabalho 
portuário a sua atividade, aqueles que dependem do traballio 
portuário para a sua manutenção e não para os ·espertos -
cito o caso do Rio Grande cJ_o Sul~ no caso da Reforma Agrária, 
e que começaram por mil sem terras e. quando se falou que 
se ia dar terras apareceram mais de cem mil. O problema 
se torna insolúvel. Então, cabe à Casa corrigir essa distorção, 
não prejudicar o bom trabalhador. 

Fmalizando, quero dizer da nossa confiança na profunda 
sensibilidade dos Srs. Senadores, que saberão, certamente, 
qual o melhor dispositivo, qual o melhor regime jurídico que 
possa atender não aos interesses dos empresários e nem aos 
interesses dos_ trabalhadores mas o interesse de 140 milhões 
de brasileiros. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a 
palavra ao Sr. Mário Teixeira. --

O SR. MÁRIO TEIXEIRA- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, além de representar os trabalhadores que nomina, os 
conferentes, consertadores, vigias portuários e trabalhadores 
de bloco~ está, também, representando os arrumadores que 
trabalham nos portos brasileiros. _ 

Preliminarmênte, cabe esclarecer que os trabalhadores 
dos portos brasileiros estão conscient~ de que devem ade
quar-se às exigências-do mundo moderno, cada vez mais dire
cionadas ao comércio internacional. Entretanto, é preciso fa
zer uma profunda reflexão sobre_ os_ C3Jllinhos escolhidos na 
proposta dita de modernização dos portos. Porto é um subsis
tema de um amplo e complexo conjunto que inclui ferrovia, 
rodovia e, em menor escala, hidrovia interior com modais, 
alimentadores, empresas de navegação, agências marítimas, 
entidades estivadoras, despachantes, exportadoras e importa
doras, comércio exterior, armaQores e oferta dores de navios, 
fornecedores de material de estivagem, empresas prestadoras 
de serviços diversos. autoridades portuárias, fiscaiS, aduanei~ 
ras e sanitárias, mão-de-obra dos trabalhadores, avulsos, em
pr~gados, demllis trabalhadores_ etc. 

Predomina, no poi ·a, uma visão burocrática, corporativa, 
cartorial_e o sistema é tOtã.lmente desarticulado. Cada segmen
to económico procura defender interesseS próprios. É coinunl 
um navio obsoleto bloquear um. terminal sofisticado enquanto 
um moderno aguarda a:o largo, Ou o armador somente ~perar 
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nos períodos de menor custo ou, ainda, o exportador reter 
o navio para aguardar remessa de carga atrasada. Não existe 
uma preocupação global. 

O Estado, além de não cumprir, corretamente, o seu 
papel disciplinador e orientador da política portuária nacional, 
agora procura livrar-se dessa responsabilidade. Esquece-se 
que o porto é setor estratégico da economia e qtie o Estado 
deve funcionar como seu agente regulador, considerando a 
sua função dentro e fora do País. 

Simplesmente, passar os portos para a iniciativa privada, 
não caracteriza-se como solução definitiva. Os grupoS econô
micos, atuantes, que visam seus próprios interesses, não deixa
riam de existir e nem mudariam de atitude como num passe 
de mágica. Ocorrerá competição predatória e distorções tarifá
rias, pois os portos não podem ser regulados pelo mercado 
e com o arrocho salarial que acarretaria, também seriam inevi
táveis as greves. Outro equívoco .é acreditar que, com isso, 
haverá investimentos em aparelhamentos portuários. Nin
wém o fará sem a garantia de retorno do capital aplicado_, 
o que depende do volume de carga movimentada, a exemplo 
do que aconteceu nos países do hemisfério norte, acima do 
México. 

O comércio mundial é feito, 90%; no sentid~ flOrte:norte 
e, apenas, 10% no sentido norte-sul. Devido a esse elevado 
volume de carga, os país'es do hemisfério norte obrigaram-se 
a aprimorar a sua infra-estrutura de transporte interno -
rodovias e ferrovias- e as cidades, verdadeiras proprietárias 
dos portos, foram forçadas a adequar a infra-estrutura portuá
ri::. rle anoio _à navevacão. _Isso tudo nrovoc_ou_ uma !!uerra 
d; t;rifa~~-~~ Ía~tá~ti~~-~~bi~nt~-~~~ti!ivÓ entre ~odais 
e portos de países vizinhos. Seria utopia achar que, através 
de uma simples lei de modernização dos portos, estaríamos 
implantando modelos de sistemas europeus nos portos brasi
leiros. Para perseguir tal meta, tem que haver volume de 
carga que, para isso, depende de planejamento e política ma
cro económica, incluindo o Plano Nacional de Transportes. 
É indispensável e urgente a inversão da _nossa matriz de trans
porte de carga que privilegia o sistema mais caro - O rodo~ 
viário - abandonando a navegação de cabotagem e o trans
porte rodoviáriO. 

É oportuno lembrar que gastamos 14 cents de dólares 
por tonelada/quilómetro útil - TKU em frete rodoviário e 
apenas 0,04, ou seja, 10 cents-de dólar a menos pelo ferroviá
rio. Este último, o ferroviário, representa apenas 16% da 
carga transportada. Nem a redução dos 30 dólares gastos, 
hoje, com mão-de-obra no embarque de gr~is- no navio, 
nem a mudança do sistema de contratação, seria _uma solução 
correta e definitiVã-pára·a modernizaç-ão-dos-portos. A visão 
míope de setores governamentais não conseguiu o_u não quis 
detectar os verdadeiros problemas que oneram as exportaçõeS 
e os custos portuários. Ao invés de aproveitar as expe_riêricias 
de cada um e procurar, de forma conjunta, enco~trar caminho 
correto, recorreu a segmentos empresariais que, até O final 
da década de 80, eram altamente beneficiados com subsídios 
de exportações, adicional de renovação para a Marinha Mer
cante, entre outros. 

Com excepcional OportimfSmo, esses grupos conseguiram 
influenciar o Governo e, na -seqüênciá, ·pasSaram á. fazer-mílio
nária ·campanha de mfdia, na defesa dos seus interesses imedia
tos e localizados, arvorando-se de salvadores da pátria. Longe 
de resolveram as questões portuárias globais víSairi ·apenas 
enfraquecer o movimento sindical portuário para aumentarem 
os seus lucros, reduzindo os salários. Com esse trabalho de 

mídia, querem desgastar os trabalhadores dos portos e os 
seus sindicatos perante a opinião pública. QUerem-, também, 
tornar os parlamentares arredios Ou desgastados pela imprensa 
quando e se ousarem defender os trabalhadores. 

Essa campanha, também. é inverídica quando diz que 
os sindicatos impõem o núme-rõ ·de trabalhadores que com
põem cada equipe. o valor da remuneração-desses.trabalha
dores ou determinam a admissão de profissionais ou restrição 
de acesso na profissão. -

Acesso à Pronssão - A legislação vigente determina à 
autoridade competente - Delegado de Trabalho Marítimo, 
até 1988 e, hoje, Delegacia Régional do Trabalho-~ obriga
ção de fixar quadros. Constatadas vagas, a mesma autoridade_ 
providenciará a aplicação de prova de habilitação pública aos 
candidatos interessados~ Os aprovados recebem uma matrí
cula profissional e, por fim, a mesma autoridade competente, 
encaminha os aprovados ao sindicato para serem incluídos 
nos rodízios específicos a que têm direito, de acordo_ com 
o regulamento de sua profissão (ver Decreto n<:J~~ 56.367/65, 
dos Conferentes; 56.441, dos Consertadores; 83.611, dos Vi
gias Portuários.) 

O ingresso dos estivadores à profissão é regulada pela 
CLT. 

Número de Trabalhadores de Cada Equipe - No caso 
dos conferentes é estabelecido pelo Decreto n"" 56.367/65 e 
Lei n' 6.914/81. Dos Consertadores, pelo Decreto n' 56.414/65; 
dos Vigias Portuários, pelo Decieto n"' 83.611n9. O nUmero 
de estivadores é estabelecido na Resolução n"" 81.079/84, da 
Sunamarn, ratificada pelo Tribunill Superior do Trabalho no 
Dis-sfdio Coletivo n"" 8189. que determinou que passaria a ser 
matéria de convenção coletiva de trabalho, entre as partes, 
a partir daquele dissídio. 

- Remuneração dos Trabalhadores- Até 1988, era fixada_ 
pela Sunamam. Extinto eSSe órgão, contrariarido posições ra-_ 
dicais dos tomadores de serviço, o TST, por sentença norma
tiva nos Dissfdios n9s 8/89 e 12/89, decretou que passaria a 
ser matéria de negociação- coletiva entre as partes, -ã-partir 
dessas deciSões. 

O PAPEL DOS SINPICATOS DE AVULSOS 
Na verdade, esses sindicatos apenas recebem as requis-i-

ções e escalam os trabalh~4ores que agrupam, sempre Obede
cendo à legislação supracitada quanto ao número de obreiros. 
A partir desse momento, os tomado:r~s de s~rviço ~sumem 
toda a responsabilidade e o comando do pessoal, inclusive 
quanto ao pagame:nto dos salàrios, gerando a respectiva folha 
de pagainento·e-pagando diretamente ao trabalhador, obser
vadas as tabel~~- remuneratóriás-·aprovadi:ls peláS partes ·em
negodaçãO Coletiva. · 

_ Srs. Senadores, deve- ficar bem claro que, devido à des
continuidade normal dos trabalhos nos navios, os estivadOré:s,-
conferentes, consertadores e viiiãs- muitas vezes-fi&ffi diaS 
ou semanas sem trabalhar Ou ganhar e, por conseqüência, 
sem em nada onerar à folha de pagamento dos empresáriOs~ 
Ou do GOverno. Isso acontece no Brªsil. Na Europa e nos 
Estados Unidos eles têin" gaianilà s"âlarial quán.do ficim·à 
disposição. MesmO assim, o trabalhador avulso do BraSil aper
feiçoa-se e treina com recursos_ próprios -e do seu sindicato, 
para esperar a chegada· do naviO e ser-engajado-. Sua única 
contrapartida é apenas-a garantia de ver assegurado pela matrí
cula profissio.nal, fornecida pelo Ministério- do Trabalho, se 
aprovado em concurso. seu engajamento com prioridade 
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quando chega o navio. O .Govemo e os enipresários"insist'em 
em retirar dos trabalhadores essa única garantia, sem a mínima 
sensibilidade social. Cabe ressaltar que a referida matricula 
ou registro profissional é prática adotada internacionalmente, . 
estabelecida pela OIT, Convenção 137n3. Procuram também 
confundir, dando a noção de que todos os tz:a.b:dhadores po
dem ser requisitados pelo mesmo tomador de serviço. 

Deve ficar bem esclarecido que, invariavelmente, o confe
rente e o vigia portuário trabalham para o armador e nunca 
para o exportador~ importador ou consignatário. A furiÇão 
do conferente é municiar o comandante do navio de dados 
em relação à carga embarcada para liberação do conheci- -
mento, confecção do manifesto e, em seu nome, executar 
outros serviços de interesse do navio -plano de carga, direção 
da operação etc. 

O vigia portuáriO tarilbém trabalha a bordo, reportan
do~se diretam.ente ao comandante da embarcação, cuidando 
das mercadorias colocadas sob ~ responsabilidade do navio 
e da fiscalização de entrada e saída de pessoas, além de colabo~ 
rar na execução de coisas diversas. 

Em um processo normal e transparente, sem pressão de 
certos interesses económicos isolados~ embora poderosos, as 
relações entre trabalhadores avulsos e tomadores dç _ serv_iço 
não precisariam ser alteradas, porque já estáo totalmente libe
radas à negociação direta, que poderia também tratar dos 
critérios para ilovas admissões e registro ou mãtrfculas profis
sionáis, como é feito na Antuérpia, Bélgica, Finlândia, Esta
dos Unidos, Espanha, Suécia, Alemanha, Holanda etc. Con
cordamos que esse processo seja democratizado dentro de 
um regime de co-gestão. 

Como está demonstrado e comprovado pela legislação, 
esses sindicatos não impõem salários, ntímeros de trabalha
dores, nem determinam nada quanto ao ingresso na profissão. 
Por este motivo, os trabalhadores não podem aceitar a pro
posta de organismo de gestão de mão-de-obra, com formação 
patronal majori_:tária ou total. Isso, ao contrário de modernizar 
relações de trabalho, irá provocar sérios e imprevisíveis atritos, 
em prejuízo_do_ trabalho no cais. Não podemos aceitar a distor
ção imposta no § 2' do art. 8' do Projeto de Lei n' 166, 
pois o priricípio constitucional e_stabelecid.o no art._ 79, inciso 
XXVII, diz que: "é direito do trabalhador a proteção, em 
face da automação~'. 

O trabalho a bordo não se diferencia em função do local 
de atracação do navio: porto organizado ou terminal privativo. 
Portanto, não deve prevalecer o disposto no art. 54. . 

A revogação dos arts. 73 e 74 trata-se de mutilação de 
direitos adquiridos, com muita luta, pelos trabalhadores. 

A versão do PLC n' 66/92, na tedação aprovada na Câma
ra, será de difícil aplicação prática, além de aumentar o custo 
operacional, ao propiciar proliferação de operadores portuáR 
rios e criação de órgãos que passarão a cobrar taxa em serviços, 
que hoje os sindicato~ executam gratuitamente. 

TornaRse quase impossível a implantação inicial do CAP, 
do Organismo de Gestão de Mão-de-Obra e do Operador 
Portuário, visto que, para se· constituírem, essas entidades 
são interdependentes. -

Não é prevista a regulamentação dos diversos princípios 
estabelecidos no projeto, entre eles o caso do AIPP e respec
tivo fundo. É equivocado, ao fixar índices de AIPP, chegando 
a gravar certas calhas, com custo muito acima do dispendido 
atualmente com mão-de-obra. A indenização prevista é a·quém 
das similares adotadas em países muito mais pobres do que 
o. Brasil, onde o Estado também participou corri recursos. 

Nossas demais propostas de operações estão consubs
tanciadas e jUstificadas uma a· uma no documento já distri
buído ao caro Senador. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra 
o Sr. Juan Clinton Lherena. 

O SR. JÚAN CLINTON LHERENA- Muito obrigado. 
Quero que todo mundo note que estou jogando_ fora 90% 
do que tinha escrito. 

O SR. MÁRIO TEIXEIRA- Lherena, só um minuto, 
se-·me permite. Quando falei sobre o custo de mão-de-obra 
no granel, acho que falei equiVocadamerite 30 dólares. O custo 
de mão-de-obra no granel é 30 cents de dólares por tonelada. 

-Obrigad_<>._ 

O SR. JUAN CLINTON LHERENA - Obrigado Má
rio. Senhores, pelo jeito, todos concordam que o sistema por
tuário brasileiro não nos serve. Todos con~Qrdam,._ Aquela 
linha de produção que várias vezes se refere que o porto 
não é diferente de qualquer indústria, começa com a pratica
gep~,_passa pela saúde, pela polícia, pela atracação, os reboca
dores, requisição de avulsos, entrega ao terminal, capatazia, 
armazenagem, Receita Federal e entrega ao consignatário. 
Todo mundo concorda que este sistema, como está-montado 
agora, não serve. Está todo burocratizado, viciado com privilé
gios, cartéis, cartorizado e sob uma legislação arcaica de 1934. 
Agora, todo mundo concorda que se mude, mas não o seu 
próprio. Todos concordam que há unia-morosidade, os Custos 
são altos, é iileficiente, mas O seu selõf está certo. Nada disso 
teria importância se houvesse um monopólio estatal na explo
ração dos portos. O Estado provou ser um administrador 
eficiente e, diga-se de passagem, não se cogita privatiZa{ o 
porto- e sim os serviços. · 

A linha de produção está numa legislação arcaica, não 
acompanhou a evolução nos meios de manipulação de carga. 

A Praticagem -desculpem-me meUs amigos da pratica
gero - é um monopólio, mas em vista da legislação que cria 
esse monopólio, não muito diferente daquele que dita- o ·núme
ro de homens, da DTN, o quanto ganhar, que cria parte 
do monopólio. 

Há exagerada burocracia na Receita Federal. Há uma 
espécie, também, de cartório na Saúde e na Polícia que impede 
tanto quanto os outros elementos, tanto quanto os avulsos, 
tanto quanto os agentes. A bordo das embarcações existe 
o monopólio dos avulsos. Agora, existe também, determina
damente, um excesso de número de homens. Isso __ não foi 
criado por nenhuma outra coisa a não ser_ pela automação 
e a mecanização. O excesso _é tal, que se o.uv.e dize:r muito 
-e não é como piada- que há estivadores que não estivam, 
conferentes que não conferem, consertadores que não conser~ 
tam e vigias que não vigiam. - - - - -

Em terra, há uma falta de homens na capatazia, mas 
ai daquele tomador de serviço que oferece entrar com sua 
maquinaria ou com Seus homens para terminar o serviço: 
não pode. 

As tarifas - se alguém quiser olhar para elas vai ver 
um catatal deste tamanho e precisa ser um PhD para poder 
entendê-las. Por iSsó que um navio, que sai de um porto, 
não sabe quanto vai custar sua cooperação. 

Os horários também são de tal forma que não dão para 
produzir nada. Então, não são os avulsos, embora eles gostam 
de ser vítimas, dizendo que todo m_unçlo está apontando para 
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o trabalhador portuário, seja das docas ou -doS- avUlsOs, eles 
são componentes desta corrente que não está adequadamente 
dentro do seu papel. Os outros também criam isso. 

Agora, nada disso teria alguma importância, ganhem 
quanto queiram, parem quanto queiram, se isto não fosse 
invíãbilizar o futuro do Brasil. Est~mos exportando hoje 7% 
do nosso PIB - eu cóitto 350 o- Ofíciãi_e_ nãoRàficial, 150 
-, enquanto a America do Sul exporta 20%, em geral, do 
seu PIB. Para dobrarmos de 35 para 70, que passa p-ara 14%, 
creio que não vamos concorrer com os preÇOs e Os cUstOS 
que temos. E devo dizer, neste momento, que o que in:iporta 
não é quanto \!ma pessoa no cais esteja gãnhando - quero
que eles ganhem o bastante - e sim_ o que eles custam à 
operação. Osavu1sos, normalmente, trabalham 55% do tempo 
que são pagos. Mas não estou querendo dizer que isto seja 
culpa deles. A culpa é da entrega da carga, do terminal, da 
capatazia, da falta de comando único, da falta de coordenação, 
ou seja, ninguém está apontando o- dedo tão~sOmente à mão-
de-obra, todos são culpados. E_ isto tem que mudar. _ _ 

Para qualquer estudioso, para qualquer administrador 
de empresa ou qualquer consultor experimentado, será neces
sário - é óbvio - revogar toda e qualquer legislação impe
ditiva do raciocínio e do_ bom senso do administrador, porque 
hoje um bom administrador não consegue administrar o porto. 
Acho que meus colegas podem con~rdar comigo, porque 
tudo está regulamentado, não se pode usar o bom senso. 
Retirar onde existente todo e qualquer privilégio ou mono
pólio, seja do Governo, seja a falta de _transparência dos em
presários, seja dos trabalhadore§. Temos _que dar lib~rdade 
operacional sem resh;ições ideológicas. Operador portuário 
é aquele que melhor serve ou que pode servir ao porto. 

Criar condições de cOmpetitividade entre os portos ç. den
tro dos portos. É óbvio que temos que fazer isso. Te.m:os 
que treinar a nossa mão-de-obra para ser funcional e não 
ser apenas conferente, ou estivador, que todos saibam mani
pular máquinas, que sejam motoristas. seo alguém trabalha 
em terra hoje, trabalhará a bordo amanhã, não separado como 
está. Qualquer leigo pode entender isto. 

Temos- que ctia:r condições para as negociações coletivas 
entre capital e trabalho. Realmente, esse é o segredo do futu
ro, as negociações coletivas, desde que nenhuma dessas partes 
tenha algum privilégio, algum monopólio ou alguma vanta
gem. 

Temos que tornar as operaçõeS portuárias transparentes, 
com plena colaboração entre Governo, empresários e traba
lhadores, sem supremacia de qualquer um destes elementos. 

Senhores, isso estava tão claro que foi-Org3riizadã Uma 
viagem pãrlamentar aos portos e, em seguida, os empresários 
também foram. Lamentamos apenas que não tenhamos levado 
também os trabalhadores portuários e os avulsos, porque tería-
mos superado muitas etapas; ---

Nós visitamos Roterdã, Antuérpia, Hamburgo, Norfolk, 
Nova Iorque e verificamos que todos eles passaram por refor
mas. 

Acontece que se alguém disser que o sistema portuiiiio 
brasileiro é sui generis, que só existe no Brasil, é um erro 
bárbaro, porque estamos meramente em um estágio, pelo 
qual todos esses portos já passaram. Roterdã começou em 
1900; Hamburgo, 1951; Antuérpia, 1961, Chile e Argentina 
há menos de dois meses atrás~ Perdão, Uruguai e Argentma. 
Chile, foi antes da ditadura. 

O que constatamos em todos estes portos que visitamos? 

Constatamos uma mentalidade empresarial para atrair 
cargas onde o trabalhador, o Governo e empresários trabalha
vam juntos. Todos eles trabalharam com a autoridade portuá
ria, a tal CAP, que serve de pára-choque à ingerência política 
ha Opei"a:ção. O GoVerno lá não entra na área operacional, 
esta trata da infra-estrutura e os operadores tratam da superes
trutura. Não há opei-ação entre o trabalho de bordo e o de 
terra. 

o excesso de mão-de-obra é encaiado por todos os portos. 
pór--todos os trabalhadores - claro que cada um existe e 
defende o seu como pode, mas reconhecem que o excesso 
tem que ser enxugado. -

Existe ~m todos esses portos um sistema de aposentadoria 
precoce ;re-conhecendo a necessidade de cortar e de enxugar. 

Existe liberdade operacional, concorrência aberta entre 
os portos e dentro dos portos. -

----Existe em todos eles um pool de trabalhadores- o que 
estamos chamando aqui, no nosso órgão de gestão, de mão
de_-obra. 

A negociação coletiva é que determina todas as condições 
desses órgãos de gestão de mão-de-obra. 

Os siridic3tos não sã.O os fornecedores de mão-de-obra. 
---u treinamento profundo e multinacioital-de todos ostra

balhadores. 
Nunca há paralisação de serviço, porque_ há uma_ c~:)Jp.~São 

paritária que--decide se pára ou não O Ila0-o, o que es:tâ certo 
ou errado. Aqui nós paramos a qualquer instância, em -qual
quer porto, por qualquer razão, não temos a quem recorrer-. 

A gestão de- mãÔ-de-obra lá, :riormalmente, é adminis
trativa, é fornecedora de mão-de-obra e não deve ser paritária. 
E por que não deve ser paritária? Ela é meramente adminis
trativa, segue as regras e as condições, todas estabelcidas em 
negociações coletivas. 

Senhores, faço parte da Comissão de Negociação Cole
tiva, representando as confederações e associações comerciais. 
Há quatro anos que negociamos. Não é nenhuma desfeita, 
e é uma das razões por eu não ver um -oGMO paritário, 
porque não con-sigo riégocüi.r, é que'stãõ -âe ceder mais oU 
menos, dependendo da força e da equalização ameaçada, e 
sempre baseado na legislação que existe na DTN ou legislações 
que determinam condições. Não consigo ne-gociar, por isso 
acho muito arriscado criar um OGMO, uma organização de 
gestão de mão-de-obra paritária, porque ela é __ meramente 
administrativa. A comissão paritária -é que vã.i -negociar todas 
as condições, númeró de homens, quanto ganhar, tudo isso. 
Mas as condições de fornecimento de obra é o que dá o mono
pólio no Brasil, não pode ser paritário. 

Muito obrigado. 

· O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lima) -Srs. Senado
res, na próxima quinta-feira, a exposiçâo será feitá pelos Srs_. 
Roberto Macedo, Secretário Nacional de Política Econ{)mica, 
Jorge Gerdau Johanpetter, Presidente das Associações dos 
Siderúrgicos Privados. Sérgio Salomão, Presidente do Sindi
cato dos Armadores Nacionais, e Luiz Braga, Presidente da 
Federação Nacional dos Estivadores. Essa é a lista dos exposi
tores da próxima quinta-feirta. 

Quero informar também aos-senhores presentes que pre-: 
parei, ainda na condição anterior de Relator, uma caderno 
demonstrativo que vou distribuir agora para os Srs. Senadores 
e expositores, onde nós temos o p-rojeto ·que foi aprovadO 
na Câmara. 
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Na segunda coluna e_stão as emendas que foram a_presen
tadas na Comissão de Constutição, Justiça e Cidad~nia pela 
sua assessoria, apenas· para efeito de- cOnstitucionalidade, e 
algumas delas foram aproveitadas pelo Senhor Senador Man
sueto de Lavor. 

A terceira coluna traz as emendas-aprovadas pelo Senador 
Mansueto de Lavor e um quadro em branco para os Srs. 
Senadores irem acompanhando e anexando um papelzinho 
com às emendas que fo.rem apresentadas ou as sugestões. 

Gostaria que o Secretário distribuísse aos Srs. Senadores, 
e eu vou passar às mãos dos Srs. Expositores. 

O Senador Mário Covas apresentou uma sugestão interes
sante de que cm 3 minutos se fizesse uma rápida exposição 
do que é o porto, quais são as suas categorias funcionais, 
para que algumas das pessoas aqui presentes pudessem ter 
uma noção melhor do seu funcionamento. 

Qual seria a sua sugestão, Senador Mário Covas? 

O SR. RONAN TITO- Sugiro o Senador Mário Covas, 
porque, de nós todos aqui, é o que tem mais vivência doS 
fatos. 

O SR. MÁRIO COVAS - Eu não Jíz uma sugestão 
inocente, simplesmente propus a V. E~. já que estaremos 
discutindo_ aqui com pessoas que há muito tempo trabalham 
na área e quem trabalha na área sempre acha que as pessoas 
conhecem o '"B-A-BA". É muito difícil a gente avançar, se 
não tiver a infra-estrutura necessária para cOril(,-reender alguns 
detalhes. _O que propus ao Sr. Presidepte é se S. Ex• me_ 
daria dois ou três minuto_s para ainda, sem discutir o mérito 
tentar expor o que são ess~s antece:dentes se V._ Ex~ estiv~r: 
de acordo. Quer:o Q.izer a V. EX• que não é ul}la tomada 
de posição. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Ficaríamos 
honrados com as informações de V. Ex~ 

o SR MÁRIO covAS - Tiiivei"os Seiih.oi~s naci sai
bam o que seja capatazia o que seja porto terminal privativo, 
porto público etc. Agora, simplesmente, pretendo apenas dar 
esses conceitos básicos. Não estou entrando no méritO da
questão. _O pOrto público, esquematicamente, é·este- que está
aqui, daqui para cá está, o que chama de retroporto, porque 
está fora fas instalações portuárias. Aqui é a entrada do porto. 
AqUi a faixa da tracaÇão. Isso pretende se-r um silo, na verdade, 
não é, mas pretende ser. Isto aqui é um armazém. Aqui tem 
navio encostado e o porto se divide em duas áreas funda
mentais no que se refere a trabalho. Entr_e_a chega9a da merca:
doria até ser trazida ao conVés do navio, esta O_Q~ração toda 
chama-se capatazia. Ela envolve uma etapa, eventualmente 
da armazenagem. Estas instalações pertencem à administração 
do porto. Aqui está o silo, onde se armazena o material a 
granel o sólido; aqui o armazém, onde a carga geral fica guar
dada, seja no processo de importação;-seja no processo de 
exportação, até ser retirada. 

Quando ela é movimentada aqui dentro, é feito através 
de uma operação que se chama capatazia. Capatazia é a movi
mentação da mercadoria, desde que ela chega aqui a~é o- con
vés do navio. 

Quem se incumbe de fazer esta operação é a adminis
tração dO porto, que· opeta com_ dois tipos de gente, Ele opera 
com aqueles que são funcionários do porto, é o caso de Santos, 
onde só operam aqueles que são funcionários do porto e que 
são chamados portuários. Em Santos eles até são chamados 
de ''toqueiros'', porque originaríarrieilte --õ""Porto de _Santos 

não é um porto privado, realmente. A conce_ssão inicial de 
1894 foi dada a uma companhia do Rio de Janeiro que, coindi
dentemente, chamava-se Companhia Docas de Santos e per
tencia aos irmãos Guinle. Esta concessão foi estendida até 
1984, quando depois se extingiu. 

Convém notar que na fase d~ exploração do porto se 
criou um Fundo Portuário Nacional, pelo qual os investimen
tos passaram a ser feitos diretamente pelo Estado, foram con
tabilizados_ com capital não remunerado, de forma que na 
hora de transição para o Estado eles não tiveram qué ser 
ressarcidos. 

Dentro do navio a operação é chamada de estiva ou deses~ 
tiva, dependendo do sentido _eqi que ela se faz. 

Aqui em cima, portanto, há dois tipos de categorias que 
funcionam assim: há aqueles que são empregados da adminis
tração e que são chamados portuários, é a federação que 
estes_ representam, ou os avulsos. Há portos até que só se 
valem ele avulsos nesta área. Acho que o Porto de Paranaguá 
é um deles~. 

O Porto de Paranaguá só opera com avulsos na área 
da adniiniStração. O avulso tem uma diferenÇa pata aquele 
que é funcionário. O funciOnário g3.riha independente de ter 
ou não serviço; o avulso só quando há o serviço. 

· Quando a mercadoria chega no navio e é colocada lá 
dentro do porão, disposta de forma conveniente a ser transpor
tada, ou inversamente, quando ela é retirada, operam catego
rias que necessariamente são avulsos._ Não há f1,mcionário de 
lugar _nenhum operando nessa categoria, a categoria de avul
sos. 

Ainda existem 5 categorias, mais precisamente 4- por:. 
que há também o trabalhador de bordo, A saber: os estiva
dores, os conferentes, os consertadores, os vigias portuários, 
e bs trabalhadores de bordo. 

'fo_das essas categorias são avulsas. São elas que fomeceni 
uma primeira resposta para contrapartida do seu monopólio. 
É que eles, sendo avulsos, só recebem quando trabalham, 
'eles correm um risco de natureza económica. 

Há uma lei antiga, que o Congresso aprovou, de iniciativa 
de um ex-Senador chamado Arão Streinbruca. Esta lei entrou 
em vigência depois de 1965. Em 1964 _houve o Decreto Lei 
n9 3 que a mudou em certo_ aspecto, depois ela foi retomada. 
Hoje ela está em vigor e está considerada neste projeto. 

Es_ta lej crioU o sistenia de trabalho na estiva. A tendência 
é identificar já que pelos menos, a grande maioria dos brasi
leiros tem a idéia de que o porto é apenas estiva. 

O estivador não é o único trabalhador que opera em 
porto, é um deles. A história do póito no Brasil etá muito 
associada à história da estiva, e não é a_toa que ela caminhou 
na frente das demais categorias no sentido de configurar meca~ 
niSnlos de trabalho. Aqui, sistematicamente, está represen
tada a maneira de trabalhar, que seria interessante entendida 
para se visualizar alguns dos aspectos sobre os quais se fala. 

Tomemos, por eXemplo o caso específico de santos, que 
conheço melhor. Santos tem 3600 estivadores sindicalizados, 
sempre distribuídos em duas turmas: uma de 3360 e 9utra 
de 240. Isso soma 3600. Duzentos e quarenta permanecem 
4Q <!_ias, a cada 15 nieses; e nas funções de mestre ou contra
mestre, que têm caracteríticis, de chefia, e ganham adicional. 

Hoje, no porto de Santos, há 20 lugares, chamados pare
des, onde o serviço é distribuído. Cada parede tem 168 traba
lhadores e 12 chefes, que, a cada 40 dias, mudam. Todos 
os 3.600, por 40 dias, em cada 15 meses, são chefes por meca
nismo de rodízio. ~a parede, a coisa funciona assim: as 20 
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paredes recebem cada uma delas 168 funcionários e, a cada 
2- dias, mudam; os 168 que estavam na parede n9 1, 2 dias 
depois passam para a parede o<? 2, 2 dias depois para a parede 
n9 3. Os chefes caminham, mudando a cada 2 dias, em sentido 
contrário~ Não é o chefe que escolhe os que vão trabalhar. 
Isto tem o objetivo de evitar a formação de "panela", porque 
o- mesmo chefe só estará com a mesma turma três vezes, 
no máximo, no- perfodo em que estiver na chefia. Dentre 
os 168 que trabalham, cada um deles tem uma ficha, com 
três posições: câmbio, avançado e Qobra. De tal maneira que 
quem está na posição de câmbio tem preferência sobre quem 
está na posição de avançado, que, por sua vez, tem preferência 
sobre quem está na posição de dobra. 

As paredes se reúnem três vezes por dia. Na prini.eira, 
das 4 às 7 horas da manhã, que é a hora que começa o serviço; 
o mestre, tendo a relação de afazeres indaga, do~ q_ue ali 
estão, os que querem trabalhar. Os que estão na posição 
de câmbio, têm prioridade para se oferecer; se o quiserem, 
levantam a carteira. Se trabalharam naquele dia, o seu cartão 
é carimbado e passam para a última posição, que- é a de 
dobra; os que estavam na posição de avançado vão para a 
posição de câmbio e assim por diante. Logo, quem está na 
posição de câmbio _tem prioridade para pedir o serviço, o 
serviço que sobrou __ é ofertado -aoS da posição de avançado, 
e, finalmente, aos da posição de dobra. As pessoas-rodam 
também nessas posições à medida que exercitam o trabalho. 

Os se!viçós são dimensionados no que se refere a paga
mento, que é feito por produção. Então, cada sefviço tem 
um pagamento diferente, daí por que a escolha diferenciada 
de cada um deles. Em um sentido correm os estivadores; 
em outro, os chefes. Dentro da sua respectiva parede, cada 
estivador opera nessa direção. 

No que se refere aos conferentes, o trabalho é _1..!-_m pouco 
diferente. O confer~nte fai o todízió,-mas não dessa maneira. 
Ao contrário do estivador, há o caso específico dos que traba
lham no cais. Quem pede esse serviço é o representante do 
armador, do dono do navio. A capatazia é pedida e paga 
pelo proprietárioc da mercadoria. Este, em se tratando do 
melhor serviço de estiva, é pago normalmente pelo frete, 
a não ser em casos especiais. _ _ 

Essa é a posição normal no que se refere a potto público, 
que, em alguns casos, já detém terminais privados. O Porto 
de Santos. por exemplo. tem vários tenninaisprivados. 

Em linhas Gerais, no que se refere à relação de trabalho, 
o projeto cria a administração do porto, além de um conselho 
de administração portuária, que não é paritário-;- mas um con
selho em que tém assento União, Estados e Municípios; repre
sentantes dos trabalhadores, representantes dos empresários, 
setor empresarial. O voto é por grupo. Quatro represéntantes, 
por exemplo, dos operadores portuários um votO, assirrccorn:o 
nos demais setores, como o exportador. Não é paritário na 
medida em que se tem Estado com um voto; ·empresários 
com dois votos, trabalhadores com um voto só_~ 

Cria-se um õfgão gestor de mão-de-obra, que, teorica
mente, vai convocar a mão-de-obra. _Isso muda no sentido 
de que não se opera mais por aqui, !nas via .urna· nóva inStitui
ção chamada operador portuário.- Esse operador portuário 
passa a ser uma pessoa jurídica e pode ter uma das seguintes 
prerrogativas: ou pode ser meramente tomador e fornecedor 
de mão-de-obra, ou pode ter uma parte do porto com instala
ções próprias e ter também mão-de-obra. O projeto tal qual 
veio da Câmara~ permite que esse operador tenha mão-de
obra permanente e o restante pode ser convocado nessa cate-. 

goria. Mais do que isso, essa forma gestora, criada em função 
de todos, também nãO -é paritária. Há, em relação a esse 
órgão, um aspecto interessante, a despeito do instrumento 
legal que se faz: ao final, qualquer decisão do órgão, se envol
ver questõe~ trabalhistas, é resolvida por arbitragem; ou seja, 
de alguma maneira fica discutível - o papel, por exemplo, 
da Justiça do Trabalho: se os operadores portuários vão operar 
com pedaços do cais e com mão-de-obra própria. 

O bagrinho é o trabalhador não sindicalizado, que even
tualmente, na sobra do serviço, é convocado para compor 
o lugar do pessoal. No sistema que hoje se criou um pouco, 
transporta essa estrutura no conjunto. Haveria operadores 
portuários que teriam um conjunto de trabalhadores próprios 
e que, na sobra, seriam utilizados esses que hoje s_ão os avulsos, 
sejam eles de origem de capatazia, sejam eles de origem avul
sa, ou de estiva, para complementar a mãO~de-obra necessária. 
Em outras palavras, os avulsos ficarão na expectativa de que 
sobre serviço_ e eles possam ser, assim, convocados. Em sínte
se, isso é o bê-a-bá do _que existe hoje, e, fundarnentalinente, 
daquilo que se pretende. 

Foi colocado aqui, e é verdade, o problema do te_rminal 
privativo, que existe dentro de alguns portos organizados. 
As vezes, é até ele próprio um porto individual. _ 

Esse termin_al privativo hoje opera para o próprio proprie-
tárici-dã mercadoria. --- - ----

- A idéia do projeto, como veio da Câmara, permite que 
o terminal privativo, que a padif de agora fica isento de qual
quer outra taxa, possa operar também para terceiros, portan
to, na linha do que é o porto público. A idéia é a de que 
a ~ocorrência, a partir daí, se exacerbará e, portanto, isso 
será positiVO para- Os custos e, neceSsariamenfe~ p·arà a expor.:. 
tação e a importação. 

Não quero ir adiante no mérito disso. Só. queria trazer 
esta modesta contribuição, porque, às vezes, parece qu-e discu
timos uma coisa fundamental, sem conhecer o básico da_coisa. 

É só isso, Sr. Presidente._:Oesculpe-me. 

O SR. PRESIDENTE (Élcio Alvares)- A Presidencia 
registra, com ·muita-satisfãção; a.'explicaçáo do Senador Mário 
Cov~s, e e':J., que sou_ Senador 0.!.'! um Estado eminentemente 
dominado por uma orla portuária magnífica, o EspíritO Santo. 
aprendi muita coisa hoje em relação à sua explicação. 

Lamento que essa explicação não tenha sido dada a todos 
os Sena~ores, porque vamos votar em plenário essa matéria, 
e há muita gente discutindo capatazia, problemas de comandos 
e partes, sem ter a idéia exata do que representa a organização 
dos portos. Ehtão, achei que foi muito válida a explicação. 

Concedo a palavra ao Sena_dor Ronan Tito. 

.O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, tinha feito uma 
inscrição para fazer alguma argüição e até_ provocar algum 
debate, mas estou satisfeito, não inteiramente gostaria de de
bater, mas infelizmente, ou felizmente, tenho outros compro
missa:s de horário e não vou poder fazê-lo. 

No entanto, quero dizer que não só a exposição do Sena
dor Mário Covas foi extremamente· elucidativa, mas também 
a de todos os debatedores, quer histórica, quer de mérito 
do assunto. , 

Só_ fico perisando em um_a determinada c_oisa: afi_riii_!# 
contas, qual é a diferença entre carregar um navio, um cami
nhão ou um trem? De nada adiantará produzirmos soja, milho, 
lá no interior

1 
da melhor maneira, com altíssima pTOdutivi

dade, brigando com os Estados Unidos da América do Norte, 
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se em cada local criarmos uma série de extraordinários cartó-
rios. . . 

Fico lembrando-me do chapa de caminhão lá sentado, 
em Uberlândia, que ganha mais ou_menos ~_nto e cinquenta 
mil cruzeiros para descarregar os caminhões que vêm da lavou
ra, os secadores, os que vão para os armazéns, se tudo isso 
se constituísse em cartório,-não sei como seriã. 

Ouvi- uma coisa muito interessante aqui de um dos de
poentes. Ele disse que o ·custo não está af, que o negócio 
está na estrada de ferro e no caminhão. V. Ex~ e eu, $çp.ador 
Elcio Alvares, já debatemos isso no_ pJ~nári!) _e mostramos 
as diferenças-. Mas o que vamos inferiiT Que vamos esperar 
colocar primeiro a estrada de ferro para depois mexer na 
legislação do porto? Ou vamos também mexer na legislação 
do porto, achando que vamos resolver todos os problemas? 
Acho que não vam_o_s resolver. todos os problemas. 

Por outro lado, por que temos_ de ç_riªr_ uma legislação 
trabalhista para a atividade, por exemplo, no campo, na minha 
indústria, no carregamento do armazém seco no carregamento 
de um caminhão, no carregamento do navio, que é inteira~ 
mente diferente? ----- · 

Acho que hoje estou entendendo um pouco melhor o 
Brasil. Por que o Brasil está agregando-se cada vez mais no 
litoral, em São Paulo, no Rio de Janeiro? Agora entendi. 
Com essa opção do gás, do gasoduto, que vai para São_ Paulo, 
temos de "chover sempre no molhado" e ficar coni o interior 
totalmente despov<?ado, mandando-o plantar soja, feijão, mi
lho etc., que não são competitivos. 

Embora estejamos massacrando nosso trabalbador com 
um salário desgraçado e a produtividade seja tão boa quanto 
a maior do mundo, chegamos ao final da história e nãO temos 
competitividade. - __ 

Não temos a organização do bóia-fria~ do trabalhador 
rural, não temos nem sequer uma organizaÇão --dos agricul
tores. De vez em quando alguém aparece, falando dos agricul
tores, e o que ele é? Pecuarista de boi, de corte;--de ponta. 

Estou me referindo ao líder que apareceu aí, falando 
para o Brasil inteiro, e chegou até a se candidatar a Presidente 
da República, falando em nome ·da agricultura. Acho que 
el~ não sabe a diferença entre um pé de capim e um pé de 
feijão. 

Eu não sei, mas Cada vez fico mais clesa;oimado com o 
Brasil. Não entendo também por que temos essa quantidade 
de leis para os portos e nunca tivemos para os armazéns secos, 
para o carregamento de caminhão e trem. Os portos são mais 
antigos, e, então,-críam-se sucessivamente nováS1éiS. 

Acho que a pergunta que se faz é a seguinte:· que tipo 
de País queremos construir? OU DãO queremos construir? Que
remos um país com alguns cartoriados_e:.privilegíados? 

Diria também, para acrescentar, cjUe não é s6 na estrada 
de ferro que está apego, é no pleno emprego. Nunca houve 
neste País uin proJ_etO-de pleno emprego, e por isso o pobre 
do trabalhador fica, lá de fora, esperando para trabalhar. 

Mas se criássemos, Verdadeiramente, uma possibilidade 
de pleno emprego neste Brasil de tanta terra, de tanta coisa 
para se construir, de 99% para se construir e não ficásSemos 
perdendo tempo com setores, mas pensássemos em uma polí-
tica global... .. _ . 

Os senhores não acham sintomático que no Brasil, só 
se discutam os granQes problemas nacionais depois das onze 
e meia da noite? Deve ser pornografia, porqUe, pcir exenl.plo, 
nos Estados Unidos da América do Norte coloca-se o nu 
à vista somente depois das onze horas da noite. Aqui, já 

vi o nu artístico às 6h da tarde. Gostei muito. Não tenho 
nenhuma restrição a isso. Não é nenhum moralista que está 
aqui. Acho o corpo da mulher lindo. Mas a discussão dos 
grandes temas deste País nunca vi, a não ·ser n<f programa 
do Jô Soares, depois das onze e meia da noite. 

Estou n~_briga com a TVE, para discutirmos ... Não quero 
a presença dos políticos, quero discussão dOs temas naCionais, 
o que não é possível, porque está tudo ocupado com a discus
são das grandes emP:resas de publicidade em uma empresa 
de televisão estatal. E difícil. 

Para mim foí altamente elucidativo todo esse ·debate, 
toda essa exposição, mas quero- diZe-r- que estou- cada vez-su
cumbindo mais. Eu que fui um ótimista irrecupe'fáVel, n-ão 
vejo mais saída para o Brasil, porque somos incapazes de 
vê-lo como um organisiiJO só. São Paulo diz: "Se meu dedo 
está machucado, meu corpo todo padece". 

Ou peilsamos no Brasil como _um todo, ou vamos fiCar 
discutindo o porto, o arma-zém seco", o ·caminhão, a lavoura, 
a carroça e vamos chegar aonde estamos: em um impasse. 
Não sei se Vamos ter grandeza de discutir o BrasiL 

Infelizmente, depois de todo esse discurso, que virou 
sermão sem que pretendesse, vou ter de sair. mas antes agra
deço a todos pelos extraordinários esclarecimentos que foram 
trazidos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares)- O úníco Sena
dor inscrito era o Senador Ronan Tito. 

Evidentemente, temos a participação do Senador Má_rio 
Cov~, uma pessoa profundamente envolvida no problema, 
e do Senador César DiaS. - - ---- -- _ _ 

A Presidência faculta a palavra aos eminentes cole-gas. 
Pela ordem, ao Senador César Dias. 

O SR. CÉSAR DIAS- Gostaria de dizer que realmente 
é lamentável não tennos boje aqui presente a maioria dos 
membros da Comissão de Assuntos Económicos e informar 
aos palestrantes que esta é uma Comissã9 muito ativa. Hoje 
o Senado Federal está em clima de _dissolver as nuvens de 
escândalos das CPI que existem por af e as Lideranças nacio
nais estão presentes aqui no Congresso Naciov,al. 

. Esta Comissão tem o privilégio de estudar esse projeto 
através da requiSiÇão feita pelo ·senador Mário Covas, e já 
há vários Senadores se debruçando sobre o assunto. 

Para mim foi importantíssimo estar aqui presente. apesar 
de estar faltando a outro compromisso. Queria fazer Uma 
pergunta ao João Batista: como está a situação do$ funcio
nários que trabalham nos terminais privados? Como você des
creve a situação desses funcionários? 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares)- Com a palavra 
o Sr. João Batista--QiiihúiS. · -- · 

O SR. JOÃO BATISTA QUINTAS -Bom, Senador, 
com relação à representação, â organiz-ação sfndical- a -pe:i'- -
gunta de V. Ex~ tem enfoque -, há muito pouca gente que 
trabalha na área de capatazia- de terminal privativo sindica
lizada. Acho que somente na Portocel, que trabalha com celu
lose, no Espírito Santo, o pessoal de capatazia está vinculado 
ao Sindicato dos Portuários do Espírito Santo. Todo o restante 
·está sem rePresentação sindical, infelizme"Ilte, embora os sindi
catos de portuários tenham procurado arregimentar o pessoal 
para a representação. Há muitas dificuldades, algumas criadas 
até pelos próprios terminais, pelos próprioS adminiStradores 
de terminais, que procuram impedir uma representação sindi~ 
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cal mais atuante nas áreas, evitando que os sindicatos arregi
mentem pessoal com o_s_entido de criar, S:e não uma igualdade 
plena, pelo menos um nível mais ou menos estável, igual 
ao dos trabalhadores empregados nas administrações portuá
rias. 

O SR. CÉSAR DIAS - Como está o status qúo deles 
hoje? Eles estão bem? Quais as principaiS reivindicações que 
você percebe no meio desses portuários? 

O SR. JOÃO BATISTA QUINTAS -Posso dizer a 
V. Ex~ que um terminal que é considerado espetacular do 
ponto de vista da produtividade etc., que é o_ terminal de 
Praia Mole, A última vez em que estive ali, fui pego pelo 
pessoal que estava operando em capatazia - e lá trabalha 
pessoal de empreiteira,- enfitri, uma série de pessoas, arruma
dores também- mas_o pessoal que não é ligado a_ eles de 
capatazia, pediu que, pelo amor de Deus, a Federação e os 
sindicatos de portuários procurassem, de alguma maneira, 
interferir na questão do trabalho. Encontramos lá, inclusive, 
trabalhador que estava há 24 horas seguidas sem nenhum 
descanso. E coloca~se a Praia Mole como um exemp_lo! 

Inclusive, se V. Ex~ me permite, com todo o respeito 
ao companheiro Mantelli, quando ele coloca a questão de 
80% do volume de carga movimentado no Brasil ser de tern.:Ii
nal privativo, isso_ realmente é verdade, agora, é pl-eciso qUe 
se coloque também que 90% desses terminais são estatais: 
Petrobrás, Vale do Rio Doce, Cosi pi etc. Isso não foi coloca
do, e acho que é importante: 

O SR. CÉSAR DIAS- Gostaria de estender a pergunta 
ao Sr. Wilen Mantelli: quais são as dificuldades apontadas 
pelo João Batista? 

O SR. WILEN MANTELLI - Primeiro, gostaria de 
fazer duas correções quanto ao que foi dito, de que eu não 
me teria referido aos terminais de empresas estatais. Até desta
quei a quantidade _média de movimentação dos terminais da 
Petrobrás e da Companhia Vale do Rio Doce, ·que é da ordein 
de 200 rriilhões de toneladas. Então, não omiti essa informa
ção, até porque as duas entidades participa.iarri da fundação 
e são sócias da ABTP - AssoCiação Brasileira de Terminais 
Portuários Privativos. E essa ABTP cresceu justamente em 

· função das dificuldades ditadas pela ex-Portobrás, que estran
gulava os terminais privativos, e também por causa dos sindica
tos, que, embora não necessitassem desses_ terminais de mão
de-obra avulsa ... Até boje se discute na Justiça essa exigência, 
essa imposição de uma relação de trabalho por parte d-esses 
sindicatos. 

Há outro aspecto. Quanto aos trabalhadores em terminais 
privados, eles normalmente são da planta industrial, porque 
o terminal em si, opera com granéis líquidos ou sólidos. É, 
praticamente, automatizado, especialmente quando se trata 
de granéis líquidos. Quando se trata de granéis sólidos, há 
os descarregadores de terra, normalmente, dentro de uma 
tecnologia mais avançada, e cada empresa deve ter, no míni
mo, uma equipe de dez ou quinze homens altamente treinados. 

Então, não tem sentido essa empresa deixar de usar esses 
operadores de guindaste para buscar os do sindicato. Por que 
teria essa preferência? Então, ·a grande -maioria dos terminais 
que conheço não tem capatazia, pois o pessoal de capatazia 
é empregado das docas, como disse o _Senador Mário Covas. 
E esse pessoal que opera o guindaste, na maioria dos terminais 
que conheço, são empregados da empresa que explora o termi
nal. Toda a subordinação de suas condições de salários são 

aquelas estabelecidas pelo sindicato da categoria que envolve 
a atividade da empresa. 

Reconheço, e acho muito difícil, que o terminal de Praia 
Mole, pelos investimentos que fez e está fazendo, vai explorar 
um trabalhador e submetê-lo a 24 horas por dia de trabalho. 
Isso não existe, isso é fantasia. Desculpe-me amigo Tuca, 
mas é impossível as empresas lotadas nessa praia, hoje, neste 
País, fazerem alguém virar 24 horas. Seria uma irresponsa
bilidade muito grande. 

O SR. PRESIDENIE (Elcio Ãlvares)- Tem a palavra 
o Senador Mário Covas. 

O SR. MÃRIO COVAS - Dr. Lherena, o que o Sr. 
chama de liberdade operacional sem restrições ideológicas? 

O SR. JUAN CLINTON LHERENA- Referia-me ao 
que o Tuca estava dizendq. O oper~dor portuário, dentro 
do porto público, deveria ser somente o Estado ou a adminis
tração do porto. Acredito que deve ser livre para o privado, 
para o particular ou para o Estado e não evitar concorrência 
entre os dois. Está claro? 

O SR. MÁRIO COVAS .,.... Q &.enbo~ entende, portanto, 
que a exploração do porto, hoje, é uma atividade, cuja liber
dade operacional ~_ontém uma restrição ideológica._ É iSsó? 

O SR. JUAN CLINTON LHERENA- Sim. é lsso. 
O SR. MÁRIO COVAS ..,... Não ter restrições ideológicas 

significa permitir que todos operem. É isso? - - - -

O SR. JUAN CLINTON LHERENA- Sim, desde que 
todos sejam pré-qualificados. 

O SR. MÃRIO COVAS - De repente, estou exage
rando. Não entendo bem. Sempre ouço dizer que há um mono
pólio, há um "cartório", expressão muito atual, muito moder
na. Se amanhã, um porto que hoje está concentrado na mão 
do Estado, estiver subdividido por vários operadores portuá
rios. o trabalho vai ser livre? Quem quiser trabalhar lá, fazen
do, por exemplo, operação de estiva vai poder? Deixa eu 
tentar explicar mais. Vejo, hoje, muita crítica. Po_r que só 
o trabalhador que é sindicalizado pode trabalhar? No instante 
que for feito por empresas privadas, qualquer um poderá 
trabalhar? 

O SR. JUAN CLINTON LHERENA- Penso que não 
estamos vendo o quadro como ele existe e como está sendo 
preconizado pelo PL-8. 
- A administração do porto, com'! existe hoje, e, colocando 
~ I_>ortobrás no meio, imagine que para Brasília se dirigiam 
t()dOs esses 43 portós, nas menores minúcias. Isso criav~ uma 
ineficiêncià.. 

Quando se fala numa Cape, numa autoridade portuária, 
ela representa, nada mais, nada menos, do que o Conselho 
de Usuários tirado de uma posição consultiva para uma posi
ção deliberativa, colocando, então, aquela Consultaria em 
cima da administração ·do porto. Ali estão representados os 
interesses do Governo Estadual, Federal, M_unicipal, os inte
resses dos usuários e os interesses dos tr:abalhadores que- são 
da planta industrial, porque o terminal, em si, opera com 
granéis líquidos o_u sólidos. É, praticamente, automatizado, 
especialmente quando se trata de granéis líquidos. Quando 
s_e trata de granéis sólidos, há os descarregadores de terra, 
normalmente, de_ntro de uma tecnÕlogia_mais av~Q.Çada, e 
cada empresa deve ter, no mínimo, uina equipe de dez ou 
_quinze homens altamepte treinados. 
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Então, não tem s_entido essa eJj:;tpresa deixar de usar esses 
operadores de guindaste para buscar os do sindi_cato. Por que 
teria essa preferência? Então, a grande maioria dos terminais 
que conheço não tem capatazia, pois o pessoa] de çapatazia 
empregado terão uma_ inflpência sobre aquela administração 
do porto,·para que haja a maior porcentagem de concorrência. 

Então, quando o s_enhor me pergunta onde vão buscar 
essa mão-de-obra, digo-lhe que têm que buscar na gestão 
de mão-de-obra, pois o PL-8, ou 66, tem o quadro da exclusi
vidade. Ela não pOde sãir pegando quem quiser. Tanto é 
que aquilo que se recrimina no sistema de rodízio é ter de 
se aceitar quem vier, não se pode recu_sar. Haverá 110 sistema 
do órgão gestor de mão~de-obra, provavelmente, o sistema 
de rodízio, mas serão homens treinados, com exclusividade 
para serem usados pelos operadores portuários dentfo do por: 
to. Portanto, não é qualquer um. Talvez, o senhor esteja 
se referindo aos terminais privativos. 

OSR. MÁRIO COVAS -Não. 

O SR. JUAN CLINTON LHERENA- No porto públi
co somente através do órgão gestor de mão-de-obra. 

O SR. MÁRIO COVAS- Não, o projeto, como veio 
da Câmara, permite: primeiro, que o operador portuário tenha 
quadro próprio. . .. 

Segundo, que ele mantenha um quadro permanente tira-
do do organismo. -

Terceiro, que ele supra, eventualmente, tirando domes
mo quadro. Não é, propriamente, uma posição de igualdade. 

O SR JUAN CUNTON LHERENA .,..,- O senhor no 
seu quadro, referiu..:se aos avulsos que somente g3nham quan
do trabalham. Acontece que ~_quele indivíduo talvez não tra
balhe hoje, mas um outro do _rodízio imposto, trabalha no 
lugar dele. Então, não é bem como o senhor disse, que só 
ganha, quando trabalha. Isso, aliás, já o_uVi várias-vezes. Se 
você tem cem pessoas e oitenta estãó ·vii'ãrido_, aqUeles vinte 
não ganham - eles não estão trabalhando -= mas os outros 
oitenta trabalham. - ---

0 SR. MÁRIO COVAS -Mas os outros oitenta estão 
trabalhando. -

O SR, JUAN CLINTON LHERENA -Porque estão 
sendo requisitados. É por isso que são avulsos. 

O SR. MÁRIO COVAS -Então, a minha afirmativa 
não está errada: ganham, quando trabalham; ganham oS que 
trabalham. 

O SR. JUAN CLINTON LHERENA - É muito raro 
não se ter navio no porto. Uma das cois3s--(íue não estamos 
querendo ver, diretamente, é o ex_cesso. de mão-de-obra que 
hoje existe. - _ · 

O SR. MÁRIO COVAS- Não estava querendo discutir 
mérito, ainda, estava querendo obter inforriiãÇão. Mas o ex
cesso de mão-de-obra produz efeitos diferentes, dependendo 
de como ele esteja. Se eu for excesso de mãq-de-obra e parti
cipar de um quadro supletivo, que só é convocado pela decisão 
de outra pessoa, para o instante, em que há trabalho a fazer, 
não represento ónus nenhum, a não ser para miín próprio. 
Posso ter dez mil estivadqres num p~rto que tem trabalho 
para mil ou de,z mil conferentes. 

O SR. JUAN 5:L!NTON LHERENA-: É um problema 
do_ trabalhador que trabalha um dia e fica três-, quatro dias 
sem trabalho. 

.O SR. MÁRIO COVAS - Isso é problema do traba
lhador. 

O SR. JUAN CLINTON LHERENA- Sim, mas não 
é o que iremos desejar. 

. . O "SR, MÁRIO COVAS - Está certo, ninguém quer 
isso, mas jsso não implica custo. 

O SR. JUAN CLINTON LHE RENA -Há o custo so
cial. 

O SR. MÁRIO COVAS....,- Mas há isso na ·construção 
civil, na área do campo, em todo lado. Nós somos um País 
que tem uma oferta de mão-de-obra muito maior do_ que 
a procura; __ em todos os campos da atividade. Se não fos_s_e 
isso,_ não -estaríãmos padecendo com o desemprego. Lá, há 
um desemprego disfarçado. Recebo en,. algufl:~_dias, nos dias 
em que trabalho. 

O senhor disse uma verdade, todos nós, trabalhadores, 
empresários, gove:ffios, parlamentares, todos nós sentimos 
que há coisas que precisam ser mudadas. Nós podemos diver
gir é para aonde elas devem ir, de que maneira elas devem 
ser reequacionadas. Acho que toda essa discussão foi feita 
-de maneira muito ideológica. De tal maneira que, se, eventual
mente, a gente está no final de uma posição, imediatamente 
é· massacrado de cima a baixo, pOrque tomou essa posição. 
Quando firmar política no porto não é tomar uma posição 
a favor deste ou daquele. _ 

Há diferentes políticas no porto, -e os senhores que fize
ram uma viagem aos diversos portos estrangeiros -não pude 
fazer a viagem, e são poucos os portos estrangeiros que conhe
ço -, verificaram que há diferentes políticas. Há um porto 
que efetivamente se privatizou, Tilbury; há um porto que 
opera nessa direção, como é o caso de Antuérpia, sendo o 
porto de maior produtividade do mundo, e tem como seu 
grande mecaniSmo de promoção dizer que seu estivador traba
lha demais, é de maior produtividade, de 2,8 toneladasfho
mem-hora, e opera com um mecanismo que tem a iniciativa 
privada, e o sistema de trabalho é vinculado ao sindicai_O, 
a mão-de-obra é recrutada lá. 

O SR. JUAN CLINTON LHERENA - Não no sindi-
cato, mas no organismo. · 

O SR, MÁRIO COVAS- Não importa se no sindicato, 
mas o sindicato com_an_~a su_a mão:-_de-obra. 

O SR. JUAN CLINTON LHERENA- O que o sindi
cato faz é o que faz a maioria dos sindicatos, defende o direito 
dos trabalhadores~ mas não interfere na alocação dessa mão
de-obra. 

O SR, MÁRIO COVAS- Isso também não tem o grau 
de liberdade que se quer dar nesse projeto. 

O SR. JUAN CLINTON LHERENA- Senador, isso 
tem outra coisa muito importante. O serihor mostrou ali que 
são 5 categorias entrando numa operação. O senhor acha 
que isso é viável? Isso, em porto como o de Roterdã e de 
Antuérpia, não existe. A operação é unificada, e- n-ão segmen
tada em 5 categorias. O senhor acha que isso é possível? 

O SR. MÁRIO COVAS- Tudo bem, quer dizer, pare
ce, então, que o projeto aponta numa direção. No futuro 
teremos um noVo Sin.aicaro; ó Sindicato dos Trabalhadores 
e ·operadoreS Portuários, é isso'i -

O SR. JUAN CLINTON LHERENA- Isso vai.depen
der naturalmente dos sindicatos de hoje, né? 
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O SR. MÁRIO COVAS -Os sindicatos de hoje vão 
operar em que direção? Há multifuncionalidade, isto é, cada 
trabalhador vai ser preparado para fazer todas as operações. 
Portanto, nesse instante, cada sindicato, individualmente, vai 
perder expressão, porque se o senhor for um operador portuá
rio, o senhor vai querer ter o seu pessoal com essa caracte
rística, com a multifuncionalidade. Logo, no futuro, a nego
ciação vai ser feita entre o operador portuário e o sindicato 
dos trabalhadores em operações portuárias, que são aqueles 
vinculados, nem são os que ficam como avulsos. 

Acho que há uma série de coisas aqui, para mfin, o que 
há é a necessidade que todo mundo sente de aumentar a 
produtividade. Não confundo isso com mentalidade empre
sarial, sobretudo no Brasil. O senhor pode me dizer que tam
bém não pode confundir com mentalidade trabalhadora, até 
é possível. Mas a rigor o que a gente está perSeguindo é 
uma nova matriz de produtividade. 

Vi lá em Santos uina coisa muito interessante: i Cosipa~ 
por exemplo, foi uma empresa que uma época tinha capaci
dade instalada para 2 milhões e 600 mil toneladas/ano, foi 
capaz de produzir 3 milhões de toneladas/ano. Ela vinha de 
uma administração que tinha 7 anos consecutivos, a qual foi 
capaz de caminhar para isso, ela produziu acima da capacidade 
instalada. Hoje ela tem uma capacidade de 3 milhões e não 
produz 2 milhões. 

De forma que a mim nunca me- preocupou- -ã- idéia de 
perguntar se ela era capaz ou não de fazer. Capaz de fazer, 
ela demonstrou _que era, acima da capacidade instalada. O 
problema é exigir dela uma perfonnance que ela já foi capaz 
de fazer no passado. O Brasil não é muito diferente disso. 
O Brasil neste século, não é nos últimos 20 anos, muitas 
vezes liderou no mundo o processo de crescimento. Quando 
vejo as pessoas perguntarem se este é o p3.ís dO futUro, se 
isso aqui não· tem jeito, digo que tem jeito, lógico que tem 
jeito. Basta que a gente exija que tenha performanc~, um 
pouco mais de justiça, melhor distribuição de renda etc., mas 
que tenha a perform.ance que conseguiu no pilssado. Acho 
que no porto não acontece coisa muito diferente disso. A 
gente tem que procurar é como exacerba nos limites das conse
qüências a Jirodufividade. 

Eu vi em um determinado instante na Cosipa ---acho que 
até -influiu um pouco para isso - uma vez vi discutir uma greve 
aqui no Ministério e, ãO-Irflal, eu disse: "Olha, não adianta, 
vamos ficar nesse processo· permane-ntemente". Ao final, foi 
conseguido, mas a empresa não pagou, simplesmente 
porque não tinha caixa para pagar. Então é precíSO pensar 
na galinha. Ora, se instituiu um movimentO lá que se chamou 
"Cosipa Viável", e as idéias preconiZãdas por esse mOvimento, 
que englobou trabalhadores, direção da empresa etc. acabo~ 
sendo ferramenta no dissídio coletivo. De tal maneira que 
no dissídio se excluiu o quênio decorrente do aumento de 
produtividade dessas propostas como parte do salário a ser 
pago. 

Em 1990, primeiro ano eni que isto aconteceu, ao final 
do ano deram 45 mil cruzeiros de acréscimO salarial do porteiro 
ao presidente da empresa, apenas por essas medidas. 

Isso para mim é que é modernidade. Modernidade para 
mim é o conceito de administraçãO portuária pã.fitáda. Ou 
a gente vai ter trabalhador na administração portuária e em
presário se entendendo dentro do porto e cada um se sentindo 
forte o suficiente para Opinar, Ou- ã gente vai ter conflito 
permanentemente. Então, a gente busca desvios. Tenho porto 

público e faço terminal privado como se fosse um porto públi
co. Afinal, isso é democracia. 

Não vejo outra maneira de aumentar produtividade se 
não a instituição de mecanismos nessa direção. É um novo 
paradigma de que fala o representante do Governo, é um 
novo paradigma nas relações de trabalho, onde há igualdade 
de condições. Aqui se cria um órgão gestor de mão-de-obra, 
que fica sob o comando - é verdade que eles pagam -, 
assume o comando dos operadores portuários. Mas esse órgão 
vai ao ponto de tirar o registro do trabalhador. Dentre as 
Suas prerrogativas existe aquela de baixar, de suspeilder por 
30 dias, ou até de eliminar o registro, ou seja, desqualificá-lo 
de forma permanente para o trabalho. Isso não vai nem à 
Justiça do Trabalho, é decidido por arbitragem. 

O SR. JUAN CLINTON LHERENA -Uma comissão 
paritária acima qUe vai julgar esses conflitos. 

O SR. MÁRIO COVAS '- Nos conflitos. Tudo bem, 
qual é o inconveniente de esta comissão- ser paritária? 

O SR. JUAN CLINTON LHERENA - A Comissão 
não, o organismo. 

O SR. MÁRIO COVAS -Mas não é paritário ... Qual 
o inconveniente? Precisá. ter alguém mandando? 

O SR. MARCELO VIANA- Senador, só uma orienta
ção. Até queria oportunidade para contra-argumentar o que 
Lherena coloco~ aqui Estou aqui com a relação fornecida 
pela OIT eJD qU:e constam alguns países em que os trabalha
dores reg;istr,dos são ·administrados por comissão de partidos. 
Temos aquf~ustrália, Bélgica, Finlândia, Japão, Nova Zelân
dia, PortuS:af, Espanha, Suécia, Suíça, sem falar nos Estados 
Unidos e ou~os que a gente sabe por aí. 

O S.R. MARIO COVAS - Acho que se a idéia ê a 
visão global do País, se a idéia é que o porto -é meramente 
um elemento de passagem, de transição do fluxo da economia, 
e que tem que ser en~rado do ponto de vista da sua incidência 
global, acho que precisamos caminhar no porto exatamente 
para mecanismos em que: 

Primeiro, o Governo v:i. ficand_? mais dístaiiciado. 
SeguÕdo,· os ae;entes económicos -_os- agentes econó

micos em igualdade de condições -, ninguém pretende que 
o trabalhador gerenãe a empresa chamada operador portuá
rio. Ele pode até fazer isso, se estabelecer como tal, mas 
aí também n~nguém yai dar palpite na gerência da sua empresa. 
Na elaboração, na discussão, no avanço, na busca de uma 
maior produtividade,. não vejo por -que considerar _que um 
setor, isto é, o eM~o, é um agente mais significativO 
no processo que o trabalhador. Cada um tem o seu papel. 
Ou eles são igualmente agentes e operam em concomitância, 
ou eles operam na mesma direção, ou então, haverá conflitos 
permanentes. V. Ex• concorda? 

O SR- WILÇN MANTELLI - Senador Mário Covas, 
acho que essa administração que V. Ex• está propondo deve 
chegar, talvez, num segundo- momento. Num primeiro mo
mento, tem que haver uma adequação dos contingentes de 
trabalhadores em cada porto. V. E~ sabe que há um excesso. 
Isso não é só nO Brasil. Todos os países que reformularam 
O seu sistema portuário passaram por isso. A tecnologia avan
çou e a mão-de-obra continua aumentando. 

Então, tem que haver um primeiro· momento de ade
quação. 
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O SR. MÁRIO COVAS -.,- Mas nem o órgão gestor 
de mão-de-obra, nem o Conselho de Administração Portuária 
têm como objetivo mandar gente embora. Não é isso? 

O SR. WILEN MANTELLI - Ele vai ter que se ade
quar. Onde houver excesso --a( vem a nossa proposta, com 
base na OIT- esse pessoal não pode ser, de uma-hora-pára 
outra, simplesmente colocado na rua. Não! Ele terá que sofrer 
uma reorientação para outras atividades, de preferência vincu
lad_as a atividades portuárias, num primeiro momento; os que 
estiverem perto da aposentadoria deverão ser orientados no 
sentido de se aposentar, e aqueles que não tiverem colocação, 
se não se conseguir uma colocação, indenização, Senador. 

O SR. MÁRIO COVAS -,-_Aqui entre nós, não lhe 
parece que se esse objetivo tiver qtie ser perseguido, na medida 
em que um setor tem hegemonia em relação a outro, não 
se torna mais complicado e, de alguma maneira, não Se toma 
mais autoritário? ____ _ 

O SR. WILEN MANTELLI- V. Ex• tem a ~omissã~ 
paritária para julgar os conflitos. 

O SR. MÁRIO COVAS -No caso_ do órgão gestor? 

O SR. WILEN MANTELLI - Exato. O órgão gestor 
vai aplicar o que for negociado entre tfab3.lhadores e empre
sários. 

O SR. MÁRIO COVAS-:-:- Isso é outra coisa. 

O SR. WILEN MANTELLI- Ele é um mero aplicador. 
Agora, ele é um administrador. 

O SR. MÁRIO COVAS - O que, aliás, não inova. 
Hoje, essas relações já São objeto cte u~~ Il~-g~ciação coletiva. 

O SR. WILEN MANTELLJ - Exato. 

O SR. MÁRIO COVAS- No passado, o Governo era 
o instrumento que operava sobre isso.· _ __ _ _ 

Mas, enfim, ao longo do tempo vamos discutir isso. S~i 
que os senhores já .eStão- aí há muito tempo e não --quero 
adiantar. - ---- --- - -

Acho que no que se refere a alguns aspectos, há absoluta 
unanimidade. No que se refere à profissiOnalização - isso 
vale para a direção, isso vale para o pessoal, isso vale para 
tudo -, todo o mundo está de acordo; no que se refere 
ao fato de que a matriz tecnológiCa niudou e que, portanto, 
as adaptações nessa direção"têm que ser feitas. _ 

Mas me parece que, conceitualmente, como está, é um 
projeto baseado em um preconceito id~ológico, o preconceito 
de que só pode ser feito se for comandado pela área empre-
sarial. E discordo disso. - - -

Acho que isso pode, deve ser feito, mas s·6 serã.-levado 
a bom termo se efetivamente for. Para mim, modernidade 
é isso. "'· __ , __ .., _____________ -

Para mim, modernidade nãO é diininuir preço-atravéS
de salário. Para mim, modernidade é diminuir preço através 
de aumento de produtiVidade. 

O SR. WitEN MANTELLI- Monopólio. 

O SR. MÁRIO COVAS- Como? 

O SR. WILEN MANTELLl-Monopólio, modernidade 
ou retrocesso? 

O SR. MÁRIO COVAS - Depende! A Petrobrás é 
um monopólio. Depende da área\ Monopólio -do quê? Da 

mão-de-obra? Tudo bem! Quem quiser se dispor a correr 
o risco, que corra. 

_ O monopólio, no que se refere à mão-de-obra, é uma 
conseqüência do risco. E fato notório. Os senhores sabem 
disso, pois correram o mundo inteiro. Um estivador brasileiro 
ganha de 400 a 600 dólares por mês. O senhor me dirá: "Há 
quem ganhe muito mais?" Há! Mas mostro-lhe a folha do 
pagamento do mês e lhe mostro que a média é entre 400 
e 600 dólares. 

- Sabemos que uin estivador, em qualquer lugar do Primei· 
ro Mundo, ganha três mil dólares. Mais do que isso, ele tem 
garantia de trabalho; ou tem garantia de ganho quando não 
trabalha. Aqui não tem. 

O SR. WILEN MANTELLI - Senador Mário Covas, 
apresento aqui o avulso, que é o que corre o próprio risco 
como trabalhador da modernidade. 

O SR. MÁRIO COVAS --Para mim; o problema não 
é ser oU não avulso. É evidente que estamos criando uma 
porção de bagrinhos, porque no instante em que tenho um 
operador portuário em condição de ter gente com vínculo 
permanente, gente seln vínCUlo, mas contratad_a permanen
temente, e ainda ter mão-de-obra disponível esperando por 
trabalho, toda aquela gente vira bagrinho. Aquilo que se con
dena hoje é o que vai ocorre~ amanhã. 

O SR. WILEN MANTELLI - Consegue-se empregar 
esse bagrinho? - - -

_ O SR. MÁRIO COVAS - Não. _Acho que o razoável 
é que todos fiquem nessa condição, e o operador portuário 
vai buscar a mão-de-obra onçle estão todos. 

Não acho que o mecanismo do rodízio seja em_si .. _. DO 
ponto de vista de justiça ele me parece irrepreensível. Do 
ponto de vista operacional, ele deve apresentar defeitos. Por 
quê? Por problema de tecnologia. Mas esses são problenlas 
superáveis. 

· Penso que é da essência, é da dialética do capitalismo 
a luta_ entre as classes e a síntese dessa luta. 

.. Na realidade, parece-me que estamos aqui, em nome 
do ~ato de que os tr<}balhadores ~êm muita força no porto, 
cammhando para o inverso. Quando, a rigor, todos concor
damos, e acho que o trabalhador também, que há uma série 
de coisas que precisam ser feitas nos portos. 
_ Porqut;, afinal, se em vez de exportar 37 milhões de dóla

res exportarmOs 74, é evidente que haverá mais dinheiro para 
·distribuir entre todos. Lógico. Isso é óbvio. 

O qúe não podemos é fazer isso à custa do salário. Fazer· 
concorrência para pagar salário mais barato ... Bem, desse 
jeito, não precisava haver salário mínimo no País. É contra 
a-fuodemidade ter salário mínimo. Bóm, tetnos que ter salário 
IJ?!nimo, porque senão, num país que tem essa imensa oferta 
de l,rião-de-obra, vai-se ganhar menos do que o salário mínimo. 
O salário mínimo é um piso salarial estabelecido para o cida
dão poder pagar o transporte, senão ele não chega ao local 
de trabalho. 

Então, acho que o projeto, como veio para o Congr~ 
Nacional, veio muito mal. Como veio da Câmara dos Depu
tados, ele veio manco, puxando de uma perna. 

- O SR .. MARCELO VIANA -_Senador Mário Covas, 
-s? u~ coloqtção sobre o que foi falado a respeito da multifun-
Cionalidade. O Dr. Lherena ou o Dr. Mantelli falaram que 
no mundo inteiro é assini.. . · -
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Acontece que há multifuncionalidade C:m muitos paíseS:; 
mas ela ocorre dentro de uma determinada área. Por exemplo, 
como- é ·que V. Ex' pode achar que um prático de -barra, 
que trabalha para o armador somente, de repente vai ser 
empregado de um operador portuário, que é- expOrtador e 
pode ser operador portuário? Como é que um conferente, 
que munida o comandante do navio, o imediato, de dados 
sohre a carga que a· exportador está embarcando, para que 
ess~~ imediato possa passar o recibo, pode ser empregado da
quele empregador que está embarcando a c.arga? Há muitas 
coisas que não estão bem explicadas aí. -

O SR. MÁRIO COVA) - Sr. Presidente, depois de 
ouvir esta resposta, agradeçc 

O SR. JUAN CLINTON LHERENA.:.... É que fiquei 
atentamente ouvindo, e realmente três ou quatro coisas me 
surgiram. Não há duvida do seguinte: há uma falta de confian
ça muito) grande dos dois lados. O trabalhador desconfia muito 
do empresário, é o e-mpresário é gato eScaldado: duvida muito 
e tem desconfiança. 

O SR. MÁRIO COVAS - E os dois desconfiam do
Senador. 

O SR. JUAN CLINTONLHERENA- Não fui eu quem 
disse. 

Mas o que acontece, Senador Mário CoVas'; -é que não 
haveria nenhuma possibilidade de vir qualquer projeto que 
agradasse a todos. Acho que temos que enfrentar a realidade, 
temos que nos conhecer; o Oswaldo Pacheco e eu já conver
samos muito sobre isso. Se não houvesse o PL, teríamos que 
progredir para um outro sistema. Mas já que existe, vamos 
ter que progredir juntos. Não há dúvida n~nhuma de que 
há um exagero, um excesso de trabalhador. Eles não têm 
garantia de trabalho. Mas isso todo port9 teve que enfrentar. 
Quando começamos a discutir e negociar nas negOCiã.çõeS cole
tivas, fiz questão de mostrar uma .santa coisa: eu disse que 
a única maneira -de aumentar o ganho do estivador ou do 
conferente, ou de qualquer um dos avulsos, seria aumentar 
aquela quantia que ele ganha por tonelada, por dia, etc. Era 
muito difícil para o empresário aceitar isso; ele tinhi-que 
coibir, porque em cima de qualquer aumento que desse para 
aquele salário, automaticamente viria: um número exageiadà,
imposto pela legislação, pela DTM, mas nunca negociado. 
Quando tínhamos que progredir para tonelada, por container, 
etc., e por número de homens que· quisésSemos. Isso tudo 
virá com o decorrer das negociações coletivas. 

Não r-:>demos é parar agora. Temos· que ir adiante com 
alguma coisa. Eu preferia o sistema de H ainburgo, onde 1,5% 
sobre todo O montaw . .., .. ~':' rrlaO-He-cbra ia para ;i gestão da 
mão-de-obra e se pagava um tani'~~ a cada gestor de mão-de
obra. Mas eu fui derrotado. Outros prefe:riam outro siStéma;
o de Arltuérpia, por exemplo. O-fato é qüe ilã:O há comv 
agradar a todos todo o-tempo. Temos que progredir, porqut:: 
o que está em jogõ íião é quanto se ~gã:Oha, ou quanto Se 
perde. O armador não ganha nem perde com tudo isso; o 
armador meramente passa para· o frete, a nãO Ser quando 
a concorrência o força-o a descer. Todos os outros não perdem 
e não ganham: lutam pelo que estão ganhando. 

O Br3.sil.não vai sair dessa se não encontrarmos uma 
solução que ao menos nos negociações coletiva~, isentas de 
privilégios para qualquer lado. Exigir cjue a coisa sejâ pàritária
onde é puramente administrativa é recorrer, voltar àquilo 

,que dá a pecha de monopólio, isto é, além de ser exclusivo, 
é o forriecedor de mão-de-obra também. Isso é que cria o 
monopólio, Senador. 

Vamos andar juntos. Para isso é que existe a comissão 

I 
paritária. Temos que ir devagar para chegarmos às conclus.ões. 
Vamos te:r que acabar com esssa desconfiança. Vejo o mesmo 
'grupo com que eu negocio sempre. Fora da mesa de negocia-

l
ção, nós nos entendemos perfeitamente e sabemos que temos 
que mudar. Dêem-nos essa oportunidade de negociar aberta
mente; fiquem atentos sobre isso; não larguem essa legislação 

.e esqueçam, fiquem atentos a ela, porque muita coisa vai 
ter que mudar para chegarmos a alguma coisa que podemos 
aceitar como negociáVel entre nós._ O excesso é um problema 
grande. EStamos "enfreiltando ~~ «;:xcesso qu~ _ eSs~s países 
todos enfrentaram, e, de uma maneira ou outra, com maturi
dade dos três, do Gqvemõ, dos empresários_ e dos trabalha
. dores, chegaram a_essa conclusão. Dêem-nos oportunidade 
igual, sem privilégio para ninguém. Fiquem de olho e, se 
no fim de _um ano-o:ão mudar, venham com out_ra legislação, 
arrebentam com tudo. Mas dêem-nos uma oportunidade ago
ra. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Gostaria de 
agradecer a presença dos palestrantes. 

Passo a palavra a quem quiser, resumidamente, fazer 
a despedida. 

Tem a palavra o SC. MarcelO Viana. 

O SR. MARCELO VIANA - Srs. Senadores, a título 
de consideração final, como fiz questão de frisar, até por 
conta da :minha especialização e das minhas responsabilidades 
de Governo, tendo em vista que estou responsável pela área 
de relações de trabalho, acho que muito do que foi abordado 
pelo Senador MáriO Thvas é corisoante com o que pensa o 
Governo e parece-me, também com o que dispõe o Projeto 
jde Lei n9 66, que propõe Caminhar no ~entido da parceria. 
Esses mecanismos _de parceria só poderão ser conquistados 
através de um processo de livre negociação. 

Ora, os trabalhadores da zona portuária conqWStã.i"ãm 
fortes mecanismos de autotutela. O que_ é _um mecanismo 
de autotutela? É a constituiçãO -de um sindicato forte, é a 
capacidade de mobilizar a categoria e sentar à mesa de neg<.. · 
ciação com a contraparte patronal em condições de, efetiva· 
mente, negoci·.r t: .... .io simplesmente submeter-se a condiçõc 
unilateralmer.te impostas pelos empregadores. Isso é verdade 
e decorreu Je uma grande luta. Por outro lado, essa nego
ciação-só é factível se tivermos uril campo livre de excessivas 
restriçõe!: legais, de uma legislação excessivamente minudente 
e patcrna(ista, que, na prática, inviabiliza a negociação. Se 
tudo está disposto em lei, negociar sobre o quê? Só sobre 
o aspcctu -l::t remuneração? Nãot É muito restrito. 

Sinceramente, conSidero que o Projeto de Lei o"? 66, como 
aprovado na Câmara dos Deputados, avançou muito no sen
tidQ_ ~ ... busçar formas ode pactuação entre as partes, formas 
que estimule.m mecanism9s de parceria. Nisso, o Senador está 
perfeitamente correto. A melhoria das condições de trabalho 
passa pelo incremento da produtividade, e isso não poderá 
ser feito sem que as partes, trabalhadores e empregadores, 
tenham consciência de suas responsabilidades e de seus deve
res mútuos. 

Como é que se cria esse espaço de confiança e de parceria? 
Através de muita discu~ão e _p.~go_ciação. Não vai ser um 
processo fáCil, por(iUe ·à ·tradiç3ó te_m Si~o de _c~:mflit~, ~ de 
um conflito bastante aberto. Só o fato de estarmos aqu1 dtscu-
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tindo nesse nível, já mostra que os avanços ·estaoocorrendo. 
O que temos que fazer é continuã.r e permanecer nesses aVan-
ços. 

Há problemas, tendo em vista que consideramos que a 
mudanças na matriz tecnológica do porto vai ter- iinpacto no 
nível de emprego. Isso já ocorreu em diversos ramos de ativi
dade económica. Em outras épocas, por exemplo, o sindicato 
dos têxteis é que se destacava pela sua força. Houve mo_difica
ções, no âmbito da indústria têxtil, que levaram a um decrés
cimo no n'Úmero de trabalhadores situados nessa área. -HoUve 
uma perda de dinamismo desse setor em relação à-o- restante 
da economia. Parece-me que a· questãO furidillrieõtat- é -qUe 
a discussão do problema do emprego _na_ zona do, porto se 
situe dentro de uma ótica mais abran-gente, que é discutir 
o emprego neste País, hoje, e ter no mercado .de trab~lho 
um instrumento Verdadeiramente integra-tive em relação a 
todos esses segmentos que hoje estão exclufdos dessa possibi~ 
!idade. 

A luta pela universalidade do_ trabalho - não se trata 
simplesmente de preservar o·emprego, mas·de garantir o direi
to ao trabalho - é uma luta mais ampla, que encontra na 
atual conjuntura restrições ·de natureza económica, âada a 
situação por que o País possa. Temos que caminhar nõ sentido 
de ter um mercado de trabalho suficientemente "tóité- para 
integrar essa população ao sistema formal. QuariQ.o isso_ for 
feito, e se caminharmos nesse sentido, aí, sim, teremos as 
condições para superar, de modo .efetivo e sustentado, todo 
esse temor relativo ao desemprego tecnológico, às :rp:qdanças 
na matriz tecnológica. Penso que o caminho da-paiceria já 
está aberto no Projeto de Lei n9 66. O que temos que fazer 
é IDsistir nesse caminho. - - -- -

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Aiguém mais 
gostaria de se despedir? (Pausa.) 

Não havendo quem queria se manifestar~ e-süfeD.cerrada 
a reunião. -- -

22' REUNIÃO, REALIZADA EM 
20 DE AGOSTO DE 1992 

As dez horas e trinta minUtos do -dia- vinte de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois, na Salà ae-ReUiiióes 
da ComissãO, Ala Senado!- AieXàndi-e CoSta, sob3 PresidênCia 
do Senador Raimundo Lira, com a presença dos Senadores 
Albano Franco, Onofre Quiilan, Moisés Ãbrão, José Eduar
do, Nelson -wedekin, Mário Covas, Esperidião Am.jnLL_evy 
Dias, César Dias ·e Mansueto de Lavor, reún_e-se a- Comissão 
de Assuntos Económico-s. D~i~~m de comp_á~ecé.f:~ §_~~-ºZ.:~_s 
senadores Alufzio Bezerr_~, Ço_utin!t~ Jorg_e, Nabor Júnior, 
José Fogaça, Ronan Tito, Ruy Bacelar, Ronaldo Aragão, 
Guilherme Palmeira, Meira Filho, Henrique Almei~a, Dario 
Pereira, Marco Maciel, iosé Richa, Beni V eras, Valmir Cam
pelo, Mauricio Corrêa, Júnia -Marise e· Eduardo Sllplicy. O 
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensandó 
a leitura da Ata da reunião anterior, que· é dada por aprovada 
e, a seguir, comunica que a t~união destina-se às eXposíções 
dos Senhores Roberto Macêdo, Secretário Nacional de Polí
tica Económica, Jorge Gerdau Johannpeter, Presidente das 
Associações dos Siderúrgicos Privados, Sérgio Salomão, Presi
dente do Sindicato dos Armadores Nacionais e Luiz Braga, 
Presidente da Federação Nacio.nat dos Estivadores, sobre o 
PLC n• 66/92, que "dispõe sobre o regime jurídico da explo
ração dos portos o-rganizados e das instalações portuárias e 
dá outras providências". Prosseguindo, Sua Excelêncfa estabe-

1ece um tempo de. cinco minutos para cada exposição, passan
dO ã palavra ao Senhor Luiz Braga, que propõe que o primeirO 
orador seja um dos empresários_ convidados, uma vez que 
a reunião anterior teve início coi:ri a exposição de um represen
tante dos trabalhadores. O Senhor Presidente acata a sugestão 
e convida-o Senhor Roberto Macêdo, Secretário Nacional 
de Política Económica, para que dê -início-- às paféstras. Ao 
fin31 dã exposição falam, a seguir, os Senhores Sérgio Saio~ 
mão, Luiz Braga e Jorge Gerdau Johannpeter. Encerradas 
as explanações, o Senhor Presidente franqu~ia ~-palavra aos 
Senadores que queiram intúpelar os Se-nhores convidados. 
Usam da palavra os Senadores Esperidião Amin, Nelson We
dekin, Mário Covas- e Mansueto de Lavor. Não havendo mais 
quem queira discutir e, nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente, Senador Nelson Wedekjn_-::- que assumira ostra
balhos durante os debates-, agradece a presença dos senho~ 
res convidados, declarando encerrada a reunião às treze horas 
e quinze minutos, lavrando eu, DirceU Vieifa Machado Filho, 
a presente Ata que, lida e aprovada, será assiriada pelo Senhor 
Presidente. - Sé:Dã-dor Raimundo Lira, Presidente. 

ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TA QUI GRÁFiCO. 

Anexo à Ata da 22~ ReuniãO" da Comissão de- Ássunio~ 
Eco-nómicos, realizada em 20 de agosto de 1992, às dez horas, 
referente às exposições dos Senhores Roberto Macêdo, Secre
tário Nacional de Política Económica, Jorge Gerdau Johann
peter, Presidente das Associações dos Siderúrgicos Privados, 
Sérgio Salomão, Presidente do Sindicato dos Armadores Na
cionais e Luiz Braga, Presidente da Federação Nacional dos 
EstivadOres, sobre o PLC n~ -66/92! gue "dispõe sobre o regime 
JU:IiâiCo d~ expforação dos portos organizados e das instalações 
portuárias e dá outras providências", que se publica devida
mente au~orizada pelo Senhor Presidente, Senador Raimundo 
Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Srs. Senado
res, vamos iniciar a 22~ Reunião da Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O assunto em pauta é--urna ã.Udiência pública e--debate 
sobre o projeto de modernização dos_ portos. 

Estão compondo a Mesa o Prof. Roberto Macedo, Secre
tário Nacional de Política Económica; o Sr. Jorge Gerdau, 
Presidente das Associações dos Siderúrgicos Privados; o Sr. 
Luiz Braga, Presidente da Federação Nacional dos Estiva
dores e o Sr. Sérgio Salomão, Presidente do Sindicato dos 
Armadores NacionaiS. 

Vamos estabelecer o tempo de dez minutos para cada 
um dos senhores expositores, Se esse tempo não for suficiente, 
os esclarecimentos adicionais poderão ser feitos -no-momento 
dos debates. Vamos estabelecer que, quando estiver faltando 
um minuto para o encerramento do tempo, vamos tocar a 
campainha para alertar o expositor. 

Conside"rando que temos aqui dois empresários e apenas 
um trabalhador, em função de questões que não são da respon
sabilidade da Comissão de Assuntos Económicos, porque o 
nosso desejo era a representação de dois trabalhadores, vamos 
dar ao Sr. Luiz Braga, representante dos trabalhadores, o 
dobro do tempo, ou seja, vinte minutos. 

Com a palavra o Sr. Luiz Braga. 

O SR. LUlZ BRAGA - Quero agradecer a oportu
nidade de estarmos aqui para um debate amplo e transparente 
que- afeta o nosso setor. · 
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Gostaríamos, com 'aliCe:hça de V. Ex•, de sugerir à-Presi
dência e aos Senadores que os- empresários fossem ouvidos 
preliminarmente na abertura e na exposição, mesmo porque 
primeiro debate foi iniciado pelos trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Perfeitamente 
Sr. Luiz Braga. Na reunião_ anterior, intercalamos os depoi:
mentos e, como havíamos definido o dobro do tempo para 
o senhor, achamos que poderia começar o debate. Mas não 
há problema. 

Vamos passar a palavra ao Prof. Roberto Macedo. 

O SR. RO.BERTO MACEDO - Senador Raimundo 
Lira, senhores participantes da Mesa, demais Senadores pre
sentes, estou aqui representando o Ministério- da Economia 
para falar sobre esse projeto que veio da Câmara e trata 
da regulamentação dos portos. 

Devo dizer aos se_nhorcs que deve ser bem compreeildido 
o papel do Ministério da Economia neste caso.- Nós no~ inter~s-:: 
samos muito pela questão do projeto como parte do projeto 
global do Governo de modernização da economia e nos pren
demos a aspectos como_ e_s_se_ da questão da indenização pro
posta para os trabalhadores avulsos - cancelar registro -
e também à questão da_dragagem. Todos esses assuntos depen-. 
deram muito de acordo com o MiniStério da Economia, já 
que envolvem o dispêndio de recursos consideráveis. 

Então, o Ministério trabalha na linha de ver e:sse projeto 
como de modernização da_ economia, além de entrar em deta
lhes como esse das indenizações e do sist_ema_d_e dragagem. 

Nós, do Ministério, pela sua própria riatureza, Dão desce
mos o nosso entendimento do asst,mto ao __ nível de detalhe 
de determinados aspectos da administração portuária, até por
que não os conhecemos. 

Essas questõ_e_s_.fora_m _m_elhor tratadas pelo Ministério 
dos Transportes, cujo representante nessas negociações foi 
o Dr. Geraldo Vieira, que está a par dessas questões de maior 
detalhe. ~ . _ 

O meu conhecimento da questão portuáría é bastante 
limitado. Às vezes, visito--um porto e, como mineiro, -tenho 
aquela fascinação pelo mar, gosto de ficar vendo navios, mas 
não conheço o detalhe daquelas terminologias que são aplica
das na própria classificação dos trabalhadores portuários. 

Mas, quanto aos aspectos gerais do projeto e aqueles 
que dizem respeito ao Ministério da Economia, estou aqui 
·para defender a versão do projeto que veio da Câmara dos 
Deputados pela sua importância. 

Defendo que ele seja aprovado na forma como ~e encon
tra, não tanto pela necessidade ou pelo interesse de excluir 
modificações do S_e_n_ado, porque acho que o Senado tem, 
obviamente, todo o di(e_ito de fazê-lo, mas porque isso prOte
laria ainda mais a solução de um problema que vem-se arras
tando há muito tempo. Há, pelo menos, mais de duas décadas 
que eu ouço falar nisso._ Os Governos militares não tiveram, 
inclusive, a audácia de atacar-esse problema e foi bom que 
não o fizessein, porque -provavelmente o teriam feito de uma 
forma arbitrária. -

O que se está discutindo aqui é uma modificação do siste
ma portuário, mas âe umã. forma democrática. E foi eSsa 
a característica que preValeceu-na negociaçãO desse projeto 
na Câmara. Ele foi votado depois -de ·uma -ampla discussão 
entre os representantes do Governo,_ dos trabalhadores por
tuáriOs, dos empresários, dos vários partidos políticOs, no rriáis 

!aif.Iplo espectro que se possa enquadrar esses_ partidos. 

Dentro dessa ótica que prevalece no Ministério da Econo
mia, gostaríamos de chamar a atenção para o estudo da Cepal, 
COmissão Económica para a América Latina, das Nações Uni
das, que faz uma análise dessa questão dos portos em toda 
a América Latina, entendo, também poderia ser estendido 
em nível mundial. É bom ficar muitõ claro que, hoje em 
dia, parece qUe o Brasil é repositório de todos os problemas 
do mundo. Não é bem assim. 

Essa questão portuária, por exemplo, é universal. Todos 
os países tiveram o sistema de organização dos portos mais 
ou menos similar, porque isso vem muito da tradição de comér-.: 
ciO 'Internacional, a partir de uma influência muito giande 
da organização segundo o sistema inglês e do prevalecimento 
de práticas observadas na Europa, porém baseadas numa épo
ca em que não só a tecnologia dos navios era diferente, mas 
a própria tecnologia de movimentação e retirada de cargas 
de navio e a própria natureza das cargas era niilito diversa. 

Antigamente não existiam esses navios deroll-on, rol1-off, 
não existiam containers e o que se fazia muito era a moVimen:.; 
tação de commodities, como café, algodão e out~os produtos. 
.A atividade portuária era muito contaminada pela natureza 
instável desse_ tipo de comércio, porque, como todos sabem, 
commodities são produtos freqüentemente sujeitos a crises 
e tainbém a alterações da demanda, da queda de preço. E 
a própria regularidade do fluxo de navegação colocou os traba
lhadores portuários numa atitude muito defensiva, porque 
o sistema de portos é, por natureza, um trabalho que nem 
sempre - muito mais no passado do que hoje - tem uma
regularidade. 

Então, se o sujeito é um trabalhador avulso, fica espe
rando para saber se vai ter trabalho ou não. Existe um teore
ma, em economia, do famoso economista Alfred Marshall, 
que diz que, quando a atividade é irregular, o preço do traba
lho acaba sendo muito maior, porque se compensa o traba
lhador_ tanto pelo trabalho que ele está fazendo como pelo 
tempo que ele ficou à espera desse tipo de trabalho. Embora 
não lidemos com portos, freqüentemente nos deparamos com 
esses fenómenos. 

Esta semana mesmo, tive um ptbbleni.a desse tipo em 
casa. Você chama um encanador e se surpreende com a conta 
que ele apresenta, mais parece conta de. honorários médicos. 
Uma das razões disso é que você está pagando o tempo que 
ele fez o seu trabalho o tempo pelo qual ele esperou aquele 
tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho emergencial é de natu
reza melhor remunerada. E não acho que o problema é de 
remuneração. 

O que há, na questão dos portos, é um problema de 
flexibilização da relação de trabalho, de contratos, de opera
ção de sistemas produtivos que evoluíram e o sistema anterior 
não conseguiu acompanhar de fonna satisfat6ria. Essa é a 
regra de evolução do capitalismo. Se o capitalismo não se 
ajusta, sofre problemas e as entidades que participam disso 
acabam sofrendo._ 

Existe um trabalho famoso em economia, que é a lista 
das. dez maiores empresas japonesas, de dez_ em dez ànos, 
desde 1910. Percebem-se <i_ue, daquelas dez firmas que esta
vam na lista de 1910, só sobraram umas três na lista de 1980, 
OQ_Seja, aquelas firmas que se adaptaram, inclusive mudando 
de ramo. Então, das empresas que, naquela época, trabalha
vam com aço, tecidos e outros produtos que eram o charme 
da época; hoje _só __ sobraram aquelas que entraram em eletrô
nica, para ·nos referirmos apenas a um desses aspectos ditos 
mais modernos. 
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O trabalho portuârio precisa ter uma evolução relativa
mente semelhante. Se muda a tecnologia, a demanda, o tipo 
de produto, ele precisa se ajustar. E o que há é um sistema 
antigo, baseado na movimentação de com!Jlodities no Brasil, 
muito influenciado, inclusive, pela exportação de café- que 
continua prevalecendo e emperra quando se procura colocá-lo 
na operação de outros tipos de navios e cargas, que exigem 
uma movimentação mais dinâmica. _ 

Em economia, hqje é muito "clara a idéia de que não 
basta ter vantagem comparativa, mão-de-ohra_disponível ou 
recursos naturais s4fi_cientes; é preciso ser c.om.petitivo e usar 
aquelas vantagens comparativas da melhor forma possível. 
Então, num processo produtivo1 mesmo que se tenha as me
lhores máquinas, os melhores trabalhadores, a velocidade é 
muito importante, a rapidez, a flexibilidade de operação. É 
esse tipo de ajustamento que é preciso ser feito na adminis
tração portuária e que o projeto procura arender com_ vári_as 
inovações, mudando basicamente o sistema de administração 
portuária, em que o Governo está. muito inter$!ssado. Ele 
percebe que não tem condições de administrar determinados 
serviços e preferiria fazê-ló passando à iniciativa privada-. com 
um sistema portuário em que, além de portos administrados 
pelo setor público, poderia também haver a participação da 
inicíativa privada na gestão portuária, além dos próprios termi
nais exclusivos dessas empresas. 

Toda a lógica da economia desse projeto consiste em 
mostrar que, se se muda nes&<:!- direção ~ i~so tem em todo 
lugar, na América Latina, na Europa, na Asia, todos estão 
passando por essa fase de adaptação, uns mais avançados, 
outros menos -entende-se que o País tem a ganhar. Quer 
dizer, há condições de eXportar mais, pois os _custos s_ç_rão 
menores e pode-se ímportar mais. Aliás, essa questão de im
portar e gerar saldo comercial é um acidente do período que 
estamos vivendo. O ideal é que o País, inclusive no estágio 
de desenvolvimento em que estamos, nem tivesse superávit 
comercial. Aprendemos, nas escolas de Economiã., que_ o 
ideal, nesse estágio, é que se tenha um déficit a ser coberto 
com recursos externos. Mas es5:a ~agilização do comércio inter-
nacional traz ganhos de produtividade. -

Permuta-se uma mercadoria,_ em que se é competitivo 
por outra que, no outro país, é competitiva. -

Há várias estimativas- inclusive o Ministro Eliezer Bap
tista está trabalhando com ess~ questões -de _que um dos 
problemas sérios da economia paulista é a questão _do porto 
de Santos. Deve ser dito que não é só_ UIJ?. problema de adminis
tração portuária essa questão_ de gestão_ dos portos, é um 
problema inclusive de calado, porque os navios mais modern9s 
têm um calado muito maior. 

Então, nessa linha de projetas que o Dr_ Eliezer está 
trabalhando, contempla-se um porto alternativo.-em São Se
bastião, justamente para permitir o recebimento de navios 
com características modernas e que não teriam condições de 
ser carregados no porto de Santos. É Pom ficar claro q~:~e 
não é só uma questão de relações trabalhistas, há muito por 
fazer, na área portuária, no sentido dessa modernização, por
que, como eu disse, significa fl.exibilizâçãO e ·ajUstamento â 
nova tecnologia de cargas e de na\'ios e de rapidez do processo 
de comércio internacional, de movimentação de cargas, que 
o sistema atual, a nosso ver, emperra. 

Numa socieda_de onde se defende que haverá ganhos glo
bais com esse tipo de reforma, é da ética sacia] e da própria 
ética económica a defesa do seguinte argumento: não há como 
se negar que, embora haja ganhos globais para a econOmia, 

algumas pessoas e entidades sofrerão nesse processo de adap
tação. Todas as reformas dos siste:rhas portuários, mi medida 
em que visam ao crescimento de piõdutividade e à agilidade 
na movimentação de cargas, inclusive com equipamentos mais 
modernos, acabam resultando em redução da mão-de-obra 
necessária para esse tipo de operação. Evidentemente, haverá 
trabalhadores e entidades que sofrerão com esse processo 
de ajuste, enquanto outros ganharão. A lógica que prevalece 
nesse tipo de caso, quando se consegue identificar claramente 
que_ haverá ganhos, mas haverá perdedores, é preciso, em 
primeiro lugar, ter noção de que os ganhos serão maiores 
do que as perdas e, em s-egundo lugar, compensar aqueles 
que perderão. 

Portanto, foi muito importante, na argumentação desse 
projeto, um estágio em que o Ministério da Economia, Fazen
da e Planejamento aceitou a idéia da indenização, que, a 
preços de hoje, variariam - elas estão em 50 milhões no 
projeto - de Cr$75 a Cr$92 milhões para o cancelamento 
do registro de trabalhadores avulsos, e, dependendo daqueles 
que se interéssassem em constituir Uma empresa, teriam uma 
indenização adicional a partir dos Cr$75 milhões. 

Creio ser muito importante que o projeto contenha essa 
característica._ Se há aqueles que perdem e que vão ter um 
processo de ajustamei)tO em face da modernização portuária, 
acho que eles devem receber uma compensação que procure 
indenizar- esta é a única forma possível- aqueles problemas 
que enfrentarão. 

O~Úa ~onceS~ão import~rite, qUe o Min:isiéi-.io da_Econo-: · 
mia fez, foi aceitar a questão da dragagem. - -

Nós vemos a questão dos portos e de suas vias de acesso 
de uma forma semelhante àquela que vemos as estradas. Estas 
são mantidas pelo Governo. Então, entendemos que __ essas 
vias navegáveis também estariam a justificar o mesmo tipo 
de atenção do Governo, no sentido de que ele deve cui4~ 
de boa parte da sua manutenção. 

Tirando" aquelas despesas específicas da-- ãrea--do porto 
- a_parte de dragagem, por exemplo -; seriam transferidas 
para o Tesouro Nacional e não mais financiadas pelo Adicional 
de Tarifa Portuária. É preciso entender a via navegável como 
se fosse uma estrada. Se ela leva acesso a un;t armazém. como 
a·rerroviá e a estrada de rodagem, iSsO ·estaria a justifi~r 
que o Governo investisse na sua manutenção; aléin também 
de aumentar a competitividade dos produtos brasileiros, por
que, se não forem socializados desta forpta, os custos terão 
de ser incluídos na própria movimentaçãO de mercadoria, o 
que seria um ônus adicional. Trata-se, aqui, de uma forma 
de o Governo--dar algum tipo de privilégio, de incentivo a 
essas operações, sem que tenha problemas a nível de GATT, 
de acordos internaciõnais, po-rque este tipo de operação varia 
muito entre países: uns deixam a cargo do porto, outros fazem 
por conta próprüi. · · - ·- · 

Então, custeando, o Governo estaria dando um apoio 
à atividade portuária~ que nãO s-ofreria riscos de retaliação 
por parte-de-outros países. -

;-- --Do ponto de vista global, em que se insere a participação 
do Ministério da Economia nessa questão da modernização 
-dos portos, de flexibilização das atividades 11esse setqr-priv3:~ 
tização de terminais e flexibilização da administração da mão
de-obra -, vemos esse projeto caminhando na direção da 
modernização. 

· Agora, em termOs de temas específicos, a grande partíci
pação do Ministério da Economia foi a de aceitar essa idéia 

·de compensação, para evitar, inclusive, maiores atritos na 
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transição de um sistema para outro e aceitar também a idéia 
de o Governo absorver boa parte dos custos de manutenção 
dos portos, representados pela dragagem. 

São essa-s as considerações que gostaria de trazer para 
os senhores,_ mas voltaria a insistir que é um projeto que 
está há mais de um ano no Congresso e a versãO que saiu 
aqui é totalmente diferente daquela que foi enviada inicial
mente pelo Governo, que era muito singela e limitada. 

O Governo aceitou muitas modificações nesSe projeto, 
sempre entendendo que foram feitas não só no sentido de 
aperfeiçoá-lo, mas também de eliminar os atr_itos da transição 
de um sistema para outro e de contnOuir, ele -mesniCi, para 
a própria modernização dos portos, aceitando essa despesa 
de dragagem. 

ParticipamOs afiv3.mente das negociações que envolveram 
as várias partes interessadas e, no nosso entendimento, o pro
jeto é bom. TiveniOS de fazer concessões, mas isso faz parte 
da negociação política legítima para se ·conseguirõ-apoio em 
torno de um projeto. Entendemos que ele estaria em condi
ções de ser aprovado da forma em que se encontra. Estaremos 
aqui à disposição também para discutir qualquer aspecto que 
'possa ajudar nessa direção. 

Como disse, são esses os esclarecimentos que entendemos 
cabíveis por parte do Ministério da Economia e que mais 
dizem respeito à sua área de atuação. 

Muito obrigado aos senhores. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)-Tem a palavra 
o Senhor empresário Sérgio Salomão. 

O SR. SÉRGIO SALOMÁO- É importante esclarecer 
os senhores, obviamente, e lembrá-los da importânica do na
vio no sistema portuário. 

Falo em nome da navegação brasileira, dividida entre 
a navegação internacional - a chamada navegação de longo 
curso- e a navegação de cabotagem, feita entre portos brasi
leiros, na costa. 

A importância da navegação é inegável, na medi~a em 
que 90% do comércio que o País pratiCa com o mundo são 
feitos por via marítima. · · 

Repito o que- já disse em OutrOs fórunS: como emp-re
sários, estamos acostumados a correr riscos, que são inerentes 
aos negócios; mas rião nos acostumamOs, atê hoje, a conviver 
com a anacrónica estrutura portuária, já caduca:, cheia de 
vícios, que imperram a velocidade das operações portuárias, 
indispensável na competição dos produtos, no mercado inter-
no e externo. _ . . _ .. 

É bom colocar para os senhores, com clarez_a, a interfe
rência do Sindarma nesse processo. 

Até a existência de Sunamam, o Poder Executivo legis
lava as questões portuárias, as relações de trabalho, estabele
cendo, inclusive, os ganhos que os trabalhadores teriam no 
trabalho que realizam. 

Com a extinção da Sunamam, criou-se um vácu_o, o Poder 
Executivo se ausentou desse processo, e o Tribunal Superior 
do Trabalho, através de sentença normativa, entend~_u que 
cabia ao Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marí
tima representar os tomadores dos serviços da or_Ia portuária 
e doravante concertar. com os trabalhadores novas condições 
de trabalho. 

Confesso aos senhores que, na época, o próprio Sindarma 
pensou em recorrer dessa decisão do Tribunal Superior do 
Trabalho ao Supremo Tribunal Federal e pensou em fazê-lo, 
na medida em que existe uma relação atípica entre nós, toma-

dores de serviços, e os trabalhadores, que são os prestadores 
de serviços. Essa relação atípica está exatamente iia ausência 
dov4J_culo empregatício, que toma-as relações bastante difíceis 
e, em alguns casos, até impraticáveis, impossfveis. - · 

Diferente disso é o que acontece com os nossos tripUlantes 
iD.arftimos, que;: tripulam nossos navios, são nossos empregãdos 
e com os quais a relação é direta. 

Mas também, naquela decisão do Tribunal Superior do 
TrabalhO; vislumbramos uma oportunidade fmpar- diria até 
imperdível - de estarmos sentados à mesa com os nossos 
melhores interlocutores - os trabalhadores -, que, como 
-nós, conhecem as deficiências portUáriaS; aS- pecU.liaõda:des 
do trabalho portuário, e podermos combinar, numa relação 
direta, condições mais modernas de trabalho na beira do cais, 
que redundassem em custos menores. 

-Vislumbramos essa oportunidade e há três anos iniciamos 
um processo de negociação- repito-, exatamente tentando 
estabelecer novas e modernas condições de trabalho, mas con· 
fesso aos senhores - e o faço até com sentimento amargo 
de frustração - que foi tOtalmente impossível, ao longo de 
todas essas negociações, estabelecermos essas condições mais 
saudáveis. 

Essa impossibilidade reside, obviamente, no monopólio 
que os sindicatos detêm no trabalho portuário. Quando me 
perguntam qual é o principal dano que o monopólio gera, 
respondo que é a intransigência com que se comportam à 
mesa. Nunca demonstraram nenhuma boa-vontade ou sensibi
lidade para conosco, no sentido de abrirem mão de privilégios 
qúe o sistema vinha concedendo-lhes ao longo desses anos 
todos e de estabelecermos condições, cujo beneficiário fosse 
a economia nacional e a nação de um modo geral. 

Esta intransigência - repítO ~.-ao longo- deSSeS ánóS 
todos, inviabilizando a nego~ação de boas condições de traba
lho, teve como duas graves conseqüêricias 'a iriviabili~ação 
da competição de alguns produtos no exterior e, no caso espe~ 
cífico do mercado interno, a morte cruel do transporte marí
timo de carga geral por cabotagem, uma atividade outrora 
bastante incrementada, quando se levavam, por via marítima, 
~ ptodutos mais diversos, do porto de Rio Grande e Porto 
Al~gre até Manaus, fazendo-se- uma linha expressa em toda 
a costa brasileira, os portos trabalhando em regime diutumo, 
co-mo, aliás, tem de ser - em qualquer parte do mundo é 
.assim que se faz- e um transporte que ia oferecer economia 
de escala. 

Além de oferecer economia de escala, era o transporte 
marítimo que também proporcionava a economia dó consumo 
de combustível, indispensável para o superávit na balança 
Couiercial. • 

EXistem aqueles - e já tenho costumeiramente ouvido 
isso aqui, Do Senado, e no Congresso Nacional- que enten
dem que a armação nacional te~ um interesse duvidoso e 
-até relativo na modernização do sistema portuário, na medida 
e·m que é mera repassadora-de custos. . 

Com relação a esse enfoque, a essa interpretação, cabem 
algumas çonsiderações. Em primeiro lugar, dependendo da 
modalidade do negócio fechado, contratado, os custos portuá
rios incidem ou não sobre os fretes marítimos. 

Em segundo lugar, no comércio marítimo, o custo portuá
rio é sempre uni fator determinante, decisivo, e no caso brasi
leiro, pior ainda, na medida em que o Brasil está completa
mente fora das rotas comerciais de intercâmbio entre as gran
des economias. É preciso, através de uma reforma portuária 
saÚdávef, que se compense essa má localização geográfica 
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do País, que s-erve- para onerar fretes. A principãl car-actetística 
do transporte marítimo é a alta rotatividade que~deve se impri
mir ao navio, que -e- a: ferramenta de trabalho do transporte 
marítimo. Ao armador interessa que o navio carregue a· carga 
para a qual foi contratado, empreenda a sua viagem sem conw 
tratempos, transporte a carga até o porto de destino e, automa
ticamente, estará disponível para se engajar no próximo com
promisso comercial. Essa rotatividade faz C9ID que possamos 
oferecer fretes mais razoáveis, mais competitivos e é um fator 
preponderante na determinação dos fretes. . 

É sabido que _a operação portuária em todo o sistema 
nacional é morosa e isto impede, evidentemente, que o navio 
se desincumba de sua tarefa com presteza. Não havendo essa 
velocidade nas operações portuárias, há uma sobretaxa que 
se paga. Isso é um custo muito alto que, dependendo do 
navio, chega a ser de 25 mil dólar~s/dia, é a_ mUlta diária 
que se paga pela permanência excessiva do riavio no porto 
e que, obviamente, é repassado para o produto e, por sua 
vez, para o consumidor~ Quem perde, de um modo geral, 
é a Nação. Mesmo que o armazenador fosse mero repassador 
de custo, acredito já ter provado que não é, essa postura, 
ainda que fosse verdadeira, é totalmente incompatível com 
o mundo moderno, com o País de hoje , com a economia 
de hoje. Por tais razões, o Sindarma se integrou à ação empre
sarial integrada e vem lutando pela busca de un\3. reforma 
portuária profunda e saudável. . -- . 

O projeto aprovado na Câmara, por exemplo, não con
templa a liberdade de recrutar mão-de-óbra no mercado, .o 
que entendemos ser fundamental, à medida que respeitaria 
o art. 59 da Constituição Federal, que diz que é livre o exercício 
de qualquer atividade profissional. Isso, no nosso entendi
mento, seria permitir a qri3.1quer trabalhador brasileiro o aces-
so aos serviços portuários. . ---

É importante dizer aos Srs. Senado_res,_ ~ título de sub.sí
dio, que têm sido várias as decisões judiciais. É verda(le que 
em primeira instância, com os juízes ·entendendo que_ O toma
dor do serviço, no caso as empresas de navegação, tem liber
dade para recrutar mão-de-obra no mercado e fazer serviço 
portuário com pessoal próprio. Contemplar essa liberdade 
seria, na verdade, respeitar a Constituição Federal e refe
rendar as decisões judiciais, recentemente prolatadas. 

É pteciso garantir, também, no projeto a competição 
entre portos, até por que este é o sucesso dos modelos interna
cionalmente adotados. Deve-se administrar porto corilo se 
empresa fosse. 

Outra preocupação nossa e motivo de lam~nto é que 
se tirou dos terminais privativos, pela& alterações feitas na 
Comissão de Justiça, a liberdade de movimentar a carga de 
terceiros e por que não deiXá-los fazer, à medid* que são 
freqüentes os congestionamentos nos portos p~licos de na
vios esperando vez para atracar, por outro lã do, paralela
mente, os terminais privativos ociosos, vultosos investimentos 
feitos na construção desses terminais poderiaM ser utilizados · 
se a legiSlação lhes conferisse o direito de óperarem cargas 
alheias. 

Não há por que se restringir, como se tentoU veicular 
na terça-feira passada, o número de operadores portuários 
à beira do cais prestando serviço. No nosso entendimento, 
quanto mais operador portuário, melhor, desde que previa
mente qualificado pela autoridade competente e deixar que 
o mercado depure entre os maus e os bons operadores portuá
rios. Com relação ao caos, que se tenta também veicular; 
do que seria um excesso de operadores portuários trabalhando 

nos porões de um mesmo ·navio, -devo dizer aos senhores 
que isso deveria ficar também a cargo da velocidade que o 
armador e o usuário têm na liberação do navio, no embarque 
e no desembarque da mercadoria. Isso tudo, evidentemente, 
vinCulado a um comando únicO, q-ue e-Vitaria eSsa dispersão 
de mão-de-obra, esse caos, como se tenta passar. E a título 
de analogia, digo aos senhores que é muito comum, numa 
praça de máquina, dependendo da urgência que tenho de 
hberar o navio, se ter cinco oficinas fazendo os mais variados 
serviços em cincomotores diferentes. Entendemos que serão 
as circunstâncias comerciais que vão determinar o número 
de operadores a bordo para prestarem serviços simultâneos. 

PreocupaMnos, por exemplo, a paridade que foi dada ao 
órgão de gestão de mão-de-obra, dada a nos.sa experiência 
nas comissões de negociaçã<Yque o Sindarma lidera. As comis
sões. têm composição paritária e são muito freqüentes os.- inl
passes; que são costumeiros, rotineiros. Muitas vezes preci
sando ser levados para a esfera do Tribunal Superior do Traba
lho, a quem cabe dirimir os conflitos .. O_ nosso problema é 
pensar que ao órgão de gestão vai caber tratar _ _d,a r_otin_a, 
do dia-a-dia do trabalho portuário. E aí perguntamos: Ocor
rendo o impasse, a quem vai caber dirimir a controvérsia 
com a Velocidade que as operações portuárias exigem? Como 
vai ficar isso? O navio pode esperar? Não. Em nenhum lugar 
do mundC? o navio espera. Portanto, preconiza-se para o órgão 
~e gestão d~ mão-de-obra a administração empresarial. 

Com relação às observações feitas rapidamente pelo Dr. 
Roberto Macedo,_ quanto à postura dos governos militares 
em relação ao problema portuário, é verdade_, não o fez, 
talvez, por uma opção política. Mas, também, corroborando 
com 9 que diz o Dr. Roberto Macedo, talvez, naquele tempo 
a _economia n#io se ressentisse tanto de um sistema portuário 
moderno, eficiente, veloz, com custOs menOres-. Hoje isso 
é fafor preponderante, condição sio_e qua noo, para uma com
petição saudável internacional. 

Voltando ao caso do monopólio, que gera a intransi
gência, e é esse o comportamento que tem redundado nas 
greves freqüentes, quase que semanais, que são deflagrados 
nos portos nacionais, paralisando completamente a economia 
do Pàís, à medida que não se verifica, por parte dos órgãos 
de representação dos trabalhadores, um compromisso com 
a economia nacional e com os mais elevados interesses. da 
Nação o TST não tem hesitado em decretar essas greveS abusi
vas, até porque, na tramitação do PUS na Câmara Federal 
tiveram uma natureza polftíc3. confessada e- admitida pelas 
·próprias lideranças sindicais. 

Estamos certos de que o Senado Federal vai dar, com 
a velocidade adequada, ao País uma reforma portuária neces
sária, contemplando esses conce:itos que, parã nós, são funda
mentais e aqui expostos. 

Coloco-me à disposição do Presidente e da Mesa para 
qualquer esclarecimento. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra 
o Sr" Luís Braga. 

O SR. LUÍS BRAGA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
t~mos um problema muito crucial: conviver com o desem
prego, coln' a miséria absoluta. E para corroborar minhas 
afirm3.ções, temos dois cientistas Sociais qúe partiCipam -do 
Governo. Este Governo, nesses últimos tempos, tem tratado 
essas questões meramente com números e matemática. Corno 
resolver esses problemas de 60 milhões de trabalhadores assa-
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lariados, de 36 milhões de analfabetos e de mais de 40 milhões 
em miséria absoluta? 

Estamos aqui, diante dos senhores, para fazer-lhes uma 
exposição que vai mais para o social, que é um problema 
nosso, peculiar do nosso País, de como os estivadores e os 
trabalhadores dos portos se envolveram com isso e se fi_e:P_ara
ram com isso. É muito fácil falar em questões, :muito b~~ 
lembradas pelo empresário, de que há três anos não se define 
uma negociação. Eril quatro anos, só tivemos· um disssfdio 
coletivo. Isto é sinal de que nóS, trabalhadores, estamos sendO 
pacientes. E agora, para que se obtenha um reajuste, estiva.
dores e trabalhadores da área de avulsos nos portos, de acordo 
com a lei e com a liberdade das negociações e o í~dice)ifflacio
nário de quatro meses- já estamos indo para·o-6<;> mês sem 
o reajuste que a lei propõe-. enviamos três ofídõs·e trêS 
telex ao Sindarma para estabelecer discussQes e negociações. 
Os portos, hoje, estão indo à greve, estão sendo parados, 
porque o Síndarma se nega a negociar. Os empresários que 
fazem parte da comissão de negociação, setor siderúrgico, 
setor de terminais privativos etc, nãó quetelíl sentar à mesa 
de negociação para se buscar um acordo, não querem reabrir 
as negociações, quando nós, os trabalhadores, já as propo·m-os 
no mês de julho e temos documentos para comprovar isso. 
É preciso que o Secretário de Ciência e Tecnologia âo Rio 
de Janeiro intermedie para que se volte a negociar. 

Gostaríamos de fazer aqui um relato histórico do desen~ 
volvimento político, social e econó:[_Tlico da estiva, elll um 
país de três séculos de escravidão. Sobre traball}p ~sçrav_q~ 
os estivadores, os trabalhadores dos portos, estão se libe;rtanâõ 
desse jugo, criando uma trajetória de dig~idad_e, pro&~esso 
na sua profissão e convivência ~om os pOvos. Isso :porque 
essa categoria se es.tende por todos os portos do mundo, identi
ficando-se entre si com _a _me_s_rp.a a_tividade de traba.lha_çlor 
avulso. Lembramos que foi preciso muita luta pa-ra a existência 
dessa organização sindical. A questão social nos tempos mais 
adversos, principalmente no século passado e início deste sécu
lo, era dado um tratamento de questão de pqlícia. Com essa 
doutrina dominante~ os empresários buscam sempre o poder 
do Estado~ para conter o avanço soc:ial, por que clama o 
povo trabalhador, ao invés de discutir o con_flito da s_ocie_dade._ 
E preciso que o -estado, o poder legislador, numa sociedade 
democrática e modérna, fazemos referência aos países do Pri
meiro Mundo onde, em regra geral, é a estabilidade dOs direi
tos, onde leis, muitas delas. quase seculares---:-_~ os _Srs_. Sena
dores aqui, presentes, conhecem as leis, principalrriertte nos 
Estados Unidos, na Europa e na França e por aí etc. existem 
para servir de parâmetros às deformações da so_ciedad~ e con
ter o ímpeto e a ganância dos indivíduos e dos grupos, para 
que se torne viável o avanço do progresso no social e humano. 
Somos nós, os estivadores, que sentimos os ventos ~ çlemo
cracia e da liberdade que sopram dos quatro cant6i_do mundo, 
lação e conta tos com os povos do litoral para o interior. Este 
património, social e trabalhista, com leis e direitos que se 
consolidaram para as demais categorias, como os ferroviários, 
os marítimos, os bancários e outros, que lhe se e~tenda tam
bém para os demais trabalhadores. Não é à toa que ao fazer
mos essas referências, trazemos aqui um amaranhado de leis 
e documentos sobre custos e sobre qualquer definição de regra 
geral do comércio marítimo e internacional, inclusive de frete 
e de Seguro internacional da Marinha Mercante. Está na_ Cons
tituição no seu art. 39 - e, aí, queremos saber como o Estado 
se comporta. Gosta_ríamos que estivesse presente, aqui, al
guém da área social, talvez um cientíst'a político do Governo, 

?ara nos dar a resposta, como está na Constituição- erradicar 
a pobreza e a marginalização e as desigualdades sociais e 
regionais, promover o bem-estar de todos_ e evitar qualquer 
outra forma de discriminação. 

O que se pretende, contudo, neste momento, e que atinge 
os eStivadores é torná-los nulos de direito, é extinguir a nossa 
existênCia, enquanto categoria organizada profissionalmente, 
atta1/és do Projeto de Lei n<;> 8, do Poder Executivo, e do 
Projeto de Lei nÇ> 66, na Câmara Federal. 

Houve, nesse sentido, três relatórios. O primeiro, do 
·Sr. Deputado Rodrigues Palm-a, da Comissão de Cbnstituiçªo . 
e Justiça e de Redação, que aponta as _ínCOilstituciorfalidades 

-do Projeto orj.gir~_al e ~u~. arbitrariedade em relação à inão-de 
Obra, arranhando princípios básicos de direitos _e garantias 
fudividuais e coletivos e atos furídicos perfeitOs e acabados, 
querendo dizer, com isso, que se respeite a existência de-ssas 
categorias profissionais dos trabalhadores dos_oortos. 

O segundo, do Sr. Deputado José RdnaldÔ Tavares, Re
lator_da ComiSsão Especial, criada na Câmara, faz tornar 
transparente o que é custo e preços portuários que os portos 
~trangeiros e os governos mantêm, subsídios como instru
mento de desenvolvimento do Estado, sem objetiVar hJ,cros 
para os conflitos trabalhistas, que devem_ ser resolvidos em 
convenção e em negociação coletiva de trabalho, em regime 
de parceria, o que seria uma saída inteligente para a moderni
zação. Nos reportamos a isto ao Governo, ao Estado hoje, 
que não faz mais do que a sua obrigação ao assumir a superes
trutura, a dragagem, enfim acabar com o emaranhado de 
taxas. 

_Queremos, aqUi que Se coloque o dedo na ferida, com 
soda cáustica, como um cirurgião plástico é obrigadO a lavar 
com sabão de coco as queimaduras de um paciente, para 
que ele seja curado. É isto que desejamos aqui. 

Por fim, o Relatório - o terceiro - do Sr. Senador 
Mari'sueto_de Lavor~ aqui, nesta Casa, conclui sobre o antepro
jeto de lei da Câmara dizendo que os di-reitos adquirid-os de
vem ser- riuintidos e que a relação de parceria entre capital 
e trabalho, a paridade, é o primórdio do desenvolvimento 
e o progresso a serem -alcançados. Vejamos a verdade e onde 
estão as Causas. Para tornar os nossos produtos competitivos 
no mercado internacional e no próprio mercado interno consu
midor, tornar a infra-estrutura viável no País e não querer 
_continuar rnantendo a degeneração, a falta de integração desse 
sistema, como hoje está voltada para o povo. Temos~ aqtii, 
a presença do Sr. Senador Albano Franco, Presidente da Con
federação Nacional das Indtístrias, com o qual tivemos oportu
nidade de discutir, como tatnbém com Ministros de Estado, 
em mesas-redondas, ~obre pactos sociais. O que se pretende 
aqui é praticar um crime para ·com os trabalhadores e não 
sair lá fora e ver como estão as nossas estradas, como estão 

_as ferrovias, como estão os portos que precisam de investi
mentos, precisam das cabeças pensantes e inteligentes, com 
a participação e o poder, também, dos trabalhadores para 
se· buscar e alcançar o progresso e o desenvolvimento social 
desteJ;'afs. · 

Outro problema do nosso parque industrial e de produção 
do campo_ é que não estão acostumados a competir e trabalhar 
em grande escala de produção e de qualidade para uma socie
dade capitalista-e~de consu;mo,.Haja vista o infcio deste Gover
no, que se manifestou sobre os empresários, que não tinham 
condições de competir com os dos países do_ Primeiro _ _Mundo. 
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Convivi, istó- Sim, com benesses, como se conviveu, no 
passado, com subsídios. Não __ que haja essa necessidade, ire
mos ~alar disso depois. 

Muitos dS!SSes subsídios são desviados da sua verdadeira 
finalidade, ficando o prejuízo para a Nação, que não se preocu
pou com sua evolução e o seu progresso. 

Quando esses privilégios são eliminados, depara-se com 
a dificuldade de realinhar a nova ordenação económica, que 
também deve compreender o social e o político. Por outro 
lado, deparamos tamPém com regras internacionais das gran
des forças industriais e capitalistas do primeiro mundo. 

O representante do Governo fez uma-referência aos Sena
dores e ao povo brasileiro que não deve ser deixada essa 
questão de lado, que ela deve ter a sua importância, o seu 
significado e que a Nação deve discutir essas regras. São os 
trabalhadores que acabam recebendo o ónus das díVidas e 
dos empréstimos que se cOntraem dos acordos internacionais, 
que esta Casa revisa e homologa. 

São as reuniões do Gatt, indefinidas e sem conclusões 
para uma disputa de subsídios aos países do primeiro mundo, 
como os Estados Unido&, Japão, Canadá e Mercado Comum 
Europeu. Isso é do conhecimento dos senllores, prfncipal
mente do representante da Confederação Nacional das Indús
trias que disputam uma fatia de mais de SOO bilhões de dólares 
anuais, a qual subsidiam o seu sistema agropecuário etc. 

FiCirido _a_o_s países erri desenvolvimento, como o nosso, 
Brasil, e os países do terCeirO mundo sem opções, apenas 
preparados para a sua falência. 

Vejamos um caso, como tantos outros, em especial. 
Temos aqui, ao nosso lado, uln representante do setor 

siderúrgico. Deveríamos colocar o dedo na ferida, num debate 
público Sobre essas questões, quando se falar em_ livre iniCia
tiva, na liberdade em si, como um t.odo. Mas, nos Estados 
Unidos, país do Primeiro Mundo, altamente capitalista, agora, 
recentemente, o novo produto está, mais do que nunca, sobre
taxado. Contudo, sobretaxam mais em 7%, para que esse 
produto, o _aço, possa entrar no seu mercado ,consumidor. 
Esse é um grande problema para nós brasileiros, dificultan-
do-nos a sair da crise. _ _ _ _ 

Os empreSários que estão aífazem alusão a tudo, a manei
ra com que se expressam em relação a essa trajetória do 
projeto, como se tudo fosse negativo. 

Surgem, então, as contradições: o volume de exportação 
e importação, coloca:-nos - _Q Brasif- _em ~eiceiro lugar, 
no mundo! 

São mais de 350 milhões de tóneladas de produtos impor
tados, exportados e escoados. Se fôssemos ver, analisar e 
aprofundar esses 350 milhões de ~aneladas, veremos países, 
é lógico, com tecnologia de ponta, com menos volume de 
produção, com muito mais receita e divisa. Precisàmos saber 
o que está acontecendo com esse volume de produção que 
se e*porta, que se escoa e qual é a verdadeira receita que 
deveríamos ter. Alguma coisa deve estar errada nesse cami
nho. 

Nós temos uma taxa anual de crescimento ·de 8% aO 
ano. Pode-se dizer que hoje ela é nula, e nula querem tornar 
a nossa existência de trabalhadores avulsos, é o que está no 
Projetõ-nl'-66, aproVa dó na Câmara dos Deputados. De impor
tador e exportador de produtos primários, in natura, durante 
décadas, nos últimos anos, passamos a exportar produtos semi
manufaturados e manufaturados. Será que rião houve aí a 
contnbuição dos trabalhadores, quer do porto, quer das indús
trias, quer do campo? 

O processo de tramitação do projeto no Congress_o Nacio
nal possibilitou a transparência. As vezes, documentos princi
pais são considerados secundários. Com a transparência, coi
sas foram desmistificadas, tais como: que os nossos portos 
não são os mais caros do mundo, segundo relatório do ex-Mi
nistro dos Transportes, Deputado José Reinaldo; que os custos 
portuários constituem uma parcela do custo global do trans
porte e que representam um valor ínfimo no todo do sistema. 
Gostaria de lembrar que produzimos 70 milhões de grãos, 
segundo o Ministro da Agricultura, e não temos capacidade 
de estocagem de 6% no seu local de origem. Devemos analisar 
isso também. 

Segundo, o custo da mão-de-obra de estiva não é o com
ponente que emperra o sistema. O repre.;;:entante do Governo 
na área econõmica disse que a remuneração não é problema, 
pois é a mais baixa. Os trabalhadores norte-americanos e 
europeus que manipulam a mesma carga que nós,. estivadores, 
~anipulamos, ganham, anualmente, entre 40 e 60 mil dólares., 
Há um relatório de representantes einj>resariais nos Esrados 
Unidos - só que eles não o juntaram_ - segundo o qual, 
apesar do progresso e da modernização, aquela mão-de-obra 
não foi iridenizada, nem foi dispensada, ela continua localizada 
no porto e quando não trabalha é remunerada, o que repre-

___ senta um ônus de 50 mil ~óla_res anualmente. Isso não foi 
colocado no relatório. o que se pretende aqui é aumentar 
o desemprego dos trabalhadores. 

No Chile, deram aos trabalhadores uma indenização de 
m3is de 30 mil dólares e criaram o caos. Hoje estão voltando 
atrás. Aqui, nós, estivadores, trabalhadores dos portos, ganha
mos entre 4 a 6 mil dólares anuais, com um salário nominal, 

_por incrível que pareça, de US$19.881,07. Muitas vezes essa 
nossa mão-de-obra significa menos de um por cento do preço 
da mercadoria, em média, 2% do frete, variando de US$0,40 
a US$3,00 atonelada. Nosso representante no setor siderúr
gico já fez alguns contratos diretos com a mão-de-obra avulsa 
sobre custo e produção, com resultados positivos. Isso deveria 
ser transparente para a sociedade. Além desse debate, iremos 
à TV Globo e, publicamente, faremos outro ao vivo. 

Não-se ouve mais falar de custos altos e de falsas compa
rações. Vejamos o caso de container. Mais adiante vou refe
rir-me ao que realmente está acontecendo._ Vitória e Rio Gr~ri
de do Sul têm, em média, custo de 100 dólares a tonelada. 
Santos e Rio, têm, em média, 160 dólares a tonelada, preços 
compatíveis coro os intenlacionais. - -

Ficam no anonimato ·nossos portos que dão lucro. Não 
sei se foi relatado aos _Senadores e Deputados que nossos 
portos dão lucro, apesar-de toda a crise que enfrenta o sistema. 
Isso sem falar do recolhimento do A TP - voltaremos a es~e 
assunto depois e falaremos sobre os documentos existentes 
a respeito - que é recolhido há mais de três anos e não 
se repassa um centaVo. Isso sem dizer que às vezes há até 
duas cobranças sobre a mesma mercadoria, inclusive o ISS. 
Essas são as distorções do sistema. 

Há dez meses foi publicado em O Estado de S. Paulo 
-e num jornal local, na Tribuna de Santos, que Paranaguá 
- estão aí as manifestações do Governo do Estado - é um 
porto rentável, que está dando muito lucro. Rio de Janeiro, 
que até há pouco tempo tinha dinheiro em caixa, hoje está 
numa situação difícil, após assumir o passivo - não queremos 
usar termos pejorativos- da Companhia Brasileira de Draga
gem. Isso precisa ser visto também. Vitória- estivemos com 
o Govetno do Est~do e OUttilS representações - também 
dá lucro. É um dos maiores portos do Brasil. --
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É preciso criar uina mentalidade progressista voltada para 
o desenvolvimento do transporte. Não queremos ser corpora~ 
tivista. Falamos do sistema de transporte como um todo. 

Vamos dar um exemplo para que se entenda o que signi
fica a questão não só do transporte, mas também da energia, 
do alimento e da educação. O porto de Roterdã foi organizado 
há mais de seiscentos anos. Sabe quanto representa esse porto 
e por que essa mentalidade progressista no sistema de _trans
porte? Ele representa 10% do produto nacional bruto daquele 
país. 

Numa exposição de que participamos no porto de Santos, 
recebemos um relatório de autoria de um representante do 
porto de Roterdã. Alguns empresários fizeram uma viagem 
e fizeram o relatório de acordo com seüs- pontos de vista. 
Se o grupo fosse misto, o relatório teria conclusões tiradas 
pelos vários participantes. O verdadeiro representante que 
está lá não consegue dimensionar o fundOnamen~o do _porto~ 
como um todo, em Roterdã. Imaginem o relatório! E dada 
ali uma pecha da sua verdadeira r;azão. ~ 

Tudo isso, porque tem um sistema de interligação de 
embarcações fluviais, ferrovias, dutos, para as indústrias vizi
nhas, para um mercado consumidor de 350 milhões. Como 
há mais de três anos não se tem controle, nem dados estatís-
ticos da atividade portuária e de transporte marítimo, fluvial 
e lacustre, os recursos para investimentos nos pOrtos, recolhi
dos através do A TP em mais de 700 milhões de dólares, não 
foram repassados aos portos. Nunca se entendeu que estrutura 
portuária é atividade meio, atividade pública de interesse na
cional, fonte para facilitar escoamento e gerar divisas. O que 
falta é ação governamental e empresarial para investimento 
nos portos, aparelhando-os como os Estados UniQos, que têm 
400 guindastes de porte elevado, o Japão 300, Roterdã 100 
e o Brasil apenas 8. -

Eles subsidiam, como fazem os demais e principais portoS 
do mundo, ao assumir de fato o giStO com a superestrutura 
de dragagem, e examinar as taxas e sobretaxas, das quais, 
hoje, se perde a conta. -

Voltemos ao custo como está no relatórip do Deputado 
José Reinaldo Tavares, estudo da PORTOBRÁS E BNDES: 
faltam navios modernos e de grande porte no PaíS. O Se.oado 
Federal tem o relatório de uma Comissão como esta, da CPI 
da Corrupção, dos planos da construção naval e do_escândalo 
da extinta SUNAMAM. Deveríamos trazer isso novamente 
à tona, para haver mais transparência a respeito da verdadeira 
política que devem ter os portos brasileiros. - -
· Em Paraguá, o embarque de soja é da o_rdem de US$3,50 
a tonelada. É dito isso com muita ênfase, pois há, áqui, Depu
tados d_o Paraná. No porto de Hamburgo isso significa 
US$4,50; nos portos da Bélgica, US$3,95; nos portos france
ses, US$4,51. 

Diante de todos os fatos e suas controvérsias, o que- se 
busca não é atacar e resolver as verdadeiras causas, mas ele
gendo e dando tratamento ideológico na questão social traba
lhista dos trabalhadores dos portOs brasileiros, com extensão 
aos demais do sistema de avulsos. O que presenciamos nesse 
momento, com a ex-Comissão de Marinha Mercante, portanto, 
antes do regime militar e a extinta Sunamam, são_empresários 
desse setor os armadores se prevalecendo de todas as benesses. 
Isso se encontra registrado na CPI da Corrupção. Empresários 
desse setor valendo-se, impondo suas políticas pelo Poder 
Executivo através desses órgãos. E hoje, o que eles querem? 
Através deste projeto de lei, Projeto n~ 66 da Câmara dos 
Deputados, desejam manter e puxar a corda para o seu lado, 

como sempre foi, tirando vantagens de atos discriminatórios 
e de privilégios, fugindo e deixando de conviver com os confli
tos sociais que são meramente de negociação coletiva de traba
lho. Querem transformar o Congresso Nacional num grand.e 
agente, onde capital e trabalhO têm que se sentar e resolver 
os conflitos das negociações coletivas. Querem trazer esse 
problema para o Congresso Nacional resolver. 

Tomemos o ~Xe!Uplo da questão das leis e do que aí 
_ esJª e de que o próprio Governo coloca -falamos da convi
vência social e o tratamento que o Governo tem que dar 
-para um salário míniino de 230 mil cruzeiros e o que deveria 
ser com a su_a evolução. Desde que ele foi c ;.iado. segundo 
estudos e dados do_Dieese para o mês de JUlho dc_l992, 
esse salário mínimo deveria ser de 1 milhão, 689_ ntil e 679 
cruzeiros. 

Os estivadores são trabalhadores da modernidade. Cor
rem o risco da atividade económica, só são remunerados quan
do trabalham, e o que o projeto oriundo da Câmara pretende 

__ é_ nos tr~msform~r em mão-de-obra supletiva e desqualificada. 
A atividade portuária na movimentação de mercadoria não 
pode ser comparada a qualquer empresa urbana, pois dela 

·é que decorrem divisas para -a Nação, já que estão em áreas 
estratégicas, especíalmente no que se refere a procedimentos 
fiscais e_ alfandegários. 

Os sindiCatos df: avulsos organiza~ a distribuição de mão
de-obra requesitada pelos tomadores de serviço, fiscalizam 
o cumprimento dos direitos e obrigações das atividades opera
cionais, para que haja harmonia no desempenho profiSsional 
que existe há mais de dez décadas. criando, com isso, riO 
País, e em toda costa brasileira e interior, através dos portos 
fluviais e lacustres, uma cultura de educação própria que tem 
merecido elogios e respeito da população e de representações 
c~:Strangeiras_,_ hoje visto a SU;! const:itti.iÇã() soCial, com milhares 
de funCionários. Infe.U.zmente, _àté l).oje, Os_ empresários- e o 
Goveino não disSeram qual é o tratamento que se deve dar 
aos núlhares de funcionários que há nesse sindicato. Temos 
aqui alguns Senadores da costa portuária, como São Francisco, 
Itajai, lbituba e demais portos do Brasil, que têm seu sindicato. 
Uma das obrigações do Governo _é a assistênCia niédica, saú-de 
e outras coisas mais. 

O papel desses trabalhadores nos portos e a sua 6onsti
tuição, em muito, tapa o buraco que o Estado tem deixado. 
De que maneira vai~se assunlir isso?' 

Alguns sindicatos- ·construíram hospitais e oS colocaram 
à disposição da sociedade, como é o caso de F_ortale:l;a, Santos 
etc. Queremo$ saber quem irá assumir o ônus social disso? 
Quem será o responsável por isso? 

Estamos colocando para o Senado que ontem criou esse 
sistema e hoje, a própria elite que aí está, tenta deformar, 
anular e acabar. 

Queremos lembfar também as páginas negras Com deze
nas de_mortes e desaparecidos. Lembramos aqui uma citação 
de Jorge Amado, nos idos de 40 e 64, um navio ao largo, 
no porto de Santos, empilhado de prisioneiros e que a história 
um dia terá.que fazer justiÇa. · --

Frisamos mais uma vez: o projeto da Câmara pretende 
anior9-açar os trabalhadores para que não se organizem. A 
intenção do projeto é que haja exploração e o trabalho escra
vO, como o que -Se pl-atica mi naVegação interior" dã bacia 
amzônica, onde se explora mulheres e menores em condições 
subumanas de trabalho, em verdadeiros cubículos de navega
ções de txansportes de líquido e a granel. Fazer e desfazer 
uma marinhagem, manipular os volumes, movimentar pau 
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de carga. guindastes, maquinários, não são tarefas para neófi
tos. Somos trabalhadores executamos várias funções, que esta
mos sempre na expectativa de trabalho, mas somos organi
zados. E não_ os "gatos", com firmas frias e fantasmas, frau
dando o_ Fisco, sonegando a Previdência e os direitO-s traba-
lhistas e lesando os trabalhadores. _ 

Os estivadores, a~ longo de décadaS, vêm se adeQuàndo 
e se profissionalizando em sintonia com o desenvolvimento 
tecnológico do setor_ portuáriO. _ 

A estiva já teve as suas conseqüências e restrições _sociais 
no trato do social trabalhista, com redução de números .de 
trabalhadores, equipes de trabalhadores. Isso ~ deu CQm_a 
vinda de navios modernos, quando houve, inclusive, a dimi
nuição de requisição desses trabalhadores,_ aumentando a ex-
pectativa de trabalho. . . . 

O que nós qU-eremos dizer para concluir, finalizando, 
é que o Relatório do Senador Mansueto de Lavor aponta 
umaluznofinaldotúnel. _ _ ____________ _ 

Os trabalhadores querem ver ainda atendidas as suas rei
vindicações, que se mantenha a paridade no organismo gestor 
de mão-de-obra, que os direitOs e as conquistaS trabalhistas, 
continuem como está na Constituição no sçu au.. 5!> ~ qu~ndo 
fala em liberdade, em seus váriOs incisoS e âetenrtina também 
que todas as leis deverão ser_regulament_a,ªª~"---principalmente 
no ql.!_e diz respeito a essas matérias. _ _ __ _ 

As vezes, pega-se referendai de determinado número 
de trabalhadores porque é necessário; há muitOs navios-dêSor
ganizados. Isso seria uma contradição aos representantes dos 
armadores aqui, que buscam subsídios no adicional de _frete 
de renovação de marinha !_ttercante, que_t:em _ _privilégios na 
lei~ mas não querem que os direitos dos trabalhadores sejam 
mantidos. _ _ ___ _ 

Segundo Evaristo de~ Moraes Filho, os direitos sociais 
trabalhistas não são uma coisa estanque, mas Sim em constante 
estado de evolução. É o_ que nós, os tra~alha~ºr~~. preten
demos junto aos nossos representantes, -~_ej_a_ no_ Congresso 
Nacional, no Poder Executivo, rios Estados oU iiOSMUillcipiõs. 

Queremos dizer que não é colocado com transparência. 
Existe turno de dois homens operando na embarcação? 

Existe turno cotn mais d_e lO homens, porque se faz neces
sário para seu sistema fusalubre, seu sistema de condições 
insalubres de trabalho. Não é colocado aqui a verdadeira situa-
ção sanitária das embarcações~ que aí estão.. -

Não é falado aqui que com todo_ esse clima, com toda 
essa situação? que somos nós, os trabalhadores do porto, os 
estivadores, os mais eficientes do que os dos países do Primeiro 
Mundo.- Temos provas, documentos com citações, batemos 
recordes de movimentação, é só pr_:ocurar os portos de Santos 
e Vitória, dando recorde de movimentação de homem/tonela
da/hora do que é feito no porto de Roterdã, com operação 
das mesmas embarcações. Aqui é feito co"m menos tempo 
de h~ra. Isso precisa ficar claro e transparente. Deveria haver 
um tempo necessário para irmos às minúcias. 

Os defeitos, os vícios não s~o dos trabalhadores, mas, 
daqueles que detêm o poder. Será que a lei tem só que contem
plar o poder económico? Será que é isto? E_ os trabalhadores 
como ficam - não terão que ser amparados por lei? Nós 
questiOJlamos isto._ ·- __ . . . _____ o ___ _ 

Enfim, gostarla:inos de ter um tempo maior, mas aguar
damos uma outra oportunidade, porque este assunto não vai 
se esgotar aqui, acredito eu. Esperamos que o que está ocor
rendo no Senado, ocorresse também na Câmara do~ Depu
tados, c_omeçando na Comissão de Constituição e Justiça, que n 

ainda não conseguiu concluir um debate, para o primeiro 
parecer, para o primeiro relatório do Relator, sobre o que 
ele viu e entendeu da lei e dessa complexidade do projeto 
~rtuário. Que houvesse essa discussão com D_eputados e Se
nadores, não sobre O_ que foi feito, audiências, viageris, mas 

_uma discussão para aprofundar o _seu mérito, ir ao âmago 
da q_uestão, é isso que os trabalhadores quereni e desej"aiil. 

, _ _ _ __ Desculpem-me pela extensão da exposição. 
_ __ Muito obrigado pela atneção recebida. 

- - - -- . 
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra 

o Sr. Jorge Gerdau. 

ó'SR. JORGE GERDAU - Exm' Sr. Presidente da 
ComisSão, -~en~dor Raimundo Lira, Senhores componentes 
d~ mesa, St:s. Senado~es, minhas senhoras, e meus senhores, 
pit"ineiramente, gostãfia: de resSaltar a importância· desta reu
_nião, possibilitando a liberdade de expressão nos diversos 
P2Sicionamentos que existem. 

"' -VoU" tentar definear, rapidamente; 3.lguns pontos globais 
que seriam essencialmente a visão de o que é o porto de 
hoje, o qU:e foi o projetO da negociação e o que nos preocupa 
em relação àquilo que tem de ser mantido ou que realmente 
é importante. 

Gostaria de ressaltar aqui, em primeiro lugar, que estou 
participando desse processo como usuário. Talvez seja um 
dos pontos mais importantes a ser destacado porque, como 
usuários, nós nos organizamos numa ação empresarial integra
da de 47 entidades envolvidas no processo que são prejudi
cadas hoje pelo não-funcionamento ou pelos custos extrema~ 
mente elevados do sistema porh&.áriO brasileiro. Quando se 
faz uma análise desse problema, eu diria que o grande objetivo 
que temos como usários é nos tomai competitivoS. O Brasil 
tem de ser competitivo em todaS frentes. Temos que ter no 
nosso sistema protuário custos competitivos internacional. Isso 
é que nos motivou, como usuários, e tem -ae ·se caracterizar 
diferença entre usuário, enipresário, que atua e operárió que 
atua, trabalhador que atua na frente, porque realmente o 
Brasil só vai ser competitivo, eni"termqs globais, quando con
seguir ser competitivo em cada uni dos segmentos. 

Então, centramos nciste momento o processo no pioblema 
de porto. Entendemos claramen~e que o processo da capaci
tação global do País se tõi"Dãfeõrtipetitivo, ele, indiscutivel
mente, tem uma série de outras áreas, mas é atacando uma 
após a outia que se consegue o conceito global de competiti
vidade. E nóS, dO setor siderúrgiCO, provavelmente, tenhamos 
sidO um dos setores mais prejudicados pela ineficiência do 
nosso sistema pOrtuário, porque pagamos praticamente 3 ~ 
4 vezes mais do que os países competitivos. Historicamente, 
esse 'processo se verificava apenas na Europa, nos Estados 
Unidos, ou, talvez, nos próprios competidores asiáticos~ Mas 
hoje essa competição se verifica, inclusive_, na Argenti.na~ no 
Chile, que são países também competidores com o Brasil, 
se não é no produto sidenírgico, são nos produtos primárioS, 
são -~m outros produ~os. Mencion9 apenas alguns números. 
Para embarcar uma tonelada hoje da Argentina consigo fazer 
a 4,50 dólares e aqui, no Brasil, nos melhores_ portos, eu 
pago no mínimo 12 a 14 dólares, e quando pego o porto 
de santos rapidamente vou ao valor de 25 _dól~e_s! Imediata
mente vem a reaÇão, não, são os impostos etc. A mão-de-Obra 
nessa relação tem pesado, mão-de-obra avulsa, uma relação 
de 40 a 50%, em média 45%. Mas aí estou. ·menCionando 
a mão-de-obra avulsa, estiva, sem mencionar ainda aqui no 
cufto das companhias de docas _existe uma parcela enorme, 
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também novamente de custos de mão-de-obra. QUer dizer, 
o que é mão-c:J.e-obra, o· que é a ineficiência da mão-de-obra? 
E quando se ressalta o que significa ísso~ limitas' Vezes, dentro 
do que o nosso amigo Braga mencionou, parece que nós, 
empresários, estamos preocupados em reduzir a remuneração. 
Ao contrário, estou querendo é ser competitiVO -em padrões 
internacionais. Se o estivador dos Estados l.)nid_os ou da Euro
pa ganha mil e SOO, 2 mil dólares na sua atividade ou ganha 
mais ainda nesse número, nãó estou preocupado que o nosso 
operário ganhe isso, estou preocupado que os 4,50 dólares 
nesse processo, funcione no Brasil, e isso só se obtem pot 
um sistema de competitividade e produtividade. O que esta
mos propondo e defendendo, como empresários, é estabelecei 
nessa legislação um sistema que fixe regras de cOmpetição 
e eficiência, porque através_ do _marasmo da legislação histó
rica, jamais chegaremos a isso. Não é através de leis, é através 
de negociação, de parceria e de discussões de sistemas inteli
gentes que se constrói um sistema ·~mpetitivo. Isso, através 
desse entulho histórico de legislação que existe, que está que
~rendo ser preservada, é que jamais vainoS conseguir. 

Então, 'como acredito na capacidade das forças sindicais 
·de negociarem isso em relação conosco, somente rompendo 
o monopólio é que vamos chegar lá. 

Então,' enquanto existir exclusividade do monopólio -
chame-se como _quiser - ninguém senta à mesa. Enquanto 
existir o monopólio e a exclusividade dos estivadores, ~;ia mão
de-obra avulsa, não se negocia. Enquanto existir o monopólio 
e a exclusividade d,as companhias de docas exercendo nos 
te-nninais públicos-_os sePiiçO-S-ytemenda a cmnpetição e a efi
ciência do terminal privado e que, infelizmente, a Comissão 
de Constituição, JUstiça e Cidadania do Senado está querendo 
ignorar, não se obtém ~ eficiência. A eficiência se obtém 
em competição, com sistemas de negociaçõeS, cOm sindicatos 
eficientes. Acredito que se existe alguém que sabe negociar 
seus interesses, basta dizer que conseguiu manter um mono
pólio ilegal até esta data, que são os setores sindicais da mão
de-obra avulsa. Então, é preciso estabelecer regimes limpos, 
claros e de negociação pennanente e não legislação autoritária, 
arbitrária e históiica. -

Vou olhar _na_ primeira tran:;parência, s6 para os senhores 
verem o que sigriifiCa: não negociar. 

Temos aqui a Composição das equipes de trabalho. para 
o embarque de aços não planos. No Rio, chegamos ao total 
de 73; Hamburgo, 36; Roterdam, 30 homens; Antuérpia, 42; 
Nova Oreleans, 39. 

Agora, se se analisar aqui este quadro, é o ddbro pratica
mente do que os portos competitivOs tém; e aióda nós, por 
outros fatores globais de inefiCiênciá, é eVidente que chegamos 
a custos praticamente quatro vezes maiOreS, só na parte de 
mão~de~obra ou dos custos globais. ·E o que é que-no~deva 
a isso, numa segunda conseqüência! ESsas ineficiências fazem 
com que o homem lá do interior, o produtor r_ural, o produtor 
de soja, de arroz, de feijão, na- hora que quiser exportar, 
por essa barreira de custos adicionais, não consegue _competir; 
como nós, também, no aço e na celulose, temos custos extre
mamente expressivos, que nos prejudicam e fazem com que 
os fretes do Brasil, que já têm uina localização bastante preju
dicada, em termos de produtos de competitividade interna
cional, têm dificuldade, ainda, de pagar fretes adicionais, por
que o navio aqui leva 3, 4 vezes mais dias do Que leva ·num 
porto moderno e eficiente, porque não trabalhamos 24 horas, 
porque não se negocia, não se discute abertamente as coisas. 

Para ver os absurdos, nos demos ao trabalho, num estudo, 
de ver ·como as coisas- êStáó desreguladas e isso não quer 
dizer que o estivador~ a -mão-de-obra avulsa ganha bem ou 
maL Qu-ei"o que ela ganhe bem pela produtividade e não como 
no setor de aço, onde se o operário ou _o estivador trabalhasse 
exclusivamente em aço durante o ano inteirO, com férias, 
âescanso remunerado, chegaria a uma remuneração individual 
de· 90 niil dóiMes. Isso sãô distorções que não se-~negOciain, 
pelo sistema fechado que exiSte. 

Conseqüentemente, o modelo atual se caracteriza pela 
despreocupação com os custos. Do atraso tecnolQgiç_o na estru
tura, na construção, nos equipamentos e no gerenefamento 
dos portos, a legislação obsoleta que rege as operações portuá
riãs. um sistema tarifário inadequado e aplicado como a força 
dos monopólios aos usuários, da inexistência de comando _úni
co das operações de ero.barque e desembarque de mercadon"às 
e da estrutura monopolista iricortstitU.cional dos sindicatos, 
ao agirem como únicos fornecedores de ;máo-de-obr:a avulsa 
e a manutenção irregular do uso da mão-de-obra não protegida 
pelas CLT dos famosos "baguinhos". 

Colocaria aqui unf ponto importante --e isso e a visão 
empresarial: quem é que ganha com essa ineficiência? Nin
guém ganha. Esse é o quadro triste de um sistema que não 
estabelece a pressão da discussão da competitividade, da com
petição e do Sistema de _situações fechadas. A Jneficiéricia 
não é benéfica a ninguém~ Potque o ·operário, o estivador 
poderia ganhar duas, três vezes mais, em média, se hou~esse 
produtividade. Mas se faz um inchaço, não se discute, não 
se investe em melhorias de equipamento, porque investir em 
melhoria de-equipamento-e-permanecer com o mesmo qüadro 
de operários ou de estivadores não traz benefício, Teorica
mente, quando se faz investimentos de modernização, se faz 
justamente para que essa relação melhore a remuneração, 
a produtividade e consiga remunerar o capital investido. 
Quando não existe um sistema de ilegociaÇãõ -abert~, se. investe 
sem resultados, conseqüentemente, não se investe. . , 

A situação dos portos do_ mundo. Qual_é a conclusão 
a que se chegou -e vou passar depois o trabalho a Presidência 
da Comissão' de Assuntos Eç_onônlicos, a conclusão de uma 
missão que foi fazer uma viagem de pesquisa. :É íitteressante 
os senhores saberem que a_Comissão deTtanspõrtes-da Câma
ra dos Deputados fez uma viagem de pesquisa, com Um grupO 
de Deputados, para analisar o cenário internaCioit31. E nós, 
após isso, resolvemos, através da ação empresarial integrada 
-um grupo de técniCos do setor fez unia-viagem, com um 
relatório absolutamente técnico, sem posicion·a-meiltOs eriio
cioiiais e Simplé:Sriiente- fiZeram ·o relato. O próprio relatório 
serViu muitas vezes como Ülstrume-i:tto âe negociação-das pró
prias federações dos nabalhadores, nas l).egociações que tive
mos durante aquela semana na Câmara dos Deputados. 

Concluímos qual o Cenário iiiternacinnal e que iio fundo 
tem quê·ser nosso objetiVO, construir a legislação para moder
nizar, a fim de sermos competitivos. A preocupaçãO-Constante 
das partes envolvidas: Governo, tomadOr de serviços; traba
lhadores, com negócios do porto. com a competitividade para 
poder fazer frente aos portos concorrentes. Terminais priva
tivos com liberdade de operação e de contratação. 

Quer dizer, terminal privativo competindo com porto pú
blico, com carga dê terceiros. Órgãos da administração com 
mão-de-obra avulsa, que coordena. Hoje qUem f3:i-é o sihdi
éato, e o faz. no sistema rotativo, que seria quase co~o se 
eu fosse contratar o meu advogado, não respeitando a quali
dade do melhor profissional, fosse à Ordem dos Advogados 
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e eles dissessem: Você entra na fila e . o advogado que vai 
defender a sua causa agore é esse. . ---o.-.-=- c------

Quer dizer, não há uma relação de busca de _eficiência 
e de premiação do estivador ou_ do grupo mais competente, 
mais eficiente. É imposição, é a não negociação. 

E, finalmente, o fato de que o Estado não se envolve 
na operação. O manuseio da carga é feito pelo setor privado. 

Quando se discute pano público ou porto privado, o 
importante é que o serviço tem que ser privado. O porto, 
como património, é indiscutíVel que permanece e é público. 
Agora, a atividade de operação tem que trabalhar no regime 
de competição e com inieiatlva--príVada-:--As companhias de 
docas só vão ser e.ficierites -nO dia que tiverem a competição 
do terminal privado do lado. Caso contrário, vOcês imaginam 
o porto trabalhando com funcionalismo público. É impossível 
ter eficiência, e é o ·que faZ cóin que nossos· custos· sejám 
caros e com que, no fim, a estiva também se tome ineficiente. 

O que nós, da nossa posição empresarial defendemos? 
Defendemos essencialmente três posiç6es conceituãíS Que en
tendemos imprescindíveis para se buscar a eficiência: a privati
zação dos serviços portuários - não do porto, dos serviços 
a liberdade de operação dos tennimlis priVatiVos-ae- pegar 
carga de terceiros; e a liberdade na contratação de mão-de
obra, para romper o monopólio. 

Nessa negociação, tentamos defender esses princípios e 
tivemos que fazer concessões bastante sérias sobre- o tema, 
que é evidente que dentro de uma negociação se Sai derrotado 
em alguns pontos, nos outros houve um balanceamento, mas, 
na realidade, tivemos que abrir mão de parcela desses aspectos 
dos pontos de vista que defendfamos na busca de liberdade 
de trabalho e de competitividade. 

Vamos olhar aqui um pouco os pontos de conflitos básicos 
que exisistiam no processo de negociação, porqu:e TO.SiStlmos 
muito na negociação em abril e maio de 91, quando nos reuni
mos várias vezes com as federações, com a mão-de-obra avul
sa, na busca dos princípios e, realmente, o impasse sempre 
havia, pois nunca qUiseram abrir mão da manutenção do mo
nopólio, porque tem o monopólio não abre e a mão. Só o 
Legislativo, só a lei é que pode romper o monopólio de fato, 
como existe, só a inteligência desta Casa é que pode romper 
o monopólio, que não se justifica de fonna alguma. Sempre 
quisemos ã eficiência e a prodUtividade através da negociação 
e convenção do acordo. 

Mas, na realidade, não aceitaram reduzir o pessoal, não 
aceitam reduzir a remuneração real e o custo por tonelada 
só pode ser implantado após_ a avaliação de todos os produtos 
na pauta. Só aceitam diminuir o custo de a1gum produto se 
puderem aumentar em outros. 

Conseqüentemente, tomou-se um impasse que nos levou, 
então, a realmente buscar, através dessa negociação da legisla
ção um meio de balanceamento. 

O que aconteceu com o projeto debatido e negociado 
na Câmara·dos Deputados? Promoveu-se a cria~o dos Conse
lhos de Autoridade Portuária, quadripartites. E importante, 
senhores, ressaltar aqui: quadripartites. . 

Eu não aceito que a representação do usuário - isso 
é um conceito que no Brasil não se respeita: Consumidor, 
usuário e·-naaa. Os senhores têm uma responsabilidade~ no 
meu entender, de ajudar a aprimorar a representação do usuá
rio no processo_. Conseqüentemente, defendemos a posição 
de que o usuário tem que estar dentro da CAP, porque Sérgio 
Salomão, como repres~ntante dos empresários que atuam, 
e a estiva, no fundo, são· exploradores de um potencial de 

produtos que oferecem. Os interesses deles são muito mais 
COn'iergentes do que os meus, porque eu preciso de um serviço 
barato_ para competir; os dois, quanto melhor remun_erados, 
seja pelo monopólio, ou seja pelas comissõeS, melhor estão. 
~ntão1 a minha posição de usuário tem que haver, ela não 
se mistura. A posição do Sérgio Salomão e a do Braga são 
muito mais próximas aos inte. resses deles comun~ do .que a 
do usuário. E preciso o usuário indepentente dentro do siste
ma, e é por isso que defendemos a posição quadripartite. 
Acho que é indispensável numa sociedade modema a repre
sentação do usuário, a criação dos operadores portuários que 
é gente especializada que tem que gerenciar isso, a manu
tenção da exclusividade de mão-de-Qbra av_ulsa. ;Nós, erp_<;on_
trapartida, ao represent3.nte da exclusividade que foi mantida 
com a Carteira do estivador, é que entendemos que a _represen
tação, na gestão da entidade, da organização de mâo-de-obra 
avulsa deveria ser gerida pelo empresário. Por quê? Porque 
disso se obtém o máximo de ~ficiência e os conflitos, como 
vou mostrar numa transparência posterior, se resolve- n-a co
missão paritária. Negociação se faz em oposiÇões iguais. 

Agora, o dia-a-dia tem que ser gerenciado com eficiência. 
Não pode haver politicagem na gestão_do_di~-a-dia. Na gestão 
do dia-a-dia precisamos de um representante que faça real
mente a execução daquilo que foi negociado na parte da con
venção coletiva e que atenda àquilo que for negociado na 
comissão de conflitos. Agora, o sistema tem que haver geren
ciamento. 

- O senhor sabe que, na vida prática, para que as coisas 
funcionem é preciso que haja profisSionalismo. Não há neces
sidade de colocar um profissional que atenda a dois patrões 
e não sabe como funciona. Mas negociaç"ões coletivas, ele 
tem que obedecer as decisões paritáriâs· "dôs Conllitos; e não 
pode colocar na gestão do dia-a-dia corifu_são de politicagem 
para atender a dois patrões, sem respOnsabilidade e efiCiêiicia. 
Como usuários precisamos de portos eficie"ntes. -

Com o Conselho se estabeleceu a supervisão tripartite 
do órgão de gestão e a designação dõ operador pelos opera
dores portuários. 

Formação da Comissão Paritária Do-organismo de gestão 
para solucionar os litígios decorrentes da aplicação da lei. 

Terminais privativos aptos a operar-com cargas de tercei
ros, mantendo o atual percentual de mão-de-obra - isso foi 
outra concessão. 

Se o atual terminal privado tem trinta por cento de mão
de-obra própria e setenta por cento de terceiros, é obrigado 
a nianter essa proporção. Pode reduzir por melhorias, mas 
tem que manter essa proporção. Foi rifais uma concessão- que 
se fez, desobedecendo à pressão, empresarial no sentido de 
buscar o máximo de eficiência. 

Criação de identificação - aqueles que requeiram o can
celamento de registro. 

Aqui, temos claramente o posicio~amento_social. Acredi
tamos na competência social dos sindicatos. Se há sindicatos 
organizados, como Stemer, se fosse um outro se to r que ainda 
está nascendo. Mas_ essç_será que os senbõr~s não· acieditam 
na capacidade negocial dos sindicatos? . . .. -. 

atamos a renovação da legislação existente. porque é 
preciso acabar com a legislação autoritária. 

Fmabnente, acreditamos no acordo coletivo. 
Se olharmos a próxima transparência, vemoS a compe:.. 

tição da administração -pOrtuária; o Operador do terminal pú
blico, o operador portuário nos terminais privados e terminal 
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de uso privativo. Quer dizer, temos três núcleos aí compe
tindo. 

Na próxima transparência podemos ver que aC:ibii a ad-mi
nistração portuária. 

Aqui, eu gostaria de ressaltar novamente a importância 
da presença dos usuários, que é peça chave. 

Na nova estrutura portuária se prevê a competição dos 
operadores, as atuais companhias de docas podendo exercer 
a função que são operadores natos, os operadores portuários, 
ou a cooperativa de trabathaP.ores. Porqll~ está previsto que 
os operadores detalhistas se organizem em cooperativas e en
tre si mesmos compitam com o sistema. Porque são tão difama
dos operadores, atuantes hoje no porto, vão ter a competição 
do sistema das cooperativas, que acho imprescindível. Eu, 
como usuário, quero ter a possibilidade de negociar direta
mente com o pessoal da estiva para melhorar a eficiência. 

Por fim, nesta nova transparência, vemos a nova estrutura 
portuária da mão-de-obra, o que seria o porto organizado. 
Os senhores vêem claramente a negociação coletiva, com as 
duas partes (Sindicato dos Operadores PortuáriOs e SindiCato 
dos Trabalhistas); os operadores portuários e o Sindicato dos 
Trabalhadores como registro e com capatazia. 

O que é que Se tem então? Há o Conselho de Supervisão, 
onde estão representados os operadores portuários, os traba
lhadores e os usuários. Não misturar o usuário, por favor, 
com operador portuário, o interesse é mais conflitante do 
que os senhores podem imaginar. E há, no fim, a Diretoria 
Executiva que é designada pelos operadores portuários, os 
empresários que realmente têm a responsabilidade. A coope
rativa pode participar neste processo, espero que participe. 
Finalmente, temos a Comissão Paritária que tem a finalidade 
de romper os conflitos. _ _ _ _ _ _ _ 

Então, pelos dois instrumentos- negociação e Comi.ssão 
Paritária - e temos o sistema negocial. A execução do dia-a
dia, temos que buscar a eficiência da Diretoria Executiva. 

Quando olhamos agora o projeto que foi debatido na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, entendemos 
que há um retrocesso. Gostaria aqui de ressaltar ainda que 
esse projeto, aprovado na Câmara dos Deputados, recebeu 
intensa participação na negociação de yáx?-os Deputados para 
que realmente atingisse o patamar" de consenso. É evidente 
que em toda negociação há concessões, em partes, que não 
estão satisfeitas e outras que estão de acorçlo. _ 

Mas, na realidade, nós tivemos, nessa negociação, a parti
cipação dos Deputados José Carlos Aleluia, Aloizio Merca
dante, Carlos Santana, Beto Mansur 1 Sandra Cavalcanti, Luís 
Roberto, Ponte, Humberto Souto, Valdomi"ro Lima e José 
Reinaldo. 

Obter um consenso dessas representações e ainda a parti
cipação das três federações, com as quais ficamos cinco dias, 
de segunda-feira até quinta-feira à rtbite, trabalhando das nove 
da manhã até uma da manhã, negociando intensamente, esse 
consenso obtido foj _difícil com concessões dadas num J?Onto 
e no outro. 

É evidente que eu, hoje, sofro pfeSsõf:S-do empresariado, 
como também o Braga e, provavelmente, o sindicato, porque, 
depois de ter feito o negócio, ouvimos senipre: "''Você devia 
ter feito melhor". 

Defendo que conseguimos um certo equilíbíro;_ a_ perfei
ção não existe, mas digo que reconquistar o-equilíbrio neste 
projeto é tremendamente difícil, porque, para se fazer qual
quer concessão num ponto, tem que se fazer concessão no 
outro. 

Buscamos, o órgão gestor, as Comissões-Paritárias,--a 
~mpetição dos terminais privados, a proporcinalidade do sis
tema de Jllãó-de-obra avulsa, etç.; mantivemos o registro, 
fiZemos á solução social da indenização. Lógico, se o senhores 
qu_iserem, acharão defeitos no projeto, mas ele atende mais 
a Um lado que a outro. Enquanto estamos com portos obsole
tos, outros portos na Europa-fizeram isto há trinta anos. Preci
samos, portanto, aprovar no mínimo isto, para que nos torne
mos um pouco mais competitivos, mãis efiClentes·,--e paremos 
de jogar dinheiro fora. 

O projeto na comissão prevê a não-revogação desse entu
lho autoritário. Nele há l~is autoritárias, -com meritalidade 
corporativista, com influência de Mussolini; está certo, foi 
feito na década de 30. Mas isso tem que ser reyogado; não 
aceitaMos maís autoritarismo; quero sentar à mesa e negociar, 
e não tratar meuS assuntos trabalhistas ou negociais na base 
de leis autoritárias, estabelecidas em 1930. 

É lógico que quem tem O -privilégio quer mantê-lo, não 
interessa se a lei é autoritária ou não. Queremos uma compo
sição ~om a representação do u_suário, e está previsto ácabar 
com a representação do usuário, o que é profundamente anti
modemo. 

Temos a paridade no OGMO e entendemos que os termi
nais privativos também estão querendo extinguir a competição 
dos terminais privativos, o que, no meu entender, é a peça
chave para buscar _a eficiência. 

Qual é a nossa conclusão? A conclusão é que não se 
deve alterar o equilíbrio criado entre as partes envolvidas 
na negociação do projeto aprovado pela Câmara. Isto não 
quer dizer que não haja, eventualmente, coisas a melhorar, 
mas o equilíbrio não pode ser rompido. Se querem mexer 
de um lado, escutem o outro também, porque, senão, o siste
ma não vai funcionar. Não se pode privilegiar um lado ou 
outro; temos que segui-los. 

Diria que é uma coiSá fantástica. "Para mim, pessoalmen
te, em termos pessoais, foi até um praZer poder viver esse 
tnolhento tão importante de uma negociação dessa ordem. 

Agora, se querem mexer, vamos sentar' à mesa e renego
ciar tudo. Talvez vamos levar novamente um ano e meio, 
como levou na Câmara dos Deputados. E o Brásil p()de conti
nuar esperando? Precisamos fazer etapas de modernizaÇão. 

Segundo ponto: que seja assegurada a competição. O 
UiliCO iilStrumentõ para se atingir eficiência é- a competição. 
Tivemos agora as Olimpíadas. Nelas ganha-se na competição. 
Podemos fazer o mesmo, segundo a regra inteligente da com
petição; com o resguardo dos interesses sociais, mas vamos 
estabelecer competição. Não vamos deixar as companhias de 
docas com privilégios; não vamos deixar os estivadores sem 

-sentar, sem serem obrigados. 
-·Estou te-ntando "negõciar o assunto há doze anos e não 

con~egui sair do lugar. Fiz algumas negociações pequenas 
aqu1, até por um ato de inteligência dos estivadores~ mas 
foi uma conce?sã?, e eu não quero negociar por con~ssão; 
quero ter o direito de negociar, porque este é um direito 
como cidadão, como usuário o direito de competir internacio
nalmente. Não posso, num produto de 250 dólares, pagar 
20 dólares para'? sistema portuárió, sem contar os problemas 
dos fretes, mais caros. Em benefício de quê? De um sistema 
fechado, que não beneficia O próprio operário, porque não 
tem produtividade. 

Finalmente, o ponto mais importante para os senhores, 
num país que está em crise: os p~íses que fizerall!- a reforma 
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portuária conseguiram passar quatro, cin~, seis anos sem 
ter que construir novos portos, porque cada porto, cada termi
nal são bilhões de dólares que se gastam. Se conSeguirmos 
eficiência nos sistemaS portuárias, talvez possamos fazer eco
nomia, pelo menos, se não construir portos, modernizar as 
máquinas e equipamentos,- pata não esbanjar dinheiro em 
portos deficientes.-

Ao estabelecer a proposta, com que os empresários se 
preocupam·, do regime de competitividade, estamos propondo 
fazer uma economia de centenas de milhões de dóláres, que: 
é o que se esbanja ao se construir mais uma frente ineficiente 
de porto. Com os atuais portos, provavelmente trabalhando 
com eficiência, podemos trabalhar muitos e muitos anos. 

Agradeço a atenção, desculpando-me pela exaltação. lã 
usei esta palavra no debate que fiz na ~ara dos Deputados: 
sinto-me roubado ho processo dos portos. Não é que me-· rou
bem; eu é que me sinto roubado, porque pagar quatro vezes. 
mais do que meus competidores é uma situação que não aceito. 
A minha empresa e as empresas do Brasil.têm que buscar, 
eficiência em todos os pontos: energia, produtividade do ope:. 
rário, custo do capital, jUros. Os portos fazem parte, e espero 
que tenham ~nsibilidade para esse problema. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a palavra 
o Senador Esperidião Amin. · 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Cumprimento o Presi
dente da Comissão de Assuntos Económicos, pela validade 
desta iniciativa, que complementa aquela levada a termo na 
última. terça-feira. 

O assunto é complexo, já vem merecendo muitos debates. 
Pretendo ser muito conciso na pergunta e peço especialmente 
aos interpelados muita objetividade na resposta. 

Ouvimos, na -Ultima manifestação do representante doS 
usuários, a sí~tese dos aparentes pontos de conflito que aflora
ram depois da manifestação da Comissão. de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado. 

Gostaria de ouvir muito concisamente, -e se poSsíVel obje
tivamente, do f:C5-Dresentante dos trabalhadores e do represen
tante dos operadores, em que condições ambos desenhãriam 
a competição de terminal privado e o terminal público -
vamos usar esta deno~inação -=- em m~téri{l de carga não 
exclusiva, ou seja, quando a carga não seja a prõpdã do opera
dor terminal privativo; e em que condições essa competição 
deveria ocorrer, segundo a sua opinião, a doS- operadores, 
e a dos trabalhadores. 

A segunda pergunta, endereço ao representante do Go
verno, Sr. Róberto Macedo, e aó represe-nt3iite dos usuários, 
Dr. Gerdau. Ela é referente aos eD.Cãi'gos que o-Governo 
ainda admitiria como seus, por exemplo, a dragagem, ou seja, 
a gestão do património. Qual seria a fonte de financiamento 
de eventuais investimentos -públicos no sisteina portuário, no 
desenho da modernizaçãO de portos que aqui se procura tra
çar; e, do ponto de vista dos usuários, se, pelo retrospecto, 
dá para acreditar que esses investimentos deveriam ·ser feito~. 

O SR. PRESIDENTE (RaimundoLirà) -SenadorEs
peridião Amim, pela ordem com que V. Ex' falou, concedo 
a palavra ao Sr. Luiz Braga. 

O SR. LUIZ BRAGA - Em primeiro lugar, fazemos 
uma referência, porque o Senador abordou a_ questão dos 
conflitos vindos ·ou aparentes da Câmara Federal. _Não nos 
imputaremos um conflito dos trabalhadores, nem vamos nos 
indispor com os representantes daquela Casa. O que queremos 

dizer é que, em todo este processo, o que verdadeiramente 
culminou com o início da conversaçãO, do diálogo sobre o 
projeto, deu-se nos últimos dias de sua aprovação na Câmara. 
Dizer que por parte dos trabàlhadores não houve consenso, 
isto é público, e notório, mesmo por que, il.um processo de 
discussão, os elementos das negociações teriam que_ser aflora
dos, e teriam que ter a sua transparência no papel. Porque 
a questão aqui é no papel, e não no pensamento, e não naquilo 
que se expõe. 

Para nossa surpresa, quem fazia os Hfinalmentes .. deste 
relatório, deste projeto, era o representante do Governo e 
outros técnicos, ju~to ao microcomputador na Liderança do 
Governo na Câmara. Para alguém fazer um acordo consen
sual, ou assinar qualquer papel ou documento, tem que tet, 
no mínimo, conheciinento do que está transcrito. Os trabalha
dores não poderiam sinalizar com consenso, pois não tinham 
conhecimento antecipado do projeto. Muitas das questões 
discutidas não foram para o papel. · 

Em primeiro lugar, era estabelecer a.s regras, em linhas 
gerais, da convenção e negociação coletiva de trabalho, e 
os direitos que teriam que ser estabelecidos de uma para outra. 
Em segundo lugar, o órgão gestor de mão-de-obra era paritá
rio, e nos terminais priVativos ......:.. e· aí a pergunta do Senador 
- os direitos dos trabalhadores existentes neste sistema per
maneceriam. 

f Para nossa surpresa, no projeto original da Câmara, esses 
direitos não estão assegurados; estamos alijados, como um 
todo, deste processo, a mão-de-obra avulsa, e o sistema de 
organização foram totalmente desqualificados, não existem. 
Como dissemos, passamos a ser uma mão-de~obra supletiva. 
Muito se reporta a um outro tipo de mão-de~obra. No próprio 
relatório dos empresários, encontram-se, em algum porto, 
estiva uA" e estiva "B", e um profissiOiiãl da estiva "B" 
.leva dois anos para ser da estiva "A". Então, precisamõS; 
também, aprofundar essas contradições. 
- Mas queremos dizer que esta é uma questão própria dos 
Senadores e do Governo; são eles que devem ter esta responsa
bilidade. Temo2 aqui, um relatório que iremos passar às mãos 
dos senhores . .b um documento do Porto de Roterdã, que 
diz que cem por cento do seu sistema é público. 

Ora, o que se pretende é a exploração pela iniciativa 
privada de alguns serviços ou alguma coisa dentro do sistema 
portuário. E para aqueles que detêm terminal de uso exclusivo 
ou misto, como operar carga de terceiros, que deve ter a 
sua contrap~rtida, pois o Estado precisa garantir a colocação 
de produt<!_~ dos peqUenos e médios empresários, e não acabar 
com o sistema produtivo nacional, tanto no campo como na 
cidade. Esta função não pode estar submetida a um cartel, 
a um monopólio-, oú ao que se pretende na intenção da expla
nação dos empresários. Não nos furtamos a que a iniciativa 
privada venha ter sua parcela de contribuição, mas, esboçou 
um projeto que os trabalhadores e a sociedade têm que aceitar. 
Contudo, eles não se preocupam que a sociedade é constituída 
de vári~~ segmentos, económicos e sociais - que precisam 
ser vistoS, que precisam ·ser analisados. É isto que questiona
mentos e que deixo para os Srs. Senadores. Queremos colocar 
que a carga de terceiros no terminal privativo deve _ter suas 
regras básicas e as diretrizes de qma autoi-idade portuária, 
e o Poder Executivo tem aí um papel .preponderante. 

Sem isto, não sei como deverá ficar, np futuro, a situaÇão 
dos por!_os bra~i_leiros. __ you inclusi_ve. citar um exemplo, bas
tante claro, pois queremos que isto venha para mesa, com 
uma discussão mais profunda. No porto de Santos foi arren-
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dado um terminal de escoamento de produtos, de cereais, 
de alimentos para um grUpo, o qual começa a praticar pedágio, 
para que a pequena e· média empresas coloquem sua soja 
lá fora, submetendo o pequeno e médio empresáriO- prOdu
tor de soja - às regras até do que pode ocorrer no mercado 
internacional, no que se refere ao preço da soja e de outros 
derivados. 

Será que isso está sendo realmente aprofundado e analisa
do? Estamos colocando, aqui, a nossa visão de trabalhadores, 

iporque sentimos isso. Deixamos aqui este questionamento, 
·inclusive para esse Governo qUe eStá""af,~~que·aeveter os ele
mentos suficientes e neCessários. Talvez com esse Sistema im
plantado de desestruturação de acabar com tudo - que não 
detém hoje informações~ já que-"õS últimos dados do Governo 
em relação a esse sistema são de 1989, não ·sei se já~-tirri 
os de 1990 e 1991-porum poder central, porque em qualquer 
país capitalista isso existe. E o próprio Senado poderá encon
trar dificuldades para obter os elementos conclusivos e obje
tivos para uma an~lise melhor do que deva ser uma política 
portuária. · 

Não sei se respondi' ao Senador Esperidião Amin sobre 
essa questão da carga de terceiros nos terminai_s privativos. 
Queremos dizer que a mão-de-obra avulsa é a que dá mais 
resultado no terminal privativo. Um exemplo: nos terminais 
_privativos da Cosipa, no~ terminais privativos- de Praia Mole, 
o custo de produção por tonelada, o que não é colocado, 
·e aí existem contra~ de otlmeros entre o Porto de Roter
dã, que é de 7 dólares, e 'p de Praia Mole, que é de .6 dólares. 
Alguma coisa está errada. Os dólares a mais - desses seis 
dólares - , que chegam a 12, 20, 30, devem estar no bolso 
de alguém; e esse algu~m deve ser posto para fora. Com 
quem estão? Com os trabalhadores não estão e com o Porto 
também não. Isso afirme? com tranqüilidade. E o Porto de 
Paranaguá é um exempl?, fazemos uma refer€ncia, p·orque
é o Governo do Estado que detém a concessão. E lá não 
querem; o Governo quei mantê-la, porque a concessão tem 
a participação da inici'ativa privada com vários temiinais. Isso 
tem quer ser mais claro e ,objetivo. . 

E, de nossa parte, n:-emos dizer que nós, trabalhadores 
avulsos, queremos que o nosso mercado de trabalho e os 
nossos_ direitos sejam reConhecidos e estabelecidos; é uma 
mão-de-obra organizada e não aleatória como dizem; como 
um acidentado, uma pess.oa que acaba tendo um infortúnio 
vai para um hospital e não escolhe médico, enfermeiro, nem 
a linha de sutura para ser operado emergencialmente ou qual
quer coisa parecida. 

Então, essas são as minhas primeiras colocações. 
E passo às mãos do Sr. Presidente, Senador Raimundo 

Lira, além de outras matérias, um relato do Porto de Roterdã 
numa visão empresarial. Não que nós do Brasil queiramos 
esse modelo; estamos longe disso. Mas ocorre que ~esses 
países do Primeiro Mundo~ como Roterdã, na Holanda, Ingla
terra, Alemanha, Itália e1 Espanha, hoje, os trabalhadores 
tiverem vez e assento e puderam participar da discussão do 
social. Muitos deles saír~ de uma ditadura, como a Espanha, 
estão alcançando um progresso_ muito grande nesse sentido. 

• Õ SR. ESPERIDIÃO AMIN - Eu apenas gostaria de 
fazer uma observação. 

A pergunta que fiz - agradeço pelos comentários com
plementares que não diziam respeito à minha pergunta direta
mente - foi: Em que condições seria admitida, do ponto 
de vista dos trabalhadores, a possibilidade de um terminal 
privado exportar carga que não lhe fosse privativa? 

O SR. LUIZ BRAGA- As condições, desde que ... 
- - - -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Deixe-me falar! 
Pelo que entendi da resposta de V. s~. que foi uma respos

ta Longa, se bem entendi, desde que no terminal privado os 
direitos dos trabalhadores a":':ulsos, ou seja, a inexis~ência da 
livre contratação fosse preserVada-. É isso? 

O SR. LUIZ BRAGA - Sim. 

O SR. ES.PERIDIÃO AMIN - Então, estou satisfeito 
quanto à resposta. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a palavra 
o empresário Sérgio Salomão. 

Para que possamos ordenar os trabalhos e para que haja 
possibilidade de um debate mais diverso e longo, pediria aos 
senhores, expositores que se restringissem ao menor terilpO 
possível e à forma mais objetiva em relação à pergunta. 

O SR. SÉRGIO SALOMÃO- Senador, respondendo · 
sinteticamente: chegarido com o navio ao Porto e encontran
ldo, como é costumeiro nos portos nacionais, um congestio
namento no porto público e existindo, paralelamente, a ociosi
dade nos terminais privativos, entendo ser um direito natural, 
uma opção natural? descarregar no porto público, esperando 
vários dias, ou ter o livre acesso ao terminal privativo. Essa 
é uma forma de se dar velocidade ao navio, como já disse, 

1porque a alta rotatividade é fator preponderante no comércio 
marítimo, quer dizer, uma opção natural. Não se vê razão 
nenhuma para se criar uma discrimiil'aç·ão~elitre-o-tetminal 
p~vativo construído na área portuária e o terminal privativo 
construído fora da orla portuária. Entendemos que ambos 
têm a mesma finalidade: receber e enviar carga própria e 
de terceiros; razão, inclusive, para se otimizarem vultosos 
investimentos feitos na construção dessas instalações. 

Com relação à liberdade que os terminais também teriam 
para contratar mão-de-obra própria - por que nãO? deve 
ser de exclusiva competência do empresário, do proprietário 
do terminal Saber com quem vai trabalhar; pode até ter o 
direjto Qe_ requisitafinãt>-de-obra_no Qrgão gestQr; pode, inclu
sive, dentro das modalidades de contrataç_ão d.e serviços que 
o projeto prevê, ter a mão-de-obra esporádica, ter a mão-de
obra permanente e o contrato a vínculo. Mas que _seja dada 
a ele, dentro do exercício da liberdade, a possibilidade de 
contratar quem quiser, na modalidade de que quiser. É um 
direito universal. 

Com relação ao que diz o Braga aqui, na rede pública 
não se tem o direito de escolher o profissional que vai nos 
atender. Eu reputo isto exatamente uma das causas do fracasso 
do sistema previdenciário nacional. É a falta de possibilidade 
de escolha do profissional que vai me atender, onde estaria 
embutida a condição sine qua non da confiança entre o profis
sional e o paciente. 

Com relação ao acordo feito 11;a Câmara dos Deputados, 
representada!õ: pelas suas diversas lideranças, os. trabalhadores. 
tiveram efetiva participação através dos órgãos de classe que 
têm representação nacional, o Braga foi um dos interlocutores 
que mais nos deram prazer de uma convivência semanal nessas 
negociações todas. Portanto, não tem nenhum sentido a afir
mativa, neste plenário, de gue o acordo não teve o referendo 
das classes trabalhadoras. Aí, então, cabe a pergunta. 

O SR. LUÍS BRAGA.::..: Eu gostaria que o Lepresentante 
dos empresários não colocasse palavras e afirin3.tivas--na boCa 
dos trabalhadores - que aí é indelicado e nós temos que 
intervir- que não são verdadeiras. 
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Braga, você 
terá oportunidade de falar. 

O SR. SÉRGIO SALOMÃO - Si. !'residente, estou 
pensando ter negociado com fantasmas- agora que eles estão 
muito em moda. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Eu gostaria 
que nenhum expositor citasse o nome do outro, porque isso 
vai dar um direito de resposta indefinido. Eu gostaria que 
fossem colocadas as posições, sem citar o outro expositor. 

Com a palavra o Dr. Roberto Macedo. 

O SR. ROBERTO MACEDO- Vou procurar respon
der objetivamente à pergunta do Senador Esperidião Amin, 
não só pela necessidade de fazê-lo como solicitado, em respei
to ao Senador, mas também para ganhar um pouco de tempo 
para entrar numa outra questão. 

Bem, quanto à questão da dragagem, o Govéfiio assumiu 
o-compromisso, está no art. 45: -

"São de responsabilidade da União os encargos 
correntes do serviço de dragagem_ da infra-estrutura 
de acesso aquaviário aos portos organizãdos, bem como
do serviço de dragagem, de sinalização das hidrovias 
federais... , 

O Governo aSsumiu esses compromissos. Agora, estamos 
na época de fazer o Orçamento do ano que vem. Acho que 
é de todo direito cobrar esse compromisso. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - A minha pergunta ~ 
se o Governo admite alguma espécie de vinculação de receita 
com este uso:-

0 SR. ROBERTO MACEDO -V. Ex• sabe que isso 
aí não assegura necessariamente. A vinculação de impostos 
é até proibida -um pedaço da taxa poderia ser. 

Agora, quanto à questão do património, certo, o art. 
49 determina que seja feita um reVisão da estrutura tarifária. 
"As administraçõeS de portos devem adotar estrutura de tari
fas adequadas aos respectivos sistemaS operacio-naís." Deixan
do-se a cargo de cada porto, eles deverão arrecadar o suficiente 
para a S':la manutenção. Eu acredito, dependendo da eficiência 
do porto, até para investimentos, que aquele adicíonal de 
tarifa portuária que vinhãSendo cobrado está sendo reduzido. 
A alíquota cai de 40 para 20, num período de três anos. 
A queixa é a de que o Governo recebesse e não _aplicasse 
na dragagem. Então, ela está sendo reduzida. Não vai ser 
essç o recurso. Eu ac_ho que se trata de colocar uma verba 
no Orçamento da União. Agora, além disso, aquilo que o 
Governo apropria desse adicional vai ser reduzido a 60%, 
em 1996, progresSiVamente. Uma parte do adicional de tarifa 
portuária fica agora no porto para suas próprias_ despesas. 
Quer dizer, além de ela não entregar ao Governo, ela é redu
zida, mas a apropriação é maior paTa o porto. Gtosso modo, 
se ela cai de 40 para 20 e o Governo ficá só--com 70%. no 
final do processo, o Governo está com 14_%_, que e 70% de 
20%. Agora, como deverão s_er feitos os inveStimentos? Volto 
a insistir, pois esta é- uma ocasião importaríte;--que devemos 
cobrar do Governo essa proposta de dragagem dos portos, 
verificar se, no orçamento do Ministério dos Transportes para 
1993, há recursos para isso. Mas é hora de examinar o assunto. 

O SR. LUÍS BRAGA(?)- Quem é que draga? ~ 

O SR. ROBERTO MACEDO - Quem draga? Tem 
a Marinha e pode-se contratar gente. Eu não trabalho nessa 
área, mas haverá quem drague, se tiver recurso; 

Agora, os portos deverão funcionar arrecadando as suas 
tarifas para a manutenção-e fazendo os seus investimentos. 
O Governo está pondo muita fé na questão das concessões. 
Na medida em que, pelo art. 48, o Governo fica autorizado 
a desmembrar as atuais concessões dos portos, ele está que
brando o seu monopólio no caso desses portos públicos, e 
o Poder Executivo promoverá, no prazo de 180 dias, a adap-
tação das atuais concessões, permissões, autorizações, dispo
sições desta lei. Há de se recordar-que, paralelamente, está 
sendo votada, aqui no Senado, a Lei de Concessão do Serviço 
Público. O Relator foi o mesmo na Câmara dos Deputados, 
Deputado José Carlos Aleluia, o mesmo da outra Comissão, 
ã redação de um projeto é coerente com a do out(o. Pode-se 
abrir a concessão. O espaço é o investiMento privado. No 
caso, cabe o f\nanciamento. Eventualmente, pode-se recorrer 
à linha do BNDES para casos de equipamentos. 

Gostaria de chamar a atenção para outro assunto. Criou· 
se o adicional que é a _questão dos custos dessa negociação. 
O adicional previsto no art. 59 é -O de indenização de traba
lhador portuário avulso. Para pagar esses .gastos, teremos que 
levantar recursos para fazer face a essas indenizações. No 
caso, quero enfatizai" o aspecto citado pelo representante do 
Governo que é a questão social. No Brasil, ele é muito explo
rado, e, às vezes, pouco percebido. Par~ mim, a questão do 
social não se deve cingir ao aSpecto dos trabalhadores do 
porto. Se se pensar globalmente, cabeiá a indenização. Não 
há como esconder que um processo de ajustamenteo a novas 
regx-as envolverá g~badores, mas também envolverá perde
dores. Há que se fazer a cOmpensa-çãO. Isso pode sair de 
um processo. balizado_ por alguma avaliação ética, observan
do-se a coisa do ponto de __ vista social. Vemos o social no 
Se\1 sentido global. E preciso pensar não apenas no trabalhador 
dó porto, como também no metalúrgico que produz aço que 
passa pelo porto; é preciso pensar no agricultor, cujos produtos 
por ele produzidos passam também por lá e serão beneficiados 
com a melhoria da eficiência dos portos.' . 

A respeito disso, gostaria também de destacar o seguirtte: 
cansei de ouvir dados. Uns dizem. gue o imposto é mais caro; 
_outros dizem que é mais barato. Há uma confusão .tremenda 
de dados~ _Creio que V. Ex~s sentem também confusão. O 
empresário diz que está mais caro; o trabalhador diz que 
está mais barato. Para fazer uma cOmparação, procurei ulna 
fonte externa. Peguei uma publicação do exterior, da Organi
zação das Nações Unidas- ONU, e uma da Comissão Econó
mica da América LatiDa - CEP AL, órgão da área acadêmica 
muitç respeitado em termos _de pesquisa. 

Para se fazer urÍla avaliação dessas, há que se levar em 
conta muitos fatores. Por exemplo, às vezes, depende do na
vio, do porto, das condições operacionais. Por isso, fizeram 
uma· avaliação de um mesmo navio, passando nos portos do 
Norte da Europa, Roterdã, e por um chamado porto médio 
da América Latina. Isso tudo está qa página 29 do relatório 
que coloco à disposição de V. Exfl, onde quem quiser. 

Foi feita a avaliação do mesmo volume de carga; qual 
seria o custo de descarga, passando por um e por outro porto? 
Os custos são realmente maiores para o tipo de porto da 
AmériCa Latina. A carga desse navio levaria oito dias: o seu 
custo s~ria de: cinqüenta mil dólares; o custo do barco quarenta 
mil, envolvendo quinhentos· e quarenta dias de trabalhador 
portuário. 

Levaria dois dias no porto do Norte da Europa, e o custo 
da carga seria de vinte e cinco mil dólares; o do barco, dez 
mil dólares e cento e oitenta dias para o trabalhador portuário. 
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Trata-se de algo montado cientificamente. Mantêm-se outras dível. Porque, enquanto permanecer o sistema fechado como 
variáveis constantes que não existem nas comparações de uma está, realmente vamos continuar com um sistema de nego-
coisa com a outra. Faz-se aqui uma comparação do trabalha- ciação praticamente impossibilitado. Entendemos que o único 
dor. Ele diz: eu ganho menos, onde_ foi parar o dinheiro? meio é, obedecendo às negociações e às regras globais d.os 
O dinheiro come na questão variáVel da produtividade. O terminais privados, ter um regime de competição, como deve-
custo para o empresário, ou para quem usa o porto, não ria haver em quase todas as atividades, a fim de buscar a 
apenas o salário do trabalhador, ou a luz elétrica, é o tempo eficiência. 
que aquilo leva. O cUsto em economia é medido por unidade Conseqüentemente, se há em todas as atividades do mun-
de tempo, fsto é, o quanto se leva para se fazer aquilo em do inteiro terminais privados atuando em embarques de pro-
determinado tempo. E nessa variável da produtividade que dutos, não atendendo de uma forma fechada, não vejo por 
some esse dinheiro, e issO ocorre pela falta de produtividade. que no Brasil não devamos fazer isto. 
A meu ver, não há como negar -não vamos tapar o sol o SR. ESPERIDIÃO AMIN _Os terminais privados, 
com a peneira-nunca neguei isso. Alguém será prejudicado a que o senhor se refere, de outras partes do mundo, não 
com esse processo. V· E~ sabem muito bem. Se eu fosse terão a característica de seguir exatamente as condições opera-
líder sindical, estava defendendo também. Porém, do ponto clonais em todos os demais? Ou seja, a regra não é uniforme 
de vista do nosso Governo, estamos pensando no interesse para todos? 
público e no social. No caso, não se restringe apenas aos 
trabalhadores do porto. O social tem que ser visto do ponto O SR- JORGE GERDAU -Eu diria que a regra que 
de vista global. Entendemos que os trabalhadores e o País quero para todos é a da eficiência. l'!"ão quero artifícios; quero 
como um todo vão ganhar com essa refoima. Devem compen- poder sentar... , 
sar, indeniZar aqueles que serão prejudicados. O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Não, mas o regime ope-

Góstaria, tarribéril, de chamar a atenção dos Srs. Sena- raciorial é o mesmo. 
dores para o seguinte ponto: penso que uma das pessoas que 0 SR- JOROE OERDAU - Não, porque há portos, 
deveria ser chamada aqui é o Secretário Eliezer Batista. S. onde a situação é um pouco diferente, praticamente, porque 
Ex~ está com um estudo muito interessante sobr~ sistemas OS: países são pequenos. 
de transporte, energia e logística, eixos de produçãO-dO-Brasil, 
todos eles desaguando nos portos. Mostra o aspecto da inefi- O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sim, é diferente. 
ciência portuária, em particular, do Nordeste. Ele o define O SR. JORGE GERDAU - Há a competição, por 
inclusive numa síntese muito importante do ponto de vista exemplo, do Porto de Hamburgo, Bremen, Roterdã e Antuér-
econômico, porqUe o Nordeste não te.m matéri~rprinià Ílem pia, onde cada um tem sua estrutura, são países conscientes 
mercado. Logo, se ele não tiver um sistema eficiente de entra- da relação capital/trabalho, socialmente semelhantes hoje. 
da e saída de transporte, qualquer atividade produtiva que Não são iguais, mas são semelhantes. Então, no fundo, _as 
se pensar para o Nordeste ficará-prejudicada. A meu ver, relações, as negociações capital/trabalho se estabelecem, mas 
isso deve ficar claro, caso contrário falaremos coisa diferente. cada porto compete com outro. Nós, que temos um país conti-
Um tem um custo; o outro tem custo diferepte. Há quC: haver 11;ental, precisamos estabeleCer possibilidades, porque, se per-
algo constante que passe em um porto e em outro e quanto manecermos em um- modelo histórico, continuarmos, even-
é o custo. ~alme11te, com a Portobrás, que estabelece as tari{as de ponto 

o segundo ponto é sobre essa questãO de ter úffi-cuSto a:·ponto. São justamente as deficiências que têm que ser rompi-
maior aqui. Não é incoerente com a remuneração mais baixa das. Eu quero porto público. Eu qJJero ter a opção da escolha 
que a perda se dá via produtividade. É pelos ganhOs dessa do porto público. Mas só vou conseguir a eficiência, não atra-
produtividade que o Brasil deve ganhar. Ganham trabalha- vés de burocracias e legislações, e sim por meio de um regime 
dores -não necessariamente esses, mas de outras áreas- de competição. 
e devem pagar, porque isso vai entrar no custo das merca- Os sindicatos e as estruturas negociais estão com a compe-
dorias, os que serão prejudicados. Essa a única saída justa, tência absolutamente consagrada. Basta dizer que o Status 
quando há uma situação desse tipo. É um ganho que supera que conquistaram ultrapassou a tolerância da sociedade, man.:. 
as perdas e com que se compensa aqueles que vão perder. tendo esses privilégios atuais existentes. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a Acho que há necessidade de se estabelecer essa compe-
palavra ao empresário Jorge Gerdau. tição dos dois sistemas e que, indiscutivelmente, existe toda 

O SR. JORGE GERDAU --Acho_ que o importante uma estrutura de fiscalização trabalhista e uma estrutura nego-
é eSsa visão justamente de liberdade, de competição. Sabemos cial, e que os interesses deverão ser negociados e ajustados, 
que o sistema portuário, fora do aspecto da estiva, tem hoje como em qualquer outra atividade no Brasil. 
o sistema fechado praticamente nas companhias de docas e O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - ConcedO a 
temos vários exe.Dlplos de terminais privados trabalhando com palavra ao Senador Nelson Wedekin. -
altos índices de eficiência. o nosso objetivo, como usuário, é justamente ter a opção Esclareço a V. Ex' que não há necessidade de responder 
de escolha entre 0 porto público e 0 terminal privado, para a todos os expositores. V. EX1' pode escolher em que ordem 
ver quem nos pode prestar o serviço de maior qualidade. quer ouvir as respostas. 

Entendemos que essa competição vai levar-nos a um siste- O SR. NELSON WEDEKIN - Eu quero perguntar 
ma, no qual não haverá nem exc1usivamente terminais, como ao Dr. Gerdau, que é _usuário, qu3ndo ele faz uma referência 
também não haverá exclusivamente terminais públiCOS. _A de que, para embarcar uma mercadoria, paga, nos portos 
competição entre os dois é que vai fazer com-·que-~jâ __ ~~~~ --prasileiros, algo em tomo de doze a vin_te e cinco dólares . 
. qualidade de serviço melhor que a absolutamente íiiipresân--- se S. Ex• poderia discriminar, em percentuais, qual é o custo 
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desta operação em termos de impostos, tributos e taxas? 
Quanto paga ao armador, ao operador, à agência de nave
gação e, afinal, quanto paga aos trabalhadores dos portos? 

O SR. JORGE GERDAU - É preciso colocar aqui 
um dos temas qu~ tem gerado confusão e que tem sido argu
mentado muitas vezes' por parte das federações dos estiva
dores, mão-de-obra avulsa e portuários: a confusão que se 
faz entre a atividade portuária e frete. Eu, no meu caso, 
trabalho em separado, negociando frete através das trainiogs, 
colocando a mercadoria em cima do porto, o que é mais 
ou menos o normal na atividade siderúrgica. Conseqüente
mente, negocio o custo Uo frete com navios Charters. Negocio 
e pago; não negocio, pago; não negocio, infelizmente, o char
ter: eu negocio o porto. Eu pago, então, o porto separada
mente. Ocorre~ então, pOr ·exemplo, que o Porto de Vitória 
trabalha em um patamar, hoje, em tomo de doze dólares; 
o Porto do Rio em torno de quinze dólares e o Porto de 
Santos, em torno de vinte e cinco dólares. Isto também depen
de do momento: se a tarifa está atrãsadã-,- a---negoCiação, o 
processo inflacionãri(f- o dólar sobe todos os dias. Então, 
se tomo a data da correção ..:....:..... a correção do porto não é 
na mesma data da mão-de-obra - há uma variação grande, 
mas estou tomando números arredondados, médios, do último 
ano, vamos dizer. 

O que acontece com esses 12 dólares? Pago para a mão
de-obra avulsa aproximadamente cinco dólares e meio e pago 
para a Companhia de Docas outros cinco dólares e meio ou 
seis dólares e meio. Ao agente, historicamente, se pagã v a 
comissionado; não pago mais o agente comissionado. Hoje 
até já negocio diretamente com a associação-~ por isso é que 
acho importante a criação da cooperativa, pois quero· ter o 
direito de negociar diretarnente com os estivadores. Essa é 
uma situação que já conSegui desenvolver, mas como uma 
amostra, não como um direito. 

Então o que é que acontece? O agerite ganha historica
mente 10% sobre isso e, conseqüentemente, quanto mais caro 
melhor. Lógico que se você confunde essa atividade ainda 
com frete - que custa 30 ou 40 dólares - você tem uma 
confusão de números. Realmente, a estiva a cinco dólares 
e meio; o frete do aço, 30 dólares;· o porto custando seis 
dólares e meio, você pode dizer: não, a mão~de-obra é apenas 
15% em relação aos 40 dólares. _ 

Então, o que me interessa: meu concorrente hoje-Esta
dos Unidos, Argentina, Japão - paga para esses 15 dólares 
- esquecendo o Porto de Vitória-, que é uma situação excep
cional - quatro dólares e meio para fazer esse embarque. 
Não quero saber quem está ganhando. Como usuário, desejo 
pagar apenas quatro dólares e meio. Mas esse processo, infeliz~ 
mente, não é tão fácil; é preciso eStabelecer as regras do 
sistema de competição, porque com legislação burocratizada 
- que foi o que exiStiu historicamente com a Sunaman -
e que impediu as negociações, pois quem tem o monopólio 
não tem interesse em negociar, quer manter as faiitas da estrU
tura estabelecida historicamente com a Sunaman. 

Então o único processo que você tem é estabelecer regras 
para que os conflitos se negociem. Regras de competição: 
em que se compete porto com porto, que opere estiva, empre
sa operadora com empresa operadora. Se você não estabelecer 
regras desse jeito, as coisas não vão para o lugar. 

Essa evolução, que oferece margem para criticas, eu tive 
só na mesa de negociação. Agora, o direito de negociar eu 
tenho que ter e hoje eu não tenho esse direitõ. Estou há 
12 anos tentando negociar, consegui agora, por uma conces-

são um ato de inteligência, mas sem rompimento do mono
pólio. Consegui pagar mais, porque consegui, pela eficiêncía 
do sistema, baixar o custo das multas do Demorge (Dem<?rde), 
dividi o prêmio da redução dos custos. Mas isso foi uma conces
são inteligente, sendo que, na verdade, eu poderia negociar 
isso permanentemente, e é esse o nosso_objetivo. 

Penso que a estrutura sindical tem história e tem e;apaci-
dade para negociar esses interesses. · 

O SR. NELSON WEDEKIN -Dr. Gerdau, o senhor 
quer pagar mais barato, é absolutamente ·razoável e adequado 
que o empresário, usuário do porto, queira pagar mais barato. 
Mas a pergunta que faço tem muito Sentido, porque nós vamos 
legislar, vamos fazer a lei. Precisamos saber que interesses 
- dentro linha que foi colocada pelo Dr. Roberto Macedo 
-vão ser prejudicados, quem é que vai perder. Haverá ganha-
dor e haverá perdedor. Tenho a impressão de que toda a 
carga se faz em cima dos trabalhadores portuários, isto é, 
toda a tese de modernização está baseada em que existe um 
suposto - ou vamos até admitir - eXiSte um monopólio 
dos trabalhadores nos serviços portuários. 

Mas para nos é de fundamental importância saber para 
onde é que vai esse dinheiro. A função básica do legislador 
é saber quem é -numa lei que vou votar - que vai ganhar 
e quem é que vai pérder. 

O senhor diz assim: queremos a eficiência; Todos querem 
efiCiência, todos querem modernizar, mas queremos saber, 
eil. quero saber, porque fui escolhido pela população de Santa 
Catarina e em boa parte os meus votos vêm do porto, dos 
trabalhadores portuários, quanto é que isso vai custar p-ara 
os trabalhadores. · 

Qu"er -dizer, não {só a eficiênCia que é um critério, não 
é ela o único critério para o legislador. Precisamos saber qual 
o preço que cada um vai pagar na busca dessa eficiência. 
Por isso é que lhe faço essa pergunta, e por isso é que é 
importante saber, nesse custo maior - nesse Suposto cUSto 
maior dos portos braSileiros-, onde é que vai esse dLnheiro. 
Por exemplo, se esse dinheiro vai niais para o armador, sabere~ 
mos. que é por ali que devemos mexer, se ele estiver mais 
na agência de navegação, é por aí que devemos mexer; se 
estiver menos no caminho do trabalhador, aí não devemos 
mexer muito, por ser uma questão de justiça, por uma questão 
de equilíbrio, como V. s~ pretende, pelo menos no seu dis~ 
curso. 

O SR. JORGE GERDAU -Acredito que o seu posicio
namento é extremamente correto, assim como a sua preocu
pação. Entendo que o Secretário Macedo colocou o ponto 
aqui, e este debate foi extremamente interessante, porque 
o Deputado Gustavo Krause, de Pernambuco, perguntou 
quem estava ganhando. Isso é muito importante. E um racio
cínio que no nosso exercício histórico, no Brasil, não se tem 
levantando claramente. 

Nas negociações que tenho tido com os estivad.ores, não 
me incomodo- ao contrário, fiCaria feliz- que os estivadores 
brasileiros ganhem igual ao estivador do Primeiro Mundo, 
que são variantes de dois ou ~ uatro mil dólarc:s. Quero c_om ~ 
petir em dólar. Não estou pedmdo para. compettr em cru~etros, 
porque no Brasil, por exemplo, se eu tJver que vender_ ptp~ca, 
tenho que competir erri nível de re~un-era~ã~ de ~ruzeuo. 
Então, teoricamente, o setor-portuáno braslletro amda tem 
que competir em padrão de dólar. Eu não digo que não sej~ 
possível construfrm?s essa solução,~mas ela j~mai~s virá at!av~ 
do marasmo legislativo que temos a1, essa leg1slaçao autontána 
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que impõe um marasmo impossível. Então, quero as condições 
normais de negociação que têm qúe existir em qualquer ativi
dade. 

Agora, o que se tem de estabelecer? Quando se estabe
leceu a manutenção do registro para mãO-de-obra avulsa, teo
ricamente defendeu-se a idéia de que o setor. de m_ão-de-obra_ 
avulsa mantém a sua estrutura de registro de negoci3ção. 
É um certo privilégio que foi mantido ein relação a qualquer 
outra atividade, no setor metalúrgico, siderúrgico ou em qual
quer outra coisa do gênero. Existe onde- teoirísco ·dç saúde 
ou interesse público, medicina, aviação, na parte ... 

O SR. LUÍS BR.'I.GA - As modalidades de aparelhos 
altamente sofisticados téChologicamente_ 0 _que o- HfãSil antes, 
iriclusive, de começar a tê-los e produz aqui, os estiVadores 
já estão operando. Nós gostaríamos que os empresários ressal
tassem essa qualidade profissional que existe.- O que coloca
mos aqui é que "matamos a cobra e mostramos o pau", para 
ir testemunhar lá, masin loco. O que se coloca aqui, Senador, 
é o Seguinte: "O que nasceu primeiramente o ovo ou a ·gali
nha", nesta questão de resolver os problemas dos portos brasi
leiros e ver as causas? Em primeirc? lugar, tem que resolver, 
colocados aqui pelo Governo, dois problemas: o monopólio 
do Governo - do Estado - e o suposto - para nós -
monopólio dos trabalhadores. Será que, realmente, o Go
verno vai perder o monopólio? O Governo, que vai fazer 
concessões, vai perder o seu poder, a sua hegemonia, sobre 
a relação que tem com a iniciativa privada, com _o capital 
privado?_ Indagamos aqui o seguinte- o que foi até pergun
tado na Câmara dos Deputados, numa av,çl_iência pública tam
bém -: qual o tamanho dos investimentos necessários para 
os portos brasileiros e de onde sairão esses recursos; de onde 
eles advirão? 

O projeto já é tendencioso, da maneira que vem da Câma
ra, quando tenta criar um privilégio aos terminais privativos, 
de isentá-los de qualquer coisa, justamente para que eles obte
nham o lucro do capital. Há um documento que entregamos 
para o Presidente do Porto de Roterdã que revela que lucro 
nos portos, e que são, na maioria, públiCos, - não existe. 
O porto é uma atividade_ meio, 

O que se coloca aqui é que os trabalhadores se negam 
a negociar. Isso não é verdade. ]nclusive, existe,_ tantc;> por 
parte da estiva como por parte do Sindarma -::_como coloquei 
inicialmente -, uma comissão, dos dois lados, para poder 
resolver esses conflitos sociais e trabalhistas, a questão de 
trabalho de ou de trabalho por prancha, custo e_ produção. 
No Rio de Janeiro, houve ganho de 50% de um lado e de 
outro sobre o contr~tQ .que se fez. 

Coloquemos os pontos positiVOs, qvP. ~.:'i.:o maicria, e tam
bém - mais uma vez quero ser enfático ~. ess~. ~alta_ de 
aparelhagem no porto. Os portos norte-ameJ:icangs e europeus 
levaram algumas dezenas de anos para terem o patriomônio 
que têm: quatrocentos ou quinhentos guindastes de porte 
grande. Será que isso será resolvido a curto e médio prazo 
no no'Sso País? _E_questionamo~ mais. uma_ vez: com9_ é que 
fica o porto público que está diante desta situação? . 

O Senador citou 600 milhões de dólares arrecadados -
as informações também são desencontradas_-:-~ ffiã.~.há uma-
arrecadação perto de 1 bilbão de dólares do A TP. Onde ficará 
localizado este recur:;;oJ E .se e.Ie fosse: ç;olocado hoje à dispo~ 
sição dos portos brasileiros, dando-lhes auton<?mia, capaci
dade de gerenciamcnto, descentralização da administração 
dos portos, constituição de um Conselho de Autoridade Pot~
_tuária Tripartite Paritária, tirando a dragagem e essa sobre-

taxa, que é o A TP, ·e que foi posto aqui que representa um 
terço do custo. _ 

Nós temos dados; isso é de uma revista técnica da Cos.i:Pa: 
"Co_sipa: porto mais competitivo. traz economia de 1,2 milhão 
de dólar''; e outros dados que temos_ aqui: quª'_!ltO é a mãO-de
obra? Se nós colocarmos aqui e tifar, isso que significa um 
peso de um terço, drgagem e as .. n" taxas que eXiStem -nós 
portos que elas Vão ter a capacidade de gerenciar, os treze 
dólares, que saiu a tonelada de aço no porto da Cosipã, irão 
cair pela metade. 
--Alguns preços ou custos sobre mão-de-obra, ou sobre 

custo portuário ou preço portUário em algun~ portos, cujos 
dados temos aqui, através do que o Senador citou, ou citações 
de outros portos; e temos cantata com vários sindicatos ~e 
trabalhadores dos portos da Europa; essa questão de custo 
é.colocada de porto para porto como um problema e quando 
se aquece a atacar mão-de-obra-'- como agora recentemente 
nos portos da França, os estivadores foram obrigados a parali
sar, porque queriam tomar uma mediCJ draconiana a respeito 
de tirar esse direito, que é esse nosso d~reito dos estivadores 
no Brasil, hoje está nas páginas de quase todos os jornais... _ 

Será que isso que se es_tampa sobre custos nesses portos 
corresponde à verdade e à realidade também, em comparação 
com os nossos custos e preços dos portos? Será que corres
ponde? Será que só um lado pode ter a assertiva ou a afirmação 
sobre esses valores? Também questionamos isso. 

Queremos dizer o seguinte: que- os estivadores e os demais 
trabalhadores avulsos nos portos brasileiros fizeram Um docu
mento, assinaram-no ·e-enViaram.:-no à Com-issão do Sindarmã 
e aos Parlamentares na Câmara dos Deputados, propondo 
que muito do que se coloca aqui, do que se deseja, pois 
querCmoS fazer e·sses acordos, queremos que haja comissões 
paritárias nos portos para, em-conjunto, administrar essa rela

-ção entre capital e trabalho, essa relação da __ mão-de-obra 
no sistema operacional etc., da responsabilidade profissional, 
dos direitos e_ deveres, da obrigação que tem um trabalhador, 
vice-versa, entre ambas as partes. Assinamos isso. Por que 
-e aí fica uma indagação - que não é_ aceita a negociaçãO? 
Temo~ aqui vários documentos e telex ch~mando para a nego~ 
dação. O outro lado, inclusive, não convoca e quer protelar, 
querendo apostar no projeto que- vem, há dois anos, trami
tando na Câmara, para ver no que dá e como é que vai ficar. 

Então, são essas- as questões-e "iildagaçóes que fazemos. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Passo a pala
vra ao Senador Mansueto de Lavor para encerrar esse debate, 
pedindo a colaboração do meu ilustre companheiro para que 
possamos almoçar.,. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, 
claro que são 14h20min. Temos que almoçar e começar logo 
o segundo expediente. Mas não posso deixar de parabenizar 
a V. Ex~; aos membros da Comissão. de Economia e aos partiCi
pantes dessa audiência pública, empresários e trabalhadores, 
pelas exposições e debates aqui verificados. Eles foram muito 
importantes e creio que, com certeza, os demais membros 
que não puderam estar aquí hQje, devido a outros compro
,misS!JS, vão ter acesso às notas taquigráfícas para que- possam 
tomar conheci:rilerito de tbdo_s ess~s arrazoados aqui expostos. 

Gostaria apenas, Sr. Presidente, de dizer que os pontos 
- de divergência são muito poucos·: Realmente há pontos funda

mentais que não são acordados. Entretanto, no âmbito da 
Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania, depois tam
bém de acirrados debates, houve harmonia e aprovação de 
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pontos, até por unanimidade, não só porque eles foram mais 
de acordo com a Constituição e a legislação em vigor- aquela 
legislação que permanece e não a que é alterada-,_ sobretudo 
porque representavam a experiência dos países mais modernos 
em matéria de portos e também as condições de modernidade 
procuradas por todos os segmentos envolvidos. Os empre
sários qüerem eficiência e modernização dos portos. Parabéns! 
Estamos ao seu lado! Qs trabalhadores querem essa moderni
zação um novo tipo de relacionamento. Estamos ao sel!Jado! 

~importante cOnsiderar que nos três pontos considerados 
polêmicos- e que parece ter havido um desequilíbrio naquele 
suposto equilíbrio do projeto da Câmara- dois pontos clara
mente se resumem na questão da mão-de-obra. Não vejo 
por que se criar uma celeuma em torrto da introdução fei_ta 
pela ComiSsão de Justiça, que é- de ConstitUição, Justiça e 
Cidadania, portanto, interessa-lhe assegurar direitos e harmo
nizar o importante relacionamento entre capital e trabalho. 
Não vejo por que essa celeuma na introdução do órgão gestor 
da mão-de-obra paritário entre empresários e empregadores. 

Com isso, derrubou-se dois monopólios: o tradicional 
dos sindicatos e o prometido, isto é~ o de lege ferenda do 
Pl'Ojeto da Câmara, ·que o-s empresários achavam que era uma 
conquista que haviam feito e não era; era preciso ver a revisào 
da Câmara. Nesse sentido, o órgão gestor da mão-de-obra 
paritário de partes iguais entre empresário"s e- trabalhadores 
não só pareceu aquele mais propício à harmonização do rela
cionamento do trabalho no porto com o capital, mas também 
é o resultado de experiência positiva em todas as partes do 
mundo. 

Não vejo por que portos da Austrália, da Bélgica, da 
Finlândia, da Alemanha, da Nova Zelândia, de Portugal, da 
Suécia, da Suíça, dos Estados Unidos_ sejam considerados ob
soletos, antimodernos, porque têm, nos seus órgãos gestores, 
equipes paritárias de empresários e trabalhadOres para gerir 
a mão-de-obra, para dirimir os ·conflitos. E quando esses con
flitos geram impasse vai-se ao hábito; e quando o hábito não 
é convocado, como deter~ina a lei, vai-se à_Ju~tiça do Traba
lho e por aí afora. Tudo de acordo com convenções estabele
cidas. É importante saber que não vejo por que criar-se _uma 
celeuma tão grande em torno desse órgão paritário, introdu
zido peJa Comissão de Justiça. 

Em segundo lugar, a questão dos terminais privativos. 
Queremos e defendemos a concorrência, nada temos contra 
a privatização, não a dos portos._ O Sr. Gerdau disse muito 
bem: o porto é público; e não somos nós qUe dizemos isso, 
é a Constituição. Mas essa exploração de competência da 
União pode ser transferida mediante concessão, permissão 
ou até autorização a empresários, a einpreSas privadas -
e é bom que se faça isso com-niais fre<jüência até-pcira estimular 
a concorrência e o setor público se tornar mais dinâmico, 
mais produtivo, mais eficiente. Ninguém é contra; riem as 
emendas introduzidas no projeto pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania impedem. 

A úniCa questão, que foi sob o ponto de vista legal e 
não económico, não fizemos emendas de caráter económico, 
seria a invasão da competência desta douta Comissão; fizemOs 
emendas de caráter jurídico ou de mérito jurídico. Então, 
e aí a pergunta, se permitimos terminais, instalações portuárias 
privadas dentro da área do porto, mediante concessão com 
licitação, fazendo tudo o que a instalação pública faz dentro 
do porto, sob as mesmas condições, submetidas às mesmas 
diretrizes da autoridade portuária, pagando as tarifas, os adi
cionais, já sOb nova regra - tarifas que nãO vãó- rilaiS ser 

recolhidas pelo GovernO Central para n·ão voltarem ao porto, 
mas para modernizarem, equiparem melhor o porto, portanto~ 
dando condiçôes de modernidade e de efic~ência, barateando 
portanto os seus serviços -então, por que se criar uma celeu
ma acerca 4isso? Por que se tentar desvirtuar a proposta da 
Comissão de Constituição, Justiçã-e Cidadania que, nem de 
longe, impediu essa concorrência em termos equitativos, em 
termos iguais? Não existe concorrência entre alguém que paga 
imposto e alguém que não paga imposto; isso não é cOnCor
rência; é concorrência, no mínimo, desleal. É o caso da insta
lação portuária- não o porto, e sim a instalação portuária 
-_fora da área do porto. Também as emendas da Comissão 
de:_Constituição, Justiça e Cidadania não proíbem isso, apenas 
há uma ressalva: é que esse terminal fora da área do porto 
ssa instalação portuária - seja de caráter exclusivo, porque 
se for de caráter misto, aquela instalação não é uma_ mera 
instalação, é um novo porto; _af sim, privado. Não há condi
ções, porque para se instalar ali não foi preciso licitação, 
nem concorrência, houve uma mera autorização, em condi
ções especiais evidentemente não pagando_ adicionais, nem 
tarifas portuárias. E _não deve pagar, porque realmente os 
s-erviços -foram feitos pela iniciativa privada; quer:.se:.fa- até 
que não se pagasse nenhuma outra contribuição, mas isso 
não é possível. Se o município quiser impOr àquela atividade 
uma contribuição qualquer, até uma taxa de melhoria, pode 
fazê-lo; se o Estado quer cobrar uma taxa de conservação 
do meio ambiente, pode fazê-lo, por que não? Nesse sentido 
subtraímos o art. 7". Não precisava mencionar que õ terminal 
privado, fora da área do porto, não pagaria tarifa portuária~ 
porque a tarifa portuária é hoje determinada apenas para 
a área do porto, pela autoridade portuária. Então seria redun
dância dizer que o terminal privativo fora da área do porto 
não pagaria, não havia essa necessidade. Se não paga tarifa, 
muito menos o adicional. Mas a que título outras contribuições 
seriam dispensadas? Por que? Ali está outra instalaç_ão, e 
paga. Não vemos razão nesse privilégio que- eStavam querendo 
os empresários do setor. 

A questão da exploração ou movimentação de: cargas 
de _terceiros fora da área portuária é o que caracteriza o 
porto. Mas se o terreno é privado e nele existir petr61e_o7 
Esse terreno vai se submeter ao monopólio de exploração 
da Petrobrás. Assim, sendo o terreno excelent_e geografiql
mente para a construção de um porto, por empresa privada, 
não poderá ser instalado, porque esse serviço. apesar de ter 
o domínio da área - se é que tem - típico do porto, é 
realmente de competência da União. E fora da área do porto, 
o tenninal se submete a normas e regras diferentes; não obede
ce às diretrizes da autoridade portuária. E é evidente que 
se pode Il}-Ovimentar cargas própriãs e de terceiros, portanto, 
se é um terminal de uso misto, ele vai estabelecer uma concor
rência desleal até com os terminais privados dentro do porto. 
E o que significa isso? É que o enorine investimento do porto 
público em pouco tempo se esvazia, fica sucateado, não há 
concorrência. Então, essa proposta de colocar terminal priva
tivo, de uso exclusivo e não misto, fora d~_área d9 __ portot 
corresponde mais à letra constitucional e ao espírito da Consti
tuição, sC:pdo .o porto uma atividade pública; é uma maneii'a 
de evitar não a concorrência equilibrada e sadia, mas a concor
rência desequilibrada e, portanto, nociva entre terminais fora 
da área do porto e terminais, sejam privados ou públicos, 
dentro da área do porto. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 
Já.encerro, Sr. Pre'sidente. 
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Por último, a minha consi_Q.erªção é perãnte·o POder Públi
co, mas o representante do Poder Público aqui não está. Em 
toda essa discussão de custos portuários o_ maior responsável 
é realmente o Poder Público. Pergunta-se- iios _einptesários 
aqui presentes: por que não reclamam com taD.ta veerii!ncia, 
assim como reclamam dos custos da mão-de-obra ou daquilo 
que chamam de monopólio da gestão da qiãá:.de-obra dos 
trabalhadores, que caiu definitivamente, do Poder Público? 
Quantos estão investindo nos portos brasileiros, nCis dois últi
mos anos? Quanto--se· recolhe de adicional portuário? Foi 
dito aqui SOO milhões de dólares. Um pOrto fluvial como o 
de Manaus que, segundo o Senador Carlos De'Carli recolheu 
nestes dois últimos anos 18 milhões de dólares; e s_ Ex" pergun
tava: "sabe quanto foi aplicado na melhoria do porto? Ne
nhum centavo de dólar. Esse dinheiro veio pãtã o -governo 
central e não se sabe para onde foi". Ent_ão, não seria essa 
uma das causas da ineficiência dos custos dos portos? Por 
serem obsoletos, onde o Poder Público_ não está presente? 
Reclama-se de tarifas portuárias altas riõ Páis~ e· sãt.J altas. 
Precisamos baixá-las. É preciso estabelecer a, competitiVfdãde 
entre os portos brasileiros, argentinos e uruguãios. Isso é im
portante, não se discute. 

E as tarifas de avião? Não se reclama nada sobre isso? 
Não' é um País só? Temos a passagem de avião mais cara 
do mundo. Um amigo meu, um dia desses pretendia comprar 
uma passagem, através de uma companhia brasileira, Brasil
Los Angeles-Brasil, por dois mil dólares; mas desistiu; ele 
foi de lá ao Canadá, na cidade de Toronto, comprou uma 
passagem, ida e volta, para os Estados Unidos por setecentos 
dólares. Então, realmente é mais barato, muitas vezes, com
prar em uma companhia internacional uma passagem de Re
cife a PariS, do que em uma companhia nacional uma de 
Recife a Brasília. 

São absurdos; isso não é próprio da área· do porto; é 
a situação do País. E ninguém ·esfá 'defendendo a desativação 
das companhias nacionais de iniciativa'piiVaâa, não defendem 
que sejam substituídas pela Swiss Air, pela KLM, pela Ame
rican Air Lines etc. O custo é menor. Devemos fazer com 
que, cedo ou tarde, as nossas companhias cheguem suas passa
gens a esses níveiS de preço. Mas agora não podem, senão 
quebram. Mas interessa ao País ou ~o ter essas-~panhias 
aéreas operando, privadas ou públicas. 7 - Assim, t3mbéiD, 
a questão fundamenta~: interessa ou não termos os portos'? 
Interessa ou não_a pergunta que eu faria ao Secretário Roberto 
Macedo, se o Governo está a dotando para os_ portOs a política 
de privatização? Primeiro deixar sucatear, para Ó<?p~í~-priva
tizar. E essa privatização, já se sabe, é a preço de ''Daõ.ana"! 
Então, estamos aqui para olhar, ouvir e, enquanto possível, 
colocar no texto da lei as justíssimas e adequadas colocações 
dos empresáriOS.- MáS desde que não ultrapassem e não firam 
também as justíssimas colocações e reivindicações dos traba
lhadores. E que elas se coordenem e se conjuguem com :os 
interesses maiores do País. Esse é o espfrito que nos tem 
regido no nosso trabalho, na Comiss_ã? .?e .ConstituiçãO, Ju-s
tiça: e Cidadania. Daí por -que as emertCas foram todas aprova
das, algumas até por unanimidade. E tenho absoluta certeza 
de que esse é o espírito que vai reger os trabalhos deSsa 

importantíssima COmissão de Assuntos Económicos do Se
nado. 
· Não faço perguntãs,- porque estou repeitando o horário. 

Mas quero terminar, parabenizando aos participantes- desta 
audiência e à Presidência desta Comissão, porque tivemos 
uiD.a manhã d~ profundos esclarecimentos sobre essa complexa 
Iriatéria. Mesmo aqueles parlamentares que realmente não 
pertencem nem à Comissão de Just~ça, nem à _Comissão_ de 
Assuntos Económicos deveriam estar presentes à reunião, 
·porque a· última palavra será dada no plenário do Senado, 
E é iin.portante que esse voto no plenário não seja dado por 
sUposição, sob emoções momentâneas ou sob inspirações ideo
lógicas, mas que seja dado calcado nessas informações aql!i 
trazidas e na responsabilidade que temos para com o nosso 
País. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Senador 
Mansueto de Lavor, quem agradece a intervenção de V. E r 
é a Mesa, neste momento, representando o Presidente Rai
mundo Lira. 

Já perguntei aos nossos expositores se queriam fazer algu
ma referência. Mas, pelo adiantado da hora, creio que, para 
nossa alegria e felicidade, não querem fazer nenhuma obser-
vação. -

Cabe, portanto, à Comissão de Assuntos Econôtnicos, 
agradecer a presença do Secretário Roberto Macedo, do-Dr. 
Sérgio ... 

O SR. CÉSAR DIAS- Sr. Presidente, V. Ex• já sabe 
quem é o relator do projeto! Já foi definido? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Vedekin)- Pessoalmen
te, não sei. Estou sendo_ inf_orm_ado pela Secretaria da Mesa 
que é o Senador José Eduardo. 

O SR. CÉSAR DIAS - Eu góstaría de solicitar à Mesa 
que remetesse a todos OS: Senadores as notas t3.quigráficas, 
todo o material possível, porque se o Senador fizer um relat9-
ri0 diferente do da Comissão de Justiça, logicamente, o Plená
rio é que deverá decidir. Então, eu gostaria de informar todos 
Os-parlamentares o que foi colhido de todo esse eyento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- A secretaria 
e os funcionários da ComiSSão estão atentos à_ observação 
feita pero-Iiobre Senador. 

Resta, como tentava dizer e o faço agora, o agradeci
mento da CoririSsâo de Assuntos Econômicos~ e do_ pr6Jnio 
Seriado Federal à presença desses nossos Expositores: o Presi
dente Luís Braga, o Empresário Jorge Gerdau, o Erilpresário 
Sérgio Salomão e também o Secretário de PolítiCa ECOriõmica, 
Roherto Macedo. 

Quero apenas reafitffiar aquilo que foi colocado tão bem 
pelo Senador Mansueto de Lavor: com certeza, todos tivemos 
oportunidade de ter visões distintas a respeito de um mesmo 
problema da maiOr importância, da maior atualidade e é pre~ 
ciso manifestar o nosso reconhecimento, o reconhecimento 
do senado às pesSoas que tão gentil e lucidamente colocaram 
aqui suas posições. 

Muito obrigado. 
Está encerrada a reunião. 
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tra rito de tramitação do processo de impCachment. Res
póriS3.bilidade e isenção que deve nortear a 'atitude dos 
parlamentares por ocasião da votação do i;mpeachment do 
Presidente da República. 

1.2.5 - Oflcios 
- N• 1.379/92, do Presidente da Câmara dos Depu

tados, referente a indicação do Deputado Artur da Távola, 
para integrar, como titular, a Comissão Especial Mista 
destinada a elaborar os modelos de forma e sistema de 
governo a serem utilizados no plebiscito previsto no Ato 
das Disposições_ Constitucionais Transitórias, em substi
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Braga, a Comissão Parlame_ntal-_ Mistá de Inquérito desti
nada a apurar a verdadeira situação do Sistema Financeiro 
de Habitação. 

1.2.6 - Leitura de Projeto 
- Projeto de Lei do Senado n' 141192, de autoria 

do Senador Mario Covas, que modifica o art. 109 da Lei 
n' 5.682, de 21 de julho de 1971, para dispor sobre a imuni
dade tributária dos partidos políticos, e vedar-lhes a isenção 
de impostos na importação de veículo.s automotores. 

1.2. 7 - Requerimentos 
-N9 716/92, de autoria do Senador João Rocha, solici

tando informações e dados que menciona, referentes à 
gestão da Petrobrás e suas empresas controladas, os quais 
se destinam a complementar o quadro fornecido por aquela 
estatal em decorrência de requerimento anterior, de sua 
autoria, aprovado pela Mesa do Senado FederaL 

- N~' 717/92, de autoria do Senador Gerson Can:iata, 
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Lei do Senado n' 173191, que 
dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opinião e de 
informação, disciplina a responsabilidade dos meios de co-: 
municação, e dá outras providências, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

- N9 718/92, de autoria do Senador Raimundo Lira, 
solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, 
durante o período compreendido entre os dias 25. de setem
bro a 2 de outubro do ano em curso. Aprovado. 

- N~' 719/92, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa, 
no período compreendido entre os dias 28 de setembro 
e 2 de outubro do corrente ano. Aprovado. 

- N~' 720/92, de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, solicitando que seja considerada como licença autori
zada a sua ausência dos Trabalhos da Casa, nos dias 25 
e 28 do corrente ano. Aprovado. 

1.3 - ORDEM DO DIA . _ 
Projeto de Lei da Câmara n' 40, de 1992 (n' 2.629192, 

na Casa de origem), de iniciativa dó -Tribunal Superior 
·do Trabalho, que altera a composição e a organização inter
na do Tribunal Regional do Trabalho da 1S•Região, com 
sede em Campinas - SP ~ e dá outras providências. Apro-
vado. À Sanção. 

Projeto de Lei da Câmara-o' 46, de 1992 (n' 2.627192, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribun:ai Superior 

Tiragem 1.200 exemplares 

do Trabalho, que altera a composição e a organização inter
na do Tribunal Regional do Trabalho da 10• Região, com 
sede em Brasília --DF, e dá outras providências. Apro
vado, após paredcer de Plenário favorável. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n' 54, de 1992 (n' 1956191, 
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público 
Federal, que dispõe sobre os cargos de carreira do Minis
tério Público do Distrito Federal e Territórios-, e dá outras 
providências. Aprovado, após parecer de Plenário favorá
vel. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n'70, de 1992 (n'2.717192, 
na Casa de origem), de iniciãtiva do Superior Tribunal 
de Justiça, que dispõe sobre a composição e a competência 
do Conselho da Justiça Federal. Aprovado, após parecer 
de Plenário favorável. À sanção. · · · 

Projeto de Decreto Legislativo n' 65, de 1992 (n'78/91, 
_na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Proto
colo de Emenda ao artigo 50( a) da Convenção sobre Avia
ção Civil Internacional, concluído em Chigaco, em 7 de 
dezembro de 1944. Aprovado. A Comissão Diretora para 
redação final. 

Projeto de Lei do Senado n' 112, de 1991, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que determina a inStalação 
de equipamentos antipoluição em veículos automotores de 
uso urbano. Apreciação sobrestada, após parecer de Plená
rio favorável nos termos do Substitutivo que oferece e 
abertura de prazo para apresentação de emendas. 

Projeto de Lei cío Senado n' 318, de 1991-Comple
mentar, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que deter~ 
mina os casos em que às forças estrangeiras possam tran
sitar pelo território nacional ou nele permanecer tempora
riamente, mediante permissão do Presidente da República, 
independente da autorização do Congresso Nacional, nos 
termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, inciso II 
e 84, inciso XXII, da Constituição Federal. Votação adiada, 
por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 76, de 1992~ de auto~ 
ria do Senador ·Fei:nando Henrique Cardoso, que susta 
a aplicação do caput do art. 13 da Lei Delegada n' 13, 
de 27 de agosto de 1992. Votação adiada, por falta de 
quorum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR V ALMIR CAMPELO - Parecer preli

minar oferecido pelo Relator Senador Mansueto de Lavor 
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sobre a proposta orçamentária para apresentaÇão de emen
das na Comissão- de Planos, Orçamentos Público_s e Fisca
lização. 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Discordân
cia de S. Ex~ com a exigüidade do prazo para apresentação 
de emendas à proposta orçamentária para o próximo exer~ 
cicio. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Referência às 
reclamações recebidas por S. Ex' acerca da revisão das 
aposentadorias por invalidez ou acidente de trabalho. Carta 
recebida do Dr. Jair Simões, Diretor-Presidente da Fede
ração Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, 
do Rio de Janeiro, demonstrando preocupações com o 
dissídio dos servidores da CERJ. . _. . .... _ . -

SENADOR JOÃO ROCHA - Elogio ao Serviço 
Brasileiro de Apoio, às Micro e Pequenas Empresas -
SEBRAE; na figura do seu Presidente, Dr. Antônio Fábio 
Ribeiro, pelo lançamento do "Guia de Defesa da Pequena 
Empresa". ~ 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES - Man_obra 
governamental visando a cooptação de votos de Deputados 
para barrar o processo de impeachment em tramitação na 
Câmara dos Deputados. 

1.3.2 - Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinária a _ _realizar~se 

hoje, às 18 horas e 30 mimi.fos, Coni Ordem do dia que 
designa. 
1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 189• SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO 
DE1992 

2.1-ABERTURA 

2.2 -·EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerimento 
-N9 722192, de urgência para o Projeto de Resolução 

n9 61/92, que delega competêncja à ComiSsão Diretora para 
praticar os atos que especifica, ~ dá outras providências. 

2.3-0RDEMDODIA . ... . . . 
Redação final do P~ojeto de Lei do Senado n' 173/91, 

que dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opinião e 
de informação, disciplinei a responsabilidade dos meios de 
comunicação e dá outras providências. Aprovada. A Câma~ 
ra dos Deputados. . 

Projeto de Lei do Senado n• 111/92, que dispõe sobre 
a nomeação dos Presidentes das Instituições Financei.rils 
oficiais de crédito do Governo Federal. Apreciação sobres
tada, após parecer de Plenário favorável ao projeto e coo~ 

. trário à emenda e abertura de prazo para oferecimento 
de emendas. 

2.3.1 - Matêrla apreciada após a Ordem do Dia 
-Projeto de Resolução n' 61/92, em regime de urgên

cia nos tennos do Requerimento n9 722192, lido no Expe~ 
diente da sessão. Aprovado o Substitutivo ficando preju
dicado o projeto, após pareceres de Ple;nário. À Comissão 
Diretora para redigir o vencido para o turno suplementar. 

- Redação do vencido para o turno suplementar do 
Substitutivo ao projeto Aprovada. À promulgação. 

2.4- ENCERRAMENTO 

TES 

3- ATOS DO PRESIDENTE 
- N~ 365 a 368, de 1992 
4- PORTARIAS DO DIRETOR-GERAL 
N~ 21 e 22, de 1992 
S.- MESA DIRETORA 
6- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 188a Sessão, em. 24 de setembro de 1992 
28 Sessão LegislatiVa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Lucídio Porteiia, Enéas Faria e Ney Maranhão. 

ÀS 14 HORAS E 3Q MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Chagas Rodrigues 
- Cid Sabota de Carvalho - Coutinbo Jorge - Elcio Álwres 
- Ene&s Faria - Francisco Rollemberg - Gerson Catnata -
Hugo Napolel!Q - Irapuan Costa J(ioior -João Rocha - Jo
sé Eduardo- José Rlcha- José Sarney- Levy Dias- I..ucf
dio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mário 
Covas- Mauro Benevides- Moisés Abr!o - Nelson carnei
ro - Odacir Soares - Pedro Simon - Raimundo Lira - Ro
nan Tito- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 28 Srs. Seriadores. Ha~ 

1

Vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte ' 

EXPEDiENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA ~PÚBLICA 
De agradecimento de ComunicaÇões: 
N• 317, de 1992 (n' 610/92, na origem), de 22 do corrente, 

referente à aprovação das matériãs cQ_nstantes das Mensagens 
SM n~ 179 e 181, de 1992. · 

N• 318, de 1992 (n' 611192, na origem), de 22 do corrente, 
tefeferite à aprovação da matéria cOnstante da Mensagem 
n• 180, d~ 1992. · · 
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OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N'" 221/92, de 23_de setembro, encaminhando os autógra
fos do Projeto de Lei da Câmara n' 76, de 1992 (n' 3.170, 
de 1992, naquela Casa), que concede antecipação de reajuste 
de vencimentos e de soldos dos servidores c_ivis e militares 
do Poder Executivo e dá outras providências, sancionado e 
transformaclo na Lei n\1 8_.460, de 17 do corrente. 

O SR- PRESID.ENTE (Mauro Benevides) - O Expe-
diente lido vai a publicação. (Pausa.) . . 

A Presidência recebeu, do Secretário da Fazenda do Esta
do do Rio Grande do SuJ, o Ofício _n" 40/92, de 8 do corrente, 
encamirihando ao Senado um_ _exemplar do Balanço Geral 

daquele Estado, referente ao exercício de 1991. 
O expediente será e-ricámínhado à Comissão_ d_e_Assuntos 

· Económicos, para conhecimento. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, por 

cessão do Senador Ronan Tito. (Pausa) 
S. Exa., neste exato momento, não se encontra em ple

nário. 
Con-cedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

(Pausa) 
S. Exa., no momento, não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ju_tahy Magalhães. 

(Pausa) 
S. Exa. também, no momento, não se e,n~ntrª_em ple

nário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito .. _(Pausa) 
S. Exa. também, no momento, não se encontra em ple

nário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gi!rson Cari:u;ia. 

( ~R. GERSON CAMA TA (PDC- ES)- Pronuncia 
o "~"gt..mte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr, Presidente, 
.- , . Senadores: 

Eu pretendia, iniciãlmente, caso estivessem presentes os 
demais oradores, fazer apenas uma solicitaçâo à Mesa, para 
uma expticação especial, uma comunicação inadiável. _ .. 

Esses acontecímentõs que estão hoje tomando as man
cl:...Jtes dos Jornais brasil~iros ~ chamando a atenção de todo 
o País- que são inéditos na nossa história e_ que ·cutmiõaram 
com a memorável decisão da noite de ontem pelo Supremo 
Tribunal Federal, fazendo com que o rito processual estabe
lecido pelo Presidente da Câmara, Deputado Ibsen Pinheiro, 
seja efetivamente a regra e a norma de condução do processo 
de autorização, por parte da Câmara dos Deputados, para 
que o Senado possa julgar o Presidente da República; e, com 
base nesse Julgamento, talvez chegar à declaração do seu im
peachment - provocam as notíciãs mais desencontradas nos 
joll]ais. 

Além disso, há um outro fato. No meio da confusão 
que existe atll3Imente, há sempre alguns indivíduos que usam 
os jornalistas, ou usam os jornais para plantar notícias do 
seu interesse .. Por exemplo, a coluna Informe JB, que normal
mente publica algumas notícias da capital do Espírito Santo 
- que não aparece muito ·no noticíári"ó- P:ãCfdiiàl~ __ gfaÇãS_~_a: .. 
Deus-sempre é usada pelo PT do Espírito Santo para plantar 
algumas notíciaS:. Tenho até conversado com amigos· me~~ 
do Jornal do Bt~JSU e sempre tenho dito a eles: por que Vocês 

.sempre publicam a notícia errada? QUem é··essa lónt~~d~-

vocês que usa o jornal para plantar alguma coisa de seu interes
se'ZMas, elas vão se repetindo. 

· · Há poUcos dias, por exemplo, nessa coluna, saiu uma 
notícia totalmente infundada, dizendo que a Deputada Rosca
na Samey não tinha ou nã.o .tem. nenhm:na confiança de que 
o Deputado João Baptista Motta possa votar a favor da autori
zação, pela Câmara dos Deputados, para que o Senado pro
cesse o Presidente da República. E que S. EX1'. ·eStaria certa,· 
praticamente, de que esse parlamentar estava disposto a 
apoiar a corrupção e- os desmandos da Presidência da_ Rep.ú
blica. 

Por que saiu essa notícia? Saiti porCJue ó DepUtado João 
BaJ?tista ~totta, do_ PSDB, é candidato à Prefeiturá da Serra, 
está em primeiro lugai, e o PT precisava plantar uma notícia 
num jornal do Rio de Janeiro para,_ d~pois, ler nos pi:i.lanques. 
Entã_o,_ el~_s plantaram a notícia-, 1erã.rri nos palanques, leram 
nas estações de rádio, colócitram na tetevi~ão do :t;:~pírito San
t()_, dia"ndo seinpre como fonte esse maravilhoso órgão da 
iinprerisa brasiieira, que é o· Jornal do Brasil. 
·.- · "'PoiS bem; ontem~ enContrei-me- aqui, no plenário do Se
nado, com a Deputada Roseana Sarney, que me disse nunca 
ter declarado aquilo ao Jornal do Brasil, que ninguém lhe 
perg~ntou _r~speito da confiaiiç_a 'que teria· oU não· da pOsição 
dO Uepiitàâo João Baptista- MOita·. Pelo contrário, S. Ex'. 
havia, várias vezes, ouvido tanto de mim quanto do Senador 
Elcio Alvares que os 10 Deputados Federais do Espírito Santo 
~~rão favoráveiS ·à auto!'iZãção para que o Senado processe 
o·Presiderite dã RepUblica_;_ e; mediante esse processo, possa 
chegar ao seu impeachment. É necessário que se diga dessa 
maneira, porque, inicialmente, por parte da opinião pública, 
ouvia-se_dizer o seguinte: • A Câmara dos Deputados vai decre
ia'r"ô impeachnlent do Presidente da República'. Ontem, ouvi, 
em quase todos os canais de televisão, e hoje li no jornal: 
'Na próxima terça-feira, a Câmara vai decretar o impeachment 
do Presidente da República'. Na verdade, há uma confusão 
enorme em relação ao noticiário, pOrque· a Câmara dos Depu
tados, na terça-feira, autorizará o Senado da República a 
abrir um processo para julgar o Presidente da República . 
Desse processo, pode surgir o impeaChment de Su.ã Exce
lência. 

Hoje, Sr. Presidente e Sr_s.$enadores,_fg.i agraciado com 
uma homenagem no jornal O Globo, no qual se percebe, 
também, uma notícia inteiramente plantada e que descuidaM 
damente passou. pela redação desse jornal sério, ético - e 
é necessáÇo que se diga; usaram, inclusive, uma fotografia 
minha, antiga, do dia 24 de fevereiro de 1991. E_ o pidr é 
que me colocaram ao lado do Deputado Humberto Souto. 
Embora goste muito de S. Ex~., discordo da sua posição atualM 
mente. Quer_dizer, colocax:am-meJnal acompanhado. E aqui 
o jornal diz assim: • 

"Cofre fechado prejudica políticos. 
Lafaiete Torres é_ acusado do uso político de verbas._ .. n 

Df:pois, apareCe esse ex-intefVeO.tor da Fundação dO Bari-
co do Brasil, Paulo Outeiro Hemandes, dizendo que entregou 
uma lista ao jornal O Globo e esta lista diz que o Senador 
Gerson Camata recebeu 123 milhões. Eu nunca, na. minha 
vida, recebi um centavo do Banco do Brasil, a não ser o 
salário, que me é devido., pago no final do mês por uma 
agência desta entidade. Esta notícia me deixa profundamente 
ID_agoado .. E diz~ainda que o Humberto Souto recebeu mais 
do que eu~ Eu também não acredit_o que S. Ex•. tenha recebido 
esse dinheiro. EntãQ, diante dessa notícia, ligo para esse cidaM 
dão, Paulo Outeiro· Hernandes, e ele me declara que ·nuncá · 
disse isso ao "G_lol>o, .que nunca·cohversou com ninguém desse 
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jornal, e que ele também se sentia surpreendido e surpreso 
diante da notícia que estava publicada ali. Então, pedi a esse 
cidadão, diante do que ele me dizia ao telefone, se ele poderia 
fazer uma carta endereçada ao Globo ou a mim, dizendo 
que esse fato não havia ocóm<io. Então, ele disse-me que 
não poderia, porque tinha que consultar o Sindicato dos Ban
cários. Quer dizer, com esse fato eu já fiquei urn.-p6uCo em 
dúvida sobre a honradez ou _a honorabilidade desse cidadão, 
porque o Globo atribUi ·a eie, e e-le diz que não m.lncta; depOis 
diz que tem que consultar o Sindicato dos Bancários e o pessoal 
da CUT. Depois, li no jornal que ele é do PT. Ele. deve 
ter participado desse negócio-, por causa da ca:mpanba lá em 
Vitória, e ter colocado ou ter furado ou_ter se aproveitado 
da distração do pessoal do GIQl)o, um jornal puramente ético, 
para colocar, para plantar essa notícia. 

'a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. E~um aparte? 

O SR. GERSON CAMA TA :-Concedo o aparte ao nobre 
Se;nadOr. 

O Sr. Humberto Lucena - Nobre Senador, penso que 
é natural que V. Er' venha à tribuna para protestar contra 
esse notícia, que não é verdadeira, e, portanto, fazer o seu 
registro nos Anais do Senado. Mas nós, que o conhecemos, 
nobre Senador Gerson Camat_a, neste Sen·ado, sabemos da 
sua dignidade, da sua honradez e sabemos que V. Ex' jamais 
trilharia por esses caminhos tortuosos, que estão af levando 
muitos homens públicos a uma situação de grandes dificul
dades, nesta hora em que o País- procura pasSar a limpo a 
sua política, através da exigência cada vez maior de que os 
princípios éticos prevaleçam. V. Ex~ é um homem de bem, 
conheço-o desde a Câmara dos Deputados, onde V. Ex~ foi 
comigo membro da Comissão de Comunicações, sempre teve 
uma atuação muito autêntica, muit_o_firme. E aqui no S_eoado 
todos temos um testemunho. É claro que_ quando digo que 
V. EX' é um homem honrado, não é porque se possa achar 
que não é certo um Deputado ou um Senador encaminhar 
um pleito do seu Estado a uma empresa como o Banco do 
Brasil ou a um ministério. Qualquer um de nós que recebe 
um pleito do seu Estado, em geral o encaminha à autoridade 
respectiva para o seu devido exame. Eu mesmo, como Líder 
de Oposição, faço isSo. 

O SR. GERSON CAMA "I:" A -E é dev:er nosso. 

O Sr. Humberto Lucena- Não que eu esteja com isso 
querendo me comprometer com o Governo, mas porque é 
o meu dever como representante do povo, da sociedade -
paraibana, por exemplo ~ que me fez chegar ao Senado, 
transmitir às entidades govei"ilameritáis os pleitos legítimos 
que porventura nos chegam. 

Talvez o que possa ter ocorrido, não sei se foi o caso, 
é que V. Ex' tenha recebido alguma correspondência e a 
tenha enviado para exame. Mas essa verba, pelo que V. Ex~ 
diz, nem sequer foi liberada, tampouco a enttdade correspon
dente a recebeu. Prevalece, então, aquela velha afirmaçáo 
de que o que vale é a versão, e não o fato. 

O SR. GERSON CAMA TA- Exato. 

O Sr. Humberto Lucena - E quando se diz, no jornal, 
que V. Ex .. recebeu, no meio dessa onda de acusações, de 
malversação do dinheiro público, a impressão é a de que 
V, EX' recebeu ... 

O SR •• GERSON CAMA TA -E colocou no bolso, o 
que é pior. 

O Sr. Humberto Lucena- Justamente. E é nesse aspecto 
que quero solidarizar-me com V. Ex', em nome da minha 
bancada, e louvar o seu geSto de vir à tribuna esclarecer. 
Aprendi com _o meu oráculo da vida públiCa, que foi o ex-Mi
nistro José Américo de Almejda, que nã~ se deve deixar 
acusação sem resposta, mesmo que seja livre, pois qualquer 
coisa pode desfigurar a imagem de um homem público. Dessa 
forma, parabenizo-o pelas suas palavras neste instante e espero 
que o Jornal O Globo, que é sério, faça repercutir esse desmen
tido de V. Er Eu, se fosse V. Ex' - sempre costumo fazer 
issO -;eu próprio faria uma' tarta ao Jornal O Globo, esclare
cendo, definitivamente, esse assunto. Certamente hão de pu
blicá-la pelo menos naquela seção de carta dos leitores ... 

O SR. GERSON CAMA TA- Que ninguém lê. 

O Sr~ Humberto Lucena- Não! V. Ex• se engana, Muita 
gente lê. Eu, mesmo, tenho feito isso, em alguns casos e, 
de vez em quando, encontro alguém que diz:'Li sua carta. 
Muito bemt' 

O SR. GERSON CAMA TA Eu já tomei até essas provi
dências. Aliás, liguei hoje para a redação de O Globo aqui, 
em Brasília, fui cordialmente atendido e propuseram-me, en
tão, que eu mandasse uma carta para publicar na Coluna 
do Leitor. 

Sei que a notíQia da página com a fotografia tem mais 
repercussão que a carta do leitor, porque o que me deixou 
muito preocupado foi a parte que disse: 'Entre os nomes 
que aparecem na lista está o do Senador Gerson Caroata, 
que recebeu 123 milhões'. Quer dizer, a pessoa leu isso e 
entendeu que peguei 123 milhões e coloquei-os no meu bolso._ 

Então, acredito que a origem disso possa ser um fato 
ocorrido_ logo após a Semana Santa, quando ainda nem se 
falava em impeachment, nem em processo, apenas em PC. 
Fui procurado por um sacerdote jesuíta, lá no Espírito Santo, 
chamado Padre Humberto Pietrógrande. 

No meu Estado, há um hospital mantido pela Congre
gação Jesuíta, na cidade de Anchieta, fundada pelo Padre 
Anchieta- hoje Beato José de Anchieta -,fundador de São 
Paulo, onde ele morreu e onde está sepultado. 

O Padre procurou-me e disse que o hospital estava fechan
do: eles nãO estavam recebendo em dia os recursos da Previ
dência e, como havia uma greve de oito meses dos hospitais 
do Estado do EspíritO Santo, e ele é p.m hospital correspon
dente a uma santa casa, de padres, todos para lá acorriam, 
e ele tinha que atender, não podia-negar atendimento médico. 
E o padre perguntou-me se havia uma maneira de arranjar 
algum recurso. Aí fui procurar o Ministro da Saúde, que disse 
que não havia recurso, a situação estava difícil. Perguntei 
se ele podia pagar os atrasados, e ele respondeu que estava 
aguardando a decisão sobre o FINSOCIAL, com o que ele 
poderia pagar o ,que o Governo devia ao hospital. 

Mas, quando eu estava saindo do Ministério da Saúde, 
Um funCiOnário- disse-me que o Banco do Brasil tinha um 
il)Vestimentó que _auxiliaria o hospital. Lembro-me de que 
eiJCOntrei o_ padre logo após a Semana Santa. Fui com ele 
até lá, conversei com o Presidente do Banco do Brasil, nem 
assinei nada. O padre levou um ofício e ouviu minha conversa. 
O -Presidente do B'aoco do Brasil disse que map.çl.aria examinar 
a situação do hospital. O padre estava querendo, na época, 
200 milhões. 
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Depois disso, nã_o tive mais notícias. O padre é um homem 
muito educado, por isso creio que, se tivesse recebido ajuda, 
teria telefonado para agradecer. Como ele não me telefonou, 
suponho que o hospital de Anchieta não tenha recebido nada. 
COmo· está havendo reformas nos--telefones aqui da C~sa, 
não consegui h<?je, depois que ouvi a notícia, nianter' contato 
com esse sacerdote para saber se efetivamente esse hospital 
recebeu essa verba. Se recebeu, o jornal poderia ter escrito 
a notícia verdadeira, ou seja, que o Senador Gerson Camata 
solicitou um recurso para um hospital, e esse recurso foi rece
bido. Mas afirin·aram que eu recebi 123 milhões._ Fiqüei apavo
rado! Não recebi nem um centavo, graças a Deus. 

Cordialmente fui atendido. em O Globo e espero que colo
quem, efetivamérite, a notícia verdadeira e se houve o recebi
mento por parte do hospital. V. Ex~s. sabem que somos políti
cos, e essa é uma versão perigosa. 

Daqui a dois anos, estaremos disputando uma campanha 
e aparecerá alguém para mostrar uma falsa notícia como essa. 
Por isso temos que mostrar a outra, comprovando nossa verda
de. Temos que zelar muito pela nossa honra. 

Quero agradecer ao nobre Líder do PMDB a intervenção 
que faz. Aprendi a admirar V. Ex• desde 1974, na Comissão 
de Comunicação da Câmara, como seu Presidente, repetidas 
vezes, que acompanhou a minha vida e presta este depoimento 
que me deixa feli~ e envaidecido por suas palavras. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, era esta a comunicação 
que eu gostaria de fazer, quase que em caráter inadiãvel. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena 

'o SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PR Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em meio à profunda crise política que ora vivemos, agra
va-se seriamente a crise económica,. Alguns têm dito que a 
primeira é a responsável pela segunda, que os desdobramentos 
do relatório Amir Lando, com o conseqüente pedido de instau
ração do processo de impeachment do Presidente da Repú
blica, junto com as manife"Sfações populares, seria a causa 
desse agravamento. 

Pafa mim, no entanto, essa é umã. visão equivõcada. A 
crise política e moral que tem atordoado o País, desde que 
o irmão do Senhor Presidente a suscitou através das declara
ções à revista Veja meses atrás, foi gerada e é, portanto, 
inerente ao efervescente caldo de cultura, a ela extremamente 
propício, produzido pelo plano económico, --dito neoliber~, 
do atual Governo, iniciado em março de 1990 com o inaudito 
seqüestro financeiro do Plano Collor I, passando pelo pseudo
congelamento do Plano Collor II, e, desde outubro do ano 
passado, com a política ortodoxa hoje em vigoí. 

Essa crise pOlítica, é bom que se diga, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores,_ cresceu e amadureceu à sombra desse tipo 
de planejamento e política económica, cuja iniqüidade, em 
termos de seqüelas sociais, é hoje campeã na história do País. 
Afinal, é difícil se ter notícia de tanto desemprego, tanto 
declínio de capacidade económica produtiva, de tanto empo
brecimento, com o fito de se estabilizar a economia e_ derrubar 
a inflação, embora se saiba hoje que a inflação continua subin
do num recrudescimento muito perigoso porque, já no mês 
próximo passado, tivemos um índice de 25%, o que, na verda
de, constitui um alto patamar da desvalorização da nossa moe
da. 

As estatísticas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são inques
tionáveis. Seja na área empresarial, seja na área dos trabalha
dores, seja no âmbito das _pesquisas exclusivamente acadê
micas, os dados trazidos ã lume s;io: estarrecedores •. n_os dando 
conta da incrível desarticulação do Sistema ecónómico. 

:Torilemo~, por exemplo, os números ·que nos traz a Re
vista Exame em sua publicação especial 'Melhores e Maiores', 
sobre as SOO maiores empresas privadas e estatais do País. 
Com exceção dos 50 bançt;:ts el)yolvidos ~a~ pesqui_sas, com 
99% deles apresentando índices relevantes de rentabilidade, 
nos outros ramos apenas 51% das empresas apresentaram 

_ de~empenho razoável no ano_ passado. Quase 50% delas, por
tanto, tiveram sérios pi"ejliízõs; uma taxa: beni superior aos 
10% estimados para a crise de 1929 nos E.stados Unidos. 
Com efeito, 249 -dessas grandes empresas contabilizaram -um 
prejuízo total de 2,57 bilhões de dólares, e apenas 50 delas 
atingiram lucros acima de 13 milhões de dólares, quando, 
em anos anteriores, costumavam atingir esse limite nada me
nos que 250 empresas. 

Dessa importante pesquisa da Revista Exame, depreen
de-se também que foi amplamente desigual a incidência da 
política económica recessiva sobre essas gran4es ell:lpresas. 
Enquanto setores como o de transportes, o de infoi'inática, 
o de fertilizantes e o dé plásticos apresentaram prejuízos mé
dios de 71%, as 31 melhores empresas daquele universo pes
quisado tiveram desempenhos considerados excelentes, con

-firmahdo-se a·refei'ida desarmonia rio setor empresarial decor-
rente das medidas governamentais. O texto da revista. em 
um dos seus trechos, diz lapidarmente que: ... •a política econô
micá do Governo iricidiu, ao lOngO de 1991, de forma desigual 
nas empresas brasileiras, gerando um desequilíbrio que pode 
ter graves conseqúências no fUtUro. Uma delas seria jUsta
mente o recrudescimento da inflação, alimentada por gargalos 
e focos de custos gerados_ pela retomada do crescimento:' 

Vê-se, então, Sr. Presidente e Sts. Senadores, como tem 
sido contraditória a política económica. Como pensar em assu
mir a decantada 'modernidade' e colocar nossas _empresas 
no páreo económico intema.Cioila.T,-- en:i-competição com as 
empresas do mundo desenvolvido, se nós mesmos as comba
limos a esse ponto? E o que dizer das pequenas e médias 
empresas? se- as grandes estão a amargar esses infelizes resulta
dos, muito pior devem estar essas unidades menores, funda
mentais para garantir a ampla geração de empregos de que 
tanto necessitamos para o desenvolvimento de tecnologias 
intermediárias, em processo complementar de nosso parque 
empresarial. -Desarticula-se também, desse modo, a possibi
lidade de retomada razoavelmente rápida do mercado interno, 
cujo fortalecimento é inequivocamente uma sOlida garantia 
para que se aspire ao crescimentO soberano e se possa alçar 
vôos mais firmes de internacionalização económica:- -

_ A FIESP - Fedéração das !ndústrias de São Paulo -
a confirmar essa situação precáriá, acaba de pUblicar a 2~ 
Sondagem de Opinião do Empresariado, em que 890 empresas 
paulistas se pronunciaram. Exceto no tocante à renegociação 
da dívida externa, os empresários paulistas não acreditam, 
em sua maioria, que o Governo venha a ter sucesso no combate 
à inflação; não acreditam em crescimento económico em 1992; 
apostam no fracasso do controle do déficit pu'bl~co; e descon
fiam do êxito do programa de privatização. E importante 
registrar que essa pesquisa foi realizada antes do agravamento 
da crise política·. --- -

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, causa enorme 
perplexidade que o Sr. Ministro da Economia diga ao Presi-
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dente - como o fez no último_ dia 2 _.:.... que a-·economia 
do País vai indo muito bem. S. Ex.~ próprio disse ao Consellio 
Monetário Internacional, dias antes, que não se devia esperar 
uma queda substancial_ da inflação para os próxirilos mes-es, 
nem a recuperação económica. Essa_ declaração, sim, é a 
que nos parece coerente com o quadro atual. O resto vir:rios 
presente na preocupação do setor empresarial do País, signifi
cativam ente representado por aqueles que respondem por 
quase 20% do PIB nacional. _O_ presidente da A!HPLAST 
-Associação Brasileira das Indústrias de Plástico-, por exeÍn
plo, sintetizou niuito bem essaJ_o~atisfação ao afifntar que:.:. 'a 
equipe económica do Governo tem de se_: consci~ntizar de 
que a recessão deixou de ser instrumento _de ~mbate _à inflação 
para se transformar em fator de alta de preços'. 

Não são poucos os empresários que estão a reclamar 
da elevada taxa de juros - em torno de 3Q_% -=- e da 
atual carga tributária, além dos que consideram _a desvincu
lação dessa situação crítica com a situação polítiCa. Um exem
plo é o Sr. Aldo Loren;z;etti, do conhecido Grupo Lorenzetti, 
que assim se expressa: 'É importante deixar claro que as difi
culdades em nada têm a ver com a crise política. São resultado 
de uma perversa política recessiva'. 

Somente no primeiro semestre deste ano-, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, foram decretadas 1.258. falências ent todo o 
País, ou seja, 66% a mais do que no mesmo período de 1991. 

Setores como o da construção civil convivem com ociosi
dade em torno de 40%, o que leva inevitavelmente à aValancha 
de desemprego, que não parece estar diminuindo e que já 
tende a ultrapassar a absurda e intolerável ta~a de 16% em 
todo o País. 

Segundo recente pesquisa realizada pelo Conselho Regio
nal de Economia (CORECON), do Rio de Janeiro, o País 
deve encerrar o ano com um aumento da taxa de desemprego 
de 6,8% em relação a 1991, apesar do diminuto-irieiemento 
.da produção industrial de 0,7% em relação ao ano passado 
e da previsão de um superávit da balança comercial de 1,4 
bilhão de dólares ou 7,9 trilhões de cruzeiros. 

Sem dúvida, o crescimento do comércio exterior conse
guiu aliviar a situação de algumas empresas, especialmente 
das grandes, no primeiro semest!e deste ano. -

Esse desempenho, aliado aos bons resultadQ.s_ do setor 
agrícola, pode, certamente, ser responsável por um sofrível 
incremento do PIB deste ano. Mas longe estamo~ de um qua
dro de euforia. 

A verdade é que esse desempenho positivo das exporta
ções, decorrente, em grande parte, da contração muito forte 
das exportações- o_ que não é nada positivo, nem indicativo 
de recuperação económica - ainda não é suficiente para 
calçar um substancial processo de retomada. É, inclu$_i_ye~ pro
blemático, em última instância, para a preservação do equili
brio cambial, face a necessidade de conversão. em cruzeiros 
de grandes volumes de dólares advindes dos conJral-Os de 
exportação. Ademais, é preciso conVir que não se pode centrar 
expectativas muito positivas nessa área, pois esta àinda repre
senta apenas 0,8% do PIB e o Brasil tem perdido mercados 
importantes, seja peJa defasagem téciik:a e de qualidade -
como é o caso das exportações de calçados, área em que 

paulatinamente temos sido batidos pelos chineses -, seja pela 
política protecionista dos países índustrializados, como os Es
tados Unidos, que teimam em prescrever o neoliberalismo 
para nós, mas não o praticam, eles mesmos, nas relações 
comerciais. -

__ No cal!J.po dos trabalhadores. particularmente no dos fun
cionário$ públicos civis e militares, não obstante os_reajustes 
legais e da aplicação da isonontia, não há como negar que 
as perdas salariais são de grande magnitude. O quadro de 
demissões em massa, aliado a uma queda considerável do 
Salário real m~dio, gera uma _verdadeira comoção social, que 
se D.ão se expressou, até agora, em explosões terríveis, 'por 
motivos vários, que merecem análise específica, não se pode 
fú.i~~~ que não venha a fazê-lo e~ futuro próximo, _caso 
continue essa política, A sitqação é de tal ordem IncOncebível 
que o próprio salário mínimo, reajustado recentemente de 

. 230 _mil cruzei_ros para 522 mil, quando chegar às lllãos dos 
trabª-lhaõ.o_res já terá sofri4o uma -perda acumulada entre 30% 
e 40%, situando-se ainda abaixo do níyel_ de pobreza, para 
atingimento do qual ele deveria ser de 600 m,il cruzeii:os. 
- A crise política evidentemente agrava toda essa conjun-

- tura. A perplexidade internacional por ela gerada tem como 
resultado inevitável a retração do fluxo de capitais de investi
mento no País, reduzindo-se, ainda mais, as perspectivas de 
retomada razoavelmente rápida do processo de crescimento. 

Em termos de impacto inflacionário, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores -to no - repito -, já se estimam taxas de 25% 
e 28% para os próximos ~ois meses. A entressafra deverá 
contribuir seriaitiepte para a elevação dos preços dos produtos 
agrícolas e conseqüentemente dos alimentos, mesmo que se 
9.es9vem agora os estoques governamentais, os quais, até pro
va em contrário, nãó._parecem estar Conteiriplados com um 
programa bem administrado de hberações. Reforçando esse 
impacto, vêm os aluguéis, árcil-ónde também tem se expres
sado_ a -'grande incoerência governamental, que até agora não 
foi capaz de administrar a questão de um índice r~Qá,vel 
para a mediação de locadores e locatários. PoréJ:II, o mais 
sério, C:Orilo já previa em pronunciamentos anteriores, vincup 
la-se aos reajustes das tarifas públicas. Como eu esperava, 
o Governo não poderia manter esses reajustes abaixo da infla
ção por muito tempo, com o objetivo de evitar um estouro 
inflacionário. Agora falam mais alto as pessoas do FMI, e 
o_ GO'Lemo reinicia os re;:tJuStes dos preços públicos em níveis 

- reais. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é incorreto esperar 

que até o fim do ano, a continuar essa dinâmica, estejamos 
novamente no limiar do estouro hiperinflacionário, situação 
bem diferente da inflação de um dígito que o Governo alar
deou no começo do ano. 

Por isso, dá-se tanta ênfase à propalada Reforina Fiscal, 
cj_ue, nos termos do Projeto do Governo, difiCilmente poderá 
ser aprovada no Congresso. O GOverno tem apregoado que 
sem ela será o caos. E nesse exercício aterrorizante, ele tem 
recebido apoio de vários setores, em clara tentativa de respon
sab;lizar o Legislativ.o pelas dificuldades que se vislumbram. 

· Na verdade, não há como deixar de verificar a necessidade 
de; uma saída fiscal emergencial para o País. Tenho certeza 
de que o· Congresso Nacioll3.l não _falta.rá no se;u papel de 
buscar esse caminho objetivo. Mas, também, é necessário 
que se avalie seriamente essa proposta de Reforma Fiscal 
do Governo, principalmente agora que a Proposta Orçamen
tária para 1993 nos é apresentada sem alocação de recursos 
para o cumprimento do processo de isononiia salarial e, inclu~ 
sive, para o pagamento do reajuste de 147% aos aposentados, 
ao me~mo tempo em que dedica 62% desses recursos para 
honrar a rolagem das dívidas externa e interna. 

Não há como esperar, dessa forma, a solução da crise 
-. _par_a, ~ó aí, ~os_preo~upanm~~ com estazc._a_y~_it.uação. Diante 
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de todas essas dificuldades, seja com a permanência do Senhor 
Presidente, o que considero improvável, seja com a sua saída, 
que espero se dê de modo o mais rápido possível, pâra o 
bem do País, a situaÇão está a exigir uma urgente providência. 

Faz~se necessário, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, que se consiga com rapidez a conformação de um acordo 
nacional, como tenho sempre pregado daqui desta tribuna, 
que propicie a completa reformulação do plano económico 
ora vigente, pois não é possível aceitar-se que a deterioração 
deste quadro aumente ainda mais. Urge um novo conjunto 
de políticas, inclusive de rendas, capaz de reduzir ·os preços 
e permitir preliminarmente a construção de um novo patamar, 
para o início do verdadeiro processo de reconstrução nacional, 
e que, assim, possa contar Com o apoio de toda a Nação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao colocar essas questões 
atinentes à atual conjuntura económica, que realmente a todos 
nós preocupa, desejo encerrar o meu pronunciamento dizen
do, mais uma vez, que, sem ser economista, não vejo solução 
para nossa grave crise económica a não ser naquela linha 
que foi seguida pelo governo do saudoso Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira que, para ril.im,- foi o rtiaion~~Stadista 
deste País. O ilustre mineiro, quando se preparava para chegar 
à Presidência da República, como candidato do então PSD, 
apoiado pelo PTB e outras forças politicas, debruçou-se, 
de corpo e alma, no estudo dos problemas brasileiros e recru
tou uma equipe técnica da maior importância, liderada por 
Celso Furtado, que, por sua vez, junto-se a um grupo de 
economistas latino-americânos, tendo à frente Raul Prebish, 
e elaborou o chamado Plano de Metas de Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. Quando o Fundo Monetário Internacional foi 
informado de que o Presidente Juscelino Kubitschek concluíra 
esse Plano de Metas, que tinha como escopo desenvolver 
o País, usando até aquele seu slogan '50 anos em 5', através ; 
da conciliação de uma politica de combate à inflação, com 
o crescimento da economia, o FMI mandou um recado ao 
Presidente, dizendo que aquele Plano era inviável, porque 
teria repercussões infla~ionárias, sendo um desastre para o 
Brasil. Foi aí que o Presidente Juscelino, com a sua coragem 
de estadista, rompeu com o Fundo Monetário Internacional; 
não assinando acordo algum com o FMI para não se submeter 
à sua disciplina, às suas inspeções. 

Aliás agora os próprios Estados Unidos da América do_ 
Norte, que são os seus maiores sócios, estão reClamando 
contra o Fundo Monetário Internacional, por uma ironia do 
destino. 

Pois bem, Juscelino Kubitschek de Oliveira rompeu com 
o FMI, executou o seu Plano de Metas, e se não fosse isso 
o Brasil ainda estaria importando automóveis, ao inv~S-"de 
exportar, como acontece hoje. 

É por aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Acredito que 
não podemos, de maneira nenhuma, deixar de reformular 
o atual plano económico, sem prejuízo do combate à inflação; 
temos que fazer crescer gradualmente a economia, numa 
convivência com taxas suportáveis de inflação mensal. 

Não estou aqui· para dar lições a quem quer que seja, 
quanto mais a economistas e àqueles que compõem a eguipe 
que aí está, chefiada pOr um homem público da maior serie
dade, da maior competência- que todos nós homenageamos 
- ue é o Ministro Marcilio Marques Moreira. E tenho dito 
até, na iilfimidade, que o MiniStro Marcílio Marques Moreira, 
neste momento de graves dificuldades por que pS.ssamos, nesta 
crise política que afeta o próprio Presidente da República, 
é uma espécie de Primeiro-Ministro de fato. É S. Ex• que 

está conduzindo o barco; tanto assim que estou muito preocu
pado, porque fui informado hoje -espero que a notícia não 
seja verdadeira - que o Sr. Ministro da Economia estaria 
entregando o cargo ao Senhor Presidente da República. Espe
ro que isso não aconteça, porque uma mudança ministerial, 
que também está anunciada pelos jornais, sobretudo com a 
substituição do Sr. Ministro da Economia, ne_s_ta hora, seria 
um fato de repercussão- inteiramente negativa, não só para 
o País, não só p-ara â-Govàiio, mas para o ·próprio Presidente 

- da República. 
Espero e confio, páitanto, Sr. Presidente, que iss-o não 

aconteça e faço votos para que essa equipe - ou outra que 
venha a substituí-Ia, num novo governo - possa reformular 
a política eCoiló:ffiiCa,- de tal sorte que o Brasil volte aos 
tempos áureos do desenvolvimento, que fpram os tempos do 
saudoso Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

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

Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o 
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da 
presidl!ncia, que é ocupada pelo Sr. Ney Maranhão. 

O SR. CÉSAR DIAS -Sr. Presidente, na forma regimen
tal, gostaria de s_olicitar a· palavra para uma breve comuni
cação. 

O SR- PRESIDENTE (Ney Maranhão)- Para uma breve 
comunicação~.-tem a palavra o Senador César pias. 

O SR- CÉSAR DIAS (PMDB-RR. Para uma breve comu
nicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Na semana passada, fiz uma denúncia,- aqui rio plenário 
do Senado Federal, informando aos Senadores que a eleição 

_nmniçipal em nosso estado estaria correndo risco porque o 
Tribunal Regioriál Eleitoral estava atuando com certa parciali
dade, sob a influência direta do Governador Ottomar de Sousa 
Pinto. 

Em janeiro do ano passado, nasceu o Estado de Roraima: 
O Sr. Governador nomeou alguns desembargadores, e um 
deles era seu amigo pessoal e advogado de defesa. Esse De
sembargador, Dr. Luiz Baptista, é hoje o Corregedor Eleitoral 
de Roraima. Por várias vezes, nó~ tentamos que os nossos 
candidatos a prefeito e a vereador fossem ao rádio e à televisão 
no horário gratuito de propaganda eleitoral, e não consegui
mos. Somente há três dias conseguimos colocar os nossos 

_ _çan<i!d~s, parcialmente, com o tempo ainda, segundo o 
TRE. sub judiee. -

Êntão,"t'U:einos uma solicitação ao Tribunal Superior Elei
toral, por intermédio do Ministro Paulo Brossard e com a 
ressonância do nosso pronunciamento no Senado Federal. 
E hoje o ministro determinou _que fosse feita uma correição 
geral, extraordinária, riO Tribunal Regional Eleitoral, suspen
dendo a eleição da capital por 60 dias. 

Realmente, é uma atitude louvável do Tribunal Superior 
Eleitoral, que vai beneficiar os caiididatos, porque esse desem
bargador estava realmente pressionando diretamente os candi
datos, inclusive com ação policial, e muitos deles tiveram 
apreendidas suas propagandas _eleitorais. Com isso esta:mos 
constatando que a nossa. Corte Maior tem demonstrado certa 
imparcialidade. 

Ontení, o Supremo Tribunal Federal demonstrou ao 
povo brasileiro que realmente é sensível à justiça. Hoje, rece
bemos, como representantes do povo de Roraima, com milita -



Setembro de 1992 DIÁRIO DO CQNGRESSO~NAÇIO~M- (Seção II) Sexta-feira 25 77.j.9 

Eleitoral de Roraima, fazendo com que agora o povo de Rorai-
ma escolha livremente os seus candidatos. _ _ _ 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Ney Maranhão) -Concedo a pala-

vra ao nobre Se-nador Francisco Rollemberg. · 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do ofadõr.) -=-=--};r. Presi-
dente, Srs. Senadores: __ _ 

Tempo houve em_que este Senador não passava recibo 
nas notícias que porventura surgissem a respeito do seu com
portamento. E se assim nos portava-nos era: -porqu-e-; sendo 
à época muito jovem, -acreditava que com o passar dos-tempos, 
com o maturar da vida, os fatos se esclareceriam e precisa
ríamos, a todo instante, a toda hora, estar fazendo mea culpa, 
mea máxima culpa, para justificitr fatos corriqueiros· da vida 
pública, atas que um parlamentar pratica a todo o instante 
e a toda hora no exercício- pleno da sua reprf':sentati_yida~e. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, começamos a maturar, 
não gostamos da palavra envelhecer. Já estamos na vida públi
ca e no Congresso Nacional há 22 anos e 9- meses e não 
sabemos quanto tempo mais continuaremos aqui nesta Casa. 
Por issO mesmo é -preoeupaçáó-nossa não deixar sem resposta 
nada mais que se diga a respeito deste Senador. 

Daí por que vimos à tribuna, nesta tarde, para esclarecer 
um posicionamento e dizer do meu repúdio pela maneira como 
fui tiatã.do ontem, em companhia de 248 Srs. Congressistas 
- diga-se de passagem, em excelente companhia, porque 
lá estavam os Presidentes das duas Casas, Senadores de repu
tação ilibada, Deputados dos mais íntegros que cOnheço no 
perpassar da minha vida pública. 

Sr. Presidente, na página 11, do pdmeiro caderno do 
Jornal Folha de S. Paulo, de ontem, diz: "Caça ao Voto"._ 
"Fundação do Banco do Brasil atendeu a 248 Srs. Congres
sistas." Tudo bem, não há por que protestar. '"Documentos 
mostram que a entidade gastou 133 bilhões este ano". A infla
ção, não sei, gastou mais um pouco, Depois: "Os Congres
sistas beneficiados pelo Planalto ... " Aí começa a agressão. 

·E, fmalmente, diz: "Parlamentares que receberam reqursos 
da Fundação Banco do Brasil..." 

Sr. Presidente, nesse instante decidimos vir à tribUna. 
Decidimos procurar o que teria ocorrido com os nossOs pediR 
dos para merecermos ser incluídos no rol daqueles que recebe
ram recursos da Fundação Banco do Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há um gráfico que mostra 
ua mão passando dinheiro e outr_a recebendo: c~rt.amente a 
mão do Banco do Brasil e a m~o Qo parlamentar que recebe 
vultosa quantia e a coloca no devido lugar, conforme diz 
a reportagem: certamente, no bolso, _ _ __ _ __ _ 

Fomos verificar por que fôranios inCluído nessa: relação. 
No mês de maio foi a Aracajú à":ssi_nar convênios com O Go

verno do Estado de Sergipe, Estado que representamos, o 
Sr. Presidente do Banco do Brasil. Em meio à S()lenidade, 
fomos procurados pelos Diretores da Associação Beoeficen.te 
Hospital de Riachuelo, que pretendiam um finand3inetlt0 
para ampliar aquele Hospital. Sendo um dos melhores hospi
tais, não na sua qualidade arquitetónica e estrutural, mas 
na capacidade de prestar assistência médi~ no interiOr do 
Estado, fora escolhido, desde o Governo Paulo Barreto, para 
também atender aos portadores de doenças iniectO-OOit~_gioS 
as, doenças transmissíveis, transformandoRse, de uma certa 
forma, em hospital de referência no tni.tamento de meningite, 
por ser endêmica em nosso Estado. Só no mês passado, foram 
registrados 30 casos de internação. 

Apresentamos, naquela ocasião, os Srs. Diretores ao 
-~r~si.d6nte do Banco do Brasil, que pediu que eles apresenR 
-tá.Ssem O Projeto de recuperação e ampliação daquele Hospital 
para análise e um possível fmanciameritO. -

Já não nos lembrávamos do fato, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, quando recebemos uma carta do Sr. Diretor do 
Hospital, dizendo o seguinte: 

"Quando estive lá- quer· dizer, no Banco do 
Brasil- na sexta-feira, com a finalidade de entregar 
o projeto de aumento do hospital, fui informado de 
que a agência local do Banco do Brasil não estava 
autorizada a receber esse tipo de proposta. Aconselha-

- ramRme a dar entrada em Brasília, na Agência Central. 
O próximo passo seria, então, o inverso: a Agência 

de Brasfiia mandaria para Aracaju, que analisaria os 
pedilios. 

Essa informação - segundo a carfa do Diretor 
- foi R lhe prestada pelo Sr .Zélia, que se encontrava 
substituindo o Superintendente do Banco, naquele mo
mento. 

Sobre a nossa proposta à Fundação - continua 
a carta - o valor é de 240 milhões, 888 mil e 695 
cruzeiros - segundo a orientaçãO de um funcionário 
do Banco, levando-se em consideração a defasagem 
do montante inicial. 

Estamos, portanto, enviando a nossa proposta, paR 
ra ser apresentada à Fundação, em Brasilia." 

O _que fez este Senador, Sr. ·Presidente, Srs. Senadores? 
Tiramos xerox da documentação, por precaução, arqUivaR 
mo-la e enviamos os originais, com u:rh ca:rtão,-ao Sr. Presi
dente do Banco. Em seguida, passamos um fax para o mesmo, 
solicitando empenho no sentido de vermos atendida. aquela 
reivindicação. . . 

Dias depois, recebemos do Sr. Lafaiele Coutinho Torres 
um comunicado, dizendo que havia sido concedido o auxílio 
financeirO- ã Assóciàção Beneficente. Hospital de Caridade 
Riachuelo. 

Na semana antepassada, estivemos naquele Hospital para 
fazer ciruigia, na sextaRfe"irá-à tarde. Folnos ütfornladOs _de 
que o Hospital recebera a primeira parcela_, dentro do crono
grama das obras; que eles estavam, inclusive, muito preocu
pados com o possível atraso na liberação d_as outras parcelas, 
o que iria inviabilizar a obra daquele estabelecimento de saúw 
de. 

Esse foi o nosso-pedido, atendido. _ 
Recebemos também, Sr. Presidente, em nosso gabinete, 

a Secretáiia de EducaÇão e Cultura de Aracaju que nos pedia 
para apoiá-la em uma reivindicação que seria a publicação 
de dois livros: 'A Música de Aracaju' e 'Imagens de Aracaju'; 
ela dizia que era um projeto de relevância para a preservação 
da memória cultural de Sergipe. Na presença da Sr" SeCretária, 
enviamos um fax ao Sr. Lafaiete Coutinho Torres .. 

Recebemos, no dia 05 de agos~o. um, _ofício, da Cidade 
de Nossa Senhora do Socorro, solicitando o nosso empeDho 
no sentido de liberar verba_s para a restauração de elementos 
artísticos da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Socorro de 
Sergipe. 

Sobre esses dois últimos ~asos não recebemos sequer res
posta. 

O Sr. Humberto Lucena-V. Ex~ ine permite um aparte?" 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Com muita hon
ra, nobre Senador Humberto Lucena. 
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O Sr. Huritberto Lucena- V. Ex• secunda~ na tribuna, 
no trato desse_ assunto,, o ng~re Senador Gers-on Càm.at_~., 
que há pouco falou. Tenho a lhe· dizer o que afirmei ·a S.Ex•. 
Acredito queV. Ex• não precisa se explicar, pOrque todos 
nós lhe conhecemos e a Nação não pode ignorar a presença 
de V. Ex•, que não é de hoje, no COngresso Nacional. V. Ex' 
foi Deputado Federal, ... 

O SR. FRANCISCOROLLEMBERG -Durante quatro 
legislaturas. 

O Sr_. Humberto Lucena - ... meu contemporâneo na· 
quela Casa do Congresso Nacional e, posteriormente, Senador 
da República, sempre se conduzindo com a maior correção 
em sua vida pública, inclusive na sua atuação parlamentar. 
Naturalmente, V. Ex• está dando uma satisfação à opinião 
pública, porque V. Ex~ é um político, um parlamentar, e, na 
verdade, nessa hora de tantas interrogações, é natural que V. 
Ex' procure preservar a sua imagem. Mas estou lhe aparteando 
apenas para dar o meu testemunho da lisura com que V. Ex' 
sempre se houve na vida pública. V. Ex• pertenceu ao nosso 
Partido - temos muita saudade desses tempos e esperamos 
até que um dia V. EXi volte ao nosso convívio -e, portanto, 
muito mais de perto eu lhe conheço desses tempos em que 
foi meu correligionário, meu companheiro de b3.ncad:i.V. Ex~ 
é, realmente, um homem acima de qualquer suspeita, não 
só na vida privada, como na vida pública. Esses pleitos, que 
chegam às suas mãos, naturalmente chegam às mãos de todos 
aqueles que se dedicam à vida pública. São pleitos legítimos 
de entidades, de Prefeituras MunicipaiS, de Governos de Esta~ 
dos, e cabe aV. E~, como representante do seu Estado
no caso, Sergipe ~, encarriinhá~los devidamente aos setores 
competentes, sem que por isso haja lugar para qualquer censu
ra. O que seria condenável- e é, sem dúvida, inqualificável 
-é um Parlamentar, seja Deputado, seja Senador, se subme~ 
ter·ao Governo numa hora de crise, como esta, trocando 
favores, o que não é o caso de V. Ex•. V. E~ tem a sua postu
ra, V . .::x~ é um homem sério. Inclusive, em várias ocasiões, 
neste Senado, embora pertencendo ao Bloco de sustentação 
,..., Governo, V. Ex~, muitas vezes, de maneira independente, 
dissentiu quando acreditava que se tratava de um interesse 
público que estava concretizado num determinado projeto. 
Portantv, quero levar a V. Ex~ a minha solidariedade, em meu 
nome e em nome de minha Bancada, e o meu abraço fraternal, 
na certeza de que V. Ex~ não será atíngido, nem desfigurado 
por notícias como essa, que lião atingeM V. Ex~ pai ser ijuem 
é. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Eminente Sena
dor Humberto Lucena, fico sensibilizado com o depoimento 
que V. Ex~ presta nesta Casa, em apoiO às rhinhaS PalaVras. V. 
Ex~ tem razão em relação ao que ocorre conosco, Parlamen~ 
tares. 

Passando uma vista dolhos na rela-ção- de Congressistas, 
encontro todos os membros da Bancada do meu Estado, e 
acredito mesmo, Senador Humberto Lucena, que eu tenha" 
sido mais um dos membros da Bancada a apoiar essas reivindi
cações. É comum em meu Estado, quando não se procura 
a Bancada como um todo, pedir~se a mesma Coisa a tOdos 
os seus membros. E, se· formos verificar, é possível qUe 
todos de Sergipe que fazem parte da relação,lá estejam po!-que 
apoiaram esses mesmos pleitos. 

Mas o que me preocupa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é esse tipo de policiamento e patrulhamento que ocorre com 
os homens públicos e de bem que querem servir a este País. 
Isso nos deixa temerosos- e, de certa forma, até acovardados 
para assumir funções públicas, pois somos sabedores, de ime-

diato, que suspeições as maiS diversas serão lançadas a respeito 
de nossa postura. Ninguém de bom~senso, hoje, quer receber 
o ónus de ocupar um Cargo público, u~ cargo de confiança, 
seja ele qual for, porque está sujeito a todos os tipos de 
ataques e agressões, contra os quais não tem a menor defesa. 
É acusado porque faz; é acusado porque não faz. Sincera
mente, se isso não se modificar, este País não irá bem. 

O que estamos vivendo, a todo instante e a toda hora, 
é Que a Nação está perplexa com os últimos acontecimentos 
qué, dizem respeito à Presidência da República. 

\Agora, trazer o que ocorre no Executivo para o Legisla~ 
tivo, 'para o Judiciário, para as nossas famílias, para as nossas 
casas; ,para os nossos lares, para o nosso dia~a~dia, é exagerar 
uni poUco. Nós, Parlamentares, ficamos tolhidos em exercer 
a nossa função fora desta Casa porque tod"os os nossos atos, 
praticados desta porta para fora, serão extremamente suspei
tos, o que nos obrigará, doravante, a fazer os nossos pleitos 
apenas da tribuna desta Casa. 

Por exemplo, agora falei do Hospital de Riachuelo, so
mando~me à diretoria para pleitear um empréstimo de finan
ciamento para a sua ampliação. Eu teria que dizer, neste 
instante, que o Hospital de Riachuelo está recebendo todos 
os meningíticos do Estado. do Sergipe e lá começou a faltar 
remédio para tratá-los. A CEME não.está mandando remédios 
para a Secretaria de Saúde que, conseqüentemente, não re
passa para o hospital. Esse, por sua vez, é um hospital do 
interior e está se descapitalizandO para adquirir remédios e 
tratar os meningíticos, porque mesmo os que estão por conta 
da Previdência pagam muito aquém do que é gasto com eles 
na compra de medicamentos, de antibióticos de uso rotineiro 
no tratamento da meningite. -

Eu ~eria, ao invés de conversar com o Governador ou 
com o Secretário de Saúde, como já conversei, que fazer 
um apelo ao Sr. Ministro Adib Jatene, mas não posso mais 
fazer isso. Devo vir à tribuna desta Casa e dizer: os menin
gfticos de Sergipe vão morrer porque falta remédio! 

A quem vou pedir e não ser posto em suspeição de estar 
praticando um ato de corrupção, de estar recebendo dinheiro, 
de estar recebendo verba, de estar recebendo remédio? Como 
se este Senador fosse à CEME para receber remédios para 
revendê-los! Como se o Banco do BJasil pagasse, entregasse 
ao Senador! 

Ora, Sr. Presidente, é difícil de tornar palatável e digerir 
acusaçõe_s desse tipo .. _ 

-usr. Jutahy Magalhães- V. Ex•. me permite um aparte? 

p SR: F_B~NCISÇO ROLLEMBERG- Concedo o apar
te a V. Ex\_com muj~2_Prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Apenas para fazer o registro 
de que, neste momento, começamos a constatar certos exage
ros de interpretação. ~este caso específico, confundem~se as 
coisas. Existem diversos tipos de pedidos, e aqueles feitos 
em benefício de uma população carente, sem nenhum sentido 
de ligá-los a qualquer compromisso de ordem política, é uma 
coisa; agora, quando são condicionados a um voto, por exem~ 
pio, é outra coisa completamente diferente. Estão misturando 
os fatos. Essas publicações genéricas criam, às vezes, dificul~ 
dades para Parlamentares, comoV. Ex• está falando neste 
instante. Não é possível que o Parlamentar só tenha cond_iç_ão, 
comoV. Ex~ disse, de reclamar sobre um fato determinado 
ocorrido no seu Estado, da tribuna. Falo isso sem a menor 
preocupação, porque não conheço esses gabinetes. Há muitos 
anos que praticamente não vou a gabinet~-- de Ministério 

satisfação, esse processo interventóriÔ do Tiibunal RegiOnal 
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nenhum e me perco se tiver que entrar, pois não sei onde 
ficam. É claro que não se deve dizer que qualquer pedido 
é válido, porque pte-cisamos saber o sentido do mesmo. 

Temos, aqui, hoje, um exemplo no próprio Orçamento, onde 
estão previstos .recurs_os de 400 dólares. O _que é iSSo? Isso 
é apenas uma tentativa .de agradar alguém, porque com 400 
dólares não se vai fazer nenhum serviço de saneamento. Essa 
pulverização de recursos trouxe os maiores malef(cios a este 
País. Quando ouvimos o Ministro Adib Jatene falar sobre 
as crianças que morrem por diarréia nesfe País, se nos lem
brarmos do quanto já foi gasto para obras- de sãtieameifto 
desde os governos militares, quando foi instituído o primeiro 
programa de saneamento, teremos a certeza de que se esses 
recursos fossem realmente aplicados, teríamos, hoje, várias 
regiões com esse problema resolvido. No entanto, esses recur
sos foram sendo perdidos no meio do caminho: pela própria 
burocracia, em parte, por comissões e por obras superfatu
radas em outra parte. Então, precisa haver uma diferenciação, 
não se podem misturar as coisas. Essa relação que, às vezes, 
sai na imprensa comete muitas injustiças. Por isso é preciso 
cuidado para fazer a diferenciação. EV. Ex• sabe que tem 
a solidariedade de seus colegas, porque todos sabem que não 
pede favor. Já houve, inclusive, uma nota que desmentiu. 
Nesta vida pública, recebemos, às vezes, notícias que nos 
desagradam, mas quem tem a consciência tranqüila sabe que 
pode dar explicação em qualquer momento. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Agraaeço a V. 
Ex~ pelo aparte. V. V.Ex~ colocou muito bem, é preciso que 
se dê o enfoque devido a cada ato do parlamentar. 

Não se pode querer que um parlamentar, que se soma 
a uma entidade de prestação de serviço no seu Estado para 
conseguir um auxílio para que ela possa continuar sobrevi
vendo, seja igual àquele que recebe 400 dólares para uma 
obra de saneamento. E.ssa seria uma obra de sanitários~ não 
de saneamento. Perd_oe-me a infâmia em assiin falar. 

VejaV. Ex•, deixei para o fim este pedido que me foi 
feito para a restauração da Prefeitura de Socorro. 

Este pedido, que encaminhei ao Sr. Presidente, nem 
sequer dividendos geraria, porque veio carimbado pelo Presi
dente do Partido Democrata Cristão- sabe V, Ex~_que sou 
do PFL. Quer dizer, eu estava atendendo a uma comunidade 
independente do Partido que fez a solicitação-. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu não poderia 
me calar nesta tarde, não poderia deixar de trazer o meu 
protesto, na esperança de que fatos como esses não se repitam 
e que não continuem com esse patrulhamento terrfvel que 
se faz contra o homem público brasileiro, misturando-se atas 
sérios com atas iníquos, colocando todos nos mesmo cadinho, 
confundindo a opinião pública e permitindo que homens de 
bem, homens que têm liderança nos seus estados, que têm 
passado, que têm presente e que desejam ter futuro,- pOssam 
sobreviver com dignidade cm sua casa, com sua famflia, com 
dignidade na terra que representa perante seus coes_taduanos. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte? 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Com muita hon

ra, ouço V. Ex~. 
o' Sr. Ney Maranhão- Senador Francisco Rollemberg. 

V. Ex~ não precisava, nem precisa dar essa explicação 
à Casa, ao Congresso. A classe política sabe do seu passado,V. 
Ex• honra a dignidade da classe política nacioii31. O seu Esta
do, que considero o jardim do Nordeste, é pequeno, mas 
tem homens de valor.V. Ex~ tem autoridade moral para rece-

ber e exigir aquilo que os seus coestaduanos têm direito. Por
tanto, nobre Senador Francisco Rollemberg, como homem 
de Governo, no exercício da liderança do Governo, solidari
zo-me comV. Ex~, porque o seu passado honra a todos 
n_ós e a classe política. O que me preocupa é a não separação 
do joio do trigo. Não entro em detalhe do que aconteceu 
co;m o Deputado, que é hoje Vice-líder do Governo, cujo 
sigilo bancário foi quebrado. Hoje, isso pode acontecer com 
qualquer um de nós. Denomino issO de patrulhamento que 
quebra a nossa dignidade. Um Deputado depositou uma quan
tia no banco, não sei quanto foi, e de um momento para 
outro isso sai na imprensa, sem autotização jUdiciária, sem 
coisíssim-a alguma. Isso é muito grave, principalmente neste 
momento. Solidarizo-me com V. Ex~ e tenho certeza de_ que 
todos os Membros desta Casa se solidarizam também, por
queV. Ex~ é um homem respeitado por todos nós, pela Nação 
e pelo Estado que representa. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Agradeço a V. 
Ex~ pelo aparte e a homenagem que faz a este seu colega, 
com o depoimento que presta nesta Casa. neste instante. 

V.Ex~ tem razão, a intranqüilidade está gerada. Nós, ho
mens públicos, como aqueles que não fazem a vida pública, 
não tém mais tranqüilidade sequer para gerir os seus negócios. 
A quebra do sigilo bancário se tornou uma rotina_ no nosso 
dia-a-dia. E o publicar de notícias escandalosas, notícias im
provadas, tem levado muitos homens públicos ao descrédito, 
ao desalento, ao desânimo e a vontade de abandonar a vida 
pública. 

Esta semana mesma uma revista publicou um depoimento 
de um cigano apátrida que acusava uma série de pessoas de 
participarem de narcotráfico, inclusive agredindo a um compa
nheiro nosso, lá do meu Estado, como interessado no assassi
nato de um outro político. VejaV. Ex~, é preciso que não 
-se conhecesse a Bancada de Sergipe, não conhecesse o homem 
sobre o qual se lançou suspeição. Mas a revista IstoÉ ocupou 
30% das suas páginas com depoimento de um cigano apátrida, 
que ninguém sabe quem é, que foi achacar o candidato a 
Prefeito, do PDT, em Sergipe, contou uma história estapa
fúrdia que não mereceu da Polícia Federal a menor conside
ração, mas levou ainargura a alguns lares na minha terra e 
a outros lares por este Brasil afora. É uma irresponsabilidade 
muito grande. É preciso que se dê um basta a est.e tipo de 
coisa. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Exf um-aparte? 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Pois não. Ouço, 

com ~uita hS>nr~. o_ ~E~!.te de V. Exa 
O Sr_ Ney Maranhão-Nobre Senador Francisco Rollem

berg, o nobre Senador Jutahy Magalhães - que está aqui 
presente - é uma das fig"urãs que mais s_e _bate no _sentido 
de que possamos dar um basta para disciplinar esse problema. 
Veja V. Ex~, a primeira notícia é a que fica. Nobre Senador, 
nóS- teríamos que fazer uma lei para doer no bolso do dono 
da revista, do dono do jornal porque é graças a esse tipo 
de coisa que está acontecendo no País, como V. Ex~ cita agora, 
uma reportagem irresponsável que atinge-a farriília. E os_ meni
nos na escola, amanhã, o que irão dizer? Qual será a repara
ção? Permit3.-meV. Ex•, mas o díretor da revista deveria pagar 
as conseqüências. VejaV. Ex~ o que houve com um jornal 
da Inglaterra, onde aconteceu um caso s_emelhante. O cid~_Qão 
cobrou perdas e danos- a Justiça inglesa condenou o jornaL 
O valor da condenação foi tão alta -trata-se de um jornal 
de grande circulação na Inglaterra - que o cidadão fez ·um 
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acordo com o _çlqno do jorflal, que lhe pagou uma fortuna, 
uma vez que ele teria que fechar o jornal. A Justiça fez 
com que o dono do jornal pagasse um castigo: prestar serviço 
gratuito a uma sociedade beneficente -dur~nte _c~rto t~mPC?· 
Isso não acontece neste País, Senador. E so_mo.s os respon
sáveis, porque cabe ao Congresso fazer umâ _ _lei justa para 
que os inocentes não sejam acusados !'l_(!.s manchetes dos _jor
nais e quando vão se defender já é taide. Portanto, Senador, 
isso que V. Ex~ acaba de citar é um, alerta~ principalmente 
para que essa lei de imprensa - que está ·na Câmara dos 
Deputados- seja ajustada no sentido de s_e evitar esse tipo 
de coisa. Parabéns a V. Ex• 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Senador Ney 
Maranhão, recentemente, conversava_ eu com õ dono de uin 
pequeno jornal; levava~lhe o meu protesto quanto a esse tipo 
de coisa que vem ocorrendo e lembrava um princípio de Direi
to que o ónus da prova cabe a quem acusa :-- estava se 
acusando demais sem provar coisa alguma. Ele me respondeu 
da seguinte forma: "Senador, a acusação é nossa;_ o ac~sad9 
que se descobre,_que se explique" 

Oi'ã, partindo dessa premissa, Sr. Senador, não sei real
mente qual o caminho a percorrer, que direção este País vai 
tomar com essa liberdade, que se confunde com a libe~ti
nagem. 

Assim, com essas palavras, Sr. Presidente, Srs. Senado_
res, encerro o meu pronunciamento de hoje à tarde. Um 
lamento, um protesto que havia me calil.do mUito furido e 
não poderia deixar de fazê-lo. _ _ _ __ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MUito beml) 

Durante o discurso do Sr. Fr_ancisco Rol/emberg, 
o Sr. Ney Maranhão deixa a cadeira da presidêr:zcia, 
que é ocupada pelo Sr. Enéas Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra 
ao Senador Nelson Carneiro, pata uma breve comunicação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RI. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do m:ador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, honra Í:tossa bancada neste momento 
aS~ Hanna-Renate Laurien, Presidente da Assembléia Legis
lativa de Berlim, acompanhada pelo Dr. Helmut Wittelsb
rger, diretor, no Brasil, do Instituto Konrad-Adenauer. 

Tivemos, o Senador João Calmon e ~u, a felicidade de 
visitar aquele País no ano passado e conviver com os que 
dirigem essa modelar organização que se dedica à formação 
dos homens públicos daquele país. Infelizmente, iniciativa 
semelhante, de autoria do Senador João CalmQn,_ inscrita _em 
alguns programas partidários, ainda não se tomou co_nstante 
na vida brasileira. 

Mas a presença de representantes dessa iristítuíção coriVó
ca os que vão elaborar a nova lei partidária e a nova lei 
eleitoral a cuidar com maior empenho desse assunto, quem 
sabe, ligando-se a essa preparação, a essa educação a possibi
lidade de recebimento do fundo partidário. 

É uma escola de futuros estadistas, uma escola de homens 
públicos que ingressam na atividade política coril títulos con
quistados nq convívio com os problemas maiores de sua terra. 

O Sr. Gerson Camata- Pennite-roe V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Gerson Camara com muita hOnra. - -

O Sr. Gerson Cama ta- Ilustre Senador Nelson Carneiro, 
V. Ex~ toca, num momento oportuno, no problema da Acade-

mia Konrad-Adenauer Stiffung, de formação de lideranças 
políticas da Alemanha. Conheço e acompanho o nobre Sena
dor João Calmon há, pelo_men_os, u_ns 2_0 anos, e desde_o 
início da sua vida pública S. Ex\ pelo interior do Espírito 
Santo, nas reuniões partidárias, nas reuniões dos diretórios 
dos partidos políticos, tem citado a Alemanha como um exem

-pio das academias destinadas a formar vereadores, deputados 
estaduais, deputados federais, senadores; a dar cursos_ de lide
rança -política ãqueles que pretendem, atravé_s de cargos políti
ços, servir ao povo do ~eu estado. Quando vejo aqui a Depu
tada Hanna, depois de tanto ouvir falar n_essas modelares 
organizações que a Alemanha tem, quero render à presidente 
da Assembléia de Berlím um pleito de homenagem e de admi
ração por tudo :."quilo que essas academias têm representado 
e dizei a S. Ex~ que estamos orgulhosos da sua presença e 
que ela deve se sentir muito honrosft_ pela cidade na qual 
preside o Poder Legislativo, a histórica, bela e tradicional 
cidade de Berlim. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado a V. 
Ex~ As conSiderações que V. Ex• acaba de fazer ihistra:ni e 
integram estas breves palavras. 

Mas, Sr. Presidente, retomando meu breve pronuncia
mento, aqui está àS~ Hanna-Renate Laurien, presidente da 
Assembleía Legislativa de Berlim. Tivemos a oportunidáde 
de estar naquela capital, no momen-to em que Se disCutia 
qual seria a sede definitiva da metróp-ole alemã. o esforço 
da ilustre visitante, sua autoridade, seu prestígio, sua capaci
dade de convencimento foram indispensáveis para que o povo 
alemão acabasse assegurando a Berlim a transferência, melhor 
diria, a volta definitiva da sede dO gove"rno alemão para aquela 
antiga capital, o que se fará dentro do esquema então _traçado. 

Neste momento, em nome dos parlamentares brasileiros 
que acompanham a trajetól'ia dessa ilustre parlamentar, quero 
deixar consignada a nossa satisfação em tê-la em nossas banca
das, com a esperança de que possamos, com sua presença 
e com seu exemplo, continuar lutando pela maior integração 
entre os povos e por uma harmonia mais constante entre 
os parlamentares de todo o mundo. (Muito bem!) 

-O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Senador Nelson 
Carneiro, a Mesa se associa às homenagens_que V. -J;.x• presta 
à eminente Deputada Hanna-Renate Laurien~ presidente da 
Assembléia Legislativa _de Berlim. 

CoriCedo a palavra ao Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARXNHÃO - Sr. Presidente, declino da 
palavra e sugiro a V. Ex• que suspenda a sessão por cinco 
minutos, para que possamos ouvir a nossa visitante. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria} - A Presidência 
acata a sugestão de V. Ex• 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15h58min, a sessão é reaberta às 16h.) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Está reaberta a 
sessão. -

Concedo a palavra ao n91?re Senador ~ey Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sis. Senadores: 

Brevemente estaremos apreciando nesta Casa a proposta 
dp Podér Ex-ecutivo alterando profundamente a legislação tri
butáriã em vigor, objetivando simplificar e aperfeiçoar os pro
cedimetltos fiscais e_ reeqUilibrar as ~ntas públicas, com signi-
ficativa redução dos gastos e melhoria da reCeita. -



Setembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 25 7753 

Esse objetivo eilquadra-se- num.-conteXtó bem mais am
plo, no qual podemos identificar o combate à inflação, a me
lhoria dos serviços públicos, a redução das desigualdades so
ciais, cOin a diminuição da carga tributária compensada pela 
ampliação do quadro de cOD.tribuintes. 

A proposta de ajuste fiScal que é essencial para o reorde
namento da nossas economia e, em última análise, para a 
retomada do nosso desenvolvimento, como é do conhecimento 
geral, está sendo examinada pela Câmara dos Deputados e 
debatida por toda a sociedade brasileira. 

Por envolver questões polêmicas e mudanças tão profun
das no nosso- modelo económico e tributár10~ ·c-om amplas 
repercussões do ponto de vista- social, não pode o Senado, 
penso eu, aguardar que tal proposta lhe seja encaminhada, 
já na form·a--de proposição, para julgar-lhe os méritos e decidir 
sobre a sua conveniência. 

Por isso, estou _ _inau-gurando hoje o que pretendo seja 
uma série de reflexões acerca da Reforma Fiscal, para que 
estimulando debate, ensejando o estudo do tema, quiçá, pro
movendo polémicas, possamos contribuir para o amadure
cimento das idéias e,-conSeqüentemente, para o aperfeiÇoa
mento da matéria, para a perfeita adequação, enfim, do resul
tado final das nossas atividades legislativas e ao interesse maior 
da coletividade. 

Um dos grandes méritos da reforma ora sugerida pelo 
Executivo, é a simplificãçãõ--ãõS--prOCediiiletltOs fiscais e o 
combate à sonegação. Há dias abordei essa questão, neste 
mesmo plenário, para desfazer um mal-entendido resultante 
de declarações prestadas à imprensa, ao ·esclarecer, em plená
rio, o teor das miithas afirmações e a_ verdadeira intenção 
contida nas minhas assertivas. Em virtude da grande solidarie
dade recebida dos meus pares julgUei o esClarecimento dispen
sável. Na verdade, servira a minha explicação à opinião públi
ca, de um modo geral, especialmente para a parcela da popu
lação que desconhece a minha história 'pessoal e a minha 
trajetória política. Para os que ainda vissem em rniril o-sonega
dor, bastaria afirmar; como afirmei hoje, qUe, após déCadas 
de vida pública, estou com rriinhas atívídades empresári3is 
suspensas, e mais, s_bu hoje mais pobre do_que era antes 
de ingressar na vida pública. 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eSte aSSUnto 
não merece maiores preocupações. Minha intenção, como 
afirmei no pronunciamento anterior, era chamar a atenção 
da sociedade, como ___ agora o faço com relação aos nobres 
Colegas desta Casa, p-ara a importância ae uma ·proposta 
oriunda do Executivo, que a submete ao exame democrático 
e transparente, na expectativa de que sua análise e sua aprecia
ção possam enriquecê-la e aperfeiçoá-la. 

Digo isso sem investir-me das condições de Líder do meu 
Partido e vice-Líder do Governo, que, aliás, muifo"rile-enVai
dece. Digo, desta feita, movido pela condição de Senador, 
homem públiCo ·preocupadO em que os brasileiros paguem 
impostos na medida das suas possibilidades, evitando que os 
assalariados venham a suportar urna carga tributária excessiva. 
Em outros termos, estou convencido de_que somente a refor
ma fiscal, com justiça social, nos impelirá ao rumo do cresci
mento económicO com harmonia e paz. 

Sr. PreSidente, Srs. Senadores, a pesadfssima carga tribu
tária hoje existente, além de estimular a sonegação, inibe 
o desenvolvimento do P3.ís. É preciso reconhecer ainda que, 
sem ampliar a base tributária", não há como fazer justiça fiscal, 
já que p-oUCos brasileiros, especialmente os assalariados, conti
nuarão pagando por muitos. 

Este é apenas um aspecto, embora da maior importância, 
do_s__desdobramentos possíveis, a partir de uma profunda modi
ficação de nossa política fiscaL 

Nas próximas semanas pretendo trazer novos elementos 
a este plenário para que, exercendo o debate sereno, confron
tando as divergências... -

O Sr. Gerson Camata- V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre 
Senador Gerson Carnata. 

O Sr. Gerson Camata- Senador Ney !'v1aranhão, V. 
Ex~ aborda, talvez, o assunto mais importante que está Sendo 
tratado na sessão desta tarde, e começa a sua reflexão sobre 
o problema da Reforma Fiscal analisando os problemas estru
turais que geram, no Brilsil, o mais cruel de todos os impostos, 
que é a inflação. Quando refletimos e raciocinamos sobre 
a necessidade de mudanças no sistema fiscal brasileiro, a prin
cipal mudança que deve ser operada é no sentido de acabar 
com o processo inflacionário. A in"flação cobra de todos os 
brasileiros, principalmente dos assalariados, 25% ao mês do 
qu-e éle ganha; toma dele, rouba dele um tributo sem um 
fato gerador. Pelo simples fato dele existir,- ele tem que perder 
25% dos seus rendimentos mensalmente. Não atinge o empre
sário que transfere o custo: se ele é dono de restaurante, 
aumenta a tabela do restaurante até mais que 25%; se ele 
é dono de uma indústria, aumenta o produto; se ele trabalha 
com o setor comercial, eleva os preços da sua loja; enfim, 
ele efetua uma reposição. Mas o trabalhador é penalisado, 
é-lhe cobrado um imposto. Esse é o primeiro grande problema 
do Brasil: esse imposto, que é desumano, cruel, que faz com 
que a nossa moeda, um pouco do nosso trabalho percam 
a sua dignidade, porque a moeda representa efetivamente 
o esforço, o trabalho, a luta de cada um para construir um 
país melhor. Quando V. Ex' começava a segunda parte da 
sua análise, eu refletia_aqui que ess:a- infl_ação, é o primeiro 
tributo que devemos acabar. Ela possui causas estruturais 
e causas circunstanciais. Até hoje, todos os Srs. Ministros 
da Fatenda foram péssimos quando estiveram no Ministério. 
Três ou quatro meses após saída deles, são aplaudidos na 
rua. Todos os Ministros da Fazenda do Brasil são bons ex-Mi
niStroS da Fazenda, ninguém é bom Ministro__:_ O -ro-r·a-riYpor
que não tinham instrumentos de política m-Onetária para fazer 
política fiscal, para praticar política monetária de combate · 
à inflação. Exatamente porque o País precisa de uma reforma 
fiscal profunda, que aumente a base de pagantes de tributo·s 
e·- que, aumentando, diminua a médía que todos pagam. O 
Congresso tem ofereCido excelentes contribuições para isso 
corno, por exemplo. o Projeto de Lei de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, o Imposto Sobre Grandes For
-tUifãS, que tramitou aqui ifõ-Senado Federal e desapareceu 
lá pela Câmara dos Deputados, e não se ouviu mais falar 
dele. Já se vão quatro anos que esse projeto foi apresentado 
aqui. Uma outra sugestão muito interessante foi ci_t;1da, aqui, 
pelo Senador Darcy Ribeiro, num debate que fazíamos sobre 
a reforma fiscal. Disse-nos que na Itália os contadores. aqueles 
encarregados da contabilidade das empresas, fazem um jura
mento público e, efetivamente. são funcionários do governo, 
de não sonegar. Sempre que uma empresa é apanhada em 
sonegação, o contador da empresa perde a sua carteira, como 
o advogado, às vezes, é punido, como o médico deixa de 
clinicar: Aqui no Brasil não: as empresas procuram exata
rnente aqueles contadores que melhor conseguem sonegar e 
que são os que têm um enorme cabedal de conhecimento 
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a dar de como se burla a lei, de como se sonega e de como 
se paga menos tributo. Todas as sugestões do Congresso, 
aliadas- é claro -àquelas que também vieram do GoVerno 
e que estão tramitando na Câmara, devem ser revistas em 
alguns pontos. O nosso grande problema, porém, talvez não 
seja só discutir isso, mas tomar uma medida, realizar, fazer 
algo. Quer dizer. detectamos as causas, temos _certeza de que 
são estruturais, e nós, do Legislativo, não estamos tendo cora
gem de tomar as medidas necessárias para accibar coin esse 
processo, para estancar essa sangria. Somos um corpo-médico, 
estamos vendo __ o_ paciente morrendo, exaurindo-se, temos o 
medicamento em mãos e _estamos sonegando-lhe o remédio. 
Penso que o grande processo que deve começar no próximO 
governo e vir aí de uma hora para outra, ou o grande processo 
que a sociedade brasileira deve decidir não é fazer CIACs 
ou preocupar-se com a infra-estrutura. Tem que se parar tudo! 
Podemos até deixar a estrada esburacada como está! Vamos 
acabar com esse enorme buraco que representa a inflação 
brasileira, que está tornando-se vergonhoso no continente lati
no-americano e, no mundo, nem se fala! Em seguida, resol
vidos os problemas da inflação e_ da reform.a fisçal, teremÇ)S 
condições de resolver todos os demais de infra-estrutura decor
rentes desse processo que estamos viVendo. Cum-Primento 
V. Ex•, pois é interessante que se discuta e se debata, mas 
é urgente que se vote. Já estamos falando nisso há quatro 
anos e não tomamos nenhuma providência a fim de resolver 
esse problema. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Gerson Camata, 
V. Ex~ é um político que conhece profundamente essa situa
ção. Com. o governador, já sentiu na própria pele o problema 
da arrecadação de imposto, de sonegação. As vezes, pareço 
chato - e essa é uma palavra muito certínha para o que 
vou dizer -quando insisto em falar nos cartéis. Nossa classe 
política tem que ter posições muito fortes. Já tive ocasião 
de pronunciar-me aqui durante mais de 2 horas, rp.as não 
sai uma linha na imprensa. Mostrei, inclusive, os chefes desses 
cartéis. Desde a agricultura, a pecuária, a indústria leve e 
a pesada, são três empresas, nacionais ou multinacionais, que 
juntas dominam o ranking nacional da economia, abrangendo 
entre 52 e 82%. 

Não conheço um país, nobre Senador, e se algum dos 
Seiladores conhecer quero_que me aparteie neste momento, 
em que um homem seja dono de '-'"ma empresa que domina 
a m.fdia nacional em 75 a 80%. Estiv.e conversando com o 
Senhor Presidente da República sobre a gestão do Governador 
Leonel Brizola, no RiO de Janeiro. O micro, pequeno e médio 
empresário, para pagar imposto hoje em dia, tem que ter 
um profissional especializado, como V. Ex• acabou de dize_r, 
na técnica de defender o empresário para pagar menos. 

Os ex-Ministros da Fazenda, sem exceção, antes de assu
mirem, dizem uma coisa, e depois, ao assumirem, dizem outra. 
É como diz o provérbio popular: '"façam o que digo, mas 
não façam o que faço". Antes, salvam o Brasil e, ao entrarem 
no Governo, abrem o buraco. Quando saem, deixam um bura
co maior. Um exemplo típico é um que fala muito, hoje é 
bonzinho, uma das figuras mais Ouvidas, o nosso Delfim Netto. 
Agora mesmo estão falando no Oito. Lara .Resende, esse 
que foi um dos autores do grande '"coice-de-mula" que houve 
nesta Nação, quando 500 mil empresários quebraram. 

Existem empresas em -Pernambuco, como a PITU, uma 
empresa forte, que confiou no famoso Plano Cruzado, aquele 

_que foi usado politicamente: Quando os governadores saíram 

vitoriosos das urnas, o plano estava afundando, e um dos 
seus chefes, se não me engano, era esse Sr. Otto Lara Resende 
de quem estão falando muito agora. 

Minha preocupação é com uma .decisão política. 
Um Senador como o Sr. Mário Cov~, que conhece pro

fundamente esse problema e tem uma responsabilidade muito 
grande, porque recebeu um .número estupendo de votos no 

·gl-ande Estado de São Paulo, preocupa-se com isso, assim 
como todos os Senadores aqui presentes. 

Precisamos dar um grande "freio de arrumação" neste 
País. O assalariado, quando recebe seu contracheque e vê 
o que foi descontado, revolta-se, porque o mais grave é que 
esses impostos são mal aplicados, a começar pelo Nordeste. 
Nesta semana, consegui a liberação de uma verba para a Ado
tora do Oeste~ que vai beneficiar_ 40 -cidades do sertão de 
Pernambuco e ZO do Ceará. 

Quando consegui isso, graças ao Congresso Nacional, 
lembrei-me do grande brasileirO, Ministro do governo de Ge
túlio Vargas, José Américo de Almeida, que dizia: "O Nor
deste. não precisa de esmola. O Nordeste precisa apenas viabi
lizar o rio São Francisco para molhar as terras calcinadas 
Pela seca, para- se tornar a Ciilifómia da América do Sul,
exportar para o Mundo e abastecer o Brasil." Ninguém deve 
ir para São Paulo. 

Então,_ se esse dinheiro, desde José Américo, tivesse sido 
aplicado 'em água, em irrigação, rião haveria a miséria de 
hoje. 

Cabe a nós, Senador Gerson Camata, cabe aos Senadores 
e Deputados, com a Constituição que temos, fazermos o ajuste 
fiscal. E com essa justiça fis_cal, tenho certeza, resolveremos 
muitos problemas. Vamos fazê-la para termos o respeito e 
a dignidade que o povo brasileiro espera do seu Congresso. 

Agradeço a V. EX' 
Sr. Presidente, continuo a leitura do meu discurso: 
Embora a maior importância do desdobramento possível 

a partir de uma profunda modificação na nossa política fiscal, 
nas próximas semanas, pretendo trazer novos elementos para 
que, exercendo o debate sereno, confrontando as divergências 
e deliberando com sabedoria, quando chegar a nossa hora, 
~ossamos contribuir com a administração pública dando-lhe 
Q instrumento ade·quado para prestar melhores serviços e para 
instituir uma política fiscal mais equânime. 

O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. EX1' um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, Senador. 

O Sr. Aureo Mello- Senador Ney Maranhão, entre as 
muitas qualidades de V. EX' que admiro, existe a de ser homem 
afeiçoado às atividades empresariais. Conheço-o desde moço 
e sei que em Pernambuco, junto a seu pai, V. Ex• trabalhava 
e conhecia a fundo o que se pode chamar de o jogo de xadrez 
da grande economia brasileira. Confesso que não oUvi o dis
curso que V. EX1' proferiu e no qual fez referência- a três 
raízes mestras, três pés de pássaro roca, que seriam, talvez, 
os responsáveis por uma situação que coloca o Brasil à seme~ 
lhança da antiga China de Chiang Kai-shek e de outros, domi~ 

. nada por determinadas famílias._ Se não for um. abuso de minha 
parte, gostaria que V. Ex~ repetisse quais são esses órgãos, 
esses -três - digamos - oligopólios que representam todo 
o domínio fh~anceiro brasileiro, originador da inflação e das 
folhas exíguas de pagamentos dos bravos operários e lutadores 
assalariados que fazem a grandeza do Brasil. Será que V. 
EX1' dar-me-ia uma luz a respeito desse assunto? É uma curiosi-
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dade que não pude sopitar, não me pude impedir de perguntar 
a V. Ex• 

O SR. NEY MARANHÃO - Senado.< Áureo Mello, 
em aparte ao nobre Senador Gerson Camata. lembrei-me 
de um pronunciamento que fiz -eu teria piazer de mandá-lo. 
a V. Ex~ , no qual há um levantamento de todas as empresas 
que, unidas, dominam o ranking nacional. São três ou __ quatro, 
compreendendo a área da agricultura, da pecuária, da indús
tria leve, da indústria pesada, da indústria alimentícia, da 
indústria de construção, que dominam, num percentual de 
52 a 86% ~ ·a ranking nacional. Ora, isso é uma economia 
cartelizada. 

V. Ex• sabe que eu não escondo nada do que faço e 
do que digo. Um dos chefes desses cartéis, por exemplo, 
o do alumínio,- do níquel, do cimento- note bem, Senador, 
não tenho nada de pessoal contra esse cidadão. Pelo contrário, 
o pai dele era um grande amigo meu, um Senador do velho 
PTB... . .. 

O Sr. Aureo Mello - V. Ex~ ainda não disse o nome 
do cidadão, mas já sei de quem se trata: José Ermírio de 
Moraes. · · 

O SR. NEY MARANHÃO - Exatamcnte. "-. 
Tenho certeza de_ que, com a forte decisão política do 

Congresso, vamos chegar a um denominador comum que a 
sociedade brasileira deseja. Não se trata apenas de um ajuste 
fiscal; é justiça fiscal. Como disse muito bem o nobre Senador 
Gerson Camata, quem está pagando hoje a conta salgada 
é o trabalhador. Costumo dizer que a conta paga pelo traba~ 
lhador pode ser comparada à água que o sertanejo terii- de 
beber quando tem sede: é morna e meio salobra. Quanto 
mais ele bebe, mais o bucho fica maior. E quando quer 
uma sombrazinha, vai para debaixo do pé de xiquexique
do-sertão e de mandacaru~ encostou, o espinho bate. O nosso 
assalariado hoje é riiUilõ prejUdicado.-Como bem disse o nobre 
Senador Gerson Camata, quando ele recebe o salário, este 
já está com uma defasagem de 25%, fora os descontos:.são 
tantos que eles ficam revoltados quando recebem o contra-
che,que. · - __ _ _ . 

Era essa a explicação que eu desejava dar a V. Ex• 
Sr. Presidente, peço desculpas a V. Ero e agradeço pela 

paciência de Jó que, até agora, teve para com este Senador. 

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

O SR. NEY MARANHÃO- Pois não. Ouço, com muito 
prazer, o aparte de V. Ex~, nobre Senador Almir Gabriel. 

O Sr. Almir Gabriel- Nobre Senador Ney Maranhão, 
eu gostaria de colocar alguns aspectos que me parecem impor
tantes. Sem dúvida alguma, a política fiscal é absolutamente 
importante. Enquanto a política macroeconómica brasileira 
mantiver a mesma diretriz que teve ao longo desses 25 anos, 
nenhuma política fiscal conseguirá fazer a democracia verda~ 
deira. Poderemos diminuir o déficit público, poderemos con
seguir o equilíbrio da economia do Estado brasileiro, mas 
não satisfaremos o que é absolutamente essencial, aquilo para 
que existe a própria economia: bem-estar da população. Se 
verificarmos, nesses últimos 25 anos, o Brasil passou de 80 
bilhões de dólares para 400 bilhões de dólares de Produto 
Interno Bruto- o oficial. Dizem os entendidos em Economia 
que, para produzir 40X" de PIB, é necessário ter ulri investi
mento ou um capital que corresponde a 3 vezes "X". Significa 
dizer que, para um Produto Interno Bruto equivalente a 80 

bilhões de dólares, o Brasil tinha um capital de 240 bilhões 
de dólares; para produzir 400 bilhões de dólares de PIB, o 
Brasil teria de ter um capital de 1 trilhão e 200 bilhões de 
dólares~ Ora, se fizermos a subtração: um trilhão e 200 bilhões 
menos 240 bilhões de dólares, vamos ficar com 960 bilhões 
de dólares, que foram transferidos da classe operária, do traba
lhador para os donos e detentores de capital, principalmente 
os banqueiros. Quero dizer ainda que essa acumulação ex
traordinária e rápida de capital não foi distribuída entre um 
número razoável de empresários; ela aconteceu beneficiando 
praticamente 500 em-presários, ou 500 empresas, do Brasil. 
Assim, vemos pessoas ou empresas, que eram medíocres e 
pequenas há 20, 30 anos e hoje são portentos dentro da 
Nação. Isso tudo se deu com a complacência da sociedade, 
de um lado; com a anuência de muitos políticos, de outro; 
e ainda com a privatização do Estado brasileiro exatamente 
pelas pessoas que tiveram influência e que são, hoje, donas 
dessas SOO_ empresas, Eu diria que vale a pena refletir, sobre~ 

- tudo para saber como 960 bilhões de dólares foram tran~fe
ridos para esses 500 grandes empresários nacionais. o- que 
foi para eles resultou em menos feijão, menos farinha, menos 
arroz, menos peixe frito na mesa do trabalhador. Em outros 
termos: resultou em mais doença, menos alfabetização, menos 
condições de higiene, de saneamento, em piores condições 
de habitação. Quando V. Ex~ toca na questão da irrigação 
do Nordeste, lastimo muito pelo fato de que, na verdade, 
essa questão é perfeitamente resolvível com a tecnologia hoje 
existente, com o conhecimentO que se tem das condições do 
Nordeste. Outro dia, fii:J.uei emocionado ao ler um projeto 
que me chegou às mãos. Emocionado e desencantado pelo 
fato de não vê-lo sendo operacionalizado. Mediante esse pro~ 
jeto, com uma despesa mensal de .50 milhões de dólares, num 
período menor do que dois anos, ter-se-ia abastecimento de 
água para o interior de Pernambuco, interior do Rio Grande 
do Norte, interior do Ceará, áreas mais críticas em relação 
ao abastecimento de água. Ora, seria extremamente simples 
e banal, para um País com o Brasil, despender 50 milhões 
de .dólares por mês com uma área tão crítica. Por que não 
se realiza? Porque a área a ser abastecida pela irrigação é 
uma áTea de grandes proprietários rurafs, que. impedem que 
seja feíta a reforma agrária nesse lugaY; nessas áreas-: Portanto, 
digo: vale a pena fazermos uma reflexão sobre a reforma 
fiscal, sim, mas precisamos entender qual a reforma fiscal 
que pretendemos atingir. Terá ela, como fulcro e como desti
natário principal, o trabalhador e essas pessoas que vivem, 
do salário neste País? Era o que tinha a dizer, elogiando, 
mais uma vez, a postura de V.Exa, que tem sido defensor 
intransigente do Nordeste e um defensor intransigente das 
coisas às claras, neste País. 

O SR. NEY MARANHÃO- SenadorAlmir Gabriel, 
o aparte de V. Ex' vem enriquecer este meu pronunciamento, 
pelo conhecimento que V. Ex~ tem da área social a que estou 
me referindo. Quanao se fala em previdência, quando se fala 
em problemas sociais, V. Ex• é um cientista, porque quando 
era moço já trabalhava nessa área, V. Ex~ não foi só um 
técnico, mas também um prático. V. Ex~ fala porque conhece 
muito bem esse problema. 

Senador, temos um exemplo. Quando este Governo assu
miu falei em nome do Secretário de Desenvolvimento Regio~ 
nal e deu o que falar. Houve artigos de fundo e manchetes 
em jornais do Sul quando, na frente de vários ex-superin
tendentes da SUDENE, lembrei que aquele órgão foi criado 
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para o desenvolvimento do Nordeste. Quando falo em_desen
volvimento, refiro-me ao equilíbrio da fiqu_e_z.a e sociaL E 
lembrei a criação da SUDENE, de Celso Furtado e Ju~celino 
Kubitschek, no encontro de Salgueiro-. Ela foi deSvirtUada 
em grande parte, por essa razão que V. Ex• acabou de citar: 
os grandes financiamentos for3;ID para os zrandes fazendeiros, 
pessoas que têm propriedades de 40, :lO, 60 mil hectares, 
Senador. 

Agora, pergunto: qual era a contrapartida social? O pro
prietário de uma fazenda dessas tem o quê? Ele possui 50 
empregados. O dinheiro que foi empregado nessa região daria, 
Senador, para atender ao_micro, ao pequeno e ao médio em
presários. 

Tenho uma experiência grande sobre esse as$unto .e sei 
o. que estou dizendo, até pelo trânsito e pelo conhecimento 
da Ásia que possuo. Falei aqui no Senado há 4 anos sobre 
aquele pequenino país, Formosa, que é menor do que a Par~í
ba e que t~m hoje uma reserva ca!!lbial de 90 bilhões de 
dólares. Lá eles têm o micro, o pequeno e o mealõ empresário. 
Não há 20 empresas ·grandes. 

Quando vemos, Senador, a China - no meu entender, 
o único lugar em que_ o comunismo de:~ _cer~o; não na União 
Soviética, o russo -, um país que dá alimentação a 1 bilhão 
e 150 milhões de habitantes, isso significa muito. 

Para termos uma idéia, quando estive uma hora com 
o Sr. Jiang Zem.in~ eu e a delegação brasileira, que chefiei, 
ele me falou: - Senador, a China tem apenasnS% das suas 
terras aproveitáveis para a agricultura, mas plantamos em 
16% delas. Para V. Exa ter uma idéia da grandeza_ da DC?SS:3 

agricultura, ela significa 7,8% da agricultura do planeta, e 
nós alimentamos 22% da população da Terra. 

Senador Almir Gabriel, estive no Estado de Israel, visitei 
aquele país na época em que era Deputado, Vice-Presidente 
da Comissão de Agricultura. Fui ao Rio Jordão, que é um 
riacho. Eles retiram água dele lá no Norte,_ na fronteira com 
a Síria, para o Mar da Galiléia e o Deserto de Negev. Custa 
62 mil dólares_ a irrigação de um hectare e t~do ~ controlado 
por computadores: não s_e pode irrigar mais do que o neces
sário, porque a água é ouro. Veja V. Ex\ na Califórnia custa 
46 mil dólares, quase 50 mil dólares a ~rrigação de um hectare. 
E no Nordeste, Senador? Tecnicamente, como manda a alta 
técnica, 10 mil dólares. 

O Sr. Almir Gabriel- Gostaria da generosidade de mais 
um aparte. 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Almir Gabriel -O que mantétn á nossa esperança 
no Brasil são exatamente comparações como essa que V. E·x• 
está fazendo. A própria condição da China poder alimentar 
uma população de 1 bilhão e 150 milhões de habitantes ... 

O SR. NEY MARANHÃO - Vinte e dois por cento da 
população do globo. 

O Sr. Almir Gabriel --- .~; sem ter grandes empreendi
mentos, só à custa de pequenos empreendimentos junto a 
cada cidade, a cada município, só isso é bem o exemplo do 
que o Brasil poderia fazer. Agora, temos erros dramáticos 
determinados pelas elites dominanteS: brasileiras, porque à 
margem das estradas, que são as veias através das quais se 
escoa a produção, ao invés de ficar o pequeno produtor ou 
o ~nédio produtor, fica o grande produtor. No me v Estado, 
passamos, às vezes, 30, 40 quilômetros defronte de uma faze ri-

da que não tero. praticamente nada dentro. Ela é apenas uma 
reserva de valor para a pessoa que pôde chegar e deter aquela 
ár_e:a. V. Ex• fez referência a um dado que sempre vejo com 
muita ironia, até com um certo sarcasmo: declaraÇões de certos 
ex-Ministros da Fazendã. Ora,ToieX.atamente dufante ages
tão desses Ministros da Fazenda qUe O Brasil teve rebaixada 
a renda do trabalho de 55% para algo em torno de 30% 
da renda nacionaL Então, esses que hoje dão remédio para 
praticamente tudo tiver<:~.m condições~ de· operar para que 
o Brasil realmente cresce~_s~ aceleradamçrJ.te;- parà que "ele 
se capitã.lizasse, não chegando ao nível de hoje se transformar 
em uma sociedade dividida em duas bandas: um3: que vive 
razoavelmente o Primeiro Mundo e o~tra que vive o Terceiro 

- ól.1 Quarto Mundo, sendo que ambas estão conviVendo numa 
---meSma cidade, num mesmO Estado, num mesmO País. O que 

significa dizer que se não cuidarmos em tempo de modíficar 
isso de maneira radical, estaremos em breve em um País com 
um apartheid que pode até não ser o racial, mas o da pobreza, 
da miséria e da riqueza, que estão sendo determinadas pelo 
modelo econômíco que o Brasil tem usado ao longo destes 
últimos anos. 

O SR. NEY MARANHÃO- Complementando, Senador 
Almir Gabriel: às vezes, quando falo aqui da tribuna do Sena
do, lembro-me de uma máxima do grande líder chinês Mao 
Tsé-Tung. 
_ _ E nessa conversa com o Sr. Jiang Zemin, Secretário-Geral 
do Partido Comunista Chinês, deixei-o muito satisfeito, quan
do lhe disse: --Não sei se isso é verdade ~V. Ex~ pode 
confirmar - aias o grande líder Mao Tsé-Tung dizia que 
"povo de barriga cheia não pensa em revoluçãO". Foi esse 
o. motivo, Senador, por que o muro de Berlim cai~, o Leste 
Europeu, a União Soviética, e a China continua, vai entrar-

_no regime democrático, dentro da autodeterminação dos po
vos que defende. 

E digo a todos os meus companheiros que, no meu enten
de~, se eu fosse Presidente do COngresso, só dar~a_passa_gens. 

·facilida~es para Senador e Deputado viajarem se fosse para 
ver aquilo que está acontecendo nos países que estão resol
vendo seus problemas, muito mais graves do que os nossos. 

E a China é um laboratório, Senador, que, no meu enten
de:, vai ser o país do terceirõ milênio; vai ser o país que 
va1 dar respostas ao mundo em todo sentido, pela sua capaci
dade, pela força que tem._Quero dizer a V. Ext que na indústria 
sem chaminé ela já ultrapassou a Europa. Agora está calada. 

Para V. Ex~ ter uma idéia, a cidade de Sian, antiga capital 
do império chinês, depois que descobriram -ali aqueles cavalos 
de terracota- só a gente indo lá ver- tornou-se uma cidade 
ocidental. Chega-se lá e se encontra americano, alemão. Um 
milhão e trezentas mil pessoas visit_a_ram a cidade de Sian 
só para ver esses cavalos de terra!=Ota. Ou seja, mais do que 
to~o o turismo do Brasil no ano passado. É isso que os empre
sános têm que ver, para montarmos esse laboratório neste 
País, Senador. Muito obrigado. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex~ 
- um aparte, nobre Senador? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço o Senador Cid Sabóia 
com muita atenção. 

O Sr. Cid Sabóia de CarvaUto - Nobre Senador Ney 
Maranhão, eu queria fazer algumas observações dentro da 
fala de V. Ex•, esta tarde, aqui no Senado Federal. V. Ex• 
faloU na SUDENE. Sobre isso quero dizer algumas palavras. 
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Tenho sido nesta Casa um defensor da SUDENE, do DNOCS, 
do Banco do Nordeste, do BASA, da SUDAM, de todos 
esses órgãos que garantem um trabalho regional de grande 
expressão, os que existem, os que conseguiram sobreviver 
ao longo de tantos anos e de tantas tempestades. Mas, é 
forçoso reconhecer, seriadór Ney Maranhão, que 9 fenômeno 
da seca é um desafio de tal ordem, um desafio da nossa terra, 
do Nordeste, do seu Pernambuco, do meu Ceará, do Ceará 
de Valmir Campelo, de Mauro Benevides, de João Ffança 
e de Marluce Pinto.- Quero dizer que é_ um desafio da parte 
da Minas de Ronan Tito e da Bahia do nosso amigo Josaphat 
Marinho, do nosso amigo Ruy B'acelar, do nosso amigo Jutahy 
Magalhães. O grande problema é que, apesar de tudo isso, 
de todos esses órgãos, a seca, sempre que chega, não se conse
gue disfarçar a sua inclemência. As suas conseqüências são 
graves, tanto no campo humano, quanto no campo da econo
mia propriamente dita: os núinerós dos Tesouros Estaduais; 
o que se afeta, com o fenômeno da seca, do rendimento das 
fazendas dos Estados; tudo é muito grave e terrível. Pouco 
se disfarça dos efeitos da seca. O que significa dizer que em 
matéria de seca, apesar da notável açudagem, apesar do Orós, 
apesar de tantos açudes que estão em todo o Nordeste brasi
leiro, apesar da irrigação, da época do Presidente José Sarney 
e do Ministro Vicente Fialho - hoje Deputado Federal, um 
dos melhores prefeitos de São Luís do Maranhão e de Forta
leza-, a verdade é que, apesar de tudo isso, a seca sempre 
chega como se estivéssemos a cem ou cento e cinqUenta anOs 
atrás. Conheço a obra histórica sobre a seca, não só a litúii
tura, como o levantamento estatístico da seca, os diversos 
livros do baiano-cearense Rodolfo Teófilo. Conheço-livros 
de pernambucanos sobre a seca, trabalhos do DNOCS, traba
lltos editados no Rio Grande do Norte por uma Fundação 
que, se não me engano, muito se toca com o Senador Garib~ldi 
Alves Filho. Conheço tudo isso, mas digo que a seca não 
diminuiU a sua inclemência, os seus resultados, o que leva 
a crer que esses órgãos, apesar de toda a nossa luta, não 
cumpriram a sua missão transforni.adora da face do Nordeste. 
Não sei se V. Ex~ me permite ;__ quero consultá-lo 3ntes 
- mas gostaria de fazer uma apreciação sobre o aparte __ do 
Senador Almir Gabriel, que espero ainda esteja -aqU:íâetrás 
para escutar o que quero dizer sobre o que S. Ex't falou. 

O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - O que ·quero di:t!er é 
o seguinte: S. Ex~ falou do apartheid. Vi isso- na África _do 
Sul e sei como é dolorosa toda aquela situação im-pOsta por 
uma condição racial, onde os_negros se chocam com os negros; 
os brancos de origem inglesa não se entendem COJP os brancos 
de origem holandesa; existe a presença racial_ de indianos; 
existe a mestiçagem que, longe de ser um passo para a demo
cratização da convivência, é ainda um fator de extremo com
portamento racial. Conheço tudo isso. Mas quero dizer que 
a problemática brasileira está levando a essa divis_ão que S. 
Ex' mencionou, que é plenamente compreensível à luz da 
sociologia. Ocorrem divisões nO espaçO soCial, e não no esp~ço 
geográfico. Na verdade, ricos e pobres se reúnem - e_ os 
miseráveis também- no mesmo espaço físico, mas~ein ·dife
rentes espaços sociais, de tal forma que posso estar perto 
do Senador Valmir Campelo, mas haver léguas de distância 
entre nós, em virtude de nossa diferença patrimonial, de nossa 
difereriÇa de riquezas. Estou apenas exemplificando, não estou 
dizendo que S. Ex~ é rico e eu sou pobre, mas que somos 
cearenses e, como tal, somos reSistentes e bons. O que estou 

dizendo é que poderíamOs verificai que -o -aparte -do Senador 
Almir Gabriel tem um lado científico profundo: os conflitos 
que se dão no ~spaço social. Mas seria só no espaço social? 
Como poderíamos esquecer_os te_óricos que já quiseiam-isolar 
o Nordeste e dividír o Brasil em pedaços? Aqueles que quise
ram abandonar os recursos republicanos em favor da região 
mais pobre, que é a nossa, para consolidar a economia sulina 
- apenas a sulina - como se o rumo do Cone Sul fosse 
a grande_ solução da nossabrasilidade. Então, o grande perigo, 
quero dizer, é que - esses conflitos, essas diferenças que 
se registram no espaço social - há quem deseje materializar 
esS:as diferenças no espaço geográfico propriamente dito, dei
xando o Brasil dividido em regiões: umas para receberem 
os misérrimos e outras para serem o palco de uma economia 
notável de Primeiro Mundo. Primeiro e Terceiro Mundo con
vivem na população brasileira, como bem disse o. Senador 
Almir Gabriel, dentro das dimensões da pirâmide social. Mas 
há uma tentativa geográfica de dividir este País e, quem sabe, 
abandonar o Nordeste pelos problemas do seu clima, pelas 
condições naturais, quando não são favoráveis à economia 
d_o_País. E aí chegaríamos a uma outra análise, mostrando 
que houve erros desde o Império, desde o tempo em que 
o Brasil tinha vice-rei, desde o tempo indefinido da nossa 
estrutura estatal, desde que estávamos subordinados à pátria 
lusa, houve muito defeito de planificação, e até a divisão 
das Capitanias Hereditárias deve ter deixado uma herança 
miserável na má planificação deste País. Faço estas observa
ções. que nem sei se cabem bem na douta palavra de V. 
EX-\ mas trago os meus enxertos a título de achegas de um 
amigo e admirador. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, as palavras e a inteligência privilegiada de V. Ex• 
como nordestino, cearense sofrido pelas agruras das secas. 
neste momento, engrandecem o meu pronunciamento, quan
do V. Ex~ cita o aparte do Senador Almir Gabriel com_ muita 
propriedade, dando um tom daquilo que a sociedade brasi
leira, principalmente, nós do nordeste sabemos, o que quere
mos e para aonde vamos. 

Quanto à divisãO do nosso País, Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, não concordo; nenhum brasileiro de bom censo 
conco:rda e aceita. Tivemos um mTiagre: o milagre do Oiapo
que ao ChUí, do dialeto que usamos e entendemos do Norte 
ao Sul. A colonização portuguesa fez o milagre dessa união, 
dessa unidade que é o povo brasileiro. 

·Apenas discordo de V. Ex~ no _tocante à preocupação 
da divisão do nosso País em repúblicas ou Estados. Tenho 
certeza de que isso não acontecerá, pela maneira com que 
fomos criados e pela civilização portuguesa, que nos pennitiu 
esse milagre, de falarmos a mesma língua e assim podermos 
nos entender do Oiapoque ao Chuí. _ 

Sr. Presidente, termino, neste momento, o rileu pronun
ciamento, pedindo desculpas pela demora, devido _aos apartes. 

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

-=Durante o discurso do Sr. Ney Mar'anhão, o Sr. 
Eriéãs- Filria deixa a cadeira-da presidência, que é ocupa

- aa pezo Sr. Lucídio Porte/la, Suplente de Secretário. 

Durante o discurso _do Sr. Ney Maranhdo, o Sr. 
Lucídio Portel/a, Suplente de Secretário, deixa a cadeirq 

_da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene
vídes, Presidente. 
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O Sr. Fernando Henrique Cardoso-Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma breve comunicação. 

o SR. PRESIDENTE -(Matiro--Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB - SP. 
Para uma breve comunicação. Sem revisão do ofador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não poderia deixar de registrar, em n9me da liderança 
do PSDB, algumas considerações em face dos últi~os aco_nte~ 
cimentos do País._ Parece-me que o Senado da República náo 
pode deixar passar sem um registro uma consideração sobre 
o momento político. Não pude assistir ao discurso do eminente 
Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena, quanqo S. ~x•, 
certamente, manifestou o ponto de vistad_o seu_ Partido. 

Em primeiro lugar, quero me regozijar· pelo resultado 
da votação havida ontem no Supremo Tribunal Fc~deral. Assis
ti, Sr. Presidente, Srs. Senadores, voto por voto; àquela histó
rica decisão. E o regozijo -não é pelo resultado em si. :É pelo 
fato de que, finalmente, no Brasil, as instituições democráticas 
estão funcionando. Talvez nunca, nesses 100 anos de história 
republicana, tenhamos vivido momentos tão densos e tão ten
sos, sem que tenha havido até agora --e não haverá no 
futuro -o menor arranhão na ordem constitucional. As For
ças Armadas se mantiveram onde deviam estar, sém opinar, 
de acordo com a regra constitucional e democrática; os Pode
res da República exercitando até o limite a sua capacidade 
de decisão, a ponto mesmo de haver dúvidas sobre a interface: 
o que cabe à Câmara dos Deputados, ao Senado e ao Supremo 
Tribunal Federal. Mas tudo isso foi realizado dentro da no_rma 
constitucional. 

Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos p~ssar a 
assistir- a um episódio que vai marcar ainda mais a história 
deste País. Quero recordar"a v .. EX'S que, desta tribuna do 
Senado Federal, quando, em nome do meou Partido, apoiei 
a abertura de uma comissão parlamentar_de_ in.quérito :--- e 
não fui o único -, disse que, na verdade, não se tratava 
do julgamento do Presidente, também nós está.vamos_ seodo 
julgados. A sociedade brasileira estava cobrando, como está, 
de seus líderes políticos Um outro tipo de comportamento. 
A CPI desempenhou-se a contento, como todo o Brasil reco
nhece, naturalmente com as exacerbações mom:en.tâneas de 
um ou outro parlamentar, mas ela_.cu~pri_u o se~ objet~vo. 
E ao cumprir o seu objetivo foi _obrigada a_ extravas3:r_ do 
estrito limite a que imaginávamos inicialmeDt~ el~ poderia 
circuiiScrever-se, ou seja, ao Sr. PC Farias, Para; l:rífelizmente, 
demonstrar ao PaCs que se tratava, em linguagem técnica, 
de toda uma quadrilha que se havia formado para extorquir 
e assaltar os cofres públicos. A conseqüência foi inevitável: 
o pedido de impeachment do Presidente da República por 
crime de responsabilidade. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho a impres
são de que agora o País todo está de olhos voltados, Qe novo, 
para o Congresso. Se até ontem estava-m vOitados para o 
Supremo Tribunal Federal, agora é pata a Câmara dos Depu
tados. Tenho visto e lido nos jornais, com muita apreensão, 
notícias desprirnorosas a respeito da possibilidade de que não 
apenas o Governo utilize meios que não os do convencimento, 
mas os da corrupção, para tentar obter apoios, já com a sinali
zação da existência de cumplicidade por parte de alguns parla
mentares. Por enquanto são indícios; se esses indícios transfor .. 
marem-se em algo -como diria o Procurador-Geral da Repú· 
blica -de veemente, cabe ao Congresso Nacional fazer com 

os seus próprios membros o que estamos pedindo que se faça 
c_om o Chefe de um outro Poder. 

Se o próprio Presidente da República está sendo objeto 
de uma acusação, e um processo sujeito a deliberação na 
Câmara, para saber se poderá ou não ser julgado pelo Senado 
--e provavelmente a autorização virá .:._ conr muito mais 
forte razão, é preciso deixar bem claro que também os parla
mentares estarão sendo julgados pelo país. Na Câmara e no 
Senado, ao votar, os parlamentares deverão votar de acordo 
com a consciência de, cada um. Votar a favor ou contra o 
hnpeachmeot, tem o mesmo significado moral, se ambas as 
decisões forem fruto do convencimento. Respeito aqueles que, 
pelas razões que exponham ou que vierem a expor, digam 
que não estão de acordo com a autorização. Mas não posso 
respeitar, porque me desrespeita e desrespeita a todos nós, 
se o ato de dizer ''não" tenha sido a conseqüêncíã. de um 
processo de corrupção. 

Peço, portanto, que V. Ex\ que preside o Congresso, 
que utilize o mesmo rigor que estamos pedindo para o Execu
tivo também para o Legislativo. Se o Legislativo for rigoroso 
com seus próprios membros, como tenho certeza que será, 
passará incólume pelo julgamento da sociedade, seja qual 
venha a ser o resultado do pedido de impeachment, a favor 
ou contra. Todo mundo sabe que votarei a favor, ou melhor, 
votaria, porque é o meu Partido que votará a autorização 
na Câmara. Mas não se trata disso; não se trata de saber 
se uns são a favor e outros contra. Trata-se de saber por 
que modos e meios os que vierem a votar, de um jeito ou 
de outro, chegaram a essa convicção. As convicções hão de 
-ser respeitadas, as tentativas de su~orno, repelidas e punidas. 
O Pafs-caDsOu da auSência de punição. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aearte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Com 
muita honra, nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutaby Magalhães -- Quero aproveitar a impor
tância do pronunciamento de V.Ex• para lembrar também 
que precisamos dar ênfase ao fato de que quem não votar 
estará votando contra. Isso precisa ficai" bem Claro, porque 
·a tentativa que vai ser feita é a de que haja ausência maciça 
por parte daqueles elementos chamados governistas. Nisso 
concordo com o Deputado Ulysses Guimarães quando disse, 

no programa do Jô Soares, que o único documento válido 
para explicar a ausêntía é o- ateStado de óbito, nlais D.ada. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agra
deço o aparte de V. Ex~ e, efetivamente, o País inteiro acom
panha a votação, e ninguém vai se iludir. Deputado faltoso 
equivale a Deputado que não teve a coragem de dizer nem 
-sim nem não; não merece o respeito do eleitorado nem o 

nosso. 
Não podemos mais, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, tole

rar es~e tipo de atitude vacilante. Que assumam as suas posi
ções, como aqui tem feito o Líder_Ney Maranhão, pois serão 
poSiçó"eS a serem debatidas e discutidas. Mas não fujaJ!I, il_ão 
se escondam, porque a ausência é muito pior, no nleu julga
mento, do que dizer que está em desacordo, apesar das evidên
ciás, de -que é necessário o processo de impeachment. Porque 
além de ser uma vacilação inaceitável diante dos dados, é 
uma capitulação diante de interesses que são escusas. porque, 
se escusas não fossem, a pessoa poderia expô-los com toda 
franqueza. 
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J?e modo que tem razão o Senador Jutahy Magalhães, 
o Pa1s todo está acompanhando esse processo e -não vai se 
conformar com ausências. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, serei brevíssimo, cOnfor
me prometi, mas não quero deixar de fazer uma consideração 
final. Ela diz respeito ao processo doloroso de um país 
que se vê na obrigação de trazer a julgamento um homem 
que recebeu a confiança de milhões de brasileiros e o entu
siasmo de muitos outros, entre os quais me iricluo .em ce::r:tos 
momentos, pela idéias que apresentou, pelos projetas que 
propôs e que, não obstante, por outras razões de ordem moral, 
não pode mais passar sem um novo julgamento da Nação. 
E a condenação está nas. rua_s, É .altamente doloroso fazer 
isso. O que compensa, corri o. já disse, é que isso se· faz· pelo 
fortalecimento da democracia e pelo vigor das instituições 
republicanas que estão sendo exercitadas na sua plenitude. 

Mas nãO poderia deixar de dizer também. que o País não 
concordaria com qualquer solução que implicasse negocia
ções- Não se trata, nesta altura, de negociar o que quer que 
seja; e ainda bem que o Presidente da República, pelo menos 
até o momento, teve a hombridade de não propor negociações, 
de não discutir renúncía negociada, de não discutir outra coisa .. 
que não seu direito de defesa, e este ele o tem. O PaíS não' 
aceitaria nenhuma forma de -deixe-me usar uma. .. ~~Pressáo · 
chula- "cambalacho". 

Estamos passando por ~ma mut~Çãô ~3 SOciedade brasi
leira. O episódio que envolve o Presidente Fernando Collor 
vai muito além dele, c quem não entender isso estará compro
metendo seu próprio futuro político. O descalabro que às 
vezes se nota em termos de pressões, e mesmo de contra
pressões, a esta altura, inaceitável. O País exige outro tipo 
de comportamento. Não se tra.ta de cairmos outra. _vei ,no. 
facciosismo·; aqui não estão em jogo GoVerrib e··oliosiÇão, 
apesar de, muitas vezes, eu ouvir isto- mas_r;turtca me com
portei como se fosse Oposição. Aqui eStá em jogo outra cOisa' 
-repetindo o que disse qu·ando propus o apoio à CPI; estamos 
num processo de refundação da República. Ou a República 
se baseará outra vez em regras político-morais que contenham 
e mesmo exijam o respeito da sociedade, ou ela não terá 
outro futuro que não uma quartelada. 

A diferença entre o que está--ocorrendo no Br~$íl com 
o que aconteceu no Peru. ou na Venezuela é muito clara: 
no Peru, a incapacidade do poder civil de confrontar-se coin 
forças "desruptivas'' levou a um golpe de Estado com _o ap0io 
popular lamentavelmente. Na Venezuela, houve também ac.u
sações sérias, embora não pessoais, contra o Presidente; ma') 
de práticas de corrupção chegou-se a uma quartelada e a 
uma q~ase ingovernabilidade, sendo o Presidente coagido, 
a cada mstante, a ceder um passo aqui, outro acolá. No Brasil, 
para sorte de todos, não houve uma coisa nem outra. Estamos 
p~ssando a líinpo, as nossas práticas políticas, claramente, 
diante de toda a Nação e através dos cânones constitucionais: 

Isso já é uma revolução democrática . .Ela exige novas 
formas de comportamento, e essas novas formas atingem a 
nós parlamentares, tanto na moderação, no uso das nossas 
faculdades, que são enormes, e na isenção com que vamos 
analisar cada um dos argumentos apresentados para saber · 
se o Presidente deve sofrer impeachment; como no que diz 
respeito ao vigoroso repúdio a todas as formas de coação 
ilícita, sejam elas exetcidas ~ela pecúnia ou pelo clientelismo. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador, permite-me 
um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - V, Ex• 
está cOffi a' palavra, nobre Senador. -

O Sr. Cid Sabóia- de 'carvalho ~ Quero raiar diante de 
V. Ex .. COrno líder do PMDB e de modo muito breve, porque 
vi V.Ex~ se propondo a uma brevidade que não deveria acon
tecer num pr~nunciamento dessa importância. Mas quero, 
em nome .da Ltderança do PMDB, apoiá-lo e louvar a atitude 
da Bancada do seu Partido aqui anunciada e da Bancada 
c!~ PSDB ~a Cà.mara dos Deputados. Desejo ainda felicitá-lo 
pela clarividência de suas Colocações nesta tarde aqui no Sena
do Federal. Não vou me alongar em face da proposta de 
br~yidade· de V. Ex~. 

. 0 SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agra
de.ço o aparte de V,. Exa, Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
QUero dizer-lhe que o Líder Humberto Lucena fez também 
um pronunciamento sobre o momento político. Não tendo 
podido .estar presente aqui, eu não .queria deixar de fazer, 
como faço agora, um. breve discurso para manifestar a nossa 
P<?Sição diante do atual momento político. Penso que o Senado 
da República não pode deixar, a esta altura, de refletir sobre 
o que está acontecendo no País. 

Sr. Prçsidente, Srs .. Senadores, para finalizar, gostaria 
de dizer que, sejam quais forem Os iriétOdos a se.rem utilizados 
sejam quais forem as dific.uldades que encontraremos nas vota~ 
ções. que se sucederão na Câmara e, se for o caso. posterior
mente no Senado, a instituição. legislativa estará à altura da 
revolução polítice-moral que está ocorrendo no Brasil. 

O Sr. Odacir Soares.!....- V .. Exame permite um aparte? 

O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não, 
Senador Odacir Soares, com o maior prazer. 

. ·9 sr." ~daCir so:a'rés. :- COm !ei~ção a es~a revolução 
pohtico-s.octal a que V .Ex~ se refere, mais precisamente com 
relação às palavras com que V.Ex~ fundamenta o seu discurso 
e~dente?lent~ que esse quadro, inclusive o intelectual. pressu~ 
poe ~ extstêncta de normas legais e processuais que garantam 
ao. PresideiJte o direitó _amplo de defesa. De vez em quando, 
veJO os democratas referireril-se à necessidade de se restabe
lecer~ ~epública, de se refundar a República. Mas fica sempre 
em mtm a preocupação com esses democratas - não me 
r~fuo·a V.'~x~ evidentemente- que, usando figuras de retó
nca, na realidade, po?em ~starquer~ndo_antecipar um regime 
de exceção. Nunca v1 na literatura JUrídica, nem na política. 
uma forma de refundar-se, de fundar-se outra vez de consoli~ 
dar-se a República, a não s.er através dos mét~dos que a 
democracia consagra, den_tre. eles, o de assegurar-se, a qual~ 
quer acusa~o, _o amJ:~lO d1re1t()_ de defesa. As preocupações 
de V .EX" sao Importantes e não poderiam deixar de sê-lo 
mas é necessário qt.ie se conSigne que eras·deVem nia1iifeSfar-s~ 
sem~re num processo democrátíco o mais claro e transparente 
posstvel. Presumo que V. Ex~ não queira afastar o Presidente 
da República do exercício de sua função através de métodos 
qu~ nã~ seja~ _demo~rátícos, que não estejam previstos na 
legtsla_çao positiva extstente no País neste momento. no dia 
de hOJe~ nesta hora em que estamos aqui- V. Ex• fazendo 
o ~eu dtscurso, e eu o apart.eando. Parto desta presunção, 
ate porque conheço· V.Ex•. Essa República a que V.Ex• se 
refe~e deve implicar sempre, por ser uma nova República 
- sem prete_nder ironizar a figura da Nova República ou 
do Novo Brastl- a refundação da República através da conso
lidação da democracia, do pleno exercício de todos os pro
cessos legais existentes. Muito obrigado. 



7760 Sexta-feira 25 ú!ÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1992 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -.Senador 
Odacir Soares, V. Ex~ não preciSa presumir riaâa: báSta Oi.iVlf 
o que eu disse. Fui o primeiro a dizer que o Presidente da 
República tem o direito de defesa; mas nós temos o direito 
de ouvir a defesa dele, que não foi feita. Sua Excelência 
calou até hoje; até hoje não trouxe um argumento que permi
tisse que eu, por exemplo, pesasse a acusação com a defesa. 
Ouvi, com muita atenção, o que disse o Senhor Presidente 
várias vezes: não houve defesa. 

De modQ_ que somos nós que queremos que o Senhor 
Presidente se defenda, para que possamos votar aqui com 
isenção. Eu disse_ isto. 

O Sr. Odacir Soares - V. Ex~ me permite oufro aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não, 
ouço V. Ex• · -

O Sr. Odacir Soa_res - Mas quem quer se defender é 
o Presidente. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Então, 
o Senhor Presidente terá todo o direito de defesa. Aliás, Sua 
Excelência já teve oportunidade de exercê-lo; lamento que 
a tenha perdido. 

O Sr. Odacir Soares - O Senhor Presidente não teve 
oportunidade de se defender. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Perdão, 
V. Ex~ me permite? --

0 Sr. Odacir Soares- Pois não. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- O Senhor 
Presidente da República teve todo o tempo disponível; teve 
até o que nenhum de nós tem: cadeia de televisão para se 
defender. Não o fez. E, quando o fez, mentiu, mentíll, mentiu 
-digo três vezes- não fez defesa nenhuma. Sua Excelência 
apresentou um docume_nto - a Operação Uruguai - que 
me deixou horrorizado. Eu disse isso na televisão, porque 
esperava dele a defesa. Mas não houve a defesa. 

Agora, aqui no Senado, o Presidente da República terá 
todo o direito de defesa, não só pela boca de V. Exa - e 
louvo V. Ex• por defendê-lo, pois é dos poucos a fazê-lo 
- como também pelos seus advogados e por ele próprio. 
O Senhor Presidente terá todo o direito de defesa; não sou 
eu quem diz: é a lei. 

O Sr. Odacir Soares - Quer dizer que V. Ex~ admite 
que ele só vai se defender no Senado? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Não sou 
eu, é o Supremo Tribunal Federal. 

O Sr. Odacir Soares - Então, V. Ex~ não pode dizer 
que o Presidente mentiu. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- O Supre
mo Tribunal Federal votou- o-ntem. OuvT de V. Ex~·. -que é 
adyogado - eu não sou - que o Supremo decide questões 
constitucionais. Dccídiu, e eu respeito o Supremo. O estado 
de direito positivo exige o respeito ao Supremo. O Supremo 
decidiu o rito, então, é esse o rito. FOSSe -Outra a decisão 
do Supremo, teríamos cJ.ue acatá-la da mesma forina. Antes 
de o Supremo decidir, eu disse: "Qualquer que seja a decisão 
do Supremo, temos que acatá-Ia.~· -

Não sou dos que se rebelam contra o estado de direito. 
Sabe por quê, nobre senador? Porque fui posto para- fOiã 
deste País; porque perdi a niinha cátedra; porque fui para· 

_(l cadeia; pÕrque vi gente torturada por pessoas que hoje 
falam em democracia. Então, eu respeito a democracia e tenho 
história para respeitá-Ia. E quando digo que respeito, não 
é da boca para fora. Quando digo que quero ouvir o Presidente 
da República, eu o quero mesmo não só em atenção a nós, 
mas a ele também. De modo que V.Ex~ não precisa presumir: 
é a minha posição. 

c;> -~r. Odacir Soares~ V. Ex~ me _permite? 
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não. 

O Sr. Odacir Soares - Primeiro, V. Ex~ disse que o 
Presidente mentiu. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Não 
sou eu que digo: a CPI diz e a Polícia Federal também. 

Q_Sr. Odacir Soares- Pois é, aí está o defeito de V. 
Ex" não s_er advogado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- É verda
de, é um defeito; no mínimo, uma deficiência. Concótdo. 

O Sr. Odacir Soares- É uma deficiência, porque V. 
Ex• faz uma afirmação que não tem procedência legal. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Mas tem 
moral. 

O Sr.- Odacir Soares - Mas não tem legal, e V. Ex' 
não pode chegar ao moral sem passar pe!o legal numa acusação 
desse tipo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Não es
tou acusando; estou simplesmente dizendo: .. eu ouvi". 

O Sr. Odacir Soares - V. Ex~ disse que o Presidente 
mentiu. V .Exa não tem elementos, como ninguém neste plená
rio os tem, para assegurar, por exemplo- usando uma expres
são de V. Ex~ - que a chamada Operação Uruguai não se 
realizou. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Tenho 
elementos, Sr. Senador, para afirmar que o Presidente disse 
a todos nós que sustentava sua família com dinheiro dele. 
Os "fantasmas" pagaram esses cheques. 

O Sr. Odacir Soares- O fato é o seguinte: o Presidente 
nãb se defendeu, Porque não podia se defender. Ele quis 
fazer isto na Câmara. O Presidente só foi ao Supremo Tribunal 
Federal, porque a Câmara lhe negou essa possibilidade de 
defesa. Veio ao Supremo ontem ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - ... que 
-negou também, dizendo o quê? 

O Sr. Odacir Soares- O Supremo não negou: ele ratifi
cou a decísão do Presidente da Câmara. V .Ex~, que é um 
homem justo, correto e honesto, inclusive intelectualmente, 
não pode afirmar que o Presidente mentiu relativamente a 
uma acusação da qual ele não pôde se defender, até porque 
não cabia defesa, como V.Exa diz aqui e agora. 

O SR. FERNANDO HENRIQUECARDOSO ~ Não, não 
digo isso não. 

O Sr. Odacir Soares - V. Ex~ está dizendo que ele pode 
-- se defender no Senado. Se ele se_ defende no Senado. ele 

não poderia ter, em nenhum outro foro, nem mesmo na CPI, 
oferecido a sua defesa. a sua contestação ou o seu contra
ditório. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - V. EX' 
· vai me permitir. O momento é muito sério para que o sofisma 

prevaleça. 
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O Sr. Odacir Soares - Eu poderia dizer o mesmo de 
V. Ex•. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Não, V. 
Exffi:ni- ui:na íriteligência muito brilhante e es_tá levando a 
discussão para um lado que não coloquei. 

Eu coloquei o seguinte e repitO: o Presidente terá todo 
o direito de defesa que a lei lhe _ _a.ssegura. Não se pode negá-lo 
a ninguém. Mas acho que o direíto não é-dele: é nosso de 
ouvi-lo. Eu quero ouvi-lo, quero ver a defesa. -

O Sr. Odacir Soares- Mas isso :não se discute. O ql!-e 
estou discutindo é que V .Ex" está fazendo acusações e che
gando a conclusões sem ouvir o Presidente. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Vou che
gar lá. Eu disse ainda a V.Ex~ que, independentemente do 
processo jurídico legal, o Presidente dispõe de instrumentos 
que usou para esclare_cer fatos que são- ofensivos à sua honra. 
Ele usou os instrumentos. Esperei com ansiedade por esses 
instrt.unentos ~ asseguro-lhe, com ansiedade. V. Ex• talvez 
seja mais crente que São Tomé, e eu, menõS. 

O Sr. Odacir Soares- Somos crentes, cada qual na sua 
posição. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - É possí
vel, mas o que aconteceu é que, diante das várias 3.firmações 
que o Presidente da República fez, vieram provas materiais 
que foram publicadas,_e_ não são da CP_l: são da Polícia Federal 
também. 

Espero, com ansiedade, que V. Ex' nos traga, Õu a quem 
quer seja, os documentos que desmintam. Se isso for feito ... 

O Sr. Odacir Soa_res- _Mas isso será feito. Eu só gostaría 
que V. Ex• não prejulgasse. Se não prejulgarmos, está tudo 
bem. 

O SR. FERNADO HENRIQUE CARDOSO - Eu não' 
estou prejulgando. 

O Sr. Odacir Soa_res- V. Ex~ está prejulgando. Vamos 
admitir que haja um momento em que o Presidente vai defen
der-se. Temos de aguardar que esse momento legalmente 
se realize. Na CPI não cabia, ao Presidente de(ender-se,_até 
porque em nenhum momento ele foi notificado para se defeÕ~ 
der, mesmo que fosse de forma inconstitucional. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sr. Sena
dor, estou só dizendo que, neste momento, o País .inteiro 
necessita desse julgamento. Ele próprio, Presidente, precisa. 
A Câmara tem que autorizar para que V.Ex~ possa defendê-lo 
e, quem sabe, convencerMme e aos rnilhõ~s,_de brasileiros~que 
não estão convencidos. Não está em discussão o .estado de 
direito. Essa discussão, eu não aceito._ V.Ex~ não pode pensar 
que estou aceitando cerceando direito de defesa; ao contrário, 
estou aceitando os ritos legais. 

O Sr. Odacir Soares - Estou de acordo com V. Ex~, 
inclusive quando V.Ex~. fala na República. Presumo, afirmo 
e até reafirmo que acredito sinceramente que V.Ex~ cOnsidere 
essencial e fundamental que se proporcione ao Presidente ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - ... como 
a qualquer pessoa. 

O Sr. Odacir Soares - ~·· o momento em que ele possa 
oferecer a sua defesa. Só acho que, na medida em que concor~ 
da com isso, V. Ex~ não pode, ao mesmo tempo, prejulgar 
o Presidente. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO --Se V. 
Ex• me permite, não estou prejulgando ninguém. Estou pedin~ 
do que a Câmara autorize e que não se utilizem métodos 
não legislativos de convencimento para inüdança de consciênM 
cia, porque isto não é aceitável. A expressão é esta:_ corrupção, 
Senador, corrupção. V.Exa sabe o que é isso? Refiro~me à 
corrupção, que está provada e comprovada neste País e que 
é inaceitável. V. E~ sabe, assim como toda esta Casa, que 
eSseS rriétodos existem; e V.Ex~ sabe que muitos parlamentares 
foram acusados e têm que se -defender; e V.Ex~ sabe que 
-este --riãO é um bom caminho para Começarmos; e V.Ex~ que 
eU rtão tenho nenhum problema nessa matéria, nenhum. Não 
estou fazendo nenhuma acusação a a, b ou c; mas estou dizen
do que essa nova atitude do País exige de nós outro comporta
mento. V. Ex~ há de concordar comigo. 

O Sr. Odacir Soares_- Estamos_-de pleno acordo. Só 
acho que V .Ex~ não pode desejar impor à Câmara dos Depu
tados um comportamento diferente daquele previsto no Regi~ 
menta da Câmara dos Deputados. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Eu não 
imponho nada, nem posso. 

O Sr. Odacir Soares - Não podemos antecipar aqui o 
q~e- a Câmara dos Deputados deve fazer. Não podemos pene
trar na cabeça, nem no voto de_ningém. Temos que considerar 
que os Depu~ados, no dia em que a matéria for colocada 
en::t votação, vão se compOrtar de ácordo Com suas consciêricías 
e na forma prevista no Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Espero, 
nobre. Sena~or. Mas sabe V. Ex~ que a Câmara dos Depu"tados 
orga.mzou uma comissão para vigiar, para controlar o compor
tamento dos Deputados. Só isso já é um fato grave. O Corre
gedor da Câmara, Deputado Waldir Pires, está se ocupando 
de controlar o comportamento dos Deputados. 

. Estou pedindo apenas que, assim como a CPI e O Supremo 
Tnbunal Federal tomaram suas decisões, que a Câmara o 
faça do mesmo modo. E disse aqui - V. Ex~ não prestou 
atenção- que votassem como lhes parecesse correto, contra 
o~ a favor. Nada tenho a opor a alguém que não está conven
Cido de que o Presidente da República deva ser julgado. Tenho 
a opor a. algu.ém que muda de posição ou que diz que se 
mantém mdec1so para esperar não sei o quê. Não tenho nada 
contra a posição de V.Ex~. que é dos rriroS que têm defendido 
co~ denodo que não se deve autorizar a abertura do processo 
de Impeachament contra a minha opinião. Acho essa uma 
atitude parlamentar correta. 

O Sr. Odacir Soares- Evidentemente, não estamos dis
cutindo isso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Exala
mente. Estou aqui pedindo atenção nãO é para isso. Não 
estou pedindo aqui - Õem poderia - que votem a favor 
ou contra. Não sou Deputado. Se eu ,estivesse Já, votaria 
a favor, porque quero ouvir 3 defesa do Presidente da RepU~ 
blica;_ há outros que não querem que o País saiba se o Presi~ 
dente é ou não culpado. Então, não dão autorização. Se 
estivessem convencidos de que de fato não há nada de com pro
vável nas acusações dariam a autorização. O meu reparo 
é àqueles que são abertamente contra o impeachment . Exis
tem insinuações persistentes na imprensa quanto à mudanças 
de convicção ou, então, à utilização da falta de convicção 
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de alguns para levá-los a apoiar o governo pela concessão 
de favores e propinas. V.Ex~ há de concordar comigo. 

O Sr. Odacir Soares - Se fOrmOs nos debruçar, nós 
Senadores e Deputados, sobre todas as acusações que a iln
prensa faz relativamente a parlamentares do Governo e _da 
Oposição, o Congresso Nacional teria "se transformado hoje 
em uma grande comissão de_inquéritCi. Na própria CPI, tive
mos denúncias e acusações "!tê por telefonemas gravados e 
nem por isto consideramos que os· parlamentares envolvidos 
efetivamente foss_em corruptos. Em nenhum mOmento isto 
aconteceu. Se formos realmente considerar que todas as de
núncias publicadas na imprensa são verdadeiras, efetivamente 
o Congresso se trans{q_rmaria em uma- grande comissão parla
mentar de inquérito para apurar, como .está fazendo o Corre
gedor, esse tipo de denúncia ou para policiar ou fiscalizar 
atitudes de Deputados. Aliás, nãO: -_creiõ -que o Corregedor 
tenha. essa competência, 

O Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex• me permite uin apa-rte, 
nobre Senador? 

O SI<. FERNANDO HENRIQUJ!; CARDOSO 7 Coin 
muita honra, nobre SeD.ador Jutah_y :M:agalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Vejo que o Senador Odacir 
Soares está com a preocupação de dizer que V.E:xi está prejul
gando. Ninguém aqui ilo Senado está com essa preocupação 
de prejulgar. Vai chegar· o mom-ento- em que teremos _que 
ouvir a defesa do PrCSidente; mas,_~ómo disse V.E~,' Sua 
Excelência até hoje não se defendeU.-Na- medida em que 
apresente a defesa, vamos examinar a questão, para ·fazer, 
então. o nosso julgamento. Não há prejulgamento_ de nin
guém. o que houve até agora, de nossa parte, senadores 
da República, foi um debate de natureza política. No inoffiento 
em que nos transformarmos cm juízes, vamos ter que examinar 
a acusação e ~defesa para fazermos nosso julgamento~ 

O Sr. Odacir Soares- V. Ex~ me permite uni' aparte.? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Ou9o 
V. Ex\ nobre Senador. · - · 

O Sr. Odac;ir Soares - O Presidente Fernando Collor 
manifestou ~u desejo dé s~ ·defender perà-nte a cãlnaiá dÜs 
Deputados. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO --Ainda 
hoje Sua Excelência pode defender-se. O Presidente da Câma
ra dos Deputados ofereceu a tribuna ao Presidente ou ao 
seu advogado. 

O Sr. Odacír Soares - Eu rhe_--rcferi à ampla defesa. 
O Presidente da República não teve _essa__ oportunidade. Evi
dentemente, se essa m_atéria chegar <iÕ-Senad_o Fede-ral, ,não 
temos nenhuma dúvida legal de que Sua Exci:-Iêncíà ir~· defen
der-se. Quanto a isso, não temos dissensQes. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Se V. 
Exa não tem dúvida. por que me cob_ra Q_- direito de defesa, 
se so_u defensor ardoroso disso --:- e já 6 disse à. V. Ex~? 
A mim, foi-me .t-irado o direito de defesa. E -não fui ·o -único; 
também o Senador Mário Covas rião teve direito de def~sa 
quando foi cassado - e cassado por demQc::ratas de hoje! 
As vezes. olho os democratas em ·torno de mim e fico assus
tado, 

O Sr. Odacir Soares_- Esses democrat~s. V. 1;:~~ IJ9d~_rª 
encontrá-los no seu próprio Partido. · -

OSR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- No meu 
Partido, não. 

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

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Ouço 
o Senador Chagas Rodrigues. 

~O Sr. Chagas Rodrigues - V. Ex• já feZ referência à 
situação de muitos que foram atingidos arbitrariamente. V. 
Exa, que, naquela época, Tá era um ilustre professor, perdeu 
a cátedra, foi preso, exilado. Eu era vice-Iíder do líder Mário 
Çovas, e ambos fomos _cassados. Eu ainda fui impedido de 
reassumir o cargo de assistente jurídico do MinistériO da 
Fazenda, que, antes de ser Deputado, eu havia conquistado 
mediante concurso. Apesar de não termos tido oportunidade 
de defesa, e porque sofremos na cãrne, mais do que quaisquer 
outros, queremos que todos se defendam. Fala-se no direito 
de o Presidente da República defender-se. Sua Excelência 
tem não só o direito, mas o dever de defender-se. Quem 
é que acusa o Presidente da República'? Os mais ilusúes 
advogados e jornalistas. A Comissão Parlamentar de Inquérito 
ouviu acusações feitas por quem? Pelo irmão de Sua Exce
lência! Quanto ã defesa, é preciso respeitar a lei e a Consti
tuição. Eu disse isso na segunda-feira. Nos termos da nova 
Constituição, cabe ao Senado processar e julgar o Presidente 
da República nos crimes de responsabilidad e, enquanto as 
ConstituiçõeS anterioreS- diziam caber à Câmara o direito de 
processar, e de julgar procedente a acusação. Agora, não. 
A Câmara apenas autoriza o processo e o julgamento pelo 
Senado, que é _o órgão competente. Quanto à defesa, ela 
e:,::iste no processo e fora dele, Diante do que foi dito na 
Corriissão Parlamentar de Inquérito, S~a Excelência se defen
deu- oU tentOu se defender através de uma rede nacional de 
"televisão. Mas o lugar apropriado é o processo de impedi
mento, que será instaurado no Senado. Queremos que Sua 
Excelência se defenda, e bem. Não vejo como se possa ser 
amigo do Presidente e não querer que Sua Excelência se defen
da. Entretanto, para que Sua Excelência se defenda, é preciso 
que o processo seja instaurado no Senado, e, para isso, há 
uma condição prévia indispensável: que a Câmáta autorize. 
.Portanto,. a Naç_ão toda quer que a Câmara autorize o processo 
e o julgamentO:. Nós, aqui, iremos assegurar ao Presidente 
pleno direito de defesa para que Sua Excelência faça a defesa 
que fizer e que puder. V. Ex~ está certo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, pelo visto, querem que o Presidente 
venha se defender aqui; portanto, a· maioria deseja que a 
Câmara dos DepiJ.tados autorize o processo de impeachment. 
Eu não quero outra coisa; --só reitero que somos- nós neste 
momento - e termino dizendo isto - que estamos sendo 
julgadOs pelo País. Temos que tomar cada passo com muita 
precisão, com muita iriteiteza e com muita clareza. _ 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Alfredo CairÍpos - Almir Gabriel - Amir Lando -

Aureo Mello -César Dias -Dario Pereira - Dirceu Car
neiro - Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique Caídoso 
~Henrique Almeida -Humberto Lucena - Hydekel ~rei
tas - João Calmon - João França - Josaphat Mannho 
- Jutahy Magalhães -Maurício Com%- Ney Maranhão 
-Onofre Quinan _...; Ronald_o Aragão - Ruy Bacelar. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sob-re a me
sa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 19 SecretáriO. 

São lidos os seguintes: 

SGMIP n' 1379 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Mauro Benevides 

Brasüia, 17 de setembro de 1992 

DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de comunicar a· Vossa Excelência, em 

atenção ao OF. PSDB/1/N' 350/92, da Liderança do PSDB, 
a indicação do Deputado Artur da Távola, para integrar, como 
titular, a Comissão Especial Mistã destinada a ''elaborai os 
modelos de forma e sístema de governo a serem- utilizados 
no plebiscito previsto no Ato das Disposições Constituições 
Transitórias", em substituição ao Deputado Jutahy Júnior. 

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

LIDERANÇA DO PARTIDO 
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT 

Ofício· n' 370192 
Brasflia, 24 de setembro de 1992 

A Sua Excelência o Senhor 
Sen-ador Mauro Benevides 
DD. Presidente do Congresso Nacional 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o Senhor 

Deputado Beraldo Boaventura para integrar, como membro 
titular, em substituição- à- Senhora Deputada Lucia Braga, 
a ComissãO Parlamentar Mista de Inquérito ''destinada ã apu
rar a verdadeira situação do Sistema Financeiro de Habita
ção". 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos 
de consideração e apreço. Deputado Eden Pedroso, Líder 
doPDT. . . 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Serão feitas 
as substituiÇões solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me
sa, projeto que será lido pelo Sr. 1 ~SeCretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 141, DE 1992 

Modifica o art- 109 da Lei n• 5-682, de 21 de julho 
de 1971, para dispor sobre a imunidade tributária dos 
partidos políticos, e vedar-lhes a isenção de impostos 
na importação de veículos automotores. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 109 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos 

(Lei n• 5.682 de 21 de julho de 1971) passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 109. Os partidos políticos, inclusive suas 
fundações, são imunes a impoStos que tenham por fato 
gerador o património, a renda ou serviços, atendidos 
os requisitos fixados no art. 14 do Código Tributário 
Nacional (Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966). 

Parágrafo único. Os partidos gozarão de gratui
dade na publicação de atas das reuniões convocatórias 
para funcionamento de órgãos, de documentos relati
vos à vida jurídica e financeira e de editais, súmulas 
ou pequenas notas informativas, na imprensa oficial 
e emissoras de rádio e televisão de propriedade da 
.União; dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, existentes na cidade onde tiverem sede seus ór
gãos de:: deliberação e direção, de:: acordo com instruções 
a serem baixadas pelo Tribunal SuperiOr Eleitoral." 

Art. 2"' A isenção ou redução do Imposto de Impor
tação e Imposto sobre Produtos Industrializados, de que tra
tam o art. 29 , inciSO I, alínea b, e o art. 39 da Lei n<.> 8.032, 
de 12 de abril de 1990, restabelecidos pelo art. 1•, inciso IV, 
da Lei n~' 8.402, de 8 de janeiro de 1992, não se aplicam 
às importações de veículos automotores em geral (automóveis 
de pasSageiros, jipes, caminhões, caminhonetes e assemelha
dos) quando realizadas por partidos políticos, iiidusive suas 
fundações. 

A.rt. 39 A presente Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação . 

A importação de automóveis de luxo, sem o pagamento 
dos impostos correspondentes, por determinadas organizações 
partidárias, a nível municipal ou estadual, vem sendo noticiada 
pela imprensa, nos últimos dias, como indícios-de fraude fiscal 
e estelionato. 

O fato escandaliza a sociedade brasileira, cada vez mais 
reclamando da escassez ou precariedade dos serviços públicos, 
que caberia ao Estado prestar a contento, o que não ocorre, 
inclusive, porque são minguados os recursos tributários arreca
dados. 

Tudo isso vem sendo averiguado pelas autoridades poli
ciais e f:,tZendárias, bem como pelo MiniStério Público, que 
haverão de colher as provas e responsabilizar os infratoreS. 

O que não se pode é utilizar os partidos políticos -
pessoas jurídicas de direito privado, destinadas a assegurar 
a autenticidade do sistema representativoy no intereSse do 
regime democrático, e a defender os direitos humanos funda
men~ais, definidos na_Constituiçáo (CF art._2<.> daLei Orgânica 
dos Partidos Políticos, c/c art. 17 da CF/88) - para proveito 
pessoal ou de terceiros, à custa do erário público, que acaba 
120~ cobrir tais rombos de arrecadação aumentando a carga 
tributár_ia _sobretudo dos assalariados, já reconhecidamente 
sobretaxados. 

Inobstante se reconheça a carência de uma reforma pro
funda na nossa legislação partidãria, este escândalo de fraude 
fiscal envolvendo partidos políticos está a exigir que se ajuste, 
sem mais delongas, a vigente Lei Orgânica (n' 5.682, de 21 
de julho de 1971) às dispdsições da Constituição de 1988, 
sobre imunidade fiscal dos partidos e suas fundações (CF, 
art. 150, VI, c), e aos requisitos do Código Tributário Nacional 
(art. 14 da Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966), que 
é lei complementar em sentido material, embora não formal 
(CF, ªrt. ~46. II). 

A par disso, é ilecessário adequar 3 legislação específica 
sobre isenção ou redução de impostos incidentes na impor
tação de automóveis e outros veículos, realizadas por partidos 
políticos, adaptando-a às novas exigências reclamadas pelo 
iriteresse público e pela sociedade, a fim de evitar abusos, 
que acabam por denegrir todas as organizações partidárias 
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e minar, ainda mais, a confiança dós Cidadãos nas instituições 
democráticas. 

É o que propõe este ProJeto -de Lei que apre~ntamos, 
na certeza de que será aColhido e até aperfeiçoado, com a 
maior brevidade, pelos preclaros Parlamentares. 

Sala das sessões, 24 de setembro de 1992. - Senador 
Mário Covas. -

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 5.682, DE 21 DE JULHO DE 1971 

(Texto consolidado) 

Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Naci_o:nal_decreta e eu sa.ncio

no a seguinte Lei: 

······Art~íà9:~~Õ~··p·~;fido~g~zafã~··l;~Çã~~~dt;·i;p~t~ 
de qualquer natureza e de gratuidade na publicação de atas 
das reuniões con:vocatórü,1s para funcioname-nto de 6rgãos, 
documentos relativos à vida jurídica e financeira, e editais, 
súmulas ou pequenas notas informativas ila imprensà oficial 
e emissoras de rádio e televis~o de propriedade da União, 
dos Estados e Municípios-, existentes na cidade onde tiverem 
sede seus órgãos de deliberação e direção, de acordo com 
instruções a serem baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

, • • • • 00 •• • • • •• o• ••• u•~•·•~••~ • • • • oo••••H" •• ••• •~••••~ •• •• •••~~-·~ 1 

LEI N• 8.032, DE 12 DE ABRILDEi990 

Dispõe sobre a isenção ou r~~ção de impostos de 
importaçãoe dá outras providências. 

.................. ••••••• ......... ou ••••.•••••• ~.:-:_';'_":___'! • ..,.~-· •• -~.-~;.::.:::~·~~-'_} 

Art. 29 As isenções e reduções do Imposto sobre a Im
portação ficam limitadas, exclusivamente: 

I - às importações realizadas: _ . . . . , _ 
:-' oela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos 

Terri· úos, pelOs Municípios e pelas respectivas autarquias; 
lt) pelos partidos políticos e pelas lnsl:itUições de educa-

,. .. v ou de ass~~ên~i~_~cial; __________ --,-__ -c --=--

'• • ..... ·• ................. ·-· ··---·---- .•••.•• • • ··~·,.. ~ ·~rr ••• ~A~··.,._ .... _.,-:----.-

Art 39 Fica assegurada a isenç_ã.o-Ou rectúção do IniPoS- -
to sobre Produtos Industrializados, conforme- o ·caso: 

I -nas hipóteses previstas no artigo 29 desfa LeC -desçle 
que satisfeitos os requisitos e condições exigidos para a conces
são do benefício análogo relativo ao Imposto sobre a impor-
tação; · · 

II-nas hipóteses de-tributação especial de bagagem ou 
de tributação simplificada de remessas postais e enComendas 
aéreas internacionais. · · · 

IV- isenção e redução do Imposto de Importação e Im
posto sobre Produtos Industrializados, a que se refere o art. 
2<?, incisos I e II. alíneas a a f, h e j e o art. 39 da Lei n9 
8.032, de 12 de abril de 1990; 
~·••• ••• •••··~· •••••••••••••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~~u 

(A Comissão de Assuntos Económicos- Decisão 
terminativa.) -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O projeto 
lido será publicado e remi!Udo à corníSSão competente. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 716, DE 1992 

Requeiro, nos termos regimentais, seja solicitado ao Ex.
~~_\eJufs~iJl:lo S~Jlhc;>r. MiniStro das _Minas e_ Energia se digne 
endaminhar a ést3. Casa aS_ infoi:maçÕes e -os dados a seguir 
discriminado, referentes à gestão da Petrobrás e suas empresas 
controladas, os quais se destina a complementar o quadro 
fornecido por aquela estatal em decorrência de requerimento 
anterior, de minha iniciativa~ aprovado pela Mesa do Senado, 
sob o n• 571/92. Requer-se: · · 

1. Com valores atualizados em dólares norte-aMerica
nos, esclarecer: 

-_ 1.1. Quanto custou à União re~dquirir o controle acio
nário da Petrobrás em 1962e 1971, explicando como se concre

--"tizaram aquelas perdas de controle e conió -se -feZ a ie.Coril-
posição; · 

1.2. O total dos desembolsos da Uni~9 para integra
lização de capital da Petrobrás desde a fund~ção até 31-12-91, 

-incluindo reinversões; _ _ 
1.3. Quanto a Petrobrás arrecadou, de 1953 a 31-12-91, 

-~a v_enda dos 49% (quarenta e nove por cento) das ações 
do seu -cOntrole acionár"ío -para pessoas físiCaS e jurídicas; 

1.4. Quais os vinte maiores acionistas, pessoas físicaS 
e juridicas da Petrobrás, com exclusão da União; 

1.5. Participação acionária da União na Petrobrás, dis
ctimi_n~ridq _o_ tçital _c!~s _a,ç_Q~ê _ q~9!ºá~~s_ e _ _pre{erênciais em 
31-9-1992. .. - -

:1.. Sobre dividendos: 
2.1. Montantes, em dólares norte-americanos, pagOs à 

União nos exercícios de 1972, 1974 e de 1976 a 1991, espefici
fiCando as datas de recolhimento ao Tesouro Nac~onal e as 
rubricas do recolhimento;~ 

2.2. Esclarecer a rubrica. "Reserva Especial" constante 
das observações relativas aos dividendos de 1976, no total 
de US$26.786,910.56. conforme dados fornecidos em decor-
rência do RequerimeÍlto ·n'?- 571192; - -

----··-·---LEÚ·i;-8-.4iii;-oE_S_DEJANEIROJJi:l!9~i:-::."'"'·' B. Idem em relação à rubrica"IRLL", na coluna de 
observações sabre dividendo de 1991. 

Restabelece os incentivos fiSCllis que menciona e 3. Em dólares norte-americanos, informar: 
dá outras providências. 3.1. Valor e volume em m3 dos estoques de petróleo 

O Presidente da República nacionp.l, petróleo itnportado e álcool combustível em 31~8-92; 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sando~ 3.2. Receita ,da exportação de gasolina de 1981 a 1991. 

no a seguinte Lei: 4. Em cruzeiros correntes informar: 
Art. 1<? São restabelecidos os seguintes irii::eiltivos fiS:- 4.1. Montante das dívidas e dos créditos da Petrqbrá.s 

cais: em 31-8-92, discriminando os maiores credores e devedores; 
,-- ._ 4.2. "A receita total da ,Petrobrás, contrOladas e coliga-

······i·=·ii~~~fi~Ó~·i-~~j~õtt-~Çã~-d~~~;~~~~~~~-d~~~;;giiitis-' das nomes de agosto de 1992; -
aduaneiros especiais de que trata o art. 78, iqciSos r a III, 4.3. Desembolso total no mês de agosto de 1992, da 
do Decreto-Lei n<? 37, de 18 de novembro de 19?<J; Petrobrás, controladas e coligadas, com a folha de pagamen-

t~s, discriminando encargOs sOciais·; _ · 
-: • • • • oo• • • •• "-" • • • ••-• • • no •• • • "'"' • '••*"•• o •••••• • • •• • • • o • o~ "•'" •• • • •••" •_• , 
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4.4. Desembolso total da Petrobrás, controladas e coli
gadas para a Petros em agosto de 1992. 

5. Em relação aos preços de combustíveis: 
5.1. Parâmetros em que se baseia a Petrobrás para e_sta

belecer os preços de venda da gasolina, óleo diesel, querosene 
de aviação, G LP e álcool; 

5.2. Como justific-a a Petrobrás o preço de venda, da 
gasolina e diesel no Brasil, superior aos de países como Esta
dos Unidos, Canadá. Chile, México, Argentina, Venezuela, 
Austrália e Arábia SaUdita. 

6. Discriminar os estados e localidades em que servem 
os 52.306 empregados da Petrobrás, consoante informado ao 
Senado_. 

7. Informar o montante em dólares norte-americanos· 
em investimentos e o prazo requerido para que a produção 
nacional de petróleo se ajuste ao consumo atual de 65,554.161 
rn3/ano. 

8. Informar as principaiS- causas de descapitalizaçãO -da 
Petrobrás e subsidiárias. 

Justificação 

Coni o objetivo de se formar um quadro transparente 
da atuação da Petrobrás, como gestora das atividades monopo· 
lizadas objeto dos incisos I a IV do artigo 177 da C.F.,foi 
encaminhado _aquela holding estatal, por nOssa iniciativa, o 
Requerimento de Informaç6es n'-' 571/92. 

De posse dos dados tão prontamente fornecidos, perce
be-se a existência de alguns ~'claros'' na composição do quadro, 
motivo pelo qual voltamos a solicitar os dados complementares 
ora objeto deste requerimento. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1992. -Senador 
João Rocha. 

(A Comissáo Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri· 
menta lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do Regimento Interno. 

Sobre a me-sa, recjuerimento que será lido pelo Sr. 1'-' 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 717, DE 1992 

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício de ·prévia distribuição de avulsos para 
o Projeto de Lei do Senado n'-' 173, de 1991, de autoria do 
Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de 
imprensa, de opinião e de informação, 4isciplina a responsa
bilidade dos meios de comunicaçã·o, ·e dá outras providências, 
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das S"'isÕes, 24 de setembro de 1992. - Gerson 
Camata. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, a matéria a que se refere figUrará na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'-' 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 718, DE 1992 

Requeii'o 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 período compreendido entre os dias 25 de 

- setembro a 2 de outubro do ano em curso, tendo em vista 
viagem ao Estado da Paraíba, quando participatei de inaugu
rações de obras públicas naquele Estado da Federação. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1992. - Senador 
Raimundo Lira Presidente da Comissão de Assuntos Econó
micos do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviâes) · Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do disposto no Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l-
Secretário. . 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 719, DE 1992 

Requeiro, nos termos do art. 43, inCiso II, do Regimento 
Interno, licença para afastar-me dos trabalhos da Casfl., no 
período compreendido entre os dias 28 de setembro e 2 de 
outubro do corrente ano. 

Sala das Sessões •. 24 de setembro de 1992. - Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) · Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do disposto no Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento _que será lido pelo Sr. l
Secretário. 

É lido e aprovado o s<."'..guinte 

REQUERIMENTO N• 720, DE 1992 

Requeiro, seja considerada como licença autorizada nos 
termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, minha 
ausência de Brasília, nos dias 25 e 28 do corrente, para como 
Secretário-Geral do Partido da Frente Liberal no Estado de 
Sergipe, participar do processo _eleitoral nos municfpios no 
próximo pleito e comparecer ao ato público de instalação 
do Pólo Cloroquímico de Sergipe jutlto com o Governador 
João Alves Filho. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1992. - Senaçlor 
Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada~ nos termos 
do disposto no Regimento Interno. --

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

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

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 721, DE 1992 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim do que as matérias 
constantes dos itens no;-s 6 e 1, sejam submetidas no Plenário 
em penúltimo e último lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1992. :- Gerson 
Camata. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, fka concedida a inversão solicitada. 

Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 40, DE 1992 
(Em regime de urgência, nos terinós do 

art. 336, c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 40, de 1992 (n•2.629/92;na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal_Sg.perior do Trabalho, que 
altera a composição e a organização interna do Tribunal 
Regional do Trabalho da 15~ Regiãcr;-·oom sede em 
Campinas (SP), e dá outras pr.-..vidências, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 18 do corrente. 

Passa-se ã votação do projeto, em turno único. 
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• 40, DE 1992 

(n' 2.629/92, na Casa de origem) 

(De iniciatiVa do TribUnal Superior 'do Trabalho) 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região, com sede 
em Campinas - SP, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O Tribunal Regional do Trabalho da 15• Re

gião, com sede em_Campinas-SP. terp. sua composição aumen
tada para trinta e seis Juízes, sendo viD.te e quatro Togados 
Vitalícios e doze Classistas Tempõrários, respeita-da a paridade 
da representação. 

Parágrafo único. Dos cargos de Juízes Togados Vitalícios 
constantes deste artigo, dezesseis são destinados à magistra
tura trabalhista de carreira, quatro à representação da Ordem 
dos Advogados do Brasil e quatro à representação do Minis
tério Público do Trabalho. 

Art. 29 Para atender à composição a que se· refere o 
artigo anterior, são criados os seguintes cargos e funções de 
Juiz: -

I- nove cargos de Juiz Togado Vitalício, a serem provi
dos em consonância com o artigo 115 da Constituição Federal; 

II- quatro funç_õe_s de Juiz Classista Temporário, sendo 
duas para representante dos empregados e duas para represen
tante dos empregadores. Haverá um suplente para cada Juiz 
Classista Temporário. 

Art. 39 O provimento dos cargos e funçõeS de Juiz pre
vistos no artigo ãnterior obedecerá ao que dispõe a Consti

-tuição Federal e a legislação pertinente. 
Art. 49 Dentre os JufzesTogados Vitalícios dois exerce

rão as funções de Presidente e V ice-Presidente do Tribunal 
e dois as funções de Correg~dor e Vice-Corregedor Regional, 
respectivamente, e serão eleitoS na forma regimental. 

Art. 5~ Além do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial 
equivalente, o Tribunal Regional do Trabalho da 15" Região 
será dividido em Turmas e terá pelo menos uma Seção Espe
cializada, respeitada a paridade da representação classista. 

§ 19 O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre 
o número de Turmas e Seções Especializadas, sua competência 
e funcionamento, neste incluída a composição do_ órgão, res
peitada a paridade da representação classista. 

§ 29 Na hipótese de serem çri_adas mais de uma Seção 
Especializada, apenas para uma delas serão distribuídos os 
proce~~os de Dissfdio Coletivo de natureza económica e/ou 
jurídiCa. -

§ 3? O JuiZ Presidente e o Vice-Presidente participarão 
dos julgamentos dos DiSSídios "Coteti_vo_s de natureza econô
rniç_a _e/ou jurídica. Presente o Juiz Presidente, a ele caberá 
preSidh a sessão de.julgamento. 
- §_ 4~' Os Juízes da Seção ou Seçõe_s Especializadas serão 

substituídos,, nos casos previstos em lei e no Regimerito Inter
no, por Jufzes integrantes das Turmas, observada a paridade 
da representação classista. 

§ 59 Ficam extintos os Grupos de Turmas em que se 
divida o Tribunal, cabendo à Seção ou Seções Especializadas 
que os sucederem a competência residual para julgar as Ações 
Re_scisórias propostas contra as decisões por eles proferidas. 

Art. 6" Ficam criados os cargos de Assessor_ de Juiz, 
db Grupo-Direção e Assessoramento Superior, Código TRT
DAS-102, e os cargos de Diretor de Secretaria, Código TRT
DAS-101, conforme especificados no anexo I desta lei. 

- § 19 Os cargos de Assessor de Juiz, privativos de Bacha
rel em Direito, serão preenchidos mediante livre indicação 
dos magistrados junto aos quais forem servir. - -

-§ 29 A classificação dos cargos de Direção e Assessora
men~o Superior. na ~cala de níVeis do respectivo grupo, far
se-á por deliberação do Pleno do Tribunal ou do Órgão Espe
cial, observada a legislação vigente. 

Art. 79 Ficam cri3dos no Quadro Permariente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 15• 
Região os cargos de Atividades de Apoio Judiciário, conforme 
especificados no anexo II desta lei, a serem providos na forma 
estipulada na Lei n•8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime 
Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias 
e das-Fundações Públicas Federais). 
- Art. 8f' As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão por conta das dot_ações orçamentárias próprias da 
Justiça do Trabalho. · 

Art. 99 Esta. lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições_ em contrário. 
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ANEXO-I 

ui 11° ) de de 1992 

TRIBUNAl. REGIONAL DO TRABALHO DA 15" REGI.ii.O 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARI.A 

CARGOS EM COMISSÃO 

"---
NúM. DENOMÜIAÇÃO CÓDIGO GRUPO 

Direção e 13 Assessor de juiz TRT-15•-DAS-102 

Asscssoramento 4 Diretor de Secretaria TRT:;lS•--DAS-101 
superior -
código TRT-15• 
DAS.-lOO 

-

ANEXO- II 

Lel11.. , de de 1992 

TRIBUNAL REGIO~IAL DO TRABALHO DA 15" HEGIÃO 

QUADRO l'ERMANE:'iTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

GRUPO ilúM. -
CÓDIGO CLASSES E J CATEGORil.S 

FUNClONAlS REFERENCIAS 
Atividad(Ú;- -deiTéCIÜCO _ 26 1'RT-15 • -AJ A NS-10 a NS-15 
Apoio Judiciário - 021 B liS-16 a NS-21 
~Judiciário -I (Nível Esp. NS-22 a NS-25 
Cód. Superior) 
TRT-15•-AJ-020 

Auxiliar 52 'rRT-:-15' -AJ A NI-24 a NI-27. 
Judiciário - 023 l3 NI-28 a NI-31 

(Nível Esp. NI-32 a NI-35 
Intermediá 
rio) 

A tendente 26 TRT-15'-AJ -~ NI-24 a NI-27 
.Judiciário - 025 ll. NI'-28 a NI-31 

(Nivel Esp. NI-32 a NI-35 
Intermediâ 
rio) 

Agente de 26 TRT-15'-AJ A NI-24 a NI-27 
Segurna-ça -023' B NT-28 a NI-31 
Judiciária (Nível Esp. NI-32 a NI-35 

Intermediá 
rio) 

--- ·- -·-· 

I 

' 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 3: 

PROJETO PE LEI PA CÂMARA N' 46, PE 1992 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, "c", do Regimento Interno) 

Discussão, em_ turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 46, de 1992 (n'2.627/92, na c-asa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
altera a composição e a organizaçãO interna-do Tribuo_a_l 
Regional do Trabalho da 10• Região, com sede em 
BrasíliaRDF. e dá outras providências. (Dependendo 
de Parecer). 

COncedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo 
para proferir o parecer. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- PF. Para proferir 
parecer.)- Sr, PresiQente. Srs, Senadores: 

Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câm;:l-
ra n» 4ó, de 1992~ de iniciativa do Tribunal Superior do Traba
lho, e jfUe tem por objetivo ampliar a composição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 10• Região, com sede em Brasilia, 
Distrito Federal, criando 3 (três) cargos de Juiz Togado Vita~ 
lícfo e 2 (duas) funções de Juiz Oassista TemporáriO, sendo 
uma para representante de empregado e outra para represenM 
tante dos empregadores, além de um suplente para cada Juiz 
Classista Temporário. 

Assim, a atual composição que é de 12 (doze) membros 
- 8 Juízes Togados Vitalícios e 4 Juízes Classistas TempoM 
rários- passa a ser de 17 (dezessete) membros- 11 Juízes 
Togados Vitalícios e 6 Juízes Classistas-Temporários. 

Pos 11 (onze) cargos de Juiz Togado, 7 (sete) são desti
nados à magistratura de carreira. 2 (dois) à representação 
dos advogados e 2_ (dois) a membros do -MihiSTérió Público 
do Trabalho. 

Quanto a esse aspecto. a proporcionalidade de 1/3 de 
Juízes Classistas para 2/3 de Juízes Togados (art. 115, caput 
da C.F.). a paridade na representação classista (art. 113 da 

C.F.) e a proporcionalidade entre_Juízes Togados de carreira 
e o quinto reservado a advogados e membro~ do Ministério 
Público do Trabalho (arts. 94 e 115, II, da C.F.) estão em 
obediência às regras específicas no que concerne à composição 
dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

O Projeto prevê que- além do Tribunal Pleno ou do 
órgão Especial equivale, o TRT em tela será dividido em 
Turmas e terá pelo menos uma Seção Especializada, respeiM 
tada a paridade da representação Classista, com competência 
e funcionat'nentó definidos no seu Regimen:tõ-ihterno, s.endo 
que, em ocorrendo a criação de mais de uma Seção EspeciaM 
lizada, apenas para uma delas serão distribuídos os processos 
de Dissídio Coletivo de natureza económica ou jurfdica. 

Conforme bem explicífa a.- Exposição de Motivos do SeM 
nhor Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
"o Projeto-deMlei mantéin o que consta do _artigo 69 da Lei 
ne 7. 701, de 21 de dezembro de 1988, publicada no P.O. U. 
de 22 de dezembro de 1988, que determina a especialização 
de um único Grupo de 11.1rmas, agora Seção Especializada, 
para o julgamento de Dissídios Coletivos. Na hipótese de 
o Tribunal Regional optar pela criação de apenas uma Seção 
Especializada, esta terá a competência para Dissídios Cole
tivos e Dissídios Individuais. A competência para uma única 
Seção Especializada, no que concerne aos Dissídios Coletivos 
de natureza econômica e/ou jurídica de interpretação de norM 
ma legal ou cláusula de instrumento normativo é salutar~ pois 

preserva-se a uniformidade da função normativa dos Tribunais 
do Trabalho". 

~Pela proposição em exame também são criados 9 (nove) 
cargos em comissão, sendo 6 (seis) dê Assessor de Juiz, código 
PAS-101, bem assim 50 (cinquenta) cargos de atividades de 
apoio judiciário no quadro permanente de pessoal da Secre
taria. 

Por Iirri, transforma ã.s- ciricõ a tu ais Juntas de Conciliação 
e Julgamento de Taguatinga em Juntas de Conciliação e JulgaM 

-mento de Brasília-DF. 
É fato público e notório a situação de deficiência el!! 

que se encontra a Justiça do Trabalho em todos os quadrantes 
do País, inclusive de segunda instância, impotente que está 
para a prestação jurisdicional a tempo razoável, sobretudo 
após a definição da sua competência para decidir, também, 
questões de servidores públicos, com o que viu em muito 
aumentada a massa de jurisdicionados. Por isso, sua reestrutuM 
ração, via de ampliação do quantitativo de seus membros 
e -servidores, tal co_mo proposto para o Tribunal Regional 
do Trabalho da 10~ Região, é de fundamental importância. 

Assim, preenchidos que-se acham os requisitos constitu~ 
cionais de admissibilidade da matéria em razão da compe
tência legislativa da União (art. 21), da atribuição do ConM 
gresso Nacional (art. 48) e da iniciativa exclusiva do Tribunal 
Superior do Trabalho (art. 96, II), somos pelo reconhecimento 
da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
projeto, bem assim, quanto ao mérito, pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Passa~se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não ha_vendo 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-o E LEI DA CÁMARA N• 46, DE 1992 

(o• 2.627/92, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Altera a composição e a organização interna do 
TribunaiRegional do Trabalho da 1&' Região, com sede 
em Brasília~ DF, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. Je O Tribunal Regional do Trabalho da 10• Re

gião, com sede em Brasília-DF, tem sua composição .aui?~n
tada para dezessete Juízes, sendo onze Togados yttahcxos 
e seis Classistas Temporários, respeitada a paridade da repre
sentação. 

Parágrafo único. Dos cargos de Juízes Togados Vitalícios 
constantes deste artigo, sete são destinados à magistratura 
trabalhista de 'carreira, dois à representação da Ordem dos 
Advogados do Brasil e dois à representação do Ministério 
Público do Trabalho. 

Art. 2? Pa·ra atender à composição e que se refere o 
artigo anterior, são criados os seguintes cargos e funções de 
Juiz: 

I- três cargos de Juiz Togado Vitalício, a serem providos 
em consonância com o art~ 115_ da Çonstituiçãq Federal. 
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II- duas funções de Juiz _Ciassista Temporário, sendo 
uma para representante dos empregados e urna para represen
tante dos empregadores. Haverá um suplente _para cada Juiz 
Classista Temporário. 

Art. 39 O provimento dos cargos e funções de Juiz pre
vistos no artigo anterior obedecerá ao que dispõe a Cõnsti
tuição Federal e a legislação pertinente. 

Art. 4~ Dentre os Juízes Togados Vitalícios dois exerce
rão as funções de Presidente e Vice-Presidente do Tnbunal, 
e serão eleitos na forma regimentaL 

Art. 5' Além_ do Tribun~l Pleno, o Tribunal Regional 
do Trabalho da 10~ Região será dividido em. Turmas e terá 
pelo menos uma Seção Especializada, respeitada a paridade 
da representação classista. . 

§ 1' O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre 
o número de Turmas e Seções _Especializadas, sua competência 
e funcionamento, neste incluída a composição do órgão, res
peitada a paridade da representação classista. 

§ 2<? Na hipótese de serem criadas mais de uma Seção 
Especializada, apenas para uma delas serão distribuídos os 
processos de Dissídios Coletívos de n:ature:za econô_pl~~ e/ou 
jurídica. _ 

§ 39 O Juiz Presideri:te e o Vice-Presidente participarão 
dos julgamentos dos Dissídíos Coletivos de natureza econó
mica e/ou jurídica. Presente_ o Juiz Pre~idcnte, a ele caberá 
presidir a sessão de julgamento. 

§ 4' Os Juízes da Seção ou Seções Especializadas serão 
substituídos, nos casos previstos em lei e no Regimento Inter
no, por Juízes integrantes das Turmas_, observada a paridade 
da representação classista. 

Art. 6-ç. Ficam criadÓs os _Gargos de Assessor- de Juiz 
do Grupo~Direção e Assessoramento·Superior, Código TRT-
DAS-102, e os cargos de Diretor de Secretaria, Código TRT
D AS-101, conforme ie:specifiC:ados no anexo I desta lei. 

§ 1~ Os cargos de Assessor_de Juiz, privativos de Bacha
rel em Direito, serão preenchidos mediante livre indicação 
dos magistrados junto aos quais forem servír. 

§ 29 A classificação dos Cargos de Direção e Assessora
menta Superior, na escala de níveis do respectivo grupo, far
se-á por deliberação do Pleno do Tribunã.l, observada a legisla
ção vigente. 
. Art. 7~ Ficá.m criados no Quadro Permaflente de Pes

soal da Secretaria do Tribunal RegiOnal do Trabalho da 10• 
Região os cargos de Atividade de Apoio Judiciário, conforme 
especificados no anexo II desta lei, a sereJ.ll providos na forma 
estipulada na Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime 
Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Aptarq!Jias 
e das Fundações Públicas Federais). 

Art. 89 As 3~, 4~-, s~, 6~ e 7~ Juntas de Conçiliação e 
Julgamento de Taguatinga passam a constituir as: 16~, 17\ 
18~, 19~ e 20~ Juntas de Conciliação e Julgamento de ~raS11ia
DF, com jurisdição em toda a área territorial do Distrito 
Federal. 

-Art. 99 As despesas decorrentes da aplicaçãO desta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da 
Justiça do Trabalho. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de Sua publi
cação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO -I 

, de de 1992 

TR!BUSAL RCGlO:'\.U. DO TRAllALilO DA 10' HEGJ.i.O 

Qt:A l' ""'\ PER\ IA\ E:-;T[ !)E r ESSOAL DA SECRETA RL\ 

CARGOS E!'. COMISSÃO 

GRUPO ~~úr:, 1·-- - .... DENOl-:Jl;I,ÇÃO 
~D-:-i_r_e--ç--a"'--=-o-c ____ l G[Assessor de juiz 

Assc.ssorar;1en~o ~~~ 3 iiDire·tor de Secretaria 
Guperior -

;código 'lRT-10 • 
lnll.~-100 

CÓDIGQ I 
----------CC"'~-· 

TRT-10\l-DAS-102 

TRT-10' -D.l>.S-101 
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Le!n• , de de 1992 

TRIBUNAL REGJO?\AL DO Tfl,O,.!:AL!IO DA lO" REG!ÃO 

QUADRO I'EIL\IA!'\E:\TI; DE PESSOAL DA SECRETARIA 

·GRUPO CATEGORIAS !I UM. 
FUNCIONAIS 

-- -~--

l•t i v idades de Técnico 10 
Apoio ,Judi ciár·io 
Judiciário -
Cód. 
TRT-10'-AJ-020 

Auxiliar I 20 
Judiciário I 

' A tendente 
I 

10 
Jud"iciário 

1-.gente de 10 
Segura;1ça ,. 
Judiei ária I 

I 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 4: 

PROJETO I>E LEI DA CÂMARA N' 54, DE 1992 
(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, "c", do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tíniOO, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 54, de 1992 (n' 1.956/91, na Casa de origem), 
de inici:itiva do Ministério Público Federal, que dispõe 
sobre os cargos de carreira do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios e dá outras providencias. 
(Dependendo de Parecer.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo 
para proferir o parecer. -

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. S-enadores: 

Vem a exame da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, desta Casa Revisora, o Projeto de Lei da Câmara 
n' 054, de 1992, que telri por objetivo crfar, no_ quadro do 
Ministério Público do Distrito federal e tenitórios, dez cargos 
de Procurador de Justiça. -

A proposta é de iniciativa do Procurador-Geral da Repú
blica, com fundamento no art. 127, § 2~", da Constituição Fede-

' 
-

CÓDIGO CLZ~SSES E 
RF:FERENCIAS -- .. 

TRT-10•-AJ A ~;s-10 a NS:--15 
- 021 B NS-16 a NS-21 
(Nível Esp .. NS-22 a NS-25 
Superior) 

ITRT-10 < -AJ A NI-24 a NI-27 
- 023 1B !;I-28 a NI-31 
{l<ivel IEsp. NI-32 a NI-35 
Inter:rr.ediZí 
rio) 

TRT-10•-AJ A NI-24 a !II-27 
- 0251B lli-28 a NI-31 
(Nível Esp. lU-32 a NI-35 
Intermediá 
rio) 

TP.T-10•-AJ ·A NI-24 a NI-27 
-023 IB NI-23 a NI-Jl 

rNÍ'/el iEsp. NI-32 a Nl-351 
Interlilediâ I 
rio) 

ral, tendo sido aprovada pela Câmara dos Deputados seM 
emenda. 

A justificação ressalta que _a criação dos cargos constitui 
medida de efetiva necessidade, reclamada em face, principalR 
mente, de dois fatores. Informa que o primeiro deles diz res
peito ao acréscimo de atribuições do Ministério Público, decor
rente da Constituição de 1988. O seguildo, resulta da Lei 
n' 8.185, de 14 de maio de 1991, que prevê o. aumento dos 
órgãos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territó
rios e a criação de novas varas na Justiça de Primeira Instância 
do_ Distrito Federal, obrigando o Ministério Público a buscar 
o apatelhamento indispensável ao desempenho de suas atri
buições junt,., à nova organização judiciária implantada. 

Aduz y_oe "embora desejável, a propositura de uma orga
nização adequada ao Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios, no momento, revelaRse inoportuna, uma vez 
que pende de apreciação nessa Casa o Projeto de Lei Comple
mentar n9 69/89. objetivando estabelecer as normas de organi
zação do Ministério Público da União. Contudo, a aliança 
de ambos os fatores acima já expostos torna imperiosa a pro
posta ora encaminhada, visando precipuamente a criação de 
novos cargos, por necessária ao desempenho das funções mi
nisteriaís junto ao segundo grau de jurisdição". 
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Em face das informações prestadas e do exame do te~to 
da proposta, entendemos que nada há a objetivar sobre sua 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

No pertinente ao mérito, a medida alvitrada par-eci Opor
tuna e conveniente, para garantir a capacidade do Minfstério 
Público do Distrito Federal de cumprir sua relevante missão. 

Diante do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do_ Pr9jeto de Lei da Câmara n~ 54, de 1992. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votaçãO. - . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiranl permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 54, DE 1992 

(n' 1.956/91, na Casa de origem) 

(De iniciativa do MinistériO Público Federal) 

Dispõe sobre os cargos da carreira do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1<:> Ficam criados, no quadro do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios, dez cargos de Procuradores 
de Justiça. 

Art. 2• As despesas decorrentes do disposto no art. 1• 
desta lei correrão à conta do Orçamento do MinistériO Público 
do Distrito Federal e Territórios. -

Art. 3<:> Esta lei entra em vigor na data de sua PUbli
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em co:ritrário. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 5: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 70, DE 1992 
(Em regime de urgência, noS termos do 

art. 336, "c", do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmaran'70, de 1992 (n'2.717192, na Casa de origem), 
de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, que dis
põe sobre··a CompOsição e a competência do Conselho 
da Justiça Federal. (Dependendo de Parecer.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho, 
para proferir o parecer. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, devo esclarecer, de_princípio, 
que, como Relator, ofereci o parecer à Comissão. Se nela 
não foi aprovado, no devido tempo, culpa não me cabe. 

Atendo, porém, à solicitação de V. Ex•: 
Relatório 
1 - O presente projeto de lei, aprov3:do na,_ Câmara 

dos Deputados, .. dispõe sobre a composição -e a Cõmpeténcia 
do Conselho de Justiça Federal". 

2-Pr9põe a alteração da composição e da co'rnp~têri~ia 
doa Co_nselho de Justiça Federal, revogando, consf::qüentf:-.. 
mente, os arts. 6~, 7"' e 89 da Lei n"' 7~746, de 30 cte marçõ" 
de 1989. - · 

3-Objetivam as alterações propostas, b3sié.a_mente, dar 
ao Conselho de Justiça Federal uma estrutura orgâniéa 6ficaz, 
que preserve a unidade da Justiça Federal priméíTÔ e· segUndo' 
graus, propiciando_.-lhe um funcionamento mais harmónico, 
além de permitir a efetiva uniformizãção dos procedimentos 
administrativos dessas instituições. . .. __ . 

Assim~ inclui-se na composição do Conselho de Justj,ç_a 
Federal os Presidentes dOs Tribunais Regionais {art. 39) 

. 4-ComJ'?em-se-, portanto, aquele órgão do Pré_siQente, 
Vice-Presidente e três Ministros do STJ, eleitO~ po:t: ~g~Iios, 
e pelos Presidente dos cinco Tribunais Regionais Pat_ire-rais, 
que serão substituídos, em suas faltas e impedimentoS;petos 
reSpectiVOs Vice-Presidentes. _ 

5 -No caso de serem instalados_outros Tribun~~Í&...-~~ro: 
nais_, "os seus Presidente escolherão os cinco que hl(egfftão 
o CoD.selho, observados a forma e o critério a serem- por 
este estabelecido "(art. 3•, § 2'). 

A Presidência do Conselho será exercida pelo Presidente : 
do S.T.J., com direito a Voto em todas as matéri.às.:submetidas 
à apreciação do Colegiado. '· -- -:; ·• ~ · 

6- O projeto prevê a disciplina das reuniões, õ'qüõrum. 
para deliberação, e enun.c~a_, e~austi~am~.nt~, ~ cómpeténc~a, 
do próprio Conselho. Observa que as decisões ~~t. 
serão de observância obrigatórias no ãmbito da Justiç11. 
e estabelece que dos atas e decisões do Conselhq nãO 
recurso administrativo. 

7 - Incorpora-se, também, no estrutura organ1fãélõit31 
do Conselho, segundo o art. 4<:> e seu parágrafo úniCo, o.ce_Iltfo 
de Estudos JudiciáriOs, com a fmalidade de' iriStittidOna!íiar 
as ações de desenvolvimento de recursos humano.~jálrilPI~
mentados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo referidO 
Conselho no âmbito da Justiça Federal ~ .. .. 

8 - ConfOrme a jUstificativa, competirá ao CêntrQ -ne 
Estudos Judiciários "proceder a estudos e pesquisas Ci:eiitTficas 
sobre as áreas jurídica e Judiciária, bem como aprOmó'ção 
de cursos, copgressos, conferências e sitripósios pàfã JuízeS 
F~derais, além de executar o plano permanente_ de et_~O -
dos servido!es da J~t~ç~ F_ederal, em benefíC:~<!.?'!..- ·, .. tçoa~-" . 
mento do s1stema JUdictáno''. - ·_-- ~:" ~- __ : 

E o que cabe ressaltar do rela~ório. - . .._,.---= ,,-~· 
9-Devidamente justificado, o projeto atende aos reqlii-: 

sitos gerais de juridicidade e, especialmente, aos d'bs ai1;igOs 
61 e 96, inciso n. alínea "d" da Constituição FedeJ:at 

10- Na origem, foi o projeto examinado pela CotrtisSãõ
de Constituição e Justiça e de Redação, da Câmara dos Depu
tados, que concluiu pela constitucionalidade, üniditid~~éc-
nica legislativa e, no mérito, pela sua aprovaçã«.~,. "':-. :~ ~·•:;.: .. · -

Salvo melhor juízo, não há reparo que fãzet.~~iét..o, 
quanto a sua conveniéncia, e no inérito. - · · ..,- ""- ·. 

11 - Nestas co~dições, o parecer é pela aprovação do_ 
texto na forma em que foi remetido pelo Sr. Primeiro Secre;. 
tário da Câmara dos Deputados, Deputado lnoc_ênêio ~Pli~ 
veira. · 

É o parecer. .~, 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 7 i'J.Pi,r.,Ur 

conclui favoravelmente ao projeto. _ _-~- -~~~~- · 
Passa-se à discussão do projeto, em turrio um_co_. u~~a.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis'Cu'ssãó. · 
Eril votação. 
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Os Srs. Senadores que o a-proVa-m que1raril permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DELE! DA CÂMARA N• 70, DE 1992 

(n" 2.717192, na Casa de origem) 

De iniciativa do Superior Trib"Unal de Justiça 

Dispõe sobre a comJ: )Sição e ·a competência do Con
selho da Justiça Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O Conselho da Justiça Federal funcionará jurito 

ao Superior Tribunal de Justiça, com atuação em todo o terri
tório nacional, cabendo-lhe a supervisão orçamentáiíâ"e ádmi
nistrativa da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, 
na forma estabelecida nesta lei. 

Art, 29 As atividadcs de recursos humanos, orçamento, 
administração finaricdra, controle interno e informátk3., além 
de outras atividades auxiliares comuns que necessitem de coor
denação central, na Justiça Federal de Primeiro e Segundo 
Graus, serão organizadas em foima de sistemã, cujo órgão 
central será o Conselho da Justiça Federal. 

Parágrafo único. Os serviços incumbidos das atividades 
de que trata este artigo consideram-se integiados no_ sistc;:ma 
respectivo e ficam, conseqüentemente, sujeitoS à -orientaÇao· 
normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específíca do 
órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação hierár
quica dos órgãos em cuja estrutura administrativa estive.cem 
integrados. -

Art. 39 O Conselho da Justiça Federal será integrado 
pelo Presidente, Vice-Presidente e três Ministros do Superior 
Tribunalde Justiça, eleitos por dois ano·s, é 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 Cfti.-e iilfegraráo o COn
selho, dos quais o mais antigo_ex_ercerá a fUnÇão-de-Coordena
dor-Geral, o SuperiOr Tribunal de Justiça elegerá, também, 
os respectivos suplentes. 

§ 29 No caso de serem instalados outros Tribunais Re
~on~í~ Federais, os seus Presidentes escolhe?rão os cinco que 
mtegrarão o Conselho, observados a forma e o critério a serem 
por este estahc:Jecido: - -

§ 39 A Presidência do Conselho da Justiça Federal será 
exercida pelo President: .rt,... S11n .... d\...:- ':'ribunal do;- Justiça, com 
direitO a voto em tOdas as mateüa .. ..,,Jbmt.~·i::"a~ à apredaç<'ío 
do Colegiada. 

§ 49 O Conselho reunir-se-á ordínadauu:.~t~ uD:úl- VEio 

por mês, durante o ano judiciário; e extraordinariamente sem· 
pre que for necessário, por convocáção-·de seu Presidente, 
exigida, em qualquer caso, a· presença de pelo menos cinco 
de seus integrantes. 

§ 59 As decisões do Conselho serão tomadas pelo voto 
da maioria dos presentes, prevalecendo, em caso de empate, 
o voto proferido pelo PresidenteL 

Art. 49 Integrará a estrutura organizacionã.l do COnse
lho da Justiça Federal o Centro de Estudos Judiciários-, ao 
qual competirá proceder a estudos e pesquisas visando ao 
aperfeiçoamento do sistema judiciário, bem como promover 

cursos, congressos, simpóSioS-e conferências paTa jliízes e exe
cutar o plano permanente de capacitação dos servidores da 
Justiça Federal,_ segundo normas a serem baixadas pelo Con-
selho. - -
_ _ Parágrafo único. As noiillas a que se refere o caput deste 
ãrtlgO-discíplinarão os cursos regulares do Plano Permanente 
de Capacitação dos Servídores da Justiça Federal e orientarão 
os Tribunais e respectivas Seções Judiciárias na definiÇão de 
aç_ões de desenvolvimento de rec;ursos humanos. _ 

Art. s~ Ao Conselho da Justiça Fedéral compete: 
I- examinar e encaminhar ao Superior Tribunal de Jus-

tiÇa: - -
a) propostas orçamentárias e pedidos de créditos adicio

nais formulados e aprovados pelos Tribunais Reigonaís 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 assim a criação ou extin· 
ção de cargos e fixação de vencimentos e vantagens dos juízes 
e dos servidores da Justiça Federal de Primeiro e Segundo 
Graus; 

c) projeto de lei sobre o Regimento de Custas da Justiça 
Federal; 

II- expedir normas gerais de procedimentos relaciona
dos com os siStemas de recursos humanos, orçarilento. admi
nistração financeira, controle interno e informática da Justiça 
Federal de Primeiro e Segundo Graus, além de outras ativida
des auxiliares comuns que necessitem de uniformizaçãÕ; 

III -apreciar, de ofício, ou a requerimento de membro 
d·: Tribunal Regional Federal, as decisões adrilinistrativas dos 
Tribunais Regionais Federais que contrariarem--as normas ex
pedidas com base no inciso anterior; 

_ IV-homologar, na forma reginlental, a fim de que te
nh.am eficácia, as de_cisOes- adminis"trativas dOS ti-HJüD.aiS ·Re
gionais Federais que implicarem aumento de despesas; 

V- aprovar a propsota orçamentária da sua Secretaria, 
assim como os re_spectivos pedidos de créditos adicionais; 

VI- propor a criação ou extinção de cargos e fixação 
de vfincin:r-_eptos dos se_rvidores do seu Quadro_~e Pessoal; 

VII- prover. por concurso público, os cargos necessá
rios à sua administração, ressalvadas as nomeações para cargos 
em comissão, decl?nldos em lei de livre nomeação e exone· 
ração; 

VIII- dl.'· _djr, em grau de recurso, as matérias relacio
nadas com n;: Jireitos c. deveres dos servidores de sua Secre
taria; 
_ !JS-_ r .:ijberar scbre os pedidos de requisição de servi

dores de St'.a Secretaria; 
X- elaborar seu RegimentO Interno e submetê-lo à 

aprovaç'lo ·l" Superior Tribunal de Justiça. 
Parágrafo úD.ico. As deciSões do ConselhO-da Justiça Fe

deral serão de observância obrigatória no âmbito da Justiça 
Fe0e1 ... :. -

Art. 6? Dos atas e decisões do Conselho da Justiça Fe
deral não caberá recursos administrativo. 

· Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 Ficam revogados os arts. 69, 7? e 89 da Lei n9 
7.746, de 30 de março de 1989. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7: 
Discussão, em turno único, do Projeto ·de Decreto 

Legislativo n' 65, de 1992 (n• 78191, na Câmara dos 
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Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Emen
da ao art. 50 (a) da Convenção sobre A~ação Civil 
Internacion-al, concluído em Chicago, em 7 de dezem
bro de 1944, tendo 

Parecer favorável, sob n' 292, de 1992, da Co
missão 

-De Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em-votação. 
Os Srs. Senadore$ que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComisSão Diretora -para redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 65, DE 1992 

(n' 78/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo de emenda ao artigo 
50 (a) da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, 
conclufdo em Chicago, em 7 de dezembro de 1944. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lÇ> Fica aprovado o· texto do pfotOCoJO-de emenda 

ao artigO (a) da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, 
concluído em Chicago, em 7 de dezembro de 1944, adotado 
em Montreal em 26 de outubro de 1960. -

Parágrafo -úriíco. FiCam-sujeitos à aprova:çãQ ·da· Co:ri
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar_ em r~visão 
do referido protocolo de emenda, bem como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Consti
tuição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional. 

Art. 2t> Este decreto legislativo entra em vigor n.a data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 8: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 1+2, DE 1991 

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

De autoria do Senador Nelson C~meiro, que de
termina a instalação de equipamentos antipoluição em 
veículos automotores de uso urbano. (Dependendo de 
Parecer.) 

Designo o nobre Senador Almír Gabriel para proferir 
o parecer. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senador Nelson Carneiro, em 1987, apresentou um 
projeto que foi aprovado no Senado Federal e _na Câmara 
dos Deputados, com vistas à redução da poluição dos veículos 
automotores. Esse projeto foi vetado pelo Presidente da Re
pública anterior, José Sarney, sob a alegação de que as monta
doras brasileiras não tinham condições de utilizar, em veículos 
movidos a álcool, os catalisadores aplicados nos veículOs movi
dos a gasolina que serviam para exportação. Em face disso, 
esse veto veio ao Congresso Nacional e foi aproVado. 

O Senador Nelson- Carfleiro apresenta novamente· o Pro
jeto o>:> 112, não apreciado pela Comissão de Assuntos Sociais,, 

e_ que, neste momento, temos a honra de poder relatar, em 
nome do Senador Hydekel Freitas, considerando que a pro
posta de S.Ex~ vem contemplar as necessidades do ambiente 
nacional, especialmente das grandes cida_des, fazendo ape
nas UJ.ll_a pequena alteração: ao invl!s de 'desde 1'~- de_ janeiro 
de 1993, as fábricas fiquem obrigadas a instalar esses catalisa_. 
dores', que esse prazo para a instalação desses catalisadores, 
seja de seis meses após a promulgação da lei. 

Com ·essa alteração da proposta do Senador Nelson Car
- neiro, ·estamos de acordo com o projeto de S. Ex•. 

Leio o parecer" no nõbre"Seifador Hydekel Freitas: 
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto 

de Lei do Senado n~ 112, de 1991, que determina a 
instalação de equipamentos antipoluição em veículos au~ 
tomotores de uso urbano. 

Relator: Senador Hydekel Freitas 
De iníciatíva do eminente Senador Nelson Carneiro, que 

há muito representa o meu Estado neste Parlamento, vem 
para exame da Comissão de Assuntos Sociais o Projeto nt> 
112/91 que determina que "as montadoras de veículos automo· 
tores de uso urbano çieverão instalar, a partir de lÇ> de janeiro 
de 1992, nos carros de sua produção, equipamento capaz de 
reduzir a poluição dos motores de explosão". 

Este assunto, como aliás n::gistra· o Senador Nelson Car
neiro em sua justificação, já foi objeto de outro projeto por 
ele apresentado em outubro de 1987, aprovado no SeTiado 
e posteriormente vetado pelo Presidente da República, sobre 
a alegação de que já existia um Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Veículos Automotores, aprovado pela 
Resolução Conama n~ 18, de 16 de maio de 1986. 

Como até hoje nenhuma providência foi tomada pelas 
montadoras no sentido de dotar os carros fabricados no Brasil 
para uso em nosso território dos dispositivos Preconizados 
pela Resolução acima citada, propõe o ilustre Senador Nelson 
Carneiro, providências para que isto ocorra a partir de J'? 
de janeiro de 1992. 

No mérito somos_favorá\eis a aprovação do presente pro
jeto, reconhecendo ser. impossível que isto possa ter validade 
a partir da data prevista pelo autor. 

Embora seja matéria de importância por se tratar de 
mais um instrumento para def~sa do meio ambiente c estarmos 
num ano ecológico, a previu::io de data de introdução das 
modíficações no próprio projeto, traz alguns problemas. já 
que é impossível precisar o tempo de sua tramitação nesta 
Casa e na Câmara dos Deputados. 

Em face do exposto, manifestamo-nos pela aprovação 
da proposição sob exame_na forma seguinte: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 112191 

"Determina a instalação de equipamentos antipo
luição em veículos autOniotores de uso urbano." -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ As montadoras de veículos automotores de uso 

urbano, deverão instalar, nos carros de sua produção, equipa
mento capaz de reduzir a poluição dos motores de explosão. 

Art. 2t> A presente lei entrará em vigor seis mese_s após 
a data de sua publicação. - · -

Art. 3Ç> Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concluída 
a instrução da matéria com o parecer do Senador Almir Ga
briel. 
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O parecer conclui nos termos de um substitutivo que 
oferece. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões para 
recebimento de emendas. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6: 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n" 318, de 1991 R Complementar, de autoria 
do Senador Maurício Corr-êa, que determina os casos 
em que as fur_ç.as __ _e~rangeiras possam transitar pelo 
território nacional ou nele permanecer temporariamen
te, mediante permissão do Presidente da República, 
independente da autorização do Congresso Nacional, 
nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV; 49, 
inciso II; e 84, incísõ XXJI, da Constituição Federal, 
tendo 

Parecer, sob n'' 285, de 1992, da Comissão 
-De Relações Exteriores e Defesa Nacional, favo

rável ao Projeto com Emendas que apresenta de n9s 
1 a 3-CRE, e voto cm separado do Senador Jarbas 
Passarinho. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 22 do corrente. 

Passa-se à votação. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do 

disposto no art. 288, a aprovação da matéria depende do 
voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa. 
A votação deverá ser feíta pelo processo eletrônico. 

Aqueles que forem favoráveis votarão SIM; os que forem 
contrários votarão NÃO. Todos os Srs. Senadores_podem 
votar nas suas respectivas bancadas. 

A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que, na Casa, 
temos 48 Srs. Senadores, mas muitos de S.Ex•s se encontr!!,m 
ou na Comissão- Mista de Orçamento, ou acompanhando a 
Comissão Especial da Câmara dos Deputados que aprecia 
o pedido de impeachment do Senhor Presidente da República. 
É uma pena que, neste instante, os Srs. Senadores estejam 
entregues a outras tardas, que são igualmente importantes, 
mas S.Ex~s deveria_m estar neste plenário. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:. 

Almir Gabriel - Cid Carvalho - Dario Pereira - F. 
Rollemberg- João França- João Rocha- Josaphat Mari
nho -Jutahy Magalhã_es- Lucidio Portella- Odacir Soares 
- Ronaldo Aragão-~ Valmir Cãmpelo. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Não há 
"quorum", portanto, para se processar a votação. 

Em consequência, fica adiada a votação da matéria, bem 
como a constante do item 1 da pauta da Ordem do Dia de 
hoje. _ 

É o seguínte o item adiado: 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 76, DE 1992 

(Em regime de urgência, 
nos termos do art. 336, 

"b", do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do ProjetO -de Decreto Legis~ 
lativo n(> 76,. de 1992, de autoria do Senador Fernando Henri-

que Cardoso, que susta a aplicação do caput do art, 13 da 
Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Man~ 
sueto de Lavor. favorável, nos termos de Substitutivo que 
oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada 
a m-a-térra-constante da Ordem do Dia. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma brevíssima comunicação. 

O SR- VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para comuni
cação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero-ape
nas comunicar à Casa e_ aos nobres. _Srs. Senadqre qu~_. hoje, 
p_e!a manhã. a Comissão MiSfã de-orçã.iriento aprovou o pro
jeto preliminar do Relator-Geral, Senador Mansueto de La~ 
vor. 

Falo, aqui, corrfo Vice-PresidCiilteda Coniissão e em nome 
também do Presidente da ComiSsãO, Deputado Messias Góis. 

S.Ex~ pediu que o Senado Federal e os Srs. Senadores 
fossem cien!ificados d~ que os formulários para apresentação 
de emendas encontrarri-se na ComiSSão-à âispõSiÇão de S.Ex~s 
até o dia 6 de_ outubro, pois este éo prazo-limite concedido 
pela Comissão Místa de Orçamento. Informa ainda S.Ex• que 
cada parlamentar poderá apresentar até trint<! emenQas prefe
renciais, entre outras providências tomadas pela Comissão. 
Queremos que esse prazo não seja prorrogado. É a de.termi
nação e orientação do Presidente do_ Congresso Nacional, 
Senador Mauro Benevides. De forma que, a partir de hoje 
até_o dia 6 de outubro, c;:stará aberto o prazo para apresentação 
de emendas na Corni~são Mi$ta de Orçamento. Muito obri-
gado. ··· · 

SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A Ptesidéncia 
agradece a comunicação feita pelo nobre Senador Valmir 
Campelo e adverte os Srs. Senadores de que o prazo de apre
sentação de emendas exaure-se no próximo dia 6 de outubro. 
Assim, seria recomendável que os Srs. Senadores levem, para 
as suas bases político-eleitorais. os blocOs das emenda_s_respec
tivas, para, ao retornarem no próximO dia 4 ou quein sabe 
no dia 5, trazerem-nas já devidamente formalizadas,_uma vez 
que esse prazo não será prorrogado. Portanto, os Si-s: Sena-
dores poderão utilizar esse lapso de tempo até o dia 5 para 
trabalhar nessas emendas, a fim de_ que, no dia 6, tenhamos 
realmente solucionado o problema. 

·· O SR- ROGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. ExA 

O SR. ROGO NAPOLEÃO(PFL PI. Pela ordem.)- Sr. 
Presidente, queria apenas registrar que eu estaVa erp._ plenário 
quando da votação da última matéria, mas ~ão ti_ye tempo 
de acorrer a minha bancada. Faço questão de consignar a 
minha presença por ter sido o Relator da matéria: ---
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Serã feita a inser
Ção em Ata do re~tr<? solicitado, airi.â.ií Õ1aiS poiqu:e é iricoritestâVel 
a assiduidade de V. EX' nesta Casa. ··· · · 

O SR- JOSAPHATMARINHO -Sr. Presidente,peço a palavra 
pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo~ palavra 
a V. EX' 
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O SR. JOSAPHAT MARfNHO (PFL · BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)~ Sr. Presiclente, Srs. Senadores _ 

Desejo mariifestar a minha estranheza diante da comuni
cação que acaba de fazer o nobre SenaQor Valmir Campelo, 
de que o Orçamento foi hoje encaminhado à Comissão e 
que teremos até o próximb dia 6 para apresentação _d-e emen
das. Nesse interregno,temos de viajar para cuidar das eleições 
municipais. Portanto, restarão apenas três dias a deputados 
e senadores, do dia 03 ão dia 06, para a devida apreciação. 

Esses abusos precisam ser corrigídos, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Josaphat Marinho, V.Ex• deve ter percebido que, ao agra
decer a comunicação do nobre Senador Valmir Campelo, su
geri que os Srs. Senadores levassem para as bases eleitorais 
um bloco das e_m.endas ao Orça_mento, para que, entre um 
discurso e -outro, possam formalizar as suas sugestões a essa 
lei. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Volta-se à 
lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao longo de minha vida pública, muitas yezes ocupei 
esta tribuna para denunciar, reivindicar e aplaudir. Hoje, Sr. 
Presidente, vou-me referlr às reclamações, que me têm chega
do através de cartas ou telefonemas, com_relação às reclama
ções, que me têm .:hegado através de cartas ou telefonemas, 
com relação à revisão das aposentadorias por inv:ilidez ou 
acidente de trabalho. 

Falo especialmente dos trabalhadores de Volta Redonda. 
Informações dão conta de excessos que lá_ estão ocorrendo. 
Segundo trecho de uma das_cartas, "médicos ch~galll à cidade, 
convocam os aposentados e, sem uma avaliação criteriosa, 
feita caso a caso, dão alta a _trabalhadores _incapacitados de 
voltar à ativa". 

É preocupante, Sr. Presidente, não só pelas injustiças 
que possam estar sendo cometidas, mas também, e sobretudo, 
por outra razão. A de que os médicos que avaliam os aposen
tados não seriam habilitados na especialidade que motivou 
o afastamento do trabalhador. Assim pediatras, por exemplo, 
julgam casos de psiquiatria, ou neurologistas, casos de pulmo-
nia, conforme relatam os missivistas. _ _ 

Não pensem, os ilustres colegas, que sou contra a medida 
do Ministro Reynold Sthephanes. Várias vezes vim a esta 
mesma tribuna pedir atitudes capazes de pôr um ponto final 
na onda de escândalos que envolvia a Previdência Social. 
Insisti na necessidade de enfrentar, com determinação e cora
gem, a crise ética e a gerencial que afligiam a instituição. 
Impunham-se medidas contra as fraudes n.a percepção de be
nefícios, contra a ·ap-rópnaÇáõ Criminosa de recursos, contra 
a sonegação de contribuições. Impunha-se, também, pór fim 
ao caos administrativo que permeava vátlõs setoreS daquele 
gigantesco Ministério. 

Revisar as aposentadorias fra_udulentas mereceu e conti
nua a merecer meu aplauso. Também o aplauso da sociedade, 
cansada dos milionários desvios diariamente divulgados pela 
imprensa. Aplauso sobretudo dos trabalhadores, homens hon
rados, que dedicaram significativa parcela da vid_a ao cumpri
mento do sagrado dever de ganhar honestamente o sustento 
próprio e o da família. --- -

Por isso, meü espe"Ciãl apelo ao Ministro Reynhold Ste
phanes. Não permita, Senhor Ministro, que ações menores 

obscureçam medida tão necessária e salutar. Averigúe os fatos 
e, se for o caso, puna os responsáveis. 

O caos interessa apenas a quem se aproveita dele. Esse 
alguém, com certéza, não é à trabalhador, que acorda cedo, 
paga seus impostos, cumpre sUa obrigação. E tem o direito, 
obedecidas as regras do jogo, de usufruir de merecida aposen
tadoria. Aposentadoria, frise.:.se, duramente -conquistada. 

Passar à inatividade, sabe-o muito bem o Senhor Ministro 
da Previdência Social, não constitui favor ou paternalismo. 
Ê direito que deve ser respeitado. 

É em noiÍie desse direito que formulo meu apelo ao Se-
nhor Ministro. _ _ __ 

Sr. Presidente, SN; e Si-s. Senadores, um outro assunto 
me traz à tribuna. 

Do Dr. Jair Simões, Diretor Presidente da Federação 
Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, do Rio 
de Janeiro, recebi o seguinte apelo, que focaliza dissídio exis
tente em importante empresa do Estado que tenho a honra 
de r.epresentar nesta Casa: 

•· A Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias 
Urbanas vem acompariJianâo, com preocupação. o desenrolar 
de fatos lamentáveis, envolvendo uma das principais empresas 
do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se da CERJ, responsável 
pela distribuição de energia elétrica em grande parte do Es
tado. 

A pequena autononiii. gerencíal, os baíxos salários, a 
falta de 'e(J_uipament()s e peças de reposiÇão e ·a f3lta de hori
zonte favorável a médio prazo, têm sido motivos de reuniões 
e assembléias em todas as instâncias possíveis, com o constante 
acompanhamento de parte desta Federação, sem que, no en
tanto, se tenha conseguido ao menos esperanças_ para uma 
solução prática e efetiva. 

A evolução desse quadro começa agora a ganhar contor
nos imprevisíveis e seguramente perigosos para a manutenção 
de um padrão técnico necessário. No dia 18 deste mês, 147 
funcionários da empresa, que ocupavam cargos de gerência, 
apresentaram renúncia coletiva de suas funções~_ 

Os motivos alegados por estes trabalhadores são muito 
sérios e se não houver a determinação política do Governo 
do Estado para corrigir as falhas, será de todo cabível que 
comecemos a temer pelo futuro da empresa. 

Os empregados que declinaram de seus cargos de confian
ça denunciam a total ausência de autonomia no que diz respei
tO aos 'recursos- administrativos é- mãteriais, íriViabilizando a 
atuação das chefias. . 

Esse amordaçamento se deve ao atrefamento da gestão 
da empresa aos órgãos de controle da admiriiStra:Ção e_stadual, 
colocando em risco a imagem da empresa junto a seus usuá
rios. 

Não bastassem essas questões, as chefias passaram a Con
viver com um clima de desencanto do corpo de funcionários 
em função- do achatamento salarial praticado em todo o país. 
A CERJ vem perdendo um grande número de técnicos com 
alta capacitação que diante da opção de aposentadoria ou 
de salários irrisórios para manterem na ativa, estão- optando 
pela primeira alternativa. 

Nosso objetivo, com este comunicado, ,é alertar a socie
dade para os riscos de termos o patrimóniÓ" estadual dilapi
dado, sucateado e uma população insatisfeita. ·compete ao 
Governo Estadual abrir um diálogo geral com todos os seg
mentos da sociedade fluminense, pcira ·que sejam definidas 
linhas gerais básicas que visem a corrigir distorções não somen
te na CERJ, corno, de resto, nas demais empresas esta-duais, 
também vitimadas pelo mesmo mal". 



m6 Sexta,feüa 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro õe 1992 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviõcs) - Conceõo 
a palavra ao nobre Senador João Rocha. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL- TO. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: , _____ _ 

Ocupo- hoje a tribuna desta Casa para fazer um elogio 
ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
-SEBRAE, na figura do seu Presidente, Dr. Antônio_~á~io 
Ribeiro, pelo lançamento do "Guia de Defesa da Pequena 

Empresa." _ --- -
É da mais alta importância para o futuro dó nosso País 

que o Congresso Nacional ajude no estab_cle;ci_mento de uma 
política visando _ao foltalecimento e ao bom funcionamento 
da pequena e média empresa. _ 

Nós senadores-e-deputados, dispomos dos canais e dos 
mecanismos que são- capazes de viabilizar esses objetivos. O 
que não podemos é deixar a pequena e média empresa entre
gues à sua própria sorte. navegand~ em meio à_ t_orment~ 
da recessão económica e sofrendo o pouco caso por parte 
·das autoridades económicas, que só protegem os grandes con
glomerados. 

Para se ter uma idéia da gravidade da situação em que 
se encontram as pequenas e médias empresas nacionaiS, ·oa.Sfa 
citar como exemplo o quadro de insolvências verificado no 
setor químico. . - - c .- • _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as empresas brastle~ras, 
principalmente as de pequeno e médio porte, além de est~re~ 
sufocadas pela brutal recessão económica, estão sendo amqUt
ladas pelas atividades especulativas praticadas pelos banquei
ros em nosso sistema eçonômico. Apesar de trabalharem 
duro de Mirem entidades geradoras .de emprego e de contri
buírdm de maneira decisiva para o progressO económico, estão 
fechando suas portas e dispensando empregados. 

Um exame mesmo superficial de suas planilhas finan
ceiras denota que os juros e remuneraÇão cobrados pelos em
préstimos tomados aos bancos chegam a taxas absurdas de 
até 60% ao.~:nês. o __ _ _ __ _____ _ _ 

Constata-se, assim; de um lado, a forma ilícita e usurária 
de ganhar dinheiro praticando o capitalismo selvagem e, de 
outro, uma gritante transferê~cia de ~ti vos nnanceiros dessas 
empresas e dos próprios sócios para· os cofres dos bancos. 

Mesmo promovendo descontos os de até 305 sobre o 
valor de tabela de seus bens, trocanqo apartamentos por "piz
za" como aconteceu semana passada com uma construtora 
daqui de Brasflia, e criando outras formas "exóticas" de atra
ção de clientes, os pequenos e médios empresários afundam 
em dívidas, hipotecam seus ativos e não conseguem saldar 
nem mesmo a parte secundária de seus compromissos. O resul
tado_ todos. n _Qs já conhecemos, e passa inevitavelmente pela 
dispensa da mão-de-obra e pelo drama social que suas famílias 
experimentam. 

O que é mais revoltante neste episódio, é que o sistema 
financeiro, que age de maneira cruel, ilegal e fria, contribui 
diretamente para agravar o desemprego, a inflação, a reces
são, a discórdia doméstica e a in~tabilidade social, através 
da agiotagem oficial. 

Infelizmente, neste País d~ enom1es contrastes, o traba
lho honesto não está _tendo o merecido valor, a usura e a 
especulação tornou-se legal, e o dinheiro virou mercadoria 
que se multiplica vertiginosamente através da prática da agio-
tagem oficial. - ---

Uma coisa é certa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a eco
nomia brasileira não pode continuar submetida à perversão 
e ao despotismo dos bancos. Se isso continuar acontecendo, 
nenhuma empresa de pequeno e médio porte poderá continuar 
operando, e o final da linha será a catástrofe económica e 
o aumento da tenção social. 

A bem da verdade, para que seja possível urna recupe
ra-ção dos padrões normais de desemprego económico do País, 
é preciso urgentemente restabelecer a moral social, estabil!zar 
a economia, reordenar a's instituições e, atrãvés de um esforço 
gigantesco de recuperação industrial, redefinir o novo papel 
do Estado nacional na economia, na política e na sociedade. 

Q nosso País precisa se pr-eparar para enfrentar o desafio 
do século XXI. Praticamente perdemos dez anos de desenvol
vimento e não podemos perder mais dez. 

Na realidade brasileira, constata-se que menos de 2o5 
dos empregados trabalham numa grande empresa. A grande 
maioria das pessoas que vive de salário depende da sobrevi
vência das médias, pequenas e microern presas. 

Se fizermos uma comparação entre o Brasil e o Japão, 
por exemplo, chegaremos à seguinte conclusão: enquanto o 
Japão vive entre o dinamism·o e a audácia, o Brasil navega 
entre a desorganização e a improvisação. No Brasil, debate 
sobre as grandes questões socio-econômicas giram em torno 
de rótulos, de invenções de experiêl)ci~s absurdas e de palavras 
de impacto, que confundem as cabeças das pessoas e caem 
no vazio. No Japão, o tratamento dos grandes temas sofre 

uma abordagem diferente, Os japoneses racionais, são p_~ag
máticos não se emocionam facilmente, procuram conhecer 
a fundo 'o problema e quase sempre atingem os seus objetivos. 

Apesar dos desequilibrados regionais, das difículdades 
económicas e da recessão que continua persistentes, espero 
que seja reconhecida, finalmente, a participação da pequena 
e média empresa como entidade motora na formação de uma 
parte importantíssima da riqüeza nacional. "O Guia de Defesa 
da Pequena Empresa" é um grande passo que foí dado pelo 
SEBRAE, para que haja este reconhecimento por parte das 
autoridades económicas. 

Para finalizar, gostaria de dizer que, indePf:nd.entemente 
de posicionamento-partidário ou de qualquer conotação de 
ordem ideológica, devemos olhar em primeiro lugar para o 
bem-estar da sociedade e para o progresso do País. Assim, 
o que for feito de correto para defender a pequena e média 
empresa deve merecer to~o apoio do Congresso Nacional 

Ao Dr. António Fábio Ribeiro, Presiõente do SEBRAE, 
segue meu mais sincero incentivo na luta que tem travad_? 
em defesa da sobreviVênciã da pequena e média empresa brasi
leira. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviões) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA.l'ronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores: 

Vivemos um momento absolutamente surrealísta da bis-. 
tórja: política brasileira, se considerarmos os padrões de realis
mo político registrados por essa mesma história e aqueles 
que, conquanto não registrados, sobrevivem nas suspeitas e 
na percepção intuitiva da grande maioria do nosso povo. 

Já nãb me refiro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao 
descalabro governativo, digamos assim, nem aos escândalos, 
às denúncias de irregularidades, ou aos fatos estarrecedores 
investigados e apurados pela CPI sobre PC Farias. Isso faz 
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parte do noticiário constante da imprensa, nos últimos tempos, 
e já se incorporou- ao-dia-a_-dia de nossa indignação e de expec
tativa de justiça. 

Refiro-me, sim, àquilo que, revelado pelo noticiário, in
depende de prova ou confirmação, pois vem sendo praticado 
à luz forte das câmeras, aos ouvidos e olhos de testemunhas, 
ou às escâncaras de desinibidas declarações à imprensa. 

Passo, aqui, por sobre a falta de compostura verbal do 
presidente Collor. recentemente deroonstrada com as injúrias 
desferidas, a baixo calão, contra parlamentares e- contra a 
imprensa. Também não vou me deter sobre a falta de compos
tura pessoal do presidente em procurar ostensivamente aliados 
que possam sucumbir aos conchavas - sabem Deus e eles 
próprios quais~ para a conquista-de votos contra o impeacR
ment. Dessas coisas já se colnentou o suficiente e a resposta 
dos injuriadps foi à altura. Quanto a i_ssQ, penso que, de 
qualquer maneira, ainda chegará o momento da reação certa 
e oportuna, seja pelo voto parlamentar, seja pelo voto popu
lar. Sou dos que acham que a vida política se rege pelo mesmo 
movimento do bumerangue, isto é, pela lei do retorno. Ao 
lado disso, prevalecem, a meu ver, adágios como o "aqui 
se faz, aqui se paga", ou o "quem semeia ventos, colhe_ tempes
tade". Essas verdades consabidas são verdadeiras leis de causa 
e efeito na vida política, em minha opinião. Acho que se 
aplicam também às ações de cada um no âmbito piivado. 
Mas, a comprovação dessas verdades, nesse âmbito, s6 com
portam verificação individual, caso a caso, e, no máximo, 
por meio de isentos registras biográficos. Em telação à vida 
política, entretanto, a comprovação é mUito fácil. Basta recor-
rer-se à história. -

O surrealismo da vida política brasileira atual, sobre a 
qual quero me referir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é à 
prática, escancaradamente explícita nos dias que correm, de 
uma suposta "lei" causal, aplicável à espécie, adaptada do 
ensinamento franciscano do "é dando que se recebe". 

Em que consiste, afinal, essa vergonhosa - para dizer 
o mínimo - prática de acordos políticos conjunturais, ou 
de simples oportunidade, por que não oportunismo? 

Logicamente, o ensinamento franciscano, de cunho reli
gioso e de fundo filosófico quer- traduzir a idéia de troca, 
de permuta do_ dar pelo receber e vice-versa, mas no- plano 
eminentemente intencional, na ordem espiritual. A exegese, 
portanto, é de que prevaleceria, quase fata1isticamente na 
lição franciscana, ·a reciprOciaade pOsitiva decorrente das 
ações humanas de boa vontade, reconhecidas como doações 
espirituais, morais, ou mesmo materiais, m·as sem qualquer 
precondição contraprestativa ou retributiva. 

Pois bem, tomaram esse ensinamento como rótulo da
quilo que se pratica, espúria e cinicamente, Yíõ âmbito de 
algumas relações pessoais e políticas travadas entre integrantes 
do Executivo e. do Congresso Nacional, visando à obtenção 
de apoio em troca de favores. Por isso só, essa praxe, em 
essência, é imor_al e ilícita. Se, além disso, ela se manifesta 
de forma ostensiva _e inequívoCa, coin -pleno conhecimento 
público, não cabe tergiversações, ou seja, ela se tOma liminar~ 
mente punível. 

A aplicação. à brasileira, dessa máxima franciscana tem 
a seguinte tradução atual: para o presidente Collor receber 
o apoio de deputados que votem contra a autorização para 
o processo de impeachrnent ele deve dar algo em troca. Este 
algo, o próprio presidente dà República chamou, recente
mente, de "prestígio político" (como se alguém pudesse dar 
o que não tem, porque perdeu ou está perdendo). É claro 

que o presidente não dispõe mais de crédito político necessário 
para dar prestígio a alguém. Logo, esse prestígio só pode 
ser entendido como algo que se nlaterializa, sob a forma -de 
.. doação" ou dação, instrumentalizando, por assim dizer, o 
prestígio do parlamentar donatárii:>junlo às suaS baseS e com
prometendo-o com o voto contrário ao -impea<:hment ou com 
procedimentos governistas, seglihdo astáticas traçadas de de
fesa do presidente Collor na Câmara dos Deputados. 

Por outras palavras, o "é dando que se recebe" constitui 
uma variante daquela -outra regra de conduta imoral, popula
rizada como a do querer "levar vantagem em tudo". Esta 
.. lei" teria aplicabilidade , implícita ou explícita, no caso das 
relações privadas, enquanto o "é dando que se recebe" vigora
ria, também implícita ou explicitamente, nO ca:mpCi-das rela
Ções pOlíticas. 

Vê-se logo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que-Oão 
podemos continuar sob a vigência desses padrões de conduta 
indecorosa. É contra isso que a Nação se levanta. A interpre
tação dessa vontade nacional, manifeStada nas ruas por multi
dões cada vez maiores, não cabe neste discurso, mesmo porque 
desvirtuaria o seu principal objetiVO. ·- · -- · 

Até aqui tentei um esboço teórico do significado dessa 
triste faceta do realismo político brasileirO ã.tuã.l. Agofa. VOu 
a fatos recentes que ultrapassam esse realismo, numa chocante 
dimensão do fisioiogismo explícito. Aliás, a palavra "fisiolo
gia", para significar esSas práticas é um ·eufemismo·que, toda
via, não consegue esconder, numa comparação com um dos 
processos fisiológico-orgânicos, o seu produto (ou o seu efeito) 
escatológico. - _ -- -- -

"Deu" no Globo, para usar uma expressão típica dos 
bastidores da imprensa, que "o corpo técnico do Ministério 
da Economia foi contrário, ate semana passada -a notícia 
é da edição do último sábado, 19 de setembro -, à transfe
rência de Cr$ 400 bilhões de recursos do FINSOCIAL do 
Ministério da Previdência para o Ministério da Ação Social, 
a pedido do Ministro Ricardo Fiúza, um dos principais articu
ladores contra o impeachment do presidente Collor". Fique-
mos aí, por enquanto. -

Quer dizer, o Ministro Fiúza pediu a transferência, para 
seU Ministério da Ação Social. de uma fabulosa soma de recur
sos orçamentários (recursos públicos), alocados, legalmente, 
~o FINSOCIAL. Chama a atenção, de plano, a suspeita de 
ter ocorrido, nessa transferência, violação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e da própria Lei Orçamentária Anual, que, 
nesse particular, têm (ambas) de observar a norma const,itu
cional que veda, expressamente, ''a transposição, o remaneja
mento ou a transfer-ência de recursos de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para Outi-o, sem 
prévfã aútorização legislativa'' (os giifos sãõ meUs). Esta veda
ção se encontra no art. 167, inciso VJ, da ConstituiÇãO. - · 

Repare-se, portanto, em que o Executivo abusa da prática 
de ilegalidades. 

Retorno à notíc.ia de O Globo. Ali se esclarece que a 
resistência dos técnicos do Ministério da Economia se deveu 
à aleg~ção de que os recursOs seriam fragmen_t~dos por dife
rentes rubricas do Ministério de Fiúza, apara-ãtender a- iitte
resses políticos", informa o jornal. A matéria vai além, infor..: 
mando-se que. "no Congresso, o- orçamento -n!latado pelo 
próprio Fiúza, na época líder do PFL na Câmara,- desdobrou 
às 1,2 mil obras previstas em 7,4 mil, pulverizando os recursos 
e destinando a cada projeto dinheiro suficiente apertas para 
montar milhares de canteiros de obras, sem garantia de conti
nuidade". 
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Faço outra interrupção na hotfcia para novo comentário. 
É que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa matéria, entre 

tantas outras, demonstra não só a improbidade na gestão dos 
recursos públicos, como, no plano das conseqüências sociais 
e económica_s, a prátiCa do desperdício do_ dinheirQ_ público 
e da persistência nos itinerários de desvio desse mesmo di
nheiro. 

A propósito, estou convicto de que- se -as verbas para 
saneamento, por exemplo, fossem aplicadas em projetas glo
bais, e não pulverizadas para atendimento de natureza polífiC3 
ou empresarial, desde quando foram criados esses projetas, 
ainda nos governos militares, nós teríamos hoje uma situação 
bem diferente. O que se faz atualm~1.te, além de pulverizar 
esses recursOs, é propiciar que eles cheguem em valores extre~ 
mamente reduzidos ao destino para o qual foram previstos, 
e isso quando chegam a esse _destino tais parcelas já bastante 
reduzidas no caminho burocrático por onde passam. Essa re~ 
dução se dá, tanto pelo custo da buroçracia, quanto por conta 
de comissões e superfaturamentos. 

Projetes nacionais, realmente executados, já teriam per~ 
mitido o saneamento de muitas áreas carentes, permitindo 
inclusive salvar milhares de crianças da morte por doenças 
diversas, até grande parte delas por diarréia. 

Agora mesmo, na proposta orçamentária enviada pelo 
Executivo, estão sendo alocados recursos da ordem deUS$ 
400 para obras de saneamento. É a prova da irresponsabi~ 
Iidade, pois com este valor nada pode ser construído. Segura~ 
mente, é verba para atender algu111 pedido. Se aplicada, não 
chegará ao destino, perdendo-se (ou ganhando-se?) no cami
nho (ou no bolso de alguém?). Nada se faz com esse dinheiro 
hoje. 

Essa irresponsabilidade administrativa· é a causa_ da situa
ção de abandono em que se encontram várias regiões do País, 
com o desperdício e o desvio na aplicação das verbas. 

Mas, volto à matéria de O Globo. A verdade, segundo 
a notícia, é que aquela resistência do pessoal do Ministério 
da Economia sensibilizou o Ministro Marcílio. Este também 
resistiu às pressões de Fiúza. Consta que chegaram a uma 
rispida discussão. Aí, entra na história o Ministro da Previ
dência, Reinhold Stephanes, permitindo a transferência dos 
recursos do FINSOCIAL. Estranhamente, cessov. a resistên
cia, tanto da parte dos técnicos, quanto do Ministro Marcflio. 

Ora, o Governo continua alegando falta de recursos na 
Previdência, ainda sustenta a batalha com os aposentados 
por causa dos 147% e, por interesse puramente político na 
luta que trava com o Congresso, para atender ao "é dando 
que se recebe", pratica a ilegalidade e a imoralidade da transfe
rência de recursos noticiada? Isso, de fato, é o cúrriulo. 

Por outro lado, o Ministro Marcfiio Marques Moreira, 
afinal de contas, é ético ou não? Está aí para barrar as inves
tidas do_ Governo ao Tesouro, com fins políticos, ou não? 
Como sé explica que ele resista só "até certo ponto", bastando 
uma simples permissão de um outro Ministro, no caso o da 
Previdência, para ele ceder? Como é que pode uma coisa 
dessas: os técnicos de seu ministério se posicionam contrários 
à transferência e, depois, chegando a outra conclusão o Minis
tro concorda? 

De duas uma: ou o_ Ministro Marcílio está mesmo sem 
poder ou, apenas, está no poder. Ninguém é ético só na apa
rência. Esta - a ética - é uma virtude do ser, e não do 
estar. Esse mesmo Ministro, ante as evidências, ou pelo menos 
as denúncias, de manipulação de recursos do Banco do Brasil 
e da Fundação Banco do Brasil, pelo seu presidente, Lafaiete 

Coutinho, um dos notórios iritegranteS da Hfrópa de choque" 
(ou do cheque, como sugerem uns) governista, uma hora de
clara que vai investigar, outra -hora Comparece à televisão 
e exime o mesmo Coutinho de culpas? Já não se pode falar 
-nem pensar-, a meu ver, do patriotismo desse Ministro, 
dito éJ_iço_,__ n_o sacrifício de sua permanência à frente do Minis
tério. Se as pesadas portas do Tesouro foram abertas à revelia 
dele, tudo mal. Se o foram com a sua concordância, tudo 
pior. 

Ao lado dessa matéria de O Globo, vem outra. A da 
revista Veja, que noticia, como melhor explica Jànio de Freitas 
em sua coluna na Folha dessa última quarta-feira, a história 
do dinheiro depositado na conta do deputado José Lourenço, 
segundo o articulista um dos co-operadores do compra e vende 
na Câmara. 

Eis o que diz o articulista: 
"Contou Veja que Cr$ 54~· milhões foram depositados 

na conta bancária de Mónica Britto May, secretária de Lou
renço, no dia 14 último. Dois dias depois, a mesma impor
tância era por ela repassada à conta de Jair Soares Burgo, 
que tem a nada invejável tarefa de assessorar Lourenço. E 
não só em assuntos propriamente parlamentares. No mesmo 
díà em que o recebeu. Burgo repassou os Cr$ 544 milhões 
para a conta de Lour_enço, que no dia seguinte mandou sacar 
Cr$ 100 milhões. E destes, que alguém no banco marcou 
ou anotou a numeração, Cr$ 20 milhõf's e Cr$ 40 milhões, 
logo apareceram de volta à agência, para depósitos nas contas, 
respectivamente, dos deputados Orlando Pacheco, pastor 
evangélico do PFL catarinense, e Ronivon Santiago, do PSC 
acreano. Dois aderentes da resis_tênda collorida ao impeachw 
ment. Mas Lourenço, com a competência que o caracteriza, 
não cuidou de saber a quem estava dando-OS Cr$ 20 milhões . 
.Deu-os a um deputado suplente. E agora o desfecho- conclui 
o articulista; ao saber da transação de seu substituto o depu
tado Paulo Bauer decidiu deixar a secretaria de Educação 
de Santa Catarina para reassumir na Câmara e votar á favor 
do impeachment. O collorista José Lourenço pagou Cr$ 20 
milhões para obter um voto contra Collor. Não foi mancada. 
Foi tamancada". 

... Se _o relato, ora reproduzido, corresponde à realidade, 
alérh do inusitado e do humorístico, não é verdadeiramente 
surrealista. Sr. Presidente e Srs. Se·nadore_s? _ 

É o caso de dizer, ainda simpaticamente, ao deputado 
baiano: sai desse barco, José Lourenço! Não está vendo que 
você v-ai se afogar dentro dele?! 

E a outra história, Sr. Presídente, Srs. Senadores, a da 
entrevista do deputado Basílio Villani, vice-líder do Governo 
na Câmara? As revelações que ele fez são inacreditáveis. Não 
Íne recordo de ter ocorrido no Congresso Nàcior.al, em todo 
o tempo de meus sucessivos manQ.atos~ tamanha perversidade 
(para não dizer perversão), tamanha explicitude do suborno. 

Nisso tudo, o País está pagando um preço exorbitante, 
infusto e insuportável, ~~arque está paga-ndo duplamente: pa
gando pelo desgoverno e paga"Q-do por uma causa perdida. 
E também os supostOs beneficiados do suborno - declarado 
pelo vice~líder na Câmara -o são duplamente, pela irrespon~ 
sabilidade dos proponentes "colloristas" e pela causa que sa-
bem ser perdida. ' 

Escrevo este discurso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
no momento exato em que o Supremo Tribunal Federal, numa 
decisão marcantemente histórica, repudiou os argumentos 
contidos no mandado de segurança do presidente Collor, na 
parte que este pretendia derrubar o voto aberto na Câmara 
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e naquela concernente ao rito da autorização p-ara o processo 
de impeachment. 

Esgotaram~se os recursos protelatórios do Governo nessa 
primeira fase. -- - ------

Daqui por diante, o expedi'i.:aite govcnlista de caça a votos 
não faz mais sentido. A continuação dessa manobra Im6nil 
e ilícita só fará esgotar os cofres da União, mas em nada 
modificará a -decisão; majoritariú.mente assegurada na Câma
ra, de aprovar o processo e o julgamento do presidente Collor. 
Nessa decisão, está embutida a única preocupação dos parla
mentares, o seu único objetivo, que é- a busca da verdade 
dos fatos c do seu julgamento pelo Senado. Isso é o que 
interessa, a verdade. - --

Só isso já representa, a meu ver, um grande passo no 
sentido do resgate da t!tica indispensável à retomada da con
fiança nas instituições, do prii1cípio da autOridade pública e 
da fé no destino maior desta Nação. 

Vamos expurgar, a tempo e a hora. as praxes indesejáveis 
no exercício do poder, tais como a do "'é dando que se recebe" 
e a da "levar vantagem em tudo". Vamos compartilhar, com 
o povo, unidos, desse _sentimento de esperança e de orgulho 
nacional, que começa a tomar conta de cada brasileiro, nas 
ruas, no trabalho, na família, e por toda a parte. Também 
no Congresso Nacional. 

Estamos vivos e conscicntes. _ _Isso é o que íiTiporta neste 
momento. A história registrará esta (esta cívica-=e=:as. que -a 
ela se sucederão, com certeza. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Não há mais 
oradores inscritos. Nada mais havl.!ndo a tratar, a Presidência 
vai encerrar os trabalhos, designando para a extraordinária 
das 18h, convocada nesta oportunidade, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

~1-

REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•' 173, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão Diretora_ cm s_eu Pareq~r __ n'-' 297-.de ~992) do 
Projeto de Lei do Senado n• 173, de 1991, de autoria do 
Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de:_ 
imprensa, de opinião e de informação, disciplina a responsa
bilidade dos meios de comunicação e dá outras_ providencias. 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' l11, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia -nós te:rmos_ do art. 172, I, 
do Regimento Interno) 

De autoria 4o Senador Pedro Simon, que dispõe sobre 
a nomeição dos Presidentes das fnsiituiçõCS Fíiúmceiras Ofi
ciais de crédito do Governo Federal. (Dependendo de pare
cer.) 

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

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 42 minutos.) 

Ata da 189a Sessão, em 24 de setembro de .1992 
za Sessão Legislativa Ordinária,. da 493 Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Alexandre Costa 

ÀS 18 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: . 

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos 
- Almír Gabriel - Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo 
Mello _César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Saboia de Car
valho - Coutinho Jorge - Dario Pereira - D1rceu carne1ro 
- Elcio Álvares- Enéas Faria- Epitác-io cafeteira- Fernan
do Henrique carctoso - Francisco Rollember~ - Gerson ca
mata -Guilherme Palmeira -Henrique Almeida- Hugo Na
poleão- Humberto Lucena- Hydekel Freitas- Irapuan Cos
ta Júnior - J o!!o Calmon - J o!!o França - J o!! o Rocha -: J osa
phat Marinho- Josê Eduardo- Josê Richa- Josê Sarney
J utahy Magalhães - Levy Dias - Lucfdio Porte na - Ma~o 
Bacelar - MansUetO de Lavor - Mário Covas - MauríciO 

Corrêa - Mauro Benevides - Moisés Abr!!o - Nelson CarneiC 
ro - Ney Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pe
dro Simon -Raimundo Lira- Ronaldo Aragão - Ronan Ti
to - Ruy Bacelar - Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) --,. A lista de 
presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Só.bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário. --

É lido o seguinte 
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REQUERIMENTO N• 722, DE 1992 
Art. 1• !- t livre, sob qualquer for~:~a, .a manit'elitaç!.o 

Requeremos urgência, nos termos do art. 3_36, alínea b, do pensamento, a procura, a colata, o r~t::eblmento e a dJ.tus~o de in
do Regimento Interno~ para O Projeto de Resoluç;io n<? 61, ;~i:!ç~:~~~om~~1~;~~~e~~~7:~~~~ de censura • at.raves _cl• qualquer <to• 

de 1_992, que delega com~;>~tênci~ à Comissão J?i:e~ra para consider~:~m-u rn!~~!q~;t~onlu~r~,;~ã~~o~i~~ a~= pu~i~~~ges d.;!;iodi.;:!; 
pratlcaT OS 3t0S que espeC1flC3, e dá 0Utf3S Pf0vtde0Cl3S. jornais •. riiVistas, .'Ui! tNnsmissóeS da t"ádio e televlsào, da livn 

Sala das Sessões, 24 de setembrO de 1992. - Albano :~~1~~-: ~~ c~~!~:~ 1~!s s~~~~~!n~~e:;ên~~~u~~~~~~~:. • to~~!1~!-'t"~~~ 
Franco _ Alexandre Costa - Alfredo Campos _ Almir ~Wis se:vlços de intormação 1110 piibli~, u.i:s como teleteKto e outro• 

, ~ , • , de util1dade qerlll, desde que explorii.ClOS .ou opet'ados por emprea;,• ou 
Gabnel..:.- AlUIZO Bezerra- AIDlr Lando- Antomo Manz entidades regularrnante ccnstit:lidas. 

- Aureo Mello - Beni V eras___: César DiaS -Carlos De' de radioditusa.~t~or:;;ZII t-. Ad~r~~,i!~f=~~. d~~e e:~;~~::m 1or~;~~=~t;:z~ 
Carli- Carlos Patrocfn~o--:- Chagas ~odrigl!es- Ci~ Sabóia ~~~i~ ~:i:o~e a d!~~~~~- é privativa de bl"asildr<:o n11,to ou naturali

deCarvalho-DarcyRibeiC()--=._D(!.noP~retra-l;.lciO~.Iva- . s 1• f._':'ransmisd<:> pUblica de sor.~ .' Lm;,o;rem é a ditu
res _ Esperidião Amin _ Fernando Henrique Cardoso _ s4o por ant<o!n.:.s, aat4illto.s ou qua1sq;uer outros m<!' . .:::'l que possam ser 

. - · . captadoG por aparelho~ reeep'l;:orQs. corr.erelali:~:.ivous, 'õOb qua.Lquo~r 
Franctsco Rollemberg- Gerson Camata- Gwlherme Pai- 1'orm.a, junto ao público, ~Oil ou ~CZ::I coditiCIIIdorot>' ou .zonexão ·lt.l:"I).VIi\1; 

.meira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Irapuan da ~s. 1 :z• 1 cao•r&o iqu .. lrn•nt• .. l:u:·asilei.ros na.tos ou na
Costa Júnior- Jarbas Passarinho- João Calroon- João ~~:.;~~=~0~ 11111 M_,~;!:~~.:· .. 4~~.·~~·r:r:~1~;~;r:~~~qo~ • õrbnta.ç4o in.

França- João Rocha -Jonas Pinheiro~ iOsé.·Edual-do 
-José Fogaça -José Richa- José Sarney -Jutahy Maga-
•~a·es Levy DI"as Louremberg Nunes Rocha LucJ'di"o l• " t vedada a partleipação de pessoa juridica flO 
UJ - - .. - ~apital soei.al de empreaa jornallGtlca ou de rad~odl.!~.\o sonor., 111 
Portella- Mário Covas -Magno Bacelar- Mansueto de de t.ehvisao, exceto a de partido polit1co 111 a da soeiedacte cujo ca-

Lavor- Marco Maciel- Marluce Pinto- Mauricio CÕrrêa pital p~rtotnr;~ ~xc!;s~·'! ~a~~i~~~!~~~t~Q~oei~!i;~t~~~~qraro antenor 
-Mauro Benevides- Meira Filho-Moisés Abrão-Nabor •.ó se etet:u<:~JO"ii <:~tr;svóto de c«pit .. l s .. m dircit:o ... vot:o "'" n~o podar4 

J , · N M - h" o·dac. S · O f Q . exe .. d•r a. trinta por cento do capital roo.;ial, umor- ey aran ao- rr oares_-:- no re uman · 
-Pedro Simon- Rachid Saldanha Derzi- Raimundo Lira Art.. 3• J.. Nos at::os d,;s ~ .. r;;is.t~os eo~seltutiv~~- ~ 
_ Ronaldo Aragão_ Ronan Tito_ Teotônio VÚela Filho. 11111presas de eomunic111ção, serão observadoS, .Hé111 dos requisitos pre-

vistos nas le9islaçõo: respectivas, as exigências tlest<o t.ei para qu• 
- Valmir Campelo. 110 comprove a propriada.clo, a clir"'çaQ • a orienta.ç!o· de brasileiros, 

q1,1.ando se tratar de empresas jornnlistica$, do radioditus4o sonora. 
ou de liom iltla<;Jelll a. que s• refere o art. 222 da Constituição 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
mento lido será votado após a Ordem do Dia. 

Passa-se à 

OROEMDODIA 
Item 1: 

REDA:ÇÁO FINAL 
O PROJETO DE LEI DO SENA_DO !'I' 173, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, da !eda"Ção final (ofere
cida pela Comissão Dii'etora em seJJ .Parec~r n9 2~, 
de 1992) do Projeto de Lei do Senado n• 173, de 1991, 
de autoria do Senador Josaphat Marinho, que dispõe 
sobre a liberdade de imprensa, de opinião e de ínforma
ção, disciplina a responsabilidade dos meios de comuni
cação e dá outras providências. 

Em discussão. (Pausa.) . 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão e não havendo apresentação de 

emendas, a redação final é considerada definitivam~nte apro
vada, nos termos do art. 324. do Regimento Interno. 

O projeto vai à ·câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

1-'HOJETO DE LEI 
NQ 173, DE 

DO SENADO 

1991) 

Dispõe sobr• a liberdade. da im
prens•, dCil opinião 0 de informa.ç.io, 
di111cipUn4 a respcm.sa.bLlidade d.os 
-i os de comunicação. a dji out.raa 
provid4neias. 

F•<:!eral. 
Pará<;~ra!o único • t obrigatória a inelulliloo, no r~,~.qJ.a

tro c:onstit.utivo, do no111" dos a..;ionistas da enopresa _proprietária, 
titulares de açõ015 or_dinárias 00111 direito a voto, doa noll'lea: dos di-
ratores 110eietár1os: e. dos estatut6rios. -

· Art. <I • i- Jt ved.11ola a aprcOna;io de· jornt~l ou· r11vista, 
é • suspens!o de trans.m~ssóes de rádio e te.Lavis.lo, salvo nos caso• 
• na forma previst.c.a na L4i n• 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dj,spóa ,r,;obr.a o Estatuto da Criança e do. .\dolaseanteo, ou quando 
tratar de publieaçilo an6nima ou tra.nsmisaóes eland.Rstina.s. 

DOS DELI'I:OS 1 D.\ RESPONSABILIDADE E DAS P&N.\S 

Art. 5" :a(c~nstitueJ& delito., no exercicio d• libtr
~· de pensamento • inforlll.4ção: 

I - ca..luniar al<;~ué!ll, iJJputando-lb.e falsamente tato 
dll!'!inldo como crime, 

reputa.çAo. 

o 4•coro. 

conceito ou o 

Pena - prest;ação de serviços <\ comunidade e l!lultar 
II di!an~A:r alqulllm, imputAndo-lhe filto ofensivo .&. 

Pena - pl:"e~:tação de serviços i. co~r.unid;a-:le e ~ult ... ; 
III - injuriai:" a.lguolim, otendenda-lhe a diqnidlllde ou 

Pena - llUltAS 
!.V - divulgar matéria inveridicà., capaz: da abaLar o 

crédito do pessoa j uridica. 
Pena.- 111ult•r 
V -caluniar, dita~ ou hajuriar A memória de pecso& 

Pena. - Jault.111; 
VI dfs"U:ibuir mat,ria, 4través 

noticias, que constitua crillle pt'"evisto nesu Lei, 
qualquer p:;-cu;aaao 91:'át1.;o, ~:~ac:línico ou olot:r6nico. 

d.e agcineiil dct 
rc~produzida por 

Pena. - multar 
VI.t violar 

l• - As. peasoas responsáveis pelos deli tos. de qu11t 
tratll este a.rtiqo, quando praticado• atra·,tés da matériA paqa, 
.,.i~u},_~çAo ou_a!t_úncio publicit.\rio, nu~ponderão pelos m..,smos no~ ca
sos. • na !or=a provio:tos no· Códiqo Penal ou na legislação "'s!eeial. 

1 2• ""'- A condenaç!o levar;i em eo:tta a inte.ns do!ldo da 
o!en•ut .a pr!.mou:iedade ou reineidfnciea aspecitica. do reu e 11. exten
.s.Ao do- prejl,lizo .li im.,gam du ofendido. 

Art. 6• -:- Par~ .Ofl crimes previstos nesta ~i, a:s ~
nas .coJUnadas são: 

. I - prestaç.&o di' serviços & comunic:la.da, nos l.i.mite3 
o;1e quinl!:a dias a .;:.e.i,~ meses: 

· II - ll\Ulta, nos limitas de W!la. a. dU:~:II=nt<i>l vel!:e:a o v;:w:-
à~·;te~o 

0 
~~a~a~f~!iif,;da~~~liata do le:c.al da intraçào ou, na !alta 

I l• · A pena. de l!IUlta sará tixada l eritvrio. d.o 
juizo, s• cts~w verific:c~r que a. :sançoio mixilroa re.sulta insigni!iei<nt.a 
diante do podar econômieo d<> róu. 

i 2• - A pena rdnimv. de lliUl':a poderá ser raduzida a.tli 
a. metad.e, :se pudor OdU::~IIlr, ao condenado e a su. ta~>~llia, pr1vaçêes 
de <:;llráee·r o!1ll111entar. 
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§ J.' - A pena da pr11uc:::.aç.io da sftrviços niio terá nll;tu
deql:'adant" <:ou inc:emo>'J.tiv'"l eom .!l.:o 4ptid6~s do <::onden .. ~o. 

S 4' -A. 1111.1lta em dinh.el::-o reverterá em favor da vi
tima e serâ levada em considera<;:li'O palo juiz na incer.izaç:ào civil 
5alvo .se a CO:'Idenaçào, a critério do_ jul:z:, vier a ser convertida e~ 
pr-a!'ta-;:~o alt-ernativa ·!e serviços à co::~unidade. 

S !:>• - A CR~atação e a publicaç;§;o da resposta s;e 
aceita pela vitima o1t j~:~gatla suHcienta pelo juiz, extingue a P<lni- · 
bilidadfil., mas nAo _'llero:~. consid&.t'ado qualquer '1cor.Jo entra autor • 
réu apó.tõ h~:~ver trans.!.tado e:.~ Julgado >1 :!l~ntança conder:ató=ia. 

§ 6• - Procto.!ctnto o pedido, o jui:!: .:l€terrn!..r:nr.;., .!t,. 
custas do otem:or, a divulqaç.io da r-etratação, .:ou d<11 ~er.'::G!I'IC" '-'<:ll'ld~>
n•tóriill, eom O ll!e:smo dostAqu• da puDlic<'lçio ou t:-am;;rnissão ofensiva. 

Art. 7* ~-A reSF::Insud.lida<:itlt !i:<ad11 nest• u..i eabcrá: 
I •o:~ aditor-chaf• ou ilquele qu• :ol:" cfe.tl.va1::ent.c 

~Í=p~~s~~~;Í:l~c.~~~o a!sf~~~~!~.,~~o ou ~t"ansmi~s:!o l.or editori8l, no ti-

. II - ar. e<iltor de ân:ut., .:lesd.Js qua ijunt.if!<.:a.::lo no ax.-
pad~ente, quando a !".at<ilria nilo assinad11 !O::' publicada em seçóa• õlS
P"iC.lil;~i:r:ada~ ou setoria.:.li de jornai:o 1t revistas: ou 

. III :.. ao autor da orensa, cm r.!d1o e televisiio, quan-
do idanti!:ic11.J.o pela -voz ou pela i111agem, "xcluido:~ o caso da: locutcr 
e aj:lrc~>entadol:' se111 fu~"Ç"Ao rcdlltorial ou editcrial o çuj,p respon~abi-
à!d:;~óri~:nf~~~i~i~:~;~ ~~t.~ja rc:stri,ta h. leitu:-,:, ou rep-t'Od'C.'~6o oro::.! 

IV - ao dLrGitor-Jel"al de proqrar.J:,\Çilo, t>nt t"áJl.o c te
levls~o. que não tcnh1'l jorn<l.listto ou raliillistlt rP.sp~lnsâvloll, como 
tal cloolara<io na a.P•r~·~>:'"' ou anco:-r•r.onto do tr•n»:>~iii<>6.01 ou 

V - •o a.ut.or do ••crit.o aa•inado c"'"' p,.rt ... dft prano
ou da "P•11do da :r:amili.a, ou idantific.ado com paaud.Onimo. no11140 .ar
tilllltico ou da tantaaia •• 

1 1• - ,\:sl5te ao jo>:nallsta o di'rt:dto de lltõlllinar, 
individual Ou .eolativllment•, 1u1 r.lolt.éria.s que tcmha produzido. 

1 2• Excepcior1almentc e a .çou cl:"itOrio, pode o 
jcrnalista n.io exercer o direito de as:sinaturll C8bcnr.!o-lhc recusá
la quando ent~;mdcr que a matti:ria sofreu moclHicaçâo essencial no 
proccun;o da cdiçjo, $em que a rc:CU>IA po~sa ac .. rrrõlt:ar qualquer tipo 
da s-=.nçio por p.'lrte~ d<1 empresa. 

· 1 l• - Par,:, o» efeitos deAtlll artigo, os veiculo& tia 
c.omunieaçào •oci<lll publio:'arlio no e~epadicnte ou, quando tor O caso, 
na atArt:.ura 'l encarramento d• Frogr,ma=, os nOI!IIIlS don re~speet.ivos 
respons;áveis poa.las =.atéria'll ni\(.1 .ruuu.nadas. 

Art. 13' -. A p.:.ssoa juridicc~ prop:oietária do veiculo 
que publica ou transmit• a matéri" J.ncrimin.t..::a <i B'=>l.idarlaru:nto 
rcaPQnsAv•l pela in<:!.eniza-;Ao por dano ci,.11 o repara<;:áo por dano 
1\0.ral, se o autor ou ontrcvla:tadot" estiver a seu &:Olrviço. 

Par6qrafo unlco -. '' pe1u:oa jur:ídi.ca davet"â ser citada 
para lnt.u:gr11r o feito dn~.:.!a o seu Jnicio. 

. Art. ~· ;. Or. lUlion êlo cornllnieaeào eoeial, a título d• 
p.&na I'J.Oral "" sem prejui..:o J.:~s êlc.m.:~is S<lnç6ca. previstas nesta t.ei, 
pu'tlliearão relato preciso das pena~ a que tenham 101.do condenlhla~:~. 

ParãqrAto ~nico -jo A publicaçAo será fcli t<l. na pr11!1el.~a 
páqina do• veiculas impr':':Jsos ou na abcrtur11 do~ pro9r-amas inrorma
till'OS C:.a:s Ol!li•r:;oras do rudio ou televisão e111 "'tcll trj.s di&i:- da dat• 
apõe a ló.ublicaç6o da llllll'ltunça 'udJcilll. · 

UOS CRUZS COtmNS 

Art. 10 -os crimea c.;:omun:5, tlpiticadca no Códio:;JC'I !;'a
ni-l ou .. m "1-.;isla.,:W ellpe~.:ial, quando camçtii.Jo.s através doa maios d~ 
..:omunic~çlr.o, nJo aerào beneficiados por Clst1'1 Lei. 

ii l' - tl.lO bavcrá roE"spon~~:~;bilidll.dll' do jorn!\list01 
qu;::ndo a oren:s.a. .!o intillll'd.~de, à vida privt~:l'll, a toonr,\o-e à ~~.l<!.yem d.aa 
Pf":!õl\oas dcucrr.ar •Je intcrmaçâo que: tonha como 1'.:>nt.>~ ,,a,ttcrldade pú
blica ,quer paal'l~ ner ldcr.tl:ic::.da, ou quo'lr;do o i' ato ponate de pro'?•~
co adl!l.i.nia;t.t"ativo au judicial elll q-..:111 o a1.qllo nàd.const.:~.tua. oxpl1e1~ 

t• <~:d.r,;J'"ncia 1111~41 ;. /1. f:l'•iO 4 a_to de viol!lç.lo;. intimidade, ~ vida. 
ptiVortl.ta "' a 1111"gear das p~~;:r,~oaa, a divulgaç6.o de fot.o, de lllli!<Jtma "!. 
aon•, quando tixadoll ou qrav.udou dir~t.'ll!lcntoa ~r.r. locl.ll publico 'iJr&-

tuito ou pa.qo. 1 3 • - Niio :Jerã eonedderad<:~ ofen~ivã ll imaqera das 
pe10soas sua l:'eproduçdo 9rátie4, parr:ial ou <1e cor·po inteiro, U ~
aenho convencional, ar~istleo ou car;ca>:.~.:::-:si, 'd~s.ie que não eMpre.sse 
ne111 •ug.;.t·a col\d1ç6o eu cituaçào r.;;ue ca.racr;orlze CãlUnia,. ditalllaç.io. 
,.~,~·injllria, no• ~•:n:~o• d.o art::. 5•~ 

DA. ~ E 0<? PROCESSO 
Art. 11 E O foro oo111potente para o ajuiza.mento das 

aodid.a.K e aç;Oea pl:'evist:Q_,s nesta t.&l é o d;:J oed• do veiculo re,.pon:!Ji
vel pela publicAção, da ~staçh.o q~radora da. noticia ou d~ qualquer 
elltabeleci-nto, principal ou ~çuc::urSial, de agõncia. not.iciOG:i:l. 

1 1• ot A açlr.o pl:'ivad~t. ser!!. pt"ornovida dentro cW: aeia 
t~t~s- contados a pat'tir da div'-llgaçlao, m .. dianta q11eiK1>. du ofendido, 
do .seu repreAel'IUrnte legal, qual\® inc"pal!, ào cOnjuqe $Upel:"st.ite, 
ou d:l a:!lcondonta ou descendente e111 1• 1rau, ou colaterailz, quando a 
ot.ansa to r c!iriqid.ll a pesaoa 1110rta. . 

' ! 2• ~-A ação a.erá prapof'ta pelo Ministoirio P\lblioo 
competente, quando o ofendido for servidor, entid:J.dll ou órgil.o pUbli
co, mediante repr•s:ent.sçl\o oter•cida no J)t'azo móxi<e.<::~ d.n seis :meses 
cont011do da divulqaçio da o!ensa., ol:lserva.:;l,o:;; os seg'-lintes protr.:eito"": 

I - o Ministório PUblico po;,d<:lr-6 I'l!lr.:uaa.r-sil.. a o!era
cor denlirtcia rse enter:dor não haver d01lito do!l opiniAo a 5er pu:'lido e 
pedlr4 o arquiVI1:11$nto da l'C<!rGiollll!lntaçiio """ de:::p~>cho. tundal'lont:a..:lo: 

· II -o juiz rusndat'â intimar do daapacho o servlder, 
a entid'l!do ou o órqlio pUblico otend.ido, quo podrrá, no J)t'l\.l:ú de 
quinze~ dias contado d* intimação, otorecer quaix./1-criJr.e sll~.:idi;iria 
através: do 11dvoqado constituiclo, procur~tdo\"' ou aàveg~:~;do 9err':".c.ncn:nt• 
ao":~ quadros. do poda:.- pllblico respectivo; 

·III -·se recebicl;o~. a queixa subrsidi6t"ia, o Procurador
Geral da:Si9nar6 outro membt"O do HiniAtário Pllbl.!co paC'a ot:iciar no 
p:rocetuo. 

• A 

;"'•--"ç•o ."Mi'~;- -,·No1$ proeessoll de ae.&o Privada, d obrig.l;tóri• a ••• ~y.... ... ....... u.L-<>t r o Pübii.:a onmo fiseal da l~i. 
!i •• - ? Hl.l'll3Cárlo P<iblico promoverá a:: a.;.ões do 

que;n, pelo• pn~prio:s r.~eios, n:\o pJssa tazé-la. 
Art.. 12 - S~!.·Jo ."lo :::aso da injúria. :ser:i a'dmitlda a 

~r~~" , d~ v~:rdade Cl."'l'ltra au~;n:=:l.dade e s~rvidol:" pu!:llieo, ·•mt.i~a~e ou 

0~;~~.,~~~~~~~· Vlolc.ra.;~., ao :uu: rccUiP~-la scb qr..:.:.iquar fur.darncnto, 

· 1 - a e~eceçS.o da veraa.de r:!eve.rã ser oposto:; no prazo 
do deto~~sll e correr4 ~autos ap~t"t~tdo:J, sem suspensáo da cuusa: 

II - a e:.cceç!o da verdade sc..::á. • pro:<Ci!ss;ada no Jl!izo ou. 
Tribunal privileçiado do\ p,,:."o;e c~a-:::.:~:l:.a, ""' --'>H.a assim 0 p!'e.t'4rlr; 

l.U - queondo o. a!endid<.> for 'l':'~bund.l E~t3~Udl ou 
membro _d;ele, a compet<incla para c julga;:t.:!n':o d.J. <l.Çi'io prevista ~esta. 

,LIIIi sot"a do Superior Tri~...rna:i. d" ,Justiea; 
rv - ~"'!.tocada 11. co:r;!)etên.::ia para o Supremo Tril::o...n'll 

Fe<:l~r<~l • poderá o rnn:!.stro relAtor incu®lr ~10 Juizo de ori,.,e~:~ 
0 a.tos d4 .in&truç.\o p!"o.::~s:;;<.~.!!l; ., !O 

1Jr.puta9o o o!•n~io~ t~~~r <::t~~a .~ .. ~~~i~~o p~: ~=~t;:;~a Q~;~~~o~~lv;t~ 
l>rt. 13 - Não poderá o requeret'lte, a pre.'::exto de pro

duzir " prova ela verdade, nduzir docu:nento, taatemunha, revelar fa
to, pc:!S<:ili ou =:itut~.;::it.o ·l'cm estrita pertinência com a obi,gto da. aç&o. 

!i 1• - O juiz cleter:~~inarã a e~eclusâo elos 8UtO:'li de 
to::la m~téria iii!Pet't!.nantl.!. 

§ 2• - O dcscumprinento do Pl!'t,.,belacido nest.o~~ artiqo 
c..•orut:ti':.uirá 11.9ravante do c:ri~;~e principal. 

i J• - A divulgaç~o de documento, testemunho, fatos 
ou •ituaçóe9 qua n.lio tenham pertintncia com 11 proo.>a ela verda.dCil e$ta
rá sujeit11, *• n;;~r::~as. penais p:cev1s':.a:!> r:esta Loei. 

Art, l.;. - 11. açAo prevista ne~>ta ~1 pra!:creve em d<:~ie 
anos a partir da citaç;!o da ;:.arte otensora. 

Po.rág-rafc.r :.inico - A prascriç!o será intarrocpida apc~
no~o~ pc~la e.antençe. 

A.:rt. l.!!> .. A.!.ém da imHc .. ção du responsl!.val pela matllli
ria, a q:u1111xa ou a danüncia cerã ir.n';\".Ui<!a ca:~ a. f'rova da cfensa ou 
a r~t.l:iio dlil sua n!o lt:;<resontaç!o. 

1 1• ~ Os llaios de co:l:unie!lçtio sAo nbriqados a gua:t
dar a qravaçio de .&eus proqt'ama:s pelo pcrioc:o minimo de trinta <:lias. 

I :t• -· As emissoras de te.lell'is.!:o podarár.l gravar tope
na• o 60m da proqramaçio trans11itida. 
• § J• - A instruçáa 11o processo, no que ,;e refere .a 
iJr~o,.qe!ll televisiva, aerá !'!:ita ~nedi~tnte d.escriçáo, cabendo a prova 
tcuot.-.munhal. 

I <fi• - A Parte que se conside.rar ofendi:la poderá, an
t.ea ,dca esgotado o prazo ontabo.~loeido no j 1• desta artigo, re.qu...,rer 
a~ juiz li not!.ficaçAo cio veiculo de. comw\icaçáo pa\"111 eonservnr, et.u
t..l;:Jrlllent.U, a gravaç!o objeto Uo lltigio, ou proce>l1er ir. notificl'lç,So 
diretamente através de aviso po:st~l regi.!::tt"ado, tolcrlC, t:a.c-síml.le ou 
pol:' molo de cartório da títulolil o docurumtoso. _ 

I 5• - O artigo !IS&!nado com parta de preno:mc ou do 
apelic'lo da familLa, pslfiUdCnimo, nome artiatico ou de rantasia, uti
lil:ado na transr:~iasáo, perm1tir4 processo p:cepa::oati:lrio d~> c:xihição 
ct.: autógraro, com a condenaçilo nas cunt:ar; e sucumb.Snc1a do dinrtr.>r 
do veiculo d(l: comunic;!lç-.6o qulil se racuaar 11 identificar o r•~ponsa
vel, llpllcando-sa o disposto :..o ar'::. 6•. 

I 6• - O diretor ou principal responsável do jornal, 
r•vi&tll, râdio ou te:levisão 11111nter6 11::1 livro pr-óprio, que a1Jrir4 o 
rubricará em to.das as folhas, pit.ra exibir er.~ Juí.z;o, quando pdrc~· i::~so 
for intimado, eo111 o registro dos pseudóni~:~o<J, seguidos o:la assinatu
r.a .do&. 11eua utili.:antca, eujos _t.~abalho~~> sr.:JI'Oin ali d_\vulgadç.tõ. 

I 7• ... Quando o dcman•1ado '::i ver domicílio !or~t d.o 
P11ia ou encontrllt'~se cm lugar nAo o:abido, ;!: eomunic.1ç:ào do ato pto
oosssu~tl, que a ele deva ser pesso11lmentc dirigida, tar-ce:-8. na pe,.;
soa do representante, logal do vai.:ulo o:JU~ pL:blioou .ll mdtéri .. 
incriminaaa. 

i a• -- sa.rli assequt"ad~t c:!efe~;:., pt"óv.ia, no pl:'azo de de:t 
dia,., ant•11 <1a •Pr•c1açl\o: palo jui:r., da qu .. iK*- ou d.a danú.neia. aan
.So ob:riq*-tó:r.ia a :r:unda-ntaça.c c1o c1aapac.h.:o quo aa rteebcor ou r.u1•i-
tollr. . 

I 9• - lt. patiçã.o inici11l e a defesa právia, observado. 
'o dia)?Osto no art. 13, indicarão todos es l~'<li05 de prova que as par
tes· -pretendem aindlt produ-zir, o 'rOl de _tfl!stall:lunhas em nUmero nS.o 
c:~c.o:~dente 11 oine<:l, <:1 o réu, l'l<l>lt.a opo:-tunida<:le, a::-quirá todaS! dS 
preliminares o:;;ue entendar l.lteitil 11. d'lfelila. 

Art. 16 rE. tlenhum jcrnali:!Otl!l ou radiõlistll poderá ••r 
coa;ido ou. co111pc.lido a. indicar o nome de aeu in!ormnnta O'ol à t'one11 
d11 llua.s in!orlllllç6es, não poelendo aeu silí:ncio, na olÇAo· judiclal a. 
que reaponder, acr uaad.q contra ela coltfo prcsunçlio do culpa ou Ctll:IO 
llqrllVllnt.o. 

Paráqra~o r.lnico , .! o direito ao sigilo da !or-,t• 
'9Xf lu i a res;ponaabilldade nett o õnua da pro v;, 

DIREITO DF. RESPOST,A 

Art. 17 )l il: ;,ssegi.J.rado o direito de rerspo10t"' pt'Opor
clonal aõ ~t;ra.ve, se.111 prejuízo da aç!o prevista ne:'litill Le.i. 

li 1• 'f' pglas pes:5cas leqi'::ll'lacld& a propo:> &,..!1<;:3~;~ pe.
nal podori! ••r ;ro;tqUel'ido em Jui~o o direi tu de res~osta em tl.·lnt:a 
di<lls; a partir .;:a data. .1a di,.,ngaç.io do fato, :~cb penil dG. dec.:o.<:!.éncia. 

.! 2• r o prazo a que se retet'<"o o p,:,râgrafo an:.~ri.or 
pa.ss!l a s111r de <:J.Uaronta. P. cinco dlas so: o rE'l.:;uerimen= "" relt.;;, após 
negativa do pedi de e:ctt"ajudicial, ou se o at(!rh.ll!11~:1t'O "' est~ nA-:» 
pro•nche os r~uisitoa: "::.tabelocldos no § J• rleste artigo; 

1 J• '( Con&ista o c:iircrito de. r..:~,:;_posta propo::oc!onal 3.0 
a'it"avo: 

I -·na pllblicaçõ.o da resposta ou \"atiticaeil.o na rr.csma 
pA<;ina do jornal ou periódico, colll dQ~t:a.:;ue, jin~<l!r.sóQs a ca:c~ctet"aa 
tipogr.li!icos, no t:i·h:lo 0 :-ro t.a.><:to, i::!<ilnticcro d.O escrito o!ans1vo e 
•• ecliçio cm• t:.ira.:;eta norJaal: 
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~.~~~-:::-~>'~.·II_- ;,a tr',nsl!'-i":~~;lo •da l"Gts:;>c.st:~ o:.t :-~tlticaç.!lo, :::o!!. a 
m'!'sllo<t ii<.~z:-aç;!io, no :na11:no horarlc:> a no.> llcsl;'o r-:-o<JrGI\111. da lj,o!ss~r..t :JU<t 
.;i~VI.:lqou- a trl!ll'l:lllllliiU!..lo que lha ::!:eu c.l.U:&a,_ qar.!l:l.tl<.lo o Itun~mo do~o u 111 
IIUI'lUto; , ti 

III - a. transml.ss;Aa ~il rll:ipo5otil ou ratific~y.il'l, n4"""
'lllllllll~ ê:imt~nslio ou duraç!o, peli!l aq•~m::\>1 ~ • ...'t.:o.:io.s'l, pol" '!:Oc:l'-'3 os 
:te~cs de ln~or,uaç.io e divulgacao a';;rav~;; <;lcs ,;tuats !oi tra!)Sil:lltl.da a 
notio_ióir. .ofansiva. 

- . . §:• 4• t '- pu~llc;sçâo :)IJ ::rar:sJJiasâo db t'l'lspos~a ou 
Dftí:tr.::a'?lio &•r~ nu:ol ~ar,. _o~ e!'altoa legals se, pele ac::-o~'ç;;;-,.., 0~ 
'~~~~~.t:rl'-'S• ass~.nlr o .::ar~~ote:- de replici:o Q•J se r.Ao at~n.:lo.:: nu.;; ;:e-
qO.isit.c.:ll_ do para9rat:c anterio.r. . . 

"-·~-. ' · /U"t. lS .,. R.::quedda' polo ~tenc!ido a opori:Un~d.,_<!~ dlil. 
re~!3'l~! -O va~_c.ulo do co:1u.:::i~a.;Jo "' dh'Ul9aro~~~: . . . 
d,Q ')'b-mra~·'~~-.: ~l";n~~i~~~~o d~'\,.;~:~.~;~s, f',v. !c r ...lldrl.ll A pubÜ":<Iç.ir. 

m•n.,.i:l '• .J:l - no p:l:'óX~:o:o nll:r•ro, -!1• tor ÇIH'lód.ieo &a.~.,._.., •. I, 

m 
nal. 

~: ~-;.. • 'I 1• r lliio ~-tencliO::h,, palo' Va'!.eulo o pedido d"!o respos-
·~··-:f?OdW• a Pll-rto roquori-~o e111 .Juí:o, instruindo-o co_11 um exe111plar 
da_.~.9"úl!'- ~1.111 pu~licou o e~ct"i'::o.incriminaclo, ou, qua.ndo fc:r. o .:aso, 
lle•crC:Vel"_~.") t~anf:'llll.S,h'io tncr.l.:aJ.nt~l!a, jun'::llnr.to, e(!Lqualquer h.l~:ta

.•..,, o to:d,b;pa r~s·posta, tudo e:u. duar:r; \'i:u:;._d.at.i"Logr<~f;ld.:~s. 
~:. -. li 2• - 'I'ratando-$e ds emu;s:ot'~ l.le ::-~Uiodi!u~ao _ou 
telev~sÃo., a'parta po~ert. r ~o~u•re-t' o direi. to .:!e r•u<l;r o1 r.!tificaçâo 
" d~ a, respo~u:.~, pessoalmente ou por pe&~oa que ind~car, dentro de 
vin.te,-e:··~:atro.n_ocas contadas dil J.ntimaç:ão JJ.ldici..al. 

. ;· _:'~> .. , i 3• - R.Qcebid_o o pedido da l:"~:!sP:octil ou retiticaç-!o, 
o jy,tz., :(!et)t-.::9 da-- VintD e quatro horas, lllilnd.a.ra Clt.ar o rcspon~ável 
pelii' e1!1présa. roqu..:-ridl!.. 

, . ' ! 4" - Oe.:o>:"rido <> prat:t> de dez ai.:.• o juiz decJ.dirlit, 
__ tet~,do b:avido QU n.!o eontc"ta.çâo. _ . 
·'"':-~- . .- Art. }9- Oe!eddll a rt-spo!>td ou L'e.ti!ieaç:tio o. jui.~ 
á'l.__ da -condcn:açiio no.1 illiueul!lb6ncia, incluir;:!, na doei silo pce~cit.o -:::o.: 
J!U.~ .. _'tór.Jq. estabelucenr:lo multa, com I:Jo~.;e no inciSio II e § 1• <:Lo art. 
f{~, pbt,~u de attaso ns publlcao:;-áo ou transmissilo. 
•· · . Parol\gr:afo llnico "A ;,pelaç:!o-n.to =uspende 01:1 ... roitos 

colllif).,atórios, ressalvDda a hipót('se em qu<J o t'e~:<p<msável pala mato6-
r1a que deu origem ao processo obtivf;lr, da inst.tnci;:a &UpiH"ic.>r n que 
l'lllcorr!r, 111odlda li::lin:ar su,;pendr.:ndo a publicação da relJpO&ta o>.l ro
titl_ca_~'?_' ~_t.é qu~ seja prolAtacla d~ci11-lo tat'mlnatlva. 

~; .-. Art. 20 ~ t. at~r;equrado 1unplo t:llraito d.:~ t."aspo11ta con-
tra a,._it.p.put:.-çio falsa de a toa ou noticia da tato:11 invoaridicoll, trur.
~a:it~~:a o~r~~~:i~i~~ _ t111r.uoa do at't. 1_8, reso.~lvadu a contes:taçli.o, 

l' 1r. roapoata ou rotificaç.io •o• AO 'ri!. 
.. _néqad.a: 

f1{l- pÜblicaç4.o ·o~ t;a~~!I~~ã~~o tiver rahç:ão co• o• ratos reft~ridoa 
. II - quando contivar axpres.s6ea ofonsivms contra o 

,v!'J.c!ilO O!+ seus respon=ávels: 
.. III - quando ue referir a tat'cairo,., em condições q•.111 

·•·'"'· lb!ta propot."l:ion• tqu.al dh:·aito da :-osp()llta. - --
, {', ·,..,. · ~- I 2• J- Qu.cndo a ofensa ea der através dQ l!latéria 

paqa, ~erã pcrmit.ido, el!l ll!lõpayo igu.11l, a f!Jrpenaas do o(,ms.or, o 
i:Ura~t_&;:.~d~. t'OIIOJO!lta • a. contestaç:.lo 4s ofon&as, servindo a ordc111 
judj..~ia-1,; de .tít_ulo ex-ocutivo pOlira a cobl'~nQI!I do valor dft aou custo. 

I 3• - ROformmdil a sent.enço~~ qu<t conc:odeu o direito de 
~=~~;!:t.e \f~=ç:~o:q~r:~Jfd~~rte tida como ofen•ora .. rá ruaat'cid.,:, 

., · f 4• , Tratando-oe dP. materia po:~qa, o v•:Lculo do eo-
.•l;'l,ni~aç&o poderá •atabelec•r caução para gArantia da evo~tntual res
r=''"t~•,do Q!erdido. 

· · __ ~ _ . I 5• .t O exarcicio do dire:Ltc do re11po:sta, relativa~ 
lWll~lll> .b Dl~lqiria paqa, niS.o ell;clui a aç.!io penal c:crruspondenta. 

A:rt. :n .r. Todo• •Ao l•qith•adoa a propor retifi.caç.6.o 
~ou r•upo•';.a a in:Cot."maçào, noticiário ou propao;andil q1.1e cont•nha fal~ 

•idõic!,. I>r'Qmu<.::ional ou !alcidad• ditu1ur., n6.o n<">ll'linativa, aobr• ~atoa 
de 1tl-torcs•• p\l..c:.lieo. 

· DtSPOSiçóES FINAIS 
, Art. 22 - Nio havora di&eril1inar.4o ou eon::ur:a .!1 vand:~ 

ou. clrcul_i!lç:ilg de jornai::11 t!t revistas, rr:tqular e pori<';ldicM,lo~tnte 
ot&ltadoS:, salvo no eumpri~r~cn~o de disposições legais. 

Art. ..2-\3 • .:. .oa eont'litos entr• a 1lb<a!"dade de in<':'Ot'lll.~-
c;:!o a os· d-ireitos de person:alidade, entre li:'! las ot: :-ol~tiv-os à lnti

-?'~~idacle, À vi~ privada, 6. honra 1111 .;, imagem, serão roil&olvidoa. o;~• 
· l;l!IVOr c!~ interesse pl.\blico visado p•la lnfonn.,.ção. 
"'· Art. 24 - NZI produção e voiculaç~o ,jo m:at(lrial jorn:a
li_s1;,l~,. C!ll V>:liculos de comunieaçil~ social ob&ervat'it.o, em matert:a 
ç_C?D.E"!::bvttr!!'ll, a pluralidDdu de vers6ea, puvindo as parte& envolvidas 

"-! _polbica • l!<o~;;á;~a~~':o~n1~o a:u:l~;~~~ ~u;~~L~:~s~"'l~e!~~~· •mvol-
!atoa noticlad.os e se .suntir prejudicada com a omlo.:..l.o 
III'?" ao veiculo o imediat.o ro<Ji.Btt'o da su"' posição. 
.""Art.. 2S w Toda publicação r111di<]id11 ou tor:l.;:o pu:Oíieida-

da q',u• coroo tlll não 11111ja imodiat.smenta identiflçá;y.:ol dev111 
sex ê"à Zli~., através de exprossào convencional ou tradielonal-
aante al1:9:têd.ll pelo veicuio, em caixa jllta e em local vis.íveL 
. ~ .. , f l• ~ A publicidade deve mencionar o nome do anun-
cianta, ca•o aste não oeja avidante. 
,',;, 1 2• - Aplica-se a to:.cto11 da tcrcBiros, subJ:oatidos 111 
J'Úb\l.caç~o llll.!ldiantc renumeração, ~ e:.cigo.lncia est~belccid.a neste ar--
t.Í.9Ó, . 

.,._. !i 3• - AS emissot'lllll da rõidio c telaVilil!.o adotarão as. 
.normas. cl>nti4Mil nce:te artigo, respeitada A especificidade do 
v•.isulo. •. 

Jt.rt. :Z6 Aplic:Am-•e, ~l,lb:sidia:rianu=nte A esta Lei,· o 
~d.igo J:_ena.l • ·o CódlCio élfl ·Processo Penal, 

, . .,,;-

Art. n --- N• aÇãQ do n•apon~abllidl!Od'-' civit, 
ob••rvado o dispo:oto ll<> t •• do art. 6•, <lpll<.: .. .--:oo~ii o dl•post.o 
noa 11rta. 1.!>::15 do Códi,<;~o civil, 155,· 66 • 67 do Códio;~o d" Pro<:•111110 
P•nal. 

~.rt.. •25 ~ t cor.c•didll anistia a todo• o ... cor.denlldo~_ 
pel• pritlca dos crl...,,. d<!acrl.toa na Lei n• 5.250, de ll d<> re .. ,.•rclro 
do 1967. 

P•r'o;rafu Ur.l.co r A aniatia •stal"ldo-a• IL t..,<Jo~ o~ de
•arodadoa ou proc4111'~ .. doll S>•l& prAtica do• crillo• • qu• •• r"'r"r" oo&t"' 
•rtigo. ' 

blicaç-lo. 
Art, JO - RoYo<;l"m-lilc a Lll i n• 5, 250, d• li do tev•r•i ~ 

ro de 1967, o parl\.qr11rol Urlico do llrt. 26 da Lol n• 7.170, du 1_, d• 
_ d•ze-..bro d• lllBJ, o p11ráqrafo Unico do art. lJ7 da u.i n• 4.7J7, do 

.}.11 «• "3Ul.l"10 «• l,.,, • ~•••i• o:U•po•Sç:O•• •• oontr41:.-iD. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- ltem2: 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 111, DE 1992 

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

De autoria do Senador _Pedro Simqn, que dispõe 
sobre a nomeação dos Presidentes das Instítuições Fi
nanceiras Oficiais de Crédito do Governo Federal . 

(Dependendo de parecer) 

Ao projeto foi apresentada emenda perante a Comissão 
de Assuntos Econômicos no prazo regimental. 

Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Valmir Campelo para emitir_ parecer. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente;srs. Sena~ 
dores: 

·Vem ao exame desta Casa o Projeto de Lei n_!' 111, de 
1992, de autoria do ilustre Senador Pedfo SiniOri, propondo 
a aprovação prévia pela Senado Federal, após argüição públi
ca, dos Presidentes das seguintes instituições oficiais de crédi
to: Banco do Brasil S_.A.~_CaiXa Econômica Federal; Banco 
Nacioftal de Desenvolvimento Econômico e Socíal; Banco 
da Amazônia S. A.; Banco Meridional do Brasil S~A.; e Banco 
do Nordeste S.A. 

A proposição estabelece ainda que a aprovação será por 
voto secreto para um mandato de (dois) anos, o qual poderá 
ser interrompido por decisão da maioria absoluta dos membros 
do Senado Federal. 

O PLS n!' 111, de 1992, encontra fundamento na alínea 
"f' do inciSo fi, do art. 52 da Carta Magna, que trata das 
competências privativas do Senado Federal. Estabelece esse 
dispositivo: 

"Art. 52. ••······••·•··H~·····•···•••·••,~~-·~····~·······~·.•···· _ 
III- aprovar previamente, por voto secreto, após 

argüição pública, a escolha de: 

f) titulares de outros cargos que a lei determinar" 

Por-outro lado, a proposta não conflita com o art. 84 
da Carta Magna, que em seu inciso XIV abre a possibilidade 
de aprovação prévia pelo Senado Federal de "outros servido

-res, quando determinado em lei". preservada a competência 
de nomeação pelo Presidente da República. 

A proposiç'ão do Senador Pedro Simon vem em boa hora 
aperfeiçoar a norma legal, reconhecendo a importância dos 
titulares de instituições ofiCj~is d~ cr~di~o e a nece~sidade 
de preservar tais funções ae possíveis manipulações, distintaS 
das prioridades ditadas pelo bem público. Além disso, o com
prometimento implícito gerado com a aprovação pelo Senado 
Federal, junto à competência para promover__a interrupção 
do mandato, coaduna-se perfeitamente com as funções do 
Legislativo de acompanhar e fiscalizar as ações do Poder Exe-
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cutivo, colaborando para que se conduza de acordo com os 
ditames da lei c do bem a Nação. 

O Projeto de Lei sob exame mereceu Emenda modifi
cativa, de autoria do Senador Beni V eras, no sentido de que 
o mandato dos dirigentes das in·stituiçõcs oficiais de ·crédito 
mencionadas, corresponda ao do Presidente da República que 
os tenha nomeado. 

Entendemos, s.m.j., que embora sejam importantes as 
ponderações levantadas para a proposição da emenda, esta 
se choca com os objetivos básiCoS do Projetes, na medida 
em que elimina o caráter isento-e -apolítico dos dirigentes 
das instituições. Neste sentido, conf•nme ressa,ltado acima, 
leva-se em conta, ·prioritariamente a necessidade de que a 
díreção daquelas institUiçõeS Se conduza de acordo com priori~ 
dades públicas, estabelecidas e aprovadas nos Planos Gover
namentais. Por Outro lado, o PLS no 111, de 1992, permitindo 
a recondução dos dirigentes(§ 1 ~,do art. I"), preserva e incen
tiva a eficiência e probidade com qué se espera sejam presi~ 
didas as instituições oficiais de crédito. 

Dado o acima exposto, e considerando que o PLS N"' 
111/92 atende à melhor técnica legislativa, somos de parecer 
favorável à sua aprovação. · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O parecer 
é favorável ao-projeto e contrário à emenda. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do_ art. 235 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Esgotada a 
matéria constante. da Ordem do Dia. 

Passa-se agora à aprecia-ção do Requerimento n"' 722!92, 
de urgência, lido no -~xpediente para o Projeto de Resolução 
n' 61/92. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado o requerimento, passa-se ã imediata aprecia

ção da matéria. 

DiscusSão", em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 61, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora. 

Nos termos do disposto no art. 140 do Regiinf:-Oto Interno, 
designo o nobre Senador Irapuan Costa Júnior p-ara proferir 
o parecer. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB- GO. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Substitutivo de Plenário ao Projeto- de Resolução n9 61, 
de 1992. 

Delega competência à Comissão Dirctora Parã- pialiCar 
os atos que especifica e dá outras providências. 

Dê-se ao Projeto a seguinte redação: 

"Art. to É delegada. até31 de dezembro de 1992. 
à Comissão Diretora a competência para fixai' e ievei' 
a remuneração dos c3rgos e funções do Quadro de 
Pessoal áo Senado Federal, bem corno alterar a base 
de incidência do fator de ajuste, para efeito de cálculo, 
da Gratificação de Atividadc Legislativa. 

Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, devendo seus respectivos efeitos 
financeiros vigorar a partir de 1 o setembro de 1992." 

O parecer é favoráVel, Sr, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O parecer é 
favorável ao projeto nos termos do substitutivo que apresenta. 

De acordo com o Regimento Interno, art. -140, designo 
o nobre Senador Francisco Rollemberg para proferir parecer 

.sobre o substitutivo. - - - - -

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL-SE. Para pro
ferir parecer. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o substitutiVo" do Plenário ao Projeto âe Resolução 
n"' 61 recebe de nós o total apoio .. Somos favoráveis na forma 
em que foi redigido o seu substitutivo .. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O parecer 
é favorável ao substittitiv6. · - · 

Discussão, em turno único, do projeto e do substitutivo. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. -
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 723, DE 1992 · 

.. Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311. alínea d 
do Regimento Interno, requeiro prefer~ncia para VOtação do 
Substitutivo aO Projeto de Resolução n" 61, de 1992, de inicia
tiva da Comissão Dir_etora, que delega competência à Comis
são Diretora para praticar os atos que- especifica, e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1992. - Lucídio 
Portella. -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação 
o requerimento. _ . · . . _ 

Os-Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o substitutivo. 
Os Srs. Senaâores que o aprovam. queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica prejudicado o projeto: 
A matélia vai à Comissão Diretora, a fim de redigir o 

vencido para o turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Alex_andre Costa) - Sobre. a mesa, 
redação do vencido para o turno suplementar do substitutivo 
ao Projeto de Resolução n~ 61, que será lida pelo Sr. 1~ Secre
tário. 

É lida a seguinte: -

PARÉCER N' 301, DE 1992 

(Da Cpmissão Diretora) 

Redação 'do vencido, para o turno suplementar, 
do Substitutivo ao Projeto de Resolução n~ 61, de 1992. 

A Comissão biretora apresenta a tedação do vencido, 
para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Reso
lução n~ 61, de 1992, que delega competência à Comissão 
Diretora para praticar os atos que especifica, e dá outras 
providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de setembro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Lucidio PorteUa, Relator 
- Alexandre Costa - Dir~l!__çarneiro. 

·---.-- ' 
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ANEXO AO PARECER N' 301, DE 1992 

Faço ·saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' . 

Delega competência à Comissão Diretora para pra· 
ticar os atos que especifica, e dá outras providências. 

Art. I' É delegada, até 31 de dezembro de 1992, à Co
missão Diretora, competência para fixar e rever a remune
ração dos cargos e funções do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, bem como alterar a base de incidência -d_o fator de 
ajuste, para efeito de cálculo da Gratificação de Atividade 
Legislativa. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, devendo os respectivos efeitos financeiros vigora
rem a partir de 19 de setembro de 1992. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em discus-
são. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que-a aprovaÍn queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

02~000 - s::.:;;\wJ _,:.::._:L",L 
02.101 - s:;•;".)'J CEI'.:::::.";L --SECRETI'<RIA 

- s ? E c I ' I c A ç A o -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presidência 
informa que, nos termos do art. 174 do Regimento Interno, 
será dispensado o período correspondente à Ordem do Dia 
das sessões de amanhã e do dia 28, segunda-feira próxima. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 18h27min.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 365, DE 1992 

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa fixa
da no Orçamento do Senado Federal, para o exercício 
de 1992. · · · 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuiçõeS 
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo eni vista o 
disposto no art. 49, § 39 , da Lei n' 8.211, de 22 de julho 
de 1991, resolve: 

Art. 1 ~ Fica aprovado o- Quadro de Detalhamento clã 
Despesa fixada no Orçamento da unidade 02.101 - Senado 
Federal, que com este baixa. 

Art. 2~" Este Ato entra em vigor na data de Sua PUblica
ção, retroagindo os efeitos a eSta data. -

Art, 310 Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 17 de setembro de 1992. - Senador 

Mauro Benevides, Presidente. 

I I 
I 
I 

W\TLE\EZ/\ tO\'iE. :'lET;.!_);," .. t::J I r Q, T ·' 
01.001.0001 .. ::J2_i - AdminiStraÇão e COoi"óénação dos ·serviços 

Legislativos 

LI 

I 
I I 01.001.0001.2021/0002 - rundonãmeOf:..O- Cfo Senado Federal 3.4.90.30 100 2.270.000 2. 270.000 1 

.. - - ~-

02.000 - SEt~AOO fEDERAL 
02.101 - SEtlADO fEDERAL - SECRElf\RIA E'm Cr$ 1 000 DO ·' ' --~--

I ' t;I.IAOOO C€ Ik"TAU'A'I'JlTO ·oA-OC.'KSA C Sli'LEJ.eiTAÇA~ REctnSOS CE' TOO AS AS FCNTES E TR:~CJ AS - FISCAL 

I E S ? E C I F I C A Ç A O NATUREZA r ,O:TE 1 DETALHADO I r o r A L 
- ~ --~-- -

I 01.0001.0001.202t - Administracão e Coordenaç~o dos Serviços 

I Legislativos. 

01.001.0001.2021/0002- Funcionamento do Senado Federal 3.4.90.33 100 2.000.000 

3.4.90.36 100 270.000 2.270.000 
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 366, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 012.384/92-5, resolve 
aposentar, voluntariamente, JUAREZ MENDES, Analista 
Legislativo, Área de Orçamento Público, Classe "Especial", 
Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos ter
mos do art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição da Repú
bli~ Fei::lerativa do Brasil, combinado com os artigos 186, 
inciso III, alínea c, e 67, da Lei n9 8.112, de 1990, bem assim 
com o art. 11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviçó~ observado o disposto no 
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 24 de setembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 367, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~ 
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 010.662/92-8, resolve· 
aposentar, voluntariamente, ALTHAIR SOARES DE MAT
TOS, Técnico Legislativo, Área de Transportes, Classe HEs~ 
pecial", Padrão III, do Quadro de Pe_s_s_oal do Senado Federal, 
nos termos do art. 40, incisO III, alínea c, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado com os art$. 
67 e 186, inciso III, alínea c, da Lei n"' 8.112, de 1990, bem 
assim com 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, 24 de setembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 368, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2. de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~ 1.425/92-7, resolve apo
sentar, voluntariamente, com proventos proporcionais ao tem
po de serviço. LUIZ FLORIDO RODRIGUES, matrícula 
0052, Especialista em Administração Legislativa/Análise, Pri
meira Classe, PL S30, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico 
do Senado Federal- CEGRAF, nos termos do art. 40, inciso 
III, alínea c, da Constituição da República ~ederativa doBra
sil, combinados com os arts. 186, inciso III. alíilea c, e 193. 
da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 24 de setembro de 1992. -Mauro Rene-
vides, Presidente. · 

PORTARIA N• 21, DE 1992 

O Diretor-Geral do Senado Federal, 'no uso das suas 
atribuições regulamentares e de acordo com a delegação de 
competência que lhe foi conferida pelo Ato da Comissão O ire
tora n" 48, de 1991, resolve: 

I- Atualizar a tabela de diárias de viagem, a serviço, 
consoante o reajustamento promovido pela Portaria n"' 3.923, 
de 21-9R92, do Secretário da Administração Federal, publicada 
no Diário Oficial da União de 23-9-92, de acordo com o anexo. 

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assina~ 
tura, revogadas as disposições em contrário. _ 
·· Senado Federal, 23 de setembro de 1992.- Manoel Vilela 
de Magalhães, DiretorRGeral. --

ANEXO A PORTARIA Ne 21, DE 1992, DO 
DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL 

CLASSlFICAÇÁO VIAGENS INTERNAS 

DO 
CARGO/EMPREGO Valor da Localidades (1) Localidades (2) 
OU EQUIVALENTE Diária em +40% + 20% 

(Cr$) 

Senador 478.044,00 669.261,00 573.652,00 
DAS-6 430.238,00 602.333,00 516.285,00 
DAS-5 430.238,00 602333,00 5!6.285,00 
DAS-4 430.238,00 602333,00 516.285,00 
DAS-3 ou FG-1 387.203,00 542084,00 464.203,00 
DAS-2 ou FG-2 387.203,00 542084,00 464.203,00 
DAS-I 387.203,00 542084,00 464.203,00 
Analista Legislativo 348.482,00 487.874,00 4!8.178,00 
Técnico Legislativo 313.628,00 439.079,00 376.353,00 
Au:siliar Legislativo 313.628,00 439.079,00 376.353,00 

Localidades: (1) = Salvador, Brasfi~a, Rio Branco, Macapâ, Boa VIsta e Porto Velho 
(2) = Recife, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Maceió e Manaus 

VIAGENS 
EXTERNAS 

Valor em US$ 
Lei D0 5-&YJ(T2 

Dec. D0 71.733(13 

416,00 
333,00 
300,00 
266,00 
266,00 
233,00 
200,00 
200,00 
!66,00 
166,00 

OBS:. Adicionàl de embarque/desembarque (§ 4°- Art Z' do Ato n° 48/91 - CDSF) = 216.050,00 
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PORTARIA N• 22, DE 1992 

O Diretor~Getãl do Senado Federal, no uso das suas 
atribuições e considerando o que consta do Processo no 
012872/92~0, resolve retíficar, para os seguintes períodos: 2 
a 31-7-92 e 16 a 28-11-92- Treinamento Nacional na cidade 
de São Paulo/SP, e de 19 a 15-3-93, Seminário Internacional 

na cidade de Bangkok/Tailândia, as datas constantes da Porta
ria n• 9, de 1992, que designou MARISTELA BEZERRA 
BERNARDO, Assessor Legislativo, para participar do Pro
grama de Desenvolvimento de Lideranças para o Século XXI, 
proffioVido pela Fundação Rockefeller. 

Senado Federal, 23 de setembro de 1992.- Manoel VUela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 
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ANO XLVII- N• 160 SÁBADO, 26 DE SETEMBRO DE 1992 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevídes, Presidente, nos termos do 

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

RESOLUÇÃO N• 52, DE 1992 

Delega competência à Comissão Diretora para praticar os atos que especifica, e dá outras provi-
dências. ·· 

O Senado Federal resolve: . . o 

Art. 1• É delegada, até 31 de dezembro de 1992, à Comissão Diretora, competência para fixar 
e rever a remuneração dos cargos e funções do Quadro de Pessoal do Senado _Federal, bem como alterar 
a base de incidência do fator de ajuste, para efeito de cálculo da Gratificação de Atividade Legislativa. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo os respeCtivos efeitos 
financéiros vigorarem a partir de 1• de setembro de 1992. 

Senado Federal, 25 de setembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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EXPEDIENTE 
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1.2.4- Discursos do Expediente (oontinuação) 

SENADOR ODACIR SOARES, como Líder~ 
Transcrição nos Anais, da entrevista do Ministro Marcflio 
Marques Moreira concedida à jornalista Silvia Faria, publi~ 
cada no jornal O Globo de hoje; e do Editorial do Jornal 
do Brasn intitulado "Caronas do Atraso". 

SENADOR ALMIR GABRIEL- Ameaça de morte 
de> Deputado Aldir Vianna PSDB (Pará), candidato à Pre
feitura de ltaituba. 
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SENADOR JUTAHY MAGALHÃES-A subnu
trição dos brasileiros e a ausência de política agrícola ade
quada. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- A ameaça de 
falência da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro. 

SENÀDOR FERNANDO HENRIQUE CARDO
S!2::;;::: DeterioraÇ;ão Qo património do ffiGE, em. tertl\OS 
de reCursos humaiÍOs, atiãVés da evasão de profissionais 
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1.3-ENCERRAMENTO 

Ata da 19()3 Sessão, em 25 de setembro de. 1992 

23 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

Presidência dos Srs. Maur.o Benevides e João França 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SE$. 
SENADORES: 

Albano Franco - César Dias - Dirceu Carneiro- Fran-' 
cisco Rollemberg - Irapuan Costa Júnior - João França -
Jutahy Magalhães - Mauro Benevides - Ney Maranhllo. -
Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A lista de 
presença acusa o comparecimeJ;tto de 10 Srs. Senadores. Ha· 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamOs nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Coneedo 
a palavra ao primeiro orador inscrito, Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Pronuncia o seguin: 
te _di~curso. Sem revisão do orador.) - Sr.' Presidente, Srs. 
Senadores,- ariti!Sde ãbordar o assunto que me traz hoje ã 
tribuna. gostaria de agradecer as palavras do nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso que, no seu pronunciamento de 
ontem, falo~ a respeito da minha luta em defesa do mandato 
do Presidente Fernando Collor. 

Sr. Presidente~ a convicção que tenho em defender o 
mandato de Sua Excelêncià é muito simples: acompanhei a 
trajet6ria política do País durante os últimos 40 arios. COm<? 
Deputado Federal, assisti ao episódio de 1954, quando as 
forças que foram contra Getúlio. Vargas forçaram a sua deposi
ção. Como Sua Excelência não desejava um banho de sangue 
neste País. preferiu ele próprio Se sac~ficar ~ deixar aquela 
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famosa Carta~testamenio a qual os trabalhadores brasileiros 
sempre guardam na memória:. 

Depois~ veio o eptsõaiO âa posse de Juscelino Kubitschek, 
quando as forças que não aceitavam a eleição daquele grande 
brasileiro tentaram golpeá-lo; e graças a uma medida preven
tiva do grande Ministro da Guerra à época, General Henrique 
Teixeira Lott, o Dr. Juscelino Kubitschek, naqu~le dia 11 
de novembro, assumiu a Presidência da República. No seu 
governo houve outros ep~sódios, como o óe Jacareacanga e 
o de Aragarças, mas isso em nada impediu que- O grande 
político brasileiro, o grande estadista mineiro lançasse este 
País para a frente, com a· sua ptó"posta desenvolvimentiS:ta 
de 50 anos em 5. -~ 

Terminado o mandato do PreSidente JuscelinO, foi eléito 
o PreSidente Jânio Quadros, que também começou a sofrer 
as pressões dos cartéis, dos oligopólios, do corporativismo, 
enfim, daqueles que, em nome do povo brasileiro, mas com 
muita -competência, -sempre explorou o próprio }:iovo. 

O Presidente Jânio Quadros falava nas forças ocultas. 
Mas Sua Excelência: não teve condições, não teve a coragem 
cívica e pessoal para enfrentar essa situaÇão~ para enfrentar 
essa pressão dos grupos interessadOs em- espoliar a maioria 
do povo brasileiro, e renunciou. Essa renúnda cUStou Caro 
a todos nós. Ninguém, naquela ~oca, tinha mais prestígio 
junto ao povo brasileü:o d.o que o Presidente J ânió Quadros, 
depoís de ser consagrado nas_ urnas. Posso dizer, também, 
Sr. Presidente, sem errar, que o programa a Hora do Brasil, 
naquela época, tinha um IBOPE muito grande por cauSã. -das 
atitudes do ex-Presidente Jânio Quadros, tais como os seus 
famosos bilhetinhos exigindo pronta solução para casos que 
demoravam, anteriormente, em governos passados, anos e 
anos. 

Mas S. Ex~ teve uma surpresa desagradável, e o povo 
brasileiro sofreu as conseqüências daquela renúncia quando 
o Presidente JâniO Quadros, naquele momento, gozava do 
maior conceito perante todos. Aquele dia da renúncia foi 
um choque tremendo para aqueles que confiaram em S. Ex•. 

Posteriormente, começamos a ter problemas com o poder 
civil e o militar com a posse do Presidente João_ Goulart. 
Ainda como Deputado Federal, assisti àquela crise. Ao saber 
da renúncia do Preside_nte Jânio Quadros, o Vice-Presidente, 
que estava na China, voltou ao Brasil, mas a crise já estava 
se desenvolvendo, pois os militares não aceitavam a posse 
do Presidente João Goulart. S. Ex~ precisou_ fica_r_no Uruguai 
aguardando _o desenrolar d_e_s~a crise para finalmente poder 
voltar ao Brasil e assumir o poder, já de uma maneira "capen
ga", com a exigência de um parlamentarismo tacanho, a res· 
peito do qual o povo brasileiro não foi consultado. 

S.Ex' assuni.iu a Presidência da República, e o parlamen~ 
tarismo existente durou milito pouco, porque não tinha base 
sólida; não tinha, de maneira alguma, a aprovação-da_queles 
que detinham o direito de fazê-lo; o povo. -

Seguiu-se o plebiscito, e S.Ex~ VOltou_ ~J~r o poder que 
o povo brasilei_ro lhe havia delegado nas últimas eleições para 
a Presidência da República. Essa linha foi seguida desde o 
princípio, quando S.Ex_• _tentoJJ. fate_r as refo_rmas de_ba~e. _ 

LembrO-me bem do episódio em que S.Ex~ quis desapro
priar as terras das margens das estradas federai~ e de ferro. 
Naquela época houve, também, o revide daqueles que não 
aceitavam essas reformas e, mais_ ~inda, a sabotagem feita 
pelas 'forças ocultas', às quais o- Presidente Jânio_p_u,adr?s 
se referiu quando de sua renúncia. Finalmente, em 1964, so-

breveio o golpe militar,_ que se estendeu _por mais de vinte 
anos. 

Mas, graças a Deus, nossas Forças Armadas são- povo, 
são-classe média. Os militares que assumiram o GovêmO senti~ 
ram que era o momento de devolver o poder à classe civil 
e, com sensibilidade forte, perceberam que uma parte desse 
poder, por esses longos anos, foi também explorada com muita 
competência pelos civis que se aproveitaram· da boa-fé dos 
militares. 

Digo isso, Sr. Presidente, com a autoridade de quem 
foi cassadO e teve- seus direitos políticos suspensos; de quem 
foi preso, respondeu a vários processos e, depois de oito anos, 
recebeu uma comenda dos militares que diziam riada tei" contra 
~ tp._inha pessoa. Defendo os militares nos seus legítimos direi~ 
tos, pois considero a classe política: do País a mola~mestra 
da segurança da nossa democracia e da nossa liberdade. 

As Forças Armadas tiveram a sensibilidade de devolver 
o poder aos civis. Creio que, se depéiideS:se só dos militares, 
isso já teria ocorridO logo no início, qUando o Marechal Caste
llo Branco assumiu o Governo. Digo isso porque·passei"por 
muita coisa e sei" que ·alguns- civis, para ·tomarem o lugar de 
outros, foram aos quartéis denunciar-companheiros para assu
-mírem aqueles lugares, os trânsfugaS:. o·resultado_dis$0 tudo 

-foi qUe essas pessoas. alguns maus conselheiros -dos milita,res, 
conseguiram, dentro da minha concepção, prolongar esse regi-
me militar por mais de 20 anos. -

Graças a Deus, com a posição dos Getterã.is G_ejSel e 
Figueiredo, fizemoS um grande acordo nacional, no qual hou
ve um _entendimento entre a classe civil e a militar_ no que 
Se refere a todos os- episódios de que foram protagonistas 
as forças que combatiam o Governo ·militar e pugn;tvam pela 
democracia~ -

Passamos um pano no quadro-negro e hoje, gi-ãÇas-a 
Deus, não existe revide entre a classe militar e o poder civ_il, 
como acontece com os caras-pintadas na Argentina, no Chile, 
ria Bolívia e no Peru, e a classe civil assumiu o comando, 

Depois de 30 anos, viefain as eleições. Deus não quis 
que o grande Líder Tancredo Neves assumisse a nossa Presi
dência, que ficou com o Vice-Presidente da República, o meu 
companheiro, Deputado Federar da 'bossa-nova da UDN', 
homem experimentado, Senador José Sarney. Fez o que pôde, 
mas, dentro da minha concepção, uma parte da área política, 
principalmente o PMDB, assumiu praticamente o comando 
do País. Dessa forma, o Presidente da República não tinha 
o respaldo popular do voto para impor muitas vezes aquilo 
que entendia ser o mais correto. E, como s_e diz. na gíria, 
o PMDB 'colocou o guizo no_ gato', ou seja, no nosso Presi-
dente José Samey. _ · 

Aconteceu, -sr. Presidente, algo muito sério e importante 
que abalou a classe política brasileira: annaram o- famoso 
Plano Cruzado, o grande 'coice~de-mula' para o povo brasi~ 
leiro. Montaram esse plano para eleger a maioriã absoluta 
dos Goverriadores, e deu certo. O PMDB elegeu 21 Governa~ 
dores, o PFL que era o seu aliado, elegeu, se não me engano, 
1 Governador. Quando foram abertas as umas e contados 
os votps, verificou-se a vitória dos candidatosdo partido majo
ritário, o PMDB. Nessa ocasião, o Governador de Sergipe, 
se não me engano, comentou que o Plano Cruzado estava 
afundando. Realmente, foi a grande decepção do povo brasi
leiro. 

O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. NEY MARANHÃO- Pois não. Ouço, co~ muito 
prazer, o aparte de V. E~. meu riobre Líder. 

O Sr. Odacir Soares - Nobre Senador Ney Maranhão, 
lembro-me de que a própria imprensa cC:mslctefõu aquela 
eleição como o maior estelionã.to eleitoral do País. Segundo 
eles, foi a pior safra de Governadores que o Brasil jamais 
teve. V. E~ relembra esses fatos num momento_ oportuno. 
Vimos que foi aquela balbúrdia aqui no Congresso, durante 

todo o Governo José Samey: as mesmas forças que o elegeram 
voltaram-se contra ele._O Governo foi completamente tute
lado pelo PMDB. 

O SR. NEY MARANHÃO- Era a "casa-de-mãe-joana". 

O Sr. Odacir Soares-Exatamente. Havia troca-de Minis
tros a cada dia, lamentavelmente. Digo isso porque-tenho 
um apreço muito grande pelo Presidente José Samey. 

O SR. NEY MARANHÃO- Eu também, Senador. 

O Sr. Odac_ir Soares -Assistimos, no final de fevereiro 
de 1990, 15 dias antes da posse do atual Presidente, ao País 
mergulhado na mais grave crise económica d~ sua História, 
com a inflação beirando o ·patamar de 100% mensais - a 
inflação nominal, divulgada pelo Governo, sujeita, co:rhCrse 
via naquela época e se vê até hoje, a suspeitas permanentes 
por parte do movimento sindical vinculado à CUT e ao PT. 
V. Ex~ relembra esses fatos; não custa nada relembrar _a 

História. Li hoje uma notícia em uni jornal que fazia referên
cias ao ·Presidente José Sarney, dizendo que S.Ex~ já tem 
ssegurada sua cota de quatro ministros no Governo ltall!ar 
:<ranco. Tem assegurado o Ministério dos Transportes -um 

colega nosso, meu amigo Senador Alexandre Cos~, está 
sendo cogitado; fala-se também no Deputado José Reinaldo 
Tavares, Ministro dos Transportes do Governo Sam.ey, que 
foi aquele desastre terrível, acusado diariamente pela -~pren-_ 
sa, terminando com o episódio da Ferr_pvia Norte-Sul. A pró
pria imprensa, hoje, já se encarrega de noticiar á partilha 
que se está sendo feita em tomo do futuro Ministl$iio Itamar 
Franco. 

O SR. NEY MARANHÃO - Querem colocar no nosso 
Vice-Presidente o mesmo "guizo de gato", mãs tenho dúvidas 
de que esse guizo vá ser realmente colocado. 

O Sr. Odacir Soares - Eu soube, inclusive, Senador 
Ney Maranhão, que a revista Veja _circula~~ hoje, põr ante_~:?~-: 
pação, já com tOdO o -Ministério Itamar ~rance delineado. 
Dizia-me um jornalista que o PT rtão abre mão do Ministério 
da Agricultura. 

O SR. NEY MARANHÃO - É a grande reforma agrária 
que o PT deve completar. 

O Sr. Odacir Soares - O PT faz questão de retomar 
o projeto de Reforma Agrária iniciado no início -dó Governo 
Sarney. 

O SR. NEY MARANHÃO- Torço para que o Deputado 
José Genoíno ou o meu amigo Senador Eduardo Suplicy seja 
o Ministro da Agricultura. Será uma ·grande honra estarmos 
aqui para acompanhar. ... 

. ··----- 9 __ Sr. _Od~çir _Soares_- Querem retomar o projeto de 
reforma agrária delineado nO começo do GOverno Sari:J.ey 

__pqr aquele professor - cujo nome não me lembro - que 
é também um agrónomo especialista em reforma agrária. 

O SR. NEY MARANHÃO - Se for Ministro da Agri
cultura o Senador Eduardo Suplicy ou o Deputado José Geriof
no, darei um telefonema para o Secretário-Geral do Partido 
Comunista da China, Jiang Zem.ing, pedindo que receba S.E~ 
e que lhe dê informações sobre as diferenças entre a reforma 

_ agrária ~plementada na China e na União Soviética. 

o Sr. Odacir Soares - Os jCirna.is de hoje trazem o 
Ministério de Itamar Franco todO definido, com os cargos 
Çle primeiro e segundo escalões já definidos. O grupo do Presi
dente Samey teria quatro MinistériOs; entre os quais o Minis
. tétios dos Transportes, que deve ser ocupado pelo Deputado 
José Reinaldo Tavares. S .. E~ já terrt uma grande eXperiência 
na construção de ferrovias, como aconteceu com a Ferrovia 
Norte-Sul. Tenho a certeza de que o Senador J utahy Maga
lhães continuará na mesma posição, como um crítico imparcial 
- ~ vezes apaixonado - ,-que procura ter uma linha de 
Coerência e de isenção. Não tenho dúvidas de que o Senador 

__ Jutahy Magalhães não fará parte do novo Governo. A m-eu 
ver, S.Ex~ prefere ficai na Sua posição, como aliás ficou, 
_há um mês atrás, quando o PSDB_ decidiu-s_e no sentido de 
-in_tegrar o Governo Collor. Há um mês, o Senador Fernando 
Henrique Cardoso já estaVa escolhido como o futuro Ministro 
das RelaçQes Exteriores do _Governo Collor; o Senado~ Jutahy 
Magalhães esteve contra, posição que foi apoiada pelo seu 
Líder, Senador_ Mário Covas. Não digo issO com satisfação. 
Lamento - como o fiz à época - que ó PSDB não fizesse 
parte do Governo. Mas teve a coragem- foi um dado impor
tante, debatemos com o próprio Senador José Richa -
de assumir, naquele momento, a_ posição de que desejava 
integrar o Governo Collor, porque acreditava que podia im
plementar o seu programa de Governo. 

O SR. NEY MARANHÃO~ Permita-me, nobre Senador 
Odacir Soares. V. E~, assim como eu, eStá comentando sobre 
esse possível Ministério. No entanto, não acredito que vá 
aCOntecer o impeachment. 

No Nordeste temos um adágio popular, que diz: "Con
sellio é como rapé, toma quem quer.'~ 

Estou acostumado a chamar o Senador de"meu amigo 
Itamar Franco". Tenho a certeza de que, se acontecer de 
o Senador vir a ser Presidente da República, S.Ex• acompa
nhará direitinho os conselhos do Senador Jutahy Magalhães; 
nesse caso, "o guizo de gato" não irá para o seu pesCoÇo. 

O Sr. Odacir Soares -:-- In~lusivé, nc;>b;e -senador _N~y 
Maranhão, li nos jomhis - estou aqui com recortes d~ yários 
jornais - que os partidos que hoje estão se organizando 
no sentido de integrar o Ministério Itamar Franco. Já estabele
ceram que o vice-Presidente pode fazer tudo, menos governar. 
Não pode ter filiaç_ão partidária, não pode participar do plebis
Ciíõ-,-·nem.-·sequei pôde ter um: candidato à Presjdência da 
República. · 

·· O SR. NEY MARANHÃO ..::. Esse povo não conhece 
__ o Vice-Presid~nte Itamar Franco. 
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O Sr..__Qd_a_çi_r_S~ar_es __ o:=_Só_pelas exigências colocadas 
pela imprensa, já se vislumbra o _t;,lm~bo ·"'a qi5e; n~ qual 
o Brasil vai mergulhar, mais uma vez, porque conheCemos 
o temperamento, o caráter, a determinação do Vice-P:resi
dente, Itamar Franco. Sabemos, evidentemente, que a Câma
ra dos Deputados não vai autorizar o pedido de impeachmeot. 
Não obstante, tudo isso faz parte do processo democr_ático. 
Se houver outros canais através dos quais s_e deseje processar 
o Presidente da República, a democracia existe para acolher 
esses procedimentos. Nesse caso, o Presidente. vai, conforme 
eu disse ontem, ao foro competente, devidamente notificado 
da acusação, podendo realizar a prova que lhe aprouver, po
dendo realizar o contraditóriO_, deiender-se plenamente. Fico 
grato a V. Ex~ por me ter permitido a palavra neste debate, 
que é oportuno, principalmente quando se acusam os partidos 
que apóiam o GoVerno de fisiológico, de estarem fazençlo 
distribuição de verbas. Es~as ªçq.sações são ~qmpletamente 
infundadas._ Li hoje, no jornal, uma declaração do Ministro 
Calmon de Sá, que chegou recentemente ao Ministério. S.EX! 
descobriu que o Ministro Ricardo Fiuza, durante todo o 

exercício financeiro e órç3.itieritârio de·1992, só liberou 21% 
dos recursos previstos no orçameanto do Ministério da Ação 
Social. 

O SR. NEY MARANHÃO -Mas a montagem da farsa, 
.na imprensa, dá a entender que o Ministro Ricardo Fiuza 
liberou bilhões e bilhões de cruzeiros._ 

O S"r. Odacir Soares - Exatamente. A mesma ooisa .está 
acontecendo na Fundação Banco do Brasil. O Pre~i.dente.da:
quele órgão, Lafaiete Coutinho, vem sendo acusado de estar 
fazendo distribuição fisiológica de verbas da Fundação. Verifi
ca·se agora pela auditoria q-ue ó próprio Tribunal de Contas 
da União está fazendo, pelos documentos que foram inclusive 
acostados aos autos das ações que o PT está propondo contra 
o Banco_do Brasil, contra o Presidente do Banco do Brasil, 
verifica~se que, do orçamento da Fundação Banco do Brasil 
para 1992, apenas 23% dos recursos, parte considerável, tive~ 
ram a sua aplicação definida e sequer foram liberados. Esto_u 
fazendo essas observações para demonstrar de que maneira 
a História os fatOs -políticos do_ nosso País caminham. _A_ itn~ 
prensa, neste momento, começa a registrar, naturalmente 
num trabalho jornalístico que deve ser respeitado, esse é 
o se_u papel, tem de investigar, .... 

O SR. NEY MARANHÃO -'-Claro. 

O. Sr. Odacir Soares - ... tem que fazer a prospecção, 
mas, na realidade, quando a imprensa registra que determi~ · 
nado grupo, boje ligado a esse ou àquele senador, a esse 
ou àquele partido, no momento em que a imprensa registra 
a partilha de um futuro governo, a imprensa, na realidade, 

-amanhã muita gente talvez não se lembre diSso -já está 
definindo a sua própria estratégia. A imprensa está, sub-repti
ciamente ou liminarmente, denunciando que se começa a 
fazer, em função ·de um pretenso governo, o- mais puro, o 
mais deslavado e o mais transparente fisiológico político. 

O SR: NEY MARANHAO - A minha impressão é a 
de que o PMDB, que é o maiOr Partido deste País, jã-está 
de 'orelha êm pé'. 

O Sr. Odacir Soares - O Deputado Chico Vigilante vai 
ser o Ministro da Ação Social, indicado pelo PT. 

O SR. NEY MARANHÃO -.Penso que não. S. ESA. 
dev~ ser o Diretor 4a Receita,. por ser muito importante. 

Veja V. Ext o que aconteceu em São Paulo no Vale 
do Anhangabaú. O PMDB gastou uma fortuna - quando 
digo o PMDB quero dizer o Fleury -na realização daquele 
comício. Com esse dinheiro, Senador, o Governo de São 
Paulo poderia pagar parte do que deve à Caixa Económica: 
deve mais de 4 trilhões. _ 

O Sr. Odaclr SoareS - O Governo de São Paulo deve 
10 trilhões à Caixa Económica Federal. 

O SR. NEY MARANHÃO - Todos nós sabemos que 
o Quércia qUebrou o Estado para eleger o Fleury. 

Agora, veja o que aconteceu. AliãS, dei até mri COnselho 
ao meu amigo Humberto Lucena, falei com S.Ex~. 

O Sr. Odacir Soares - Esses nlímeros foram levantados 
pelo Deputado Aloizio Mercadante. 

O SR. NEY MARANHÃO - Que tem fé de ofício, inde
pendente do debate, da maneira como ·o combato, mas a 
quem respeito, homem digno de crédito e honrado. 

O Sr; Odaéir Soares -Independentemente de ser rápido 
na m~qu~.a calcul~dora._ 

O SR. NEY MARANHÃO - GaStaram uma f9rtuna! 
Pl:epafaram a noiva, Com as maiores mordomias e, nã hora 
da'Tua~e~niel, entregarazri" aó PT, porque não tiveram condi
ções de falar. O Fleury levou uma vaia e o Quércja, quando 
abriu a boca, o pau_ cintou ficando impossibilitado de falar. 

Parabenizo o PT peta sUa ·competência, mesmO tendo 
sido os seus candidatos derrotado~ em São Paulo, mas .tem 
uma grande competência, através da mídia falada, escrita, 
televisioriada. Quero apenas chairiar a atenção dos partidos 
aliados ao PT, para depois não se arrependerem do que está 
acçmt~c:=:~ndo neste País. 

. O Sr. Jutaby Magalhães -V. Ex• pennite um aparte, 
nobre Senador. · -

. O SR. NEY MARANH-ÃO ,-::Ouço com atenção meu 
a,mjgo, o Senador Jutah)r Magalhães. -

. ... O Sr~Jutahy Magalhães - Nobre Senador Ney Mara
nhão, estou aqui decepcionado porque_ quando o Senador 
Odacir Soares entrou neste plenário, fiqUei nUma expetatiVã 
muito a'gradável. Embora boje não seja 7 de abril,_ J]las 25 
de setembro, esperava que S.EX'. viesse, aqui, anunciai, iluina 
frase muito siOtples à Nação que o Presidente Fernando Collor 
de Mello acabou de declarar, que como era para o bem do 
povo e felicidade geral da Nação, ele saía. Vejo que não. 
S.E~. entrou aqui pa!a soltar farpas, tecer alguns comen~ 

. tários. Parece até um tr~ino para a Oposição, é Um bom 
treino. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador, poder não sere-
nul).qa. -~oder se _t9ma pelo voto ou pelO gotpe. -

O Sr. Jutahy M~alhães - Ficirei aqui nesta cadeira 
apreciando S.Ex• exercer o papel de oposicioniSta-. -
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. Sr. Jutahy Magalhães -Certamente, vou ficar aqui;nes
ta cadeira, apreciando S.Ex• exercer o papel de oposicionista. 
É novidade. Será novidade. 

O Sr. Odacir Soares - Presumi que iria ficãr com V. 
Ex' 

O Sr. Jutaby Magalhães- Então, veja V. Ex• que tere
mos alguma coisa de novo. Quando S.Er.. fala em especu
lações da imprensa, a respeito de fulano vai ser isso, fulano 
vai ser aquilo, é natural. Penso que isso faz parte do jogo. 
S.Ex•. quer intrigar, ou seja, V. E~, Senador Ney Maranhão, 
juntamente com o Senador Odacir Soares estão presumindo 
que o PT vai assumirá a pasta da Agricultura. Esses boatos, 
foram preparados para tentar amedrontar a chamada bancada' 
ruralista. Isso não existe. V. Er. também é a favor da refonna 
agrária justa. 

O SR. NEY MARANHÃO- Claro. Por isso, mencionei, 
a China. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Portanto, não deve ter medo 
quando se fala em reforma agrária. · 

O SR. NEY MARANHÃO - Claro" 

O Sr. Jutahy Magalhães - AgÕra, a questão que eu 
coloco é que não existe nenhum ministro escolhido, não existe 
promessa. Por uma razão muito simples: -o vice-Presidente 
Itamar Franco até hoje se comportou como vice-Presidente. 
Ele tem o sentido ético das coisas, ele não avança sinal, ele 
não procura conversar com ninguém a reSpeito de quem vai 
exercer a pasta desse ou daquele ministério. 

O SR. NEY MARANHÃO- Acredito nisso que V. Ex' 
está dizendo, piamente. Agora~ é à imprensa que fala, não 

ele. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Ele não tem nenhUma preocu
pação quanto a isso, porque ele é ético. O __ que Talta neste 
Governo atual ele tem demais, que é o sentido da ética, o 
que no atual Governo não existe. Estamos esperando. Terça
feira, se antes disso o Presidente não tiver o bom-senso de 
renunciar, a Câmara Vãi dar a sua decisão. Não colocar o 
Presidente Collor como o réU, cOID- a -CUlpa coinpl-ov3-=-da, eie 
vai ter o direito de defesa aqui no Senado. Agora, para o 
bem da Nação, para a tranqüilidade da Nação, seria conve
niente ele renunciar antes. Por isso imaginei, quando o Sena
dor Odacir Soares eiitrou, nà qualidade de Líder do Governo, 
neste plenário, com o cabelo belll penteado, para tirar fotogra
fia, imaginei que ele ia f3zer eSse ãriúiiClO, mã.S não fOi .. lnfeliz-
mente não foi ainda o momento, mas estou aguardando, até 
segunda-feira, quem sabe, o -Presidente da República toma 
uma decisão de bom -senso e se afasta espontaneamente, para 
depois termos um novo Governo, aí sim, com ·a ·escolha de 
ministros que irãO-fazer, certamente uma administração com
petente. 

O SR. NEY MARANHÃO -Muito obrigado a V" Ex•. 
No que diz respeito à-posição do vice-Presidente da Repú

blica~ V. Ex~ como eu, como todos nós aqui, sabemos a manei
ra éiica, a maneira correta como--S.EX'l vem se conduZido 
até hoje e se conduzirá. o - -

Tuclo isso que é dito pela imprensa,- no que diz i-espeito 
a<i Conta to do V ice-Presidente com a, b ou c, o V ice-Presidente 
sempre recebeu a todos. Eu sempre, quando tenho tempo, 
convers.;> çom S.EX'l", meu amigo pessõat, vou tomar um cafezi~ 
nho com ele. 

O Sr. Jutahy Magalhães - E o retrato de V" Ex' é o 
retrato que tem no gàbinete. 

O SR. NEY MARANHÃO c;_ Perfeitamente, é um retrato 
histórico. Quanâo recebi o futuro Presfdente, fomos ao seu 
gabinete e lá, o Governador de Alagoas naquele tempo o 
convidou, e e;u na sua frente disse: Goveinador, V. Ex~ está 
escolhendo um homem que vai dar mais segurança; mais serie
dade a sua chapa, pelo passado de S.Ex', o Senador Itamar 
Franco. Isso ninguém tem dúvida. 

-- Veja V. Ex•, a minha preocupação, hoje, é justamente 
essa. Veja o caso, o episódio, que não tem nada de mais, 
com respeito àquela reportagem da Revista Veja, essa revista 
marrom, no meu en~ender, porque ela ganhou dinheiro e 
miJis dinheiro com escândalos e coisas não comprovadas, 
dá a entender, em reportagem, onde gravaram uma conversa 
de S.Ex•, uma conversa com uma jornalista, mas V. Ex• 
lê nas entrelinhas a má-fé de tentar denégrir a imagem do 
nosso companheiro. Digá nosso companheiro Senador Itamar 
Franco, por quê? Porque eles tentam dénegrir a imagem dos 
políticos brasileiros. Essa, Senador, é a nossa preocupação, 
sua e de todos nós. Precisamos ter uma lei dura que coiba 
esses abusos por parte da imprensa, para que não aconteçam 
casos· envolvendo pessoas como V. EX'!, como eu, como o 
Senador Valmir Campelo, como o Senador Maurício--Coriêa; 
comO o Senador Almir Gabriel, como o Senador Odacir Soa
res, como o Senador Alexandre' Costa, como o Senador Ira
puan Costa Júnior. Já aconteceu de eles publicarem, de manei
ra irresponsável: 'O Senador fulano de tal é isso ',sem nenhu
ma prova~ Esse cidadão, que é o dono do jornal ou da revista 
tem que ser punido. 

Nós temos que copiar aquela lei da Inglaterra e dos Esta· 
dos Unidos, e cobrar dessa gente sem-vergq_nha - porque 
~ sujeító que ataca a honra de um homem cJt: bem, sem provas, 
e sem-vergonha, é cabra safado, no meu entender ~, temos 
que exigir uma indenizaçáo pesada, para que ele pense duas 
vezes antes de publicar determinadas matérias; caso contrário, 
a sua revista poderá até quebrar. Fato semelhante aconteceu, 
Senador, com um grande jornal inglês - não me lembro 

ó nome - que atacou um empresário, a justiça deu ganho 
de causa ao empresário e aplicou ao jornal uma multa tão 
pesada que ele teria que fechar o jornal se fosse pagá-la. 

São essas coisas, Senador, que temos que fazer. V. Er 
é um dos homens que combatem, para moralizar, as notícias, 
porque- a primeira notícia que fica é a que marca. Mesmo 
que, depois, V. Ex• venha a se defender, aquilo já ficou gra
vado. 

O Sr. Julahy Magalhães- Permite-me V. Ex' um aparte, 
nobre Senador Ney Maranhão? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito' prazer, nobre 
Senador Jutahy Magalhães" 

O Sr. Jutahy Magalhães c:_ Senador Ney Maranhão, 
se V. Ex~ for conso.Itãr os Anais desta Casa vai verificar 
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que muitas vezes declarei que o acusador também deveria 
ser punido, se fosse comprovada a falsidade da denúncia. 
Essa penalidade deveria ser de imediato, deve acontecer algu
ma coisa a quem acusa levianamente. Existem acusações 
feitas para serem apuradas;- agõia, acusação levi3.1!_~ deveria 
ensejar a responsabilização penal do acusador. V. Ex' fala 
sobre a questão de revistas, jornais e tudo o mais. Acho, 
Senador Ney Maranhão, que temos aqui nas mãos uma arma 
poderosa que não utilizamos, que são as concessões de rádio 
e televisão. Por que não examinamos essas questões? Por 
que nos rendemos à força daqueles que possuem essas conces
sões? Não temos nenhuma preocupação-em examinar essas 
questões aqui, no Senado, assim como não existe uma maior 
preocupação com esse assunto na Câmara. Reivindico - e 
vou fazer um pronunciamento mais minucioso sobre isso -
a autoria de uma proposta no sentido de que os Parlamentares 
e executivos abrissem mão do sigilo bancário. Fiz um pronun
ciamento aqui, há dois ou três meses, sobre esse assunto, 
e tive a surpresa de verificar que o Governador da Bahia, 
lá no meu Estado, reivindicou a autoria dessa proposta e 

propôs que todos abrissem mão do sigilo bancário. Veio â 
CPI da NEC e procurou fazer com que se levantasse o sigilo 
bancário de pessoas ligadas ao Governador António Carlos 
Magalhães, mas os Deputados ligados a ele impediram que 
houvesse a possibilidade de a CPI apurar fatos. Se fôssemos 
fazer o levantamento bancário da situação daqueles que 
se dizem donos de certas estações de televisão no meu Estado, 
por exemplo, iríamoS ver -que eles não são donos de nada, 
que outros pagaram. Seria, portanto, interessante fazer esse 
levantamento, mas os Deputados ligados ao Govemador da 
Bahia impediram que esse levantamento pudesse ser feito. 
Então, nós temos o poder nas mãos. Quando V. Ex• fala 
que deveria haver uma lei que punisse o diretor de um jornal 
ou de uma revista, que o· obrigasse a pagar uma indenização 
às pessoas acusadas injustamente, quero dizer a V. EX" que 
temos_ uma lei forte. Não é a lei perfeita, mas ela nos permite 
verificar certas coisas, mas nós nada fazemos. Então, nós 
também somos responsáveis por isso. 

O SR. NEY MARANHÃO - Conéordo com V. Ex•. 

O Sr. Jutahy Maga)bães - Então, por 1sso, acho que 
não é questão de lei e, sim, de nós fazermos. Não podemos 
impedir que se façam aquf especulações. O Senador Odacir 
Soares andou atirando, hoje de manhã, para todos os lados ... 

O Sr. Odacir Soares- Baseado na imP.rensa-. 

O Sr~_Jutahy Magalhães -Baseado em especulações 
da imprensa. É o papel da imprensa fazer especulação. 

O Sr. Odacir Soares- Sim, mas quando a imprensa 
usa é especulação, quando a Oposição usa nãCI é eSpeculação? 

o Sr. Jutahy Magalhães - S_ão coisas difer~.J!t~§.!..J!_ma 
coisa é apontar o fato; outra é eSpicialar sobre um fato, 
sobre uma hipótese. 

O SI:-. Odacir Soares -Só Vejo fatOs apontàdos aqui 
com base em recortes de jornais. - - -

O Sr. Jutahy Magalhães -São fatos completamente dife
rentes, são situações diferentes. Existem acusações que são 

baseadas em fatos e em documentos, e existem especulações 
sobre notícias. É lógico que a imprensa está procurando saber 
quem vai ou não ser Ministro. E natural isso. Entá09 fazem 
especulações. Isso não tem nada demais. Não é crime. 

O Sr. Odacir Soares- Não há crítica sobre_ isso, estou 
só constatando. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Agora, V. Ex• afumar é dife· 
rente, é coisa completamente diferente. 

O Sr. Odacir Soares - Eu uso a mesma tática que a 
Oposição usa. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas isso não tem importância. 
Esta é uma discussão típica de uma manhã de sexta-feira 
em que falta assunto. Estamos aqui com falta de assunto e 
por isso discutimos essa questão, mas nã9 h~ _p_ro_blema ne
nhum quanto a isso. Esta Casa é para debater, inclusive coisas 
sem importância. 

O Sr. Odacir Soares - Quer dizer que V. Ex~ ãcha 
que o futuro Ministério não teria importância? 

o· sr. Jutahy Magalhães- Nós temos, aqui, VárioS outros. 
assuntos também para tratar. O SenadOr Ney Maranhão pode
ria fazer uma dissertação, por exemplo, sobre o significado 
de uma reforma agrária. Nós, no Nordeste, precisamos fazer 
uma transformação na questão fundiária e promover uma me
lhor divisão de terras. V. Er, que é um homem experiente. 
que conhece o interior de Pernambuco, o interior do Nordeste, 
poderia aproveitar esta manhã de solilóquios para fazer uma 
dissertação e iniciar um debate sobre a reforma agrária, inclu
sive com a experiência que trouxe da China, já que V. EX' 
é mestre na questão chinesa. 

O SR. NEY MARANHÃO - Vou levá-lo para lá, tam
bém-

O Sr. Jutaby Magalbães- Agradeço. Não conheço aque
la área e gostaria muito de conhecê-la. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. EX" um aparte, 
Senador Ney Maranhão? 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães, 
antes de conceder o aparte ao Líder do Governo, meU -amigo 
Senador Odadr Soares, gostaria de dizer que V. Ex' chama 
a atenção para o problema das concessões de televisão e rádio. 

Precisamos enfocar o assunto sob outro ângulo, ou seja, 
pela base. Várias vezes, tive oCasião de mostrar aqui as dificul
dades que temos tido em todos os Governos - desde Getúlio 
Vargas, passando por Juscelino, por Jango, até o atual Presi
dente Collor- para combater os cartéis que sugam o sangue 
o povo brasileiro. · 

V. EX' há de concordar que no mundo -pelo menos 
eu não conheço nenhum país onde isso ocorra, além do Brasil 
- não há um só lugar onde u·ma só pessoa tenha o controle 
de uma televisão com, praticamente, mais de 70%. Não conh• 
ço. -coisa igual em outro país. Se V~ EX" conhece. eu nãõ 
conheço. 

Então, à coisa começa por af; SenadOr. Mas precisamos 
ter força política para combater a base, e V. Ex~ h(:lverá de 
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concordar comigo, ao ler o levantamento que fiz - vou man
dar-lhe uma cópia, se 'já não o fiz -. fora do Brasil -não 
foi na CADE, rtão; foi fora do País - onde mostro que 
três ou quatro empresas nacionais ou multinacionais, juntaS, 
dominam 52 a 86% do setor económico, em todos os seus 
segmentos. 

A núdia, por sua vez, é dominada por ~~a só empresa, 
como V. EX' já sabe, que controla mais de 70% do setor. 
Apenas uma! 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• mais uma 
interrupção? 

O SR. NEY MARANHÃO -Com muito prazer, Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- No meu primeiro pronuncia
mento deste ano, no início do período legislativo, procurei 
mostrar aqui que em países democráticos, como os Estados 
Unidos, como a Inglaterra, como a Itália é proibido alguém 
ter o controle acionário de empresas que tcmham uma audiên
cia superior a 25%. É proibido se ter um jornal e uma estação 
de televisão no mesmo Esta:do, porque se procura evitar a 
manipulação da opinião pública no País. No Brasil, há a mani
pulação da opinião pública, porque temos empresas que têm 
um poder, através da audiência que conquistou, com a eficiên
cia, com o trabalho, com o dinheiro, seja lá qual for a razão, 
porque conquistou uma audiência superior a 70%. No meu 
Estado foi formado um grupo de associação de televisão que 
tem audiência hoje de cerca de 90%. Então, veja_ V. Ex~ 
como é que se manipula a opinião pública. 

O SR. NEY MARANHÃO -Porque a base não foi con
certada! 

O Sr. Jutahy Magalhães- Insisto em dizer que no Coo· 
gresso temos o poder de evitar que isso ocorra,_ mas não o 
fazemos. V. EX' fala em cartéis, há o cartel da comunicaçli.o 
e nós não o enfrentamos. 

O SR. NEY MARANHÃO- Por que, Senador? 

O Sr. Jutahy Magalhães -.Por receio. A classe polítiea 
sente-se inibida de falar, urna ·vez que ela pode ser considerada 
como inimiga daquele cartel. 

O SR. NEY MARANHÃO- É por isso, Senador, que 
boje a mídia toda está contra o Presidente Fernando Collor, 

com uma diferença de 1%, 59% contra 58%. É isso que 
me preocupa. 

O Sr. Jutahy Magalhães- O Presidente Collor foi criado 
por essa mídia. 

O SR. NEY MARANHÃO- Não sei, Senador. Discordo 
de V. Ex•. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Foi feito por essa mfdia. No 
ehtanto, combato e tenho enfrentado aborrecimentos por isso,, 
mas denuncio, falo. 

O SR. NEY MARANHÃO - O Presidente teve 35 mi
lhões de votos. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Este ano temos que optar 
se queremos-ou não evitar isso. _Se não quisermos, paciência ... 
Mas se a maioria achar que deve permanecer como está, tudo 
bem. Agora, que temos a chance de evitar, temos_. Sempre 
ouço V. Ex~ falar sobre os cartéiS, porém o cartel da comuni· 
.cação não foi enfrentado. 

O SR. NEY MARANHÃO -Nobre Senador, queremos 
dizer que quando falamos aqui, não sai uma linha na im· 
prensa. 

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

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex•, Senador Oda-
cir Soares. -

O Sr. Odacir Soares -Quanto à questão das comuni
cações, tenho acompanhado as manifestações no Senado Fe
deral do ilustre Senador Jutahy Magalhães. Estou inteira
mente de acordo com S. E?~· Apesar do protesto_ de S. Ex~. 
a toda sessão nossa, quando se vota aqui pacotes de concessões 
e de renovações, e_sse protesto tem sido em vão. Entendo 
que nessa parte todos somos responsáveis. E estou solidário 
com S. Ex~ até porque nós Constituintes cometemos um erro 
-_ todo mundo hoje admite ter sido urp. erro - o de ter 
incluído dentro das competências do Poder Legislativo aquela 
de autorizar a outorga de concessões ou a re:novação de conces
sões. Estou inteiraVJ.énte de acordo com o Senador Jutahy 
Magalhães. Aqui, como somos movidos também pela mfdia 
- não é o caso do Senador Jutahy Magalhães, naquilo que 
vou dizer a seguir - nós, Políticos, a cada: momento temos 
uma posição "diferente. Quariao a mídia está do nosso lado, 
nós silenciamos, como está acontecendo, agora, com o PT 
--o PT esteve no Rio de Janeiro, foi recebido pelo Dr. 
Roberto Marinho, saiu na primeira página do jornal O Globo, 
saiu na televisão, está sempre saindo. Entâo, essa questão 
Começa a desaparecer. As grandes e -graves acusações que 
o PT e o Lula faziilm ao .conglomerado Globo, hoje não 
fazem mais. Este é o nosso defeito: as coisas só não prestam 
quando elaS funcionam contra nós. Quando elas funcionam 
a nosso favor, está tudo bem. O nobre Senador Jutahy Maga
lhães abordou uma questão muito importante que é a quebra 
do sigilo bancário, mas só faz ·referência ao câso da NEC 
porque, no caso da NEC, estaria envolvidO o Governador 
António Carlos Magalhães que é seu adversário político na 
Bahia. 

O Sr. Jutahy Magalhães - E~ __ não _faço esta acusação 
porque eu não digo só o- caso ·cta NEC. Fiz -a: proposta ~pãra 
que todos nós, Parlamentares, e os executivos- sejam prefei
tos, governadores; presidentes, diretores de empresas estatais 
-todos nós que ocupamos função pública deveríamos abrir 
mãos do sigilo bancário. Esta foi a proposta que eu !i~. Não 
é- ca~ó-'de NEC. Eu citei o Caso da NEC porque mostrei 
que havia uma irtcoerência, pOt pã.rte do (Jue- é~ d1fo no meu 
Estado e do que é feito aqui em Brasília. 

O Sr. Qdacir Soares-Retificõ nesta parte: Eu não enten
di que fosse desta maneira porque V. Ex~ trouxe o caso da 
Bahia para discussão. Por isto, naturalmente, eu fiz a ilação 
. de que V. Er estava se referindo ao Goveritador da Bahia 
que é seu adversário político. Mas quero aproveitar esta 
deixa de V. Er para demovstrar como funcionam as Comis
sões Parlamentares de Inquérito, lamentavelmente, no Con
,gresso ~acional e, de certa forma, faço o regiStro de ser um 
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fato lamentável mas que, termina sendo, assim me'smo, na 
medida em que as Comis_sões Parlamentares de Inquérito são 
órfãs do Poder Legislativo, cujos Membros são integrantes, 
ora da Câmara, ora do Senado, ora das duas Casas. Temos 
aí um fato bastante oportuno. Tivemos a CPI do chamado 
caso PC Farias, onde, inclusive, o sigilo bancário foi quebrado 
de uma maneira absolutamente ilegal, sem deliberação da 
COmissão Parlamentar de Inquérito, e todo mundo bateu 
palmas, todo mundo aplaudiu, todo mundo achou sensacional 
e democrático - houve até discur&o de eminente.$ juristas 
da Oposição no sentido de que o sigilo bancário era um retro
cesso nas civilizações modernas, quando é exatamente o con
trário; o sigilo bancário é uma cOnqUista da cidadania~ é uma 
conquista da privacidade do cidadão; se há algo que tenha 
evoluído no contexto constitucional do mundo moderno são 
exatamente os direitos e as garantias individuais; mas tivenios 
juristas da Oposição que aplaudiram a quebra do sigilo bancá
rio de qualquer maneira; o cidadão não deve ter o seu sigilo 
bancário preservado, não deve ter stgilo algum preservado~ 
desde que seja do GovernO; quando é da Oposição ou ad·ver
sário do Presidente tem que ter. Tivemos esse episódio na 
CPI do PP, chamado caso PP-Vasp; não conseguimos quebrar 
o sigilo bancário nem do Governador Orestes Quércia, que 
está envolvido - coloco envolvido sem o caráter criminal 
ou pejorativo; envolvido porque era Governador de_ São Pau- -
lo; há acusações de que S. Ex• inclusive injciou o processo 
de privatização e o concluiu de maneira irregUlar, porque 
não tinha autorizações internas a nível adminiStrativo do Poder 
Executivo estadual - e também não conseguimos quebrar 
o sigilo bancário do chamado Zé Português, que seria o PC 
do Governador Orestes Quércül. E o Governador Orestes 
Quércia, com a sabedoria jurídica que tem, inclusive nessas 
matérias, disse:- 'Não precisa quebrar o meu sigilo bancário 
porque abro mão dele'. Prime_ifo;-qúe o sigilo bancário se 
assemelha muito à questão da imunidade, à questão da invío
labilidade que temos. A imunidade não é um atributo do 
parlamentar, a inviolabilidade não é um atributo constitu
cional do parlamentar; do mesmo modo que o sigilo bancário 
não é um direito, não é uma defesa apenas do cidadão, é 
uma defesa do estado democrático, de modo que ele não 
pode abrir mão do sigilo- bancário. Mas o fato é que essa 
mesma representação do PMDB, que foi tão aguerrida na 
CPI do PC, e que é tão aguerrida na CPI NEC, no sentido 
de quebrar_ o sigilo bancário de todo mundo, lá ela não funcio
nou da mesma forma porque eles não querem quebrar o sigilo 
bancário do Sr. Orestes Quércia. Lá, quando se propõe em 
pedir que se faça um ofício ao DAC pedindo os vóos dos 
jatinhos que servem ao Sr. Orestes Quércia, por este Pafs 
todo e saber quem paga esses vôos, a CPI não concorda, 
porque o P:MDB não deixa. Quando se quer saber como o 
Sr. Luiz Ignácio Lula da Silva, e quem paga, de que maneira 
ele vôa, neste País, em jatos particulares, e quem ·paga seus 
vôos, o PT não deixa aprovar, porque o PMDB se -junta 
ao PT e não deixa aprovar esses pedidos de informação. Outro 
dia o Senador Ney Maranhão viajou num jatinho particular 
e se criou o maior escândalo nesse País~ pi'eteildO-se caracte
rizar o Senador como fisiológico, e mais do que isto, como 
desonesto de que estaria colocando seu mandato à disposição 
dessa ou daquela empresa. 

O SR. NEY MARANHÃO~ <\]iás, respondi de imediato: 
para defender o mandato do Presidente ando em OAS, Ode
brecht, no jatinho vermelho do Lula, no jatinho azul do 

Qtiércia, só ·não ando no ~morcego-negro~. até no 'satanás 
de asa' eu ando para defender o voto do Presidente Collor, 

Portanto, sou um homem aberto, não tenho o que escon
der. Agora, quem tem o que esconder é que se preocupa 
com esse patrulhamento. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Porque V. EX' não anda no 
Morcego Negro? 

O SR. NEY MARANHÃO- Porque deve dar azar. Acho 
que se entrar nesse avião, ele pode cair. Por isso, não entro 

-nele. -

O Sr. Odacir Soares- Então, nobre Senador Ney Mara
nhão, quero dizer que quando os fatos acontecem do lado 
da Oposição não são considerados _co_mo fi$iQlógicos, como 
desonestos e nem aéticos. V~jo o Governador Leonel Brizola 
voar até para o Uruguai -ein aviões particulares, a imprensa -
noticiar, mas tudo está perfeito, de acordo com o socialism,o 
moreno que o PDT pratica. Então, só é desonesto quando 
somos nós que fazemos. Vejo agora, vou repetir, está aqui 
escrito na coluna da S~;.a. Tereza Cruvinel e o Senador consi~ 
dera como especulação da imprensa. Evidentemente, 90% 
dos trabalhos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
se fazem com base em notícias de jornais. A Sra. Tereza 
Cruvinel diz claramente no jom,al O Globo de hoje: 

'Em Torno do Vice 
Se o impeachment, agora mais provável, for apro~ 

vado, cada partido, grupo ou força social que o tiver 
apoiado apresentará a Itamar Franco suas propostas 
para um progtama mínimo de governo. Isso está pre
visto nas n.egociações que e~tão sendo costuradas no 
Senado Federal.' 

Vem aí o mais importante e a que me referi antes, mas 
não me lembrava qual teria sido o jornal. O vice daquela 
época, que será o Presiderit6. 

'O vice assumiria tamb€m o compromisso de. não 
tomar partido nem interferir, seja na campanha do 
plebiscito em abril do ano que vem, seja nas ~leiÇÕC?S 
para governador e Presidente da República em 1994. 
Assim, evitaria estilhaçar a aliança e fazer ruir o esque-
ma de sustentação parlamentar.' · 

Quer dizer, na realidade, deseja-se que o vice tome-se 
Presidente, mas, ao mesmo tempo, não se deseja que ele 
governe. Não se pretende que num sistema presidencialista 
de governo ele possa exercer plenamente as suas atribuições 
e suas missões. Esse é o nosso problema. Se fôssemos nós 
que estivéssemos cuidando de uma reforma ID.!riisterial, sería
mos apontados de querer rechaçar 9 impeachment, o que, 
portanto, seria lesivo ao interesse nacional. Mas no momento 
em que o Presidente da República ainda está no.l?leno exer
cício do seu mandato e o vice~Presíc:lente, eleito' .. à mesma 
época que ele, - e que, portanto, não recebeu votos -, a 
meu ver, deveria estar com Sua Excelência nessa luta, porque 
existe uma intimidade eleitoral em relação aos dois, uma vez 
gue foram eleitos juntos. Não estou querendo retirar o cará~~r 
legítimo e ético do cargo qUe ocupa; estou apenas fazendo 
uma comparação entre o que se diz quando o Governo faz 
e o que se diz quando _!é a vez da Oposição. - Mas quando 
o vice-PreSidente começa a organizar o Ministério, tendo ainda 
um Presidente em exercício pleno do seu mandato, isso é 
perfeitamente correto; não se trata de partilha de poder; quan
~o se fala que o PT vai ficar riõ Ministério da Agricultura,. 
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isso nem sequer atemoriza a Bancada Ruralista; quando se 
fala que outro partido qualquer vai para algum ministério 
ou que alguém tem três ou quatro Ministérios já separados: 
tudo isso é normal. Só não é normal quando o Governo 

faz alguma coisa. Quando se quebna o sigilo bancário na CPI 
do PC, todo mundo bate palmas; quando o ex-Governador 
Orestes Quércia impede a sua Bancada de quebrar o seu 
sigilo bancário, isso também é natural, é democrático, uma 
vez que o sigilo bancário é uma Conquista democrática, aí 
passa a ser ético. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• W!' aparte? 
O SR. NEY MARANHAO- Aliás, estamos fazendo aqui 

um pronunciamento triangular e terei prazerem ouvi-lo, nobre 
Senador. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Nobre Sena~ot_lcley Mara
nhão, concordo com o_ Senador Odacir Soares. Graças a 
Deus, vou poder concordar, pelo menos uma veZ, com S. 
EX' 

O Sr. Odacir Soares-V. Ex' já nie deixou de_cepcionado 
na sessão de hoje. Em seguida vou dizer o por quê. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Acho gue S. Ex• tem razão 
se, de fato, isso ocorreu na _CPl que mveStígaõ'Caso PP. 
Quem não teme não se esconde atrás de sigilo. Agora, caso 
a CPI do PP tenha se recusado a abrir o sigilo bancário, 
tendo fatos concretos, o_n_,P,e _ dev~ria ser apurado uma ou 
outra coisa, eu acho que não deveria ocorr_er isso. Se .eu 
fizesse parte desta Comissão não votaria contra- a feitura das 
averiguações nas ·contas-de quem quer que seja. Então, nesse 
caso, concordo plenamente com V. Ex•. Mas, quando se faz 
especulações -podemos, aqui, discutir a respeito desse assun
to a manhã inteira, porque nós não temos um fato concreto 
para debater, para apontar -, quando se fala, por exemplo, 
que o PT vai ter a Pasta da Agdcultura - e eu não tenho 
medo do PT no comando deste Ministério -, mas vainõs admiti! 
que haja pessoas çom esse receio. Agora, se disséssemos aqui 
que o Ministro Cabrera vai continuar chefiando o Ministério 
da Agricultura, também seria especulação. Essa afirmação 
evitaria que se discutisse essa questão? Eu acho que não. 
Por isso, Senad.or, entendo que não adianta ficarmos aqui 
debatendo. Apenas posso afirmar, com toda tranqüilidade, 
que o Vice-Presidente tem o sentido ético. S._ Ex• jamais cons
pirou na criação de problemas para o Presidente da República. 

O SR. NEY MARANHÃO-,- Concordo com V. Ex•. 

O Sr. Jutahy Magalhães -S. Ex• jamais antecipou-se 
na escolha de ministériõ-{i ara fazer qualquer acordo com parti;. 
dos, no sentido de criar-se um ministério polffico, uin minis
tério apolítico, um ministériO de- figuras excepcionaiS. Nada 
disso existiu da parte do vice-Presidente, por te rele um sentido 
ético. Até poderia haver, e V. Ex.•- há de convir que há uma 
grande possibilidade de, na terça-feira, a Câmara conceder 
:;t. licença. E, se isso ocorrer, na quarta ou quinta-feira, o 
vice-Presidente normalmente assumirá o seu-mandato. Então 
S. Ex~ precisaria", realmente·;-até pensar nisso, já tratar desse 
assunto. Mas S. Ex', com um sentido ético, está evitando 
criar embaraços; inclusive, permanece em Juiz de Fora, man
tendo-se afastado desses contatos. Quando, no meu e·ntendi
mento, até deveria já estar pensando nisso. 

O SR. NEY MARANHÃO - Quem conhece o Senador 
Itamar Franco, Vice-PreSidente, concorda com V. Ex~ 

O Sr. Jutahy Magalhães - Mas S. Ex' mantém essas 
questões éticas como um princípio básico de sua conduta, 
o que faz com que ele não avance o sinal. Por -isso, lamento 
que o Senador Odacir Soares esteja orientando seu discurso 
nessa direção. Isso não var nos levar a nada e não vai levar 
_o País à frente. Temç:>s, sim, que _esperar pela manifestação 
do Presidente da República em torno de -sua defesa, o que 
até o momento não ocorreu. O Presidente da República não 
se defendeu. Então, nós, que deSempenharemo-s aqúi um pa
_pel importante, teremos qu-e aguardar a defesa do Presidente, 
para fazermos, então, o nósso ente de razão definitivo. Até 
·o mqmento, discutimos sobre os fatos já existentes. Mas quan
do vier o processo para cá, nos posicionaremos·face â defesa 
feita por S. Ex• Por essa razão, acho que esse nosso debate 
de hoje, pelo menos, serviu para que o Senado tivesse mais 
uma sessão. Considero lamentável a falta de sessões no Sena
do por inexistência de quem queira discutir qualquer assunto; 
o-que não ocorreu hoje, mesmo que o assunto fosse de menor 
importância. 

O SR.. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães, 
V. Er acaba de dizer que, com essa discúsSao, tivémos m<iis 
uma sessão do Senado. E. isto, Senador, o que vemos acontecer 

-aqui e o povo brasileiro também, e tira as suas conclusões. 
Nas segundas e nas sextas-feiras, o Senado ainda realiza ses
sões; a Câmara, às vezes, nem isso faz. Mas para ãpreSsãr 
a cassação do mandato do_ Presidente realiza sessões nesses 
dias, enquanto projetes de grande importância, que já deviam 
ter sido aprovados, permanecem na Câmara sem que nada 
aconteça. 

Então é isso que me preocupa: a credibilidade da clasSe 
política. 

-Agradeço a V. Ex• os oportunos apartes, por esses debates 
que clareiam bem essa discussão entre o 1"' vi_ce-Líder do Go
verno e V. Ex\ por quem todos n<is temos um grande apreço, 
pela credibilidade do que afirma. Quando V. Ex• no final 
do seu pronunciamento fala na ética, no respeito do vice-Pre
sidente da República ao seu cargo, todos nós concordanws, 
porque conheçemos quem é o Senador Itamar Franco. Tenho 
a certeza de que o guizo do gato que o PMDB colocou 

no meu amigo, Senador José S.arn~Y~. :1 iq~pressão que tenho_ 
é que não vai colocar. Pode até açontecer coisa pior, mas 
não colocarão o guiso no Itamar. Acredito nisso. 

O Sr. Odacir Soares - senador Ney _tyf.aranhão, desse 
debate, o Senador Jutahy transmitiu-me uma im(:m~ssao que 
me deixou entristecido. Pelo que S. Ex~ disse, se por uma 
contingência democrática o Vice-President e Itamar Franco 
vier à ser o Presidente, S. Ex~ já se manifestou que· nãó Vai 
mais continuar como oposição. Eu fiquei triste. · ·- · 

O SR. NEY MARANHÃO .::__Mas depende das posições 
do futuro _Presidente, se issq acon1ecer.. _ _ __ . _____ . 

O Seilador nãd aSSinou um papel eni hianco, nao-qUeria 
ser governo somente. Não, S. Ex~ está vendo a maçaranduba 
do tempo. Depende das coisas, não é, Senador Jutã.hy Maga
lhães? 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador, esto~ doido para 
ter _uma_ j;!xperiência governista, porque também estou que~ 
rendo ver o Senador Odacir Soares ter experiência de oposicio
nista. Não somente S. Ex•, mas vários outros, porque, na 
realidade, alguns não têm culpa que o governo mude, a culpa 
é da Constituição que determina que o Presidente mude de 
cinco em cinco anos ... Então~ isso faz coin que seja sempre 
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o Governo. O Senador Josaphat Marinho está aqui e sabe 
que lá n~ Bahia teve um candidato que, uma vez, num comício, 
disse asSim: 'Estou com VEx• e com todos os seus sucessores'. 
Existe também aqui quem diga que está com Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República, não importa o nome. V. 
Ex• _que é político de município do interior, como sou lá na 
Bahia, sabe que existem faixas que dizem: 'O Município tal 
saúda o Governador e sua comitiva'. Essa faixa pode ser usada 
de quatro em quatro anos, de oito em oito anos, não precisa 
mudar, é sempre o governador e sua comitiva. E aqui nós 
vamos ter isso também. Agora, eu quero ter a experiência 
governista. Eu já fui de partidos de governo, mas não fui 
governo, nunca participei - não digo pessoalmente - de 
cargos, nunca tive a satisfação de me considerar governista. 

O Sr. Odacir Soares- V. Ex• é modesto. 
O Sr. Jutaby Magalhães - Quando V. Ex• fala, por 

exemplo, que recebeu a Comenda dos Militares, em reconhe
cimento ao trabalho que V. E~ fez, eu não digo que é uma 
frustração, mas é uma comprovação. Dos ministérios militares 
eu não tenho nem menção honrosa, quanto mais uma meda
lha; nunca tive da parte de nenhum deles nenhuma menção 
honrosa. 

O Sr. Odacir Soares - Mas tem Certificado de Reser
vista? 

O Sr. Jutaby Magalhães- Ah, isso eu tenho. Sou reser
vista de primeira classe. Eu servi no Exército. 

O Sr. Odacir Soares- Melhor menção honrosa do que 
essa? 

O Sr. Jutahy Magalhães - Eu servi no Exército. Eu 
fui soldado raso no Exército; prestei meu serviçO como soldado 
raso. Poderia servir no CPOR, mas preferi servir como solda
do _raso. Não sou de terce_ira _categoria, sou de primeira cate
goria. 

O Sr. Odacir Soares- Agora, Senador Ney Maranhão, 
o Senador Jutahy Magalhães já, de certo modo, restabeleceu 
a minha confiança, quando disse que faria uma experiência 
de Governo. Então, S. Ex~. de certa forma, já limitou no 
tempo só em se referir que seria uma experiência. 

O SR. NEY MARANHÃO- Vamos aguardar. Continuo, 
Sr. Presidente. 

Depois do Governo do Presidente José Sarney veio a 
eleição direta para Presidente da República e o candidato 
Fernando Collor, com a sua mensagem de modernidade, de 
modificar a sociedade deste País, derrotou um Partido, como 
o PMDB, que enganou o- povo brasileiro em troca da eleição 
dos seus vinte e um govemadores. O povo não esqueceu o 
famoso Plano Cruzado II e deu o troco. O PFL, que naquela 
época era aliado do Governo, mas em menor eScala, também 
recebeu o troco; o seu candidato, um homem capaz, um exem
plo de seriedade neste País, teve praticamente ménóS votos 
que o candidato Enéas, que contava com apenaSlrinta-segun
dos no horário eleitoral. O Lula da Silva, com toda a mídia, 
que ninguém pode contestar, com os mais importantes artistas 
da televisão e do rádio, com a imprensa, determinando o 
seu programa, que era a continua-ção do Muro de Berlim, 
do Leste Europeu, do capital sem risco, da continuação do 
corporativisino, foi derrotado. E Sua Excelência, o Presi-
dente Fernando Collor de ___ Mello, assume a Presidência com 
mais de trinta e cinco milhões de votos. Veio o início do 

governo e Sua Excelência, no meu entender, errou muito. 
Mas, se colocarmos na balança as coisas que este Presidente 
fez por este País, o-peso do benefício será muito maior. 

Sr. Presidente, na época do Governo José Sarney, meu 
amigo e Senador, quando Sua Excelência disse: vou priVatizar 
a Mafersa porque essa empresa dá um prejuízo ao País de 
2()0 mil dólares por mês, bastou os barbudos da CUT c;hrem 
um grito e o governo se esqueceu da privatização da Mafersa. 

Falar-se em privatização naquela época era um pecado 
mortal, porque as esquerdas radicais patrulhavam. Havia uma 
espécie de covardia dos democratas, daqueles que estavam 
vendo o mundo mudar, mas mudar para a competitívidafle. 

E qual foi o resultado de todas essas privatizações Quem 
fez isso, quer queiram, quer não queiram, com todos os defei
tos das privatizações que alguns apontam, foi o Presidente 
Fernando Collor. Mas, para a primeira privatizaçãO, Sua Exce
lência escolheu aquela empresa que dava mais lucro, a Usi
minas. 

Sabemos o que aconteceu neste País. Houve um quebra
quebra dos cartéis que por trás apoiavam a CUT, o braço 
di~eito do PT, para o governo recuar nas privatiZações. E 
o Presidente Fernando Collor não teve medo de assombração, 
não teve medo dessa gente e privatizOu a Usiminas. 

Sr. Presidente, o próprio Senador Ronan Tito se congra
tulou com a privatização da Usiminas porque, segUndo infor
mou, aquela empresa, desde sua criação até a prlvatizãÇão, 
deu um prejuízo de do~ e meio bilhões de dólares ao Estado 
de Minas Gerais. A diferença era coberta pelos incentivos 
na raZão de 40% e essa verba poderia ir para escolas, infra-es
trutura. enfim, ben~~~~s_para o Estado de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a privatização da Usimi
nas foi o começo e daí para a frente acabou-se aquele quebra
quebra e os protestos da CUT e do PT. E hoje vemos os 
operários da CSN, empresa criada por Getúlio Vargas, pio
neira do desenvolvimento e da independência económica deste 
País, querendo a privatização para competir, evitando o capital 
sem risco ·que o PT e seus associados defendem. 
-· . N~sta hora, o QG desse partido sectário toi derrotado 
em VÕlta Redonda, pois os operários deram um basta nos 
correligionários do Lula e do Meneguelli e derrotaram o seu 
sindicato. Depois dessa privatização partiu-se para a área da 
abertura dos investimentos de capital estrangeiro. 

:er.ecisamos ·reCQnhecer;·hOje, que este País estava, há 
mais de sete anos, praticamente em concordata falimentar. 
Não havia nenhum elo do Brasil com as áreas económicas 
internacionais. Foi no governo deste Presidente que fizemos 
os melhores acordos para o nosso País, fato reconMcido pela 
própria Oposição. 

Agorã; apesar de toda essa situação em qlle vivemos, 
o Ministro Marcilio Marques Moreira trouxe o sinal do FMI 
para o acordo final com nosso País. Pela primeira vez -
quando o Presidente Fernando Collor de Mello assumiu está
valJ'los com as !lOSsas reservas cambiais praticamente a zero, 
'quebrados' -temos mais de 20 bilhões de dólares de reserva. 
Isso demonstra a posição deste Governo que quiS mudar este 
País e lutar contra os cartéis. · · 

-As pequenas empresas não ·tinham oportunidade. Hoje, 
o Dr. Joseph Couri, que preside o Sindicato da Micro, Peque
na e Média Indústria do Estado de São Paulo, sabe que os 
pequenos empresários chegam a 500 miL Foi este Góvemo 
que começou a dar apoio e condições à micro, pequena e 1 média empresas. 
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A Sudene, que sempre beneficiou os grandes empresá
rios, os grandes fazendeiros, hoje, com todos os_seus defeitos, 
está prestigiando e ajudando o micro, médio e pequeno empre
sário. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, defendo este Governo 
com convicção,_.Porque sou homem que muito viaj .. a. pririCipal
mente para a Asia. Já aconteceu, estando em Saigon, Hong 
Kong, Pequim, Shangai, Tóquio, antes deste Governo, de 
pedir uma ligação a cobrar em meu gabinete e ter o desprazer 
e a vergonha, como Senador brasileiro, de ouvir, a resposta 
negativa. Não tínhamos crédito nem para pagar um telefo
nema. E boje, está aí o Governador Joaquim Francisco, -que 
acreditou na minha pessoa e é testemunha do trabalho que 
há cinco anos façO desta tribuna, na Embaixada da China 
Comunista, com as- auto~dades daquele país. Joaquim Fran
cisco acreditou que a Ásia é o futuro propulsor do desenvol
vimento do planeta. 

Há pouco tempo, viajei com S. Ex•. Fomos para Formosa. 
S. Ex• acreditou que o capital para o Brasil sairia dali, porque 
um Estado como Formosa, onde a base da economia é a 
micro, média e pequena empresas, ali não há vinte empresas 
grandes, e há hoje uma reserva de 90 hilh~ões de dólares. 
E trata-se de um Estado menor çlo que a Paraíba. 

Os frutos dessa viagem já estão começando a dar, Sr. 
Presidente. Pernambuco hoje está chegapdo acima· de 500 
milhões de dóJar_es em termos de investimentos. O Sr. Gove_r
nador já fez tim compromisso de do_ação a ess_es dqis _ _países 
e cada um de doze mil hectares de terra para pi"ojetos inte-
grados. . . . . 

Vamos inaugurar dentro de 40 dias, Sr. Presidente, uma 
fábrica de bicicleta, popular, para os nordestinos poderem 
comprar uma bicicleta a preços acessíve_is e de boa qualidade. 
Isso graças a ess-es investimentos que estão sendo feitos neSte 
País. . ~· •.• . . ..... 

Por quê, Sr. Presidente? Pela confiança_que a área inter
nacional tem dado ao Governo do Presidente Collor, queiram 
ou não os seus adversários. _ .. _ _ _ 

Portanto, Sr. Presidente, como nordestino, ·como Sena
dor da República, como homem com quarenta anos de vida 
pública, defendo o GovernO_ do Presidente. Estou l~tando 
para que não se concretize, na terça ou quarta-feira a apro
vação do impeacbmeot. Tenho certeza d~ que isso não vai 
acontecer! A OposiçãO está dizendo que tem 350, 360, 400 
votos. Eu disse, inclusive, à imprensa que gosto de, muitas 
vezes, fazer a comparação com o povo lá do meu Nordeste. 
Vamos apagar o candeeiro, vamos derramar o gás, vamos 
botar a sanfona para tocar e vamos ver quem tem boi na 
parada. E vamos ver se terça ou quarta-feiia a OpoSiçãO -tem 
realmente esses votos para aprovar o impeacbment. Tenho 
certeza de que vão ter uma surpresa desagradável. 

Respeito o ponto de vista dos meus companheiros. Quan
do falo aqui, defendendo o meu ponto de vista. Respeito 
muito os meus adversários, principalmente do Partido com 
o qual mais luto, o PT. Vejo, entretanto, o Senador Eduardo 
Suplicy como homem sériO, homem de. bem, que defende 
as idéias antiquadas, como a construção do muro de Berlim 
que foi derrubado. 

Defendo, respeito o meu _amigo, o Deputado José Genoí
no, cassado que foi, que batalhou naquelas _frentes de trabalho. 
Sei que é um hÕmem sério,-mas também defende esse ponto 
de vista errado. Incluo, ainda, os Deputados José Dirceu e 
Aloízio Mercadao_te. Tenho certeza de que S. Exas. também 
me respeitam por esse ponto de vista. 

Agora, sinto que o Deputado Aloízio Mercadante, ho
mem moço, tem idéias antiquadas, em oposição ao Senador 
Cid Sampaio, praticiinente o criador da SUDENE, que, com 
oitenta anos, está fazendo livros pedindo a reforma do ajuste 
fiscal, uma justiça fiscaL ESse Senador esteve ãqui muitos 

- anos PresidindO -a ComisSão de Economia. Portanto, ~á ho
mens jovens com idéias antigas e homens mais velhos com 
idéias avançadas. 

Assim sendo, Sr. Presidente, eu me despeço desta tribuna 
certo de que o Presidente Fernapdo _ Collor marcO_u,_ neSte 
País, uma posição com um grande freio de ariurilaçãó que 
deu a esta sociedade. Queira õu não, a maioria dq~i;" nOssos 
empresários vivia atrás dos 1ilcentiVO:ffistais do -BNDES, fa
zendo,.muitas vezes, material fraco, ruim e vendendo ao mer
cado ititerno porque tinham a proteção do Governo para não 
exportar. Hoje, a coisa é difererite. Até a. quãlidade do ~--<:en
dicionado, que, há pouco tempo, era ruidoso, melhorou. Por 
guê? Porque estão vindo do exterior. Se não for de boa quali
dade, quebra, como dizia o Presidente. Quer dizer, ou tem--se 
.capacidade para trabalhar, produzir e administrar, ou é melhor 
montar uma quitanda. São essas_ posições que a Oposição 
tem que respeitar. Queira Deus, se acontecer de o Presidente 
Fernando Collor receber a 4cença da Câmara para o processo 
aqui, no Senado, podem ficar certos de que Sua Excelência 
não irá renunciar, mas vai até o fim do mandato porque não 
se renuncia ao poder - h_omem não renuncia, derruba-se 
pelo voto, pela força ou pela Constituição. E eu, nesle Plená
rio, não vou, agora, de maDeira- alguma, dizer o meu voto 
porque penso que cada Senador não pode, neste momento, 
antecipar o seu voto, pois vamos ser juízes e juiz rião pode 
prejulgar. A imprensa, sim, tem antecipado votos, divulgando 
que o Sr._ fulano_ v~ votar _co~tra, o Sr. sicrano vai Votar 
a favor. Creio que o Senado da República, o Poder maior 
dos homens de cabeça fri_ã, experimentados, não pode dizer, 
sem as provas dos autos, o que vai acontecer. Não aciedito 
que o· processo venha para o Senado, porque a Câmara vai 
barrar na terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta-feira. l?_e agc_;~ra 
em diante, a decisão da Câmara va:i caber à Bancada do Gover
no, porque vamos definir como e quando devemos v~tar, 
juntos com a Oposição, em definitivo, a aprovaçáo- ou ·não 
do impeachment. - -

Minha preocupação, Sr. Presidente, é com meus colegas, 
Senadores e Deputados, e com a classe política, qrie ·não está 
com o conceito muito elevado perante à opinião pública, pe
rante o povo brasileiro. Mesmo, com toda a m.ídia contra 
o Presidente, Sua-Excelência_ está-a:pe-nàS cOm a diferença 
de um ponto. 

O Povo brasileiro viu o Líder dt? UPI Partido dizer ·çobx:as 
e lagartos ào outro. Agora, estão juntos. Nunca vi cobra, 
jacaré-e ~elefante~sej~~arem. Quérci~ PC?~ ~ula; Brizola já 
'dando pau' no Lula, porque este foi fazer uma visita ao Dr.· 
Roberto Marinho. Isso me preocupa. 

Como eu havia dito desde o início da Comissão Parla-. 
mentar de InqUéritO~ essa formiga de roça chamada PC Farias 
está aí, palitando os dente_s. Na semana passada foi para uma 
fazenda em Pernambuco comer bode_ guisado, bode assado, 
tomar banho de açude, porque ele tem certeza da impuni
dade. O povo brasileiro está pensando que ele vai ter uma 
pena exemplar. Não vai. Como eu disse anteriorrilf::nte, pela 
sonegação fiscal, vai pagar um pouquinho de dinheiro~o 
entanto, quanto a fazer um curso de leão, tenho minhas dúvi
das. No_ c.urso de leão, as grandes são meio- transparentes; 
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sendo ele primário, pode sair. Aí, siin-, o poVo brasileiro 
não vai compreender essa presepada da CPI, que devia ter 
ido mais a fundo para examinar as provas. 

Não digo toda, mas uma parte da CPI usou-a para tentar 
tirar proveito eleitoral. Digo logo de quem se trata: do PT; 
tentou, por todos os meios, melhorar a mídia do Senador 
Eduardo Suplicy e de seus candidatos. Mas não adiantou nada, 
estão levando cipoada, surra de urtiga. 

Sr. Presidente, a CPI deveria ter provas concludentes, 
frias e irretorquíveis, para que a Justiça pudesse condená-lo. 
No meu entender, não há essas provas. Amanhã, o povo 
brasileiro, que está assistindo a tudo, vai exigir um basta à 
corrupção e aos atos praticados pelo Sr. PC. Nesse dia, a 
Justiça, por falta de provas, não poderá condená-lo. , · 

Veja o que aconteceu em Pernambuco. O Tribunal Regio
nal Federal, por unanimidade, já derrubou várias provas con
tra PC. Sem ordem judicial, entraram, para fazer média pe:. 
rante o povo e perante a mídia, nos escritórios do Sr. PC. 
O Tribunal contestou e julgou nulas as provas oriundas do 
escritório invadido sem ordem judiciat 

Sr. Presidente, como Senador, como homem tenho auto
ridade para falar, porque um dos motivos para minha cassação 
foi a defesa que fiz de um companheiro, em 1969, quando 
saiu o AI-5. Posso dizer que me preocupo com o Brasil 
e com todos nós, da classe política. 

O Sr. Almir G~- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Concedo~ aparte ao nobre 
Senador Almir Gabriel, com muito prazer. 

O Sr. Almir Gabriel-Sr. Senador Ney Maranhão, quero 
começar este aparte, repetindo, com bastante ênfase, aquilo 
que é, com certeza absoluta, não apenas o meu juízo, mas 
o de todos os companheiros do Senado: o louvor à su_a bravura, 
à sua lealdade, à sua sinceridade·, ao seu despojamento. Inclu
sive, quero deixar bem claro que faço este aparte ·em fuspeito 
a todas as qualidades de V. EX'. Mas pelo menos três pontos 
eu gostaria de colocar: o primeiro refere-se ao permanente 
combate que faz V. EX' aos cartéis brasileiros. Ainda, ontem, 
à noite, estive estudando a revista Exame. Num breve le'\Pnta
mento, que ainda não coloCo como um estudo, pareceu-me 

: que pelo menos entre as 500 gr~des e·mpresas brasileiras, 
há uma correspondência de cerca ~e 50% do Produto Interno 
Bruto. Esse fato é tão grave que no âmbito da Previdência 
Social cerca de 3,2% das empresas nacionais respOndem por 
82% do total que a Previdência recolhe, o que nos mostra 
a concentração de renda feita ao longo desses últimos 25, 

30 anos neste PaíS. Ela já existia, mas ·extrapolou; passou 
todos os limites que se poderia admitir" para um País que 
tivesse interesse em Um crescimento económico miriimanlente 
justo. Quando V. Ex~ se refere ao cartel da televisãO, do 
rádio e do jornal, coloca, de maneira bastante clara também, 
sobre a necessidade de este País romper não- apenas Com 

esse cartel, mas com o dos bancos, que hoje detêm aproxima
damente 15 a 16% do PIB nacional. Levando-se em conta 
a velocidade com que a área bancária, a área monetária, a 
área financeira podem atuar' e tas praticamente conduzem 
a política nacional, levam para onde quiser, pelo fato de 
deterem, hoje, um percentual extraordinário do nosso Produ
to Interno- Bruto. Não há nenhum país do mundo onde a 
concentração de renda esteja tão grande. Portanto, temos 
cartéis; dentro desses cartéis, os banqueiros e os donos da 
mídia representam, sem dúvida, os tutores da sociedade brasi
l~ira. 

O SR. NEY MARANHÃO- Ai de quem os contrariar! 

O Sr. Almir Gabriel - Como disse o Senador Jutahy 
Magalhães, na verdade, o Congresso Nacional dispõe de meios 
e dispõe de forças. Precisa é ter coragem para enfrentar esses 
cartéis. Não podemos·, de maneira alguma, descolar esses car
téis do que costumeiramente, passamos_ a chamar de elites 

1 dominantes no Brasil. Ora, temos muita clareza do que essas 
elites dominantes têm feito ao longo dessas últimas décadas, 

1 ~mo em décadas anteriores: têm feito os Presidentes da Re
: pública e têm estabelecido praticamente a apropriação, a pri
. vatização do Estado brasileiro. 

O SR. NEY MARANHÃO -Como querem fazer,~ Sena
dor, com o Presidente Collor. 

O Sr. Almir Gabriel- Acabaram fazendo. No meu en
tender, a eleição do Presidente Collor foi uma opção tomada 
pela elite dominante brasileira, no momento em que ela se 
sentiu ameaçada ou pela candidatura Lula, ou por outras can
didaturas que ela considerava contrárias aos _seus_ próprios 
interesses. Portanto, foi uma opção política que envolveu re
cursos; envolveu toda uma mobilização nacional em torno 
da eleição do Sr. Collor de Mello. 

O SR. NEY MARANHÃO - Como o Presidente não 
c:oncordou com essas elites, no meu entender, querem, agora, 
derrubá-lo. ~ 

O Sr. Almir Gabriel- Aí é que começamos a divergir. 
Começamos a divergir exatamente numa segunda palavra que 
V. Ex~ colocou e que1;ne parece importante, que é a palavra 
'balança'. V. EX' disse que colocando numa balança as coisas 

:más, ou erros, e as coisas boas feitas pelo Presidente Fernando 
:Collor de Mello, V. E~ acha- e tem razões para isso, teril 
, posições para isso - que o saldo foi favorável. Na hora 
·em que V. EX' disse isso, logo depois, também, utilizou a 
exp~ ·'freio _de art_umação'. E quando V. EX' usou essa 
expressão, ela me lembrou discuss&!S: que muitas vezes tive 
com siiidicatos, ou discursos em comíciOs, eni que eu dizia 
que o Brasil precisava ter realmente um freio de arrumação. 
O que houve com o Presidente Collor, ao implantar o confisco 
da poupança e uma série de outras medidas na área financeira, 
no meu entender, não foi freio de arrumação, foi uma trom
ba4_a que Sua Excelência deu com a economia nacional. Então, 
em função disso, a desarrumação toda e tudo cjue esta_mós 
vendo no plano econômico é de extrema gravidade. V. EX' 
há de concordar conosco, que a inflação ainda está em patama
res bastante altos, muito altos, acima de 1.000% ao ano. Em 
segundo lugar, há bastante tempo não enfrentávamos unia 
recessão tão grande como a-que estamos enfrentando agora. 
V. E~, como eu e como tantos outros companheiros aqui, 
certamente, ao fazer_uma_avaliação dó Governo. aO Ver as 
medidas qtie ele tomou, também sente direto, pelo contato,
pelo cheiro, pela conve.rsa com a população, o reflexo das 
medidas económicas. Tenho certeza que V. EX', tanto quanto 
eu e tantos outros companheiros, sente o número de pessoas 
desempregadas, sente o número de pessoas que não têm recur
so para comprar alimentação, sente o número de pessoas que 
não dispõem de recursos para comprar medicamentos, enfim, 
~_!e que piorou, sem dúvida, para uma determinada classe 
de peSSOas, dentro'-'deste País, a Situação nesses anos da admi-_ 
nistração Collor. Entra uma questão muit.o impoitánte, para 
mim1 nesse aspecto. Veja, assustei-IDe, quando Sua Exce
lênCia indicou o Ministro Antonio Rogério Magri para tomar 
conta da Previdência. Tenho quase certeza, ouso até dizer 
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que V. Ex~ também se assustou. Assustou-se porque o Sr. 
Magri iria tomar COnta de uma área do Governo que corres":' 
ponde a pelo menos 30 milhões de pess9as inscritas e que 
multiplicadas, por pelo menos 4, corresponde a 120 milhc,Ses 
de pessoas que têm relação direta ou ind4"eta, formal, com 
a Previdência Social brasileira. Isso correspondia a, aproximã
damente, 40% do Orçamento ·da República. Ora, ao lado 
de S. Ex~ foi indicada uma pessoa que até deu uma cena 
expectativa, dentro do Congresso Nacional, que _foi o ex-De
putado Alceni Guerra. Logo vimos que os passos desses 
dois Ministros e a_quilo que vinha acontecendo na área econó
mica não correspondia, seguramente, à expectativa nacional 
e muito menos à esperança que tinha sido levantada dentro 
da sociedade brasileira. Portanto, diria que essas três coisas, 
mais ainda o açodamento da privatização, nos coloca com 
preocupações muito sérias. Não é que se seja contra a privati
zação, eu, pessoalmente, não sou contra a privatização. Ago
ra, o que quero- saber é em que termos se faz, em que veloci
dade se faz e com que moeda se faz eo;;sa privatização. Ousaria 
imaginar que V. Ex~ com a sua experiência de vida, se estivesse 
lica, ou se estive encatregado do programa de privatização 
nacional, não aceitaria as moedas podres que estão Sendo 
aceitas. Com certeza absoluta, V. Ex~ ídã ·se esfOrçar pafa 
que, ao alienar um património público, como é o da Usiminas 
e tantos outros, que isso resultasse numa vinda de recursos 
que permitisse liberar a economia, liberar a área da educação, 
a área da saúde e assim por diante. E o que se está fazendo 
é trocar um património Concreto, capaz de se transformar 
em lucrativo num prazo curtíssimo, por alguma coisa que 
é dívida, para ser amortizada daqui a 10 anos, _daqui a 15 
anos, daqui a 20 anos. Então~ são lll-Oed_as que não têm valor 
concreto para a economia, hoje. Quando _coloco todas essas 
coisas na balança de V. Ex~ e na minha balança, na minha 
balança a coisa cai para o lado negativo. Tenho cert_eza :ibso
luta que a postura de V. Ex•, a vida pública de V. Ex• e 
as manifestações que tem repetido aqui não concorda de forma 
alguma com a atua_ç_ão do Sr. PC Farias. V. Ex•, ao não conc.or
dar com a posição do Sr. PC Farias, deve considerar absoluta
mente estranha a_ condição de esse m.oço pagar determinadas 
contas, pagar contas que nÓS 1 que somos nortistas, com a 
nossa formação, certamente não entendemos muito bem o 
pagamento de contas pessoais, familiares, de esposa; nós nor
tistas, com a nos_s_a formação machista, com certeza absoluta 
teremos uma restrição_ extremamente séria e grave a respeito 
disso. Tenho certe_~_ que V. Ex~ conio nordestinp que é, e 
faz questão de manter a sua origem, manter a au~enticidade 
da sua postura, da sua conduta, da sua fala, deve sentir isso. 
Pois bem, dentro dessa linha de raciocínio eu diria qUe- a 
questãO -étíc3 -é questâo- -hOje-posta,- -é- qu-e-s-tão- ·co1o_cada -e-c; mo 
da maior impoifãricia. Diria que a minha própria formação~ 
minha formação de profissional de saúde, me implica um 
raciocínio relativamente simples, mas que é construída ao 
longo da profisSão. Nós nunca, diante de um paciente, conside
ramos que ele _está cond~nad,o e morto ~ _por isso nada_ se 
pode fazer. OU diante de uma patologia ou doença que nós 
não queiramos recuperar· determinadO órgão, ainda que o 
doente vá ficai' deficiente. -Dando um exemplo mais simples, 
que diante de uma gangrena, que condenemos todo o_organis
mo. O que se quer é amputar a gangrena, é retirar o membro 
que esteja gangrenado. Então, dentro dessa lógíca, dessa mi~ 
nha formação, diria a V. _Ex~ que felizmente a Constituição 
e as leis do Brasil_permitetiJ que diante de uma acusação 
dramática~ séria e grave com<fã-que_ está sendo feita_;:lo_$ep.hor 

Presidente da República, que Sua Excelência tenha a chance 
de vir ao Congresso Nacional e, sobretudo~ dentro do próprio 
Senado, apresente as suas defesas e mostre de maneira clara 
m: todas aquelas implicações que foram a ele atribuídas, pelo 
menos na questão da omissão, da complacência, da tolerância, 
apresente sua defesa e se isso tudo é ou não verdadeiro. 
Querer entender tudo isso como coisas idealfsticas que apenas 
sonhamos e pensamos que deveriam ou não acontecer, fora 
da nossa realidade, seria fora também da especulação política, 
já que a questão política é a idéia transformada em ação, 
se é que posso sintetizar dessa maneira. Então, -dentro disso, 
parece-me razoável entender esses desvios que possam estar 
acontecendo de um ou de outio lado. O certo é que--a Nação 
não pode perder o momento extraordinário que estamos vi
vendo, cujo atot principal, cujo elemento fundamental para 
isso, de certa maneira está sendo- o próprio Presidente da 
República. O que é mais importante é que a História brasileira 
atravessa um momento de extraordinária importância. Primei
ro, importância no sentido de que sejamos capazes de rever 
o conceito de democracia; ver que democracia polítiCa só 
não basta, faz-se necessário a democracia social que leve a 
todas as pessoas a possibilidade de viver de maneira adequada, 
sem medo, sem risco de morrer por causas indevidas. Em 
segundo lugar, que sejamoS -capazes de fazer uma democracia 
em que a ética perpasse não apenas a ação do político. Estou 
com o Senador Josaphat Marinho, quando, enfaticamente, 
tem colocado aqui que o necessário é que a sociedade brasileira 
passe a refletir segundo uma ética. Tenho muito dúvida do 
sincretismo religioso brasileiro: uns, acreditam na Igreja Cató
~c_:a_;_Qutros na Igreja Protestante, mas ninguém deixa de 'que
brar o galho' em relação" a xangós e outras religiões que existem 
por aí. Então, pode até não ser uma qualidade essa condiç_ãQ 
que o brasileiro tem de misturar e ~ceitar todos os limites 
e b~lizamentos legais, morais e éticos. Dentro disso, portanto, 
a nielhor_ função que podem ter os polític()s, hoje, é buscarem 
ut_ili_z<~,r essa oportunidade não apenas para que a ética entre 
na política, mas para que a ética entre na sociedade brasileira 
como um ele_mento permanente ~~la própria, a fim de que 
possamos Construir o final deste séçulo e o início do próxiMo 
como um período capaz de fazer o Brasil renascer; renascer 
xp.esmo, dentro da possibilidade de fazer uma sociedade mais 
juSta, uma sociedade_que GOloque como filhos seus nã9 _apenas 
os que nascem no Sul e no Sudeste; uma sociedade que coloque 
Coino filhos seu~_ não apenas os que conseguem uma renda 
per capita de mil, dois mil ou três mil dólares por mês; 
uma sociedade que permita a toda a população brasileira o 
acesso a uma colldiçãg _ rq._elh<?r,. Portan,to, se dessa avaliação 
iesultar o afastamento do Senhor Presidente da _República, 
tel:ii:lo_-_certeur-absoiuta:·que-err,- m."'Sim----corno-todos os compa
nheiros, assim como V~ Er", não ficaremos felizes. Não é 
isso que queremos. Pode até acontecer esse afastamento, pode 
até ser isso que deva acontecer, pode até ser que isso seja 
justo, mas a nenhum de nós corresponde a idéia de que vale 
a pena o afastamento do Senhor Presidente da República 
pelo simples fato de vingança ou pelo simples fato de _oportu
nismo político. O que inter_essa para nós é que _a Nação brasi
leira, que a população brasileira seja, c;;tpaz de_ viver es~_ fato 
da maior import~ncia, mas que ela dê um passo à frente, 
que ela avance tanto nos seus estamentos ditos elites do~i
nantes, para que passem a refletir de uma forma diferente, 
melhor, tanto no meio_ político, quanto de todos os cidadãos 
em geral. Acredito que essa é a experiência que podemos 
viver. 
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O SR. NEY MARANHÃO - Senador Almir Gabriel, 
respondendo a V. Ex~ ... 

O SR. PRESIDENTE (João França) -Nobre Senador 
Ney Maranhão, a Presidência pede a V.Ex~ que conclua o 
seu pronunciamento, pois já excedeu o seu tempo em mais 
de uma hora e há, ainda, outros oradores. 

O SR. NEY MARANHÃO - Peço desculpas a V. Ex•. 
Sr. Presidente, que teve uma paciência de 16 comeste humilde 
orador. Irei concluir logo que responder ao aparte do nobrç 
Senador Almir Gabriel. 

O SR. PRESIDENTE (Joaô França).- A Presidéncia 
agradece a V. Ex' 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Alniir Gabriel, 
todos nós conhecemos V.Ex~ pelo seu passado de luta em 
defesa dos humildes. V. Ex• conhece os problem~~~~s 
pessoas enfrentam e procura defendê-1M, não apenas ,em 
tese,_ mas com a autoridade_ que_ a sua_ exp_eriénclã ·cre vída 
lhe dá. Permita-me, nobre Senador, respOnOer por etapa o 
seu aparte_. _ __ - -

-Concordõ com y.Ex~ quando fal()u na indicação de alguns 
Ministros, feita pelo l:ifesldente da República.-Mas sabemos 
que a idéia do Presidente era entregar o Ministério do Traba
lho e Previdência Social a um trabalhador. Não me lembro, 
desde o tempo de Getúlio Vargas até hoje, de nenhum traba
lhador que tenha ocupado o cargo de Ministro do Trabalho 
ou da Previdência Social. Se houve, V.Ex~ terá que me lem
brar. 

O Sr. Almir Gabriel- Senador Ney Maranhão, acredito 
que um médico é um trabalhador, um advogado é um trabalha
dor. Pessoas que desenvolvem trabalho intelectual também 
são trabalhadores._ 

O SR. NEY MARANHÃO- Claro, neste ponto concordo 
com V.Ex~. Minha orig_em é o Partido Trabalhista BraSileiro, 
o pârtído de Geti:ílio Vargas~Cãrta-testamento, que, cõmo· 
V. Ex~ sabe, inspira-se no gtande líderõritânicõ Cfi!ment At
tlee. 

O Sr. Almir Gabriel -E que tinha Alberto-Pasqualini 
e outras figuraS extraordinárias. · · -

O SR. NEY MARANHÃO- Claro, San Tiago Dantas, 
Fernando Ferrari. 

O Sr. Almir Gabriel - Exatamente. 
O SR. NEY MARANHÃO -E a tese do Partido Traba

lhista Brasileiro é parecida com a do Partido Trabalhista 
BritânkO, cujo grande fundador, se não ~e engano, foi 
Clement Attlee: o trabalhador não é apenas aquele de mãos 
calosas, como dá a entender o sectário PT de Lula, mas é 
o jornalista, o médico, o empresário, todos que concorrem 
para o engrandecimento e o desenvolvimento do País. 

Quando o Presidente Collor indicou para Ministro o presi
dente da CGT, o presidente do Sindicato dos Eletricitários 
do Brasil, pretendia mostrar que iria entregar 40% do Orça
mento do País, como V.Ex• acaba de citar, a um trabalhador. 
V.Ex• deve compreender a intenção que o PreSidente teve. 
Mas, infelizmente, concordo com V.Ex~, não houve a atuação 
esperada. Acredito que o cargo e a experiência - V.Ex~ 
sabe o que é Previdência, o que é o MinistédQ_ do Trabalho 
-fizeram com que as coisas não Sa(sselil como Se e~erava. 

Com respeito a outros Ministérios, 1:ainbéni"-d0ü r·àzão 
a V.Ex•. Porém, V.Ex• há de convir que o Presidente Collor, 

como· estadista, reconheceu o erro e mudou tudo. Como diz 
o ditado popular, 'o pior cego é aquel~ qlle _não quer ver'. 
Hoje, temos um MiniStérío com -a- credibilidade e o respeito 
que poucos alcançaram até hoje. Temos que reCCinhecer isso. 
O Presidente da República mudou, virou a mesa1 limpou e 
colocou Ministros como Ac).ib Jatene, Marcílio Marques Mo
reitá e outros mais, qUe têm o respaldo e o resprito do 
País. 

Quanto à questão da poupança, temos que reconhecer 
que também foi em decorrência de um Ministério Sem expe
riência; mas, mesmo assim, foi a primeira vez- na História 
do Pafs~que o poyo - que não acreditava na devolução, 
porque o empréstimo compulsório e tantos outros nunca foram 
devolvidos- viu serem devolvidos todos os cruzados retidos. 

O maior calote, Senador Almir Gabriel, o famoso coice 
de burro d_ado neste País foi o Plan0_Ci:-llz3d6. InclusiVe, COn~ 
versando com o Dr. Cury, representante das peQuenas, micfos 
e médias empresas, que reúne 500 mil-e.Dlpresários, fui infor
ma~o de que estavam Jodas quebradas. 

'O Sr. Allnir Gabriel - Gostaria apenas de dizer duas 
coiSas, Senador. Uma delas é que o Plano Cruzado fracassou, 
não porque não fosse bom, mas pela utilização politiqueira-, 
que fez com que um plano, feito para um período de 120 
dias, se estendesse para cobrir interesses eleitorais. 

O SA. NEY MARANHÃO - Exatamente. O PMDB foi 
o respon~ável. Compreendo perfeitamente. 

Se ó I'fano Cruzado tivesse sido aplicado da maneira 
c:orreta, et~ teria dado certo, mas houve uma pressão do par
l!do ... 

O sr; .Álntlr Gabrtêl- Houve uma utilização inadequada 
do Plano Cruzado. 

- O SJI..-NEY MARANHÃO- Claro, e graças a isso o 
PMDB elei!llu 71 governadores, V.EX' há de concordar. O 
resultado.~ijue, qU(!JldO as umas abriram, o plano afundou. 
Foi por iSSô' que o povo deu o troco~ com juros e correção 
monetária. A que}n? Ao homem que nós consideramos o 
Churchill brasileito, como eu tive ocasião _de falar aqui, o 
Dr. UlJ!j'ses Guil,!HITães, que recebeu apenas 7% dos votos 
deste País. Foi o tlócó que o povo deu em resposta àquele 
grande engodo que usaram para eleger aqueles governadores. 

O Sr. Alntlr Gabriel - Quanto à devolução dos recursos, 
V.E:xl sabe perfeitamente que eles foram devolvidos com o 
'abatimento' de 35 a 40%. Houve uma apropriação _por parte 
do Governo de um volu.me significativa da poupança nacional. 
E o que considero. dr~mático é o seguinte: em telação aos
grandes poupadores, eu até que não me preocupo; mas eu 
assisti, como V.EX' também deve ter assistido ... 

O SR. NEY MARANHÃO - Perfeito, houve muitos 
exemplos de pessoas reVoltadas. 

Q Sr. AlmirGabrlel ... um motorista de táxi desesperadO;--
Jizendo,: com esse dinheiro eu mantinha o meu filho no colé
gio. 

O SR. NEY MARANHÃO- Claro,. Senador. Concordo 
com V.Ex~. Mas quando o Presidente assumiu, este País estava 
como doente em estado tenninal: com uma inflação de 100% 
e tomou aquela atitude. Mas tenho o exemplo do Deputado 
Roberto Magalhães, que tinha urna poupança e quando foi 
receber agora, disse: -'Não, está errado! Não é possível que 
eu vá receber esse dinheiro todo!' Ficou espantado. MUita 
gente que tinha aquele dinheiro e podia ter gasto naquela 
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época em algumas bobagens, represen,tou para ela uma po~
pança forçada. E uma prova, Senador, que quando esse dt
nheiro foi liberado ... Eu tenho o exemplo da BRASTEMP, 
um dos cartéis deste País, que dominã quase 30% e quem 
compra é o povão, que apostou no consumismo. E V.Ex~ 
viu que o povo não entrou nessa, praticamente não resgatou 
a poupança. 'Então, houve uma série de injustiças, concordo 
com V. Ex~. Mas, por um lado, o povo brasileiro começou 
a aprender a poupar. Em vez de comprar numa primeira 
casa que encontrasse_, ele hoje procura 10, 15, 20 casas, briga, 
cansa a canela para comprar mais barato. :É isso que este 
Governo ensinou, só isso, Senador, foi muito bom. Então! 
essa é a segunda resposta ao aparte de V .E~. 

O_ terceiro, que é o problema da privatização, concordo 
com V-~ de que há muitas coisas erradas. Concordo em 
número e grau, mas V.EX1' há de conferir comigo que nessa 
privatização quem foi que mais chiou, Sr. Senador Almír Ga
briel? Por exemplo: por trás do caso da USIMINAS, quem 
foram os que mais se beneficiaram? Foram os cartéis - o 
Sr. Antônio Ermírio de Morais, comprando as chapinhas; 
a BRASTEMP, com 40% de desconto e o mais grave, Sr. 
Senador, é que não repassavam para o consU:ii1íC1or, -Então, 
eu tenho certeza de que esses, inclusive, finãrtciãram e incenti
varam a CUT e o PT a fazerem todas aquelas presepadas 
no Rio de Janeiro porque, por trás disso, eles tinham interesse. 

O Sr. Almir Gabriel- Nobre Senador, uma coisa interes
sante da política é que, em determinados momentos, pessoas, 
que têm interesses absol~tamente antagónicos, podem estar 
em situações de defender o mesmõ tema. Na verdade, o inte
resses que os sindicatos tinham ao não aceitarem a privatização 
não eram os mesmos interesses do Sr. Antônio Ermírio de 
Morais, das montadoras, que se beneficiaiam,-·-áO longo de 
décadas, de subsídios específicos na áre~ de aços planos e 
outros aços, sem dúvida alguma. 

O SR. NEY MARANHÃO- Exatamente, Si. Senador. 

O Sr. Almir Gabriel - Agora, isto é parte da própria 
política . : 

O SR. NEY MARANHÃO -Claro. A grande dificuldade, 
Sr. Senador Almir Gabriel, é que qualquer Governo que ve
nha a quebrar esse pacto dos cartéis-:- e, para eles, o saco 
nUnca enche, está sempre enchendo; são formigas, como digo, 
aqui, do tipo da roça, do tipo PC, eles te_ptam derrubar. Nobre 
Senador, eles querem o lucro para eles. Sr. Senador, V.Er' 
sabe que, na área internacional, num investimento qualquer, 
faz-se um investimento para tirar o capital somente em 10 
ou 15 anos; mas os nossos cartéis querem invest~r para tirar 
rapidamente em 2 ou 3 anos. Vou dar-lhe um ~xemplo: 
o cimento. V.Ex• sabe que é uma matéria-prima íiitportante 
para o povão. Gtã-ças- aO Presidente, estamos, hoje-;- impor
tando cimento com 40%. âe desconto. Ele vem da Rússia, 
vem da Turquia; grandes quantidades de cimento estão ~endo 
imp-ortadas pelo Ceará, Pernambuco, Brasília, Rio de Janeiro, 
e com isso o cartel do cimento está chiando. Nessas coisas 
o Presidente balançou o core_to desse pessoal;- e todos eles, 
queiram ou não queiram- não entro do âniago da questão 
-,estão todos unidos, torcendo, fazendo até_ catimbó -corno 
se diz por aí - para derrubar o Presidente. Queira Deus 
que isso não aconteça, mas se acontecer, se não tomannos 
posições firmes de decisões políticas, no Côngresso;·para frear 
essa gente, não haverá go\•etno neste País que chegue ao 
seu final porque o povo brasileiro deseja- o equilíbrio social 
e económico; -os cartéis são o câncer. 

O Sr. Almir Gabrlel- A classe-política precisa aprender 
a ter coerência entre o discurso do palanque e a ação no 
Congresso, porque não vi político algum subir em palanque 
e 9izer que é a favor do cartel. que é a favor da concentração 
de renda; todos sobem no palanque dizendo que vão defender 
OS fiobres, os miseráveis; querem saúde para todo mQndo, 
querem habitação. Então é simples: é só fazer a con~ordância 
entre o discurso do palanque e a ação dentro do Congresso 
Nacional, votando aquilo que é· do interesse da maioria 
da população brasileira. Eu hão diria nem que caberia uma 
grande ginástica, é só manter a coerência. 

O SR. NEY MARANHÃO - É por isso - e V .Ex• há 
de concordar comigo -que o povo acompanha os fatos com 
muito cuidado e carinho. Veja que o conceito da classe politica 
não está tão elevado perante o povo brasileiro; a diferença, 
hoje, mesmo contra o Presid~_nte Collor, é de 1%, justamente 
por causa dessa incoerência. São essas coiSas que me preocu
pam, a V. E r', ao Senador Odaci_r Soares e a todos nós do 
Congresso. 

Agradeço a V .Ex' pelo oportuno aparte, brilhante, de 
homem estudioso, consciente -é como digo aqui no Senado, 
somos os holllens de cabeça fria, e Vamos, se Deus quiser, 
com esses debates, chegar a um dominador comum, a_ um 
caminho para o desenvolvimento da nossa Pátria. 

O Sr. Almir Gabriel - Obrigado pela generosidade de 
v. EX' - - -

O SR. NEY MARANHÃO -Sr. Presidente, depois desse 
debate, encerro este meu pronunciamento, pedindo descul
pas por ter tomado um longo tempo desta sessão. Agradeço 
a l'aciência de V .Ex~. · 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dincia, que é ocupada pelo Sr. João França. 

O SR. PRESIDENTE (João França) - A Presidência 
recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil, os Ofícios 
n~ S/41 a S/47, de 1992 (n~ 1.763 a 1.769192, na origem), 
solicitando, nos termos da Resoluçãon9 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorização para que as_ Prefeituras Municipais de 
Guapir"ama, Campo Mourão, Floraí, Campo Largo, LOndrina, 
Rolândia e São Miguel do Iguaçu, todas do Estado do Paraná, 
possam contratar operaç6es de crédito, para os fins que especi
ficam. 

As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (João França) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 724, DE 1992 

Com fulcro no item 2, do art. 210-do Regimento Interno 
do Senado Federal, _req~eiro a transcrição nos Anais desta 
Casa dos artigos "Antecedentes a um triunfo que está a nossos 
pés" e "será que só o tempo é o melhor remédio?", 
ambos de autoria da jovem Fabíola Gomes, publicados no 
Sa-Fa-informa, setembro de 1992, informativo do Centro Edu
cacional Sagrada Família. 

Brasília, 25 de setembro de 1992. - Senador Maurício 
Corrêa, Líder do PDT. 

(Ao exame da Comissão Diretora.) 
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O SR. PRESIDENTE (João França) - O requerimento 
que tem de ser lido será publicado e submetido ao-exame 
da Mesa Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (João França)-Concedo a palavra 
ao nobre Senador Odacir Soares, que falará como líder. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Como líder. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão ~o oraodor.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, apenas para requerer a transcrição 
dos Anais do Senado, de entrevista do Ministro Marcilio Mar
ques Moreira, publicado no jornal O Globo, edição de hoje. 

Vou ler apenas três parágrafos dessa entrevista. Diz a 
entrevista o seguinte: - -

"O Presidente Collor está sendo vítima do próprio 
êxito, na opirtíâO do Ministro da Economia, Marcilio 
Marques Moreira, em entrevista ao Globo, durante 
o vô_o de volta dos Estados Unidos~ onde_ participou 
da reunião anual do FMI e do Banco Mundial. 

Para Marcílio, que trouxe elogios do Presiçlente 
George Bush a Collor, o projeto de moderniz.ação na
cional mexeu com priv.ilégios enraiza-dOS e costUmes 
arraigados que se rebelam agora contra o Governo. 

Marcílio disse que há condições de o P.residente, 
vencendo a votação do impeachment, reorganizar suas 
bases políticas, acima dos partidos, em tomo de um 
programa. O MinistrO aceitaria Inte-grar ·everitual nõva 
equipe de Collor, dependendo da nova composiÇão 
de forcas políticas, mas não fk:aiá com Itama_r_Franco.'' 

É uma matéria da Jornalista Sílvia Faria. 
Peço a Mesa a transcrição desta entrevista nos Anais 

do Senado, por ser muito importante, muito oportuna, onde 
o Ministro da Economia analisa não apenas as questões éticas, 
mas as questões jurídicas, ãs questões relacionadas com a 
infra e supra-estrutura do EStado brasileiro, as causas da dete
riorização moial, social e económica no país, os interesses 
corporativistas e etc. 

Gostaria que fOSse transcrito nOs Anais do Senado Fede
ral o Editorial do Jornal do Brasil, edição de hoje, sob o
título: "Caronas do atraso". 

Vou ler apenas duas partes do editorial. 
Diz o -s-eguinte: - : " · · 

"Como fiador do pacto de governabilidade e res
ponsável por 16 meses de tranquilidade na economia, 
graças à recuperação da credibilidade do governo como 
executor da política económica, o Ministro_ Marcílío 
Marques Moreira alerta que a "mediocridade mora
lista" pode dar oportunidade aos .. interesses corpora
tivos e retrógrados que querem tirar carona" da crise 
política brasileira. 

A um grupo de empresários_ brasileiros e ameri
canos, nos Estados Unidos, o ministro apontou o perigo 
latente das correntes que se opõem às reformas indis
pensáveis para a modernização do Brasil se abrigarem 
sob a étiCa-e a moralidade e introduzirem na disCussão 
·política argumentos em favor dos elementos corpora
tivos." 

Termina o editorial da seguinte maneira: 
.. 0 MiniStro corivocou a sociedade a aproveitar 

a crise, no sentido construtivo, para fazer uma grande 
reflexão com uma dimensão ética, ecotiômica, política 
e social, sugerindo o aprofundamento das ~eformas es-

truturais modernizantes do País. As reformas são ur
gentes e as discussões a respeito devem ser retomadas 
tão logo se defina o quadro institucional, para não 
abrir espaço a que se reagrupem os interesses dos que 
querem tomar carona ou guardar lugar cativo no trem 
do atraso. Erros e abusos, na condução dos negócios 
do estado, não devem desautorizar as idéias pertinentes 
de modernização do próprio estado e da economia bra-

-___ sileiras, que implicam desalojar os interesses empre
sariais cartdriais e corporativos funcionaÍS- que se Crista
lizaram em quarenta ano_s em postos-chave da vida 
nacional sob a proteção dos governos." 

Esta entreviS~a do Ministro tvf.arcílio Marque~ Moreira 
ao Jornal O Globo, edição de hoje, assim como o editorial 
dO Jornal -do Brã.sil,- O Globo,- edição de hoje, assfm como 
o editorial do Jornal Brasil, sob o título "Caronas do Atraso", 
vem muito a propósito desse debate que se acaba de travar 
aqui hoje, principalmente na sua parte final, entre o Senador 
Ney Maranhão, autor-do discurso, e o Senador Almir Gabriel, 
qu~ trouxe à nossa apreciação, à nossa análise, à nossa reflexão 
dados importantes que estão a afetar o desenvolvimento e 
a modernização da sociedade brasileira. 

S. Ex~ demonstrou, com dados estatísticos, o perfil da 
concentração de renda no nosso País, o perfil da sonegação 
de tend~ do nosso País, a contrario sensu,_ o perfil da má 
distribuição de renda no nosso_país, também a contrario sensu, 
e a situação em que vive hoje- fato que vem s_e aprofundando 
e se acelerando nos últimos vinte anos - mais da metade 
da população brasileira, em .completo abandono, em estado 
de miséria e pobreza absolutas. 

Exatamente S. EX" o Senador Almir Gabriel, aparteando 
o Senador Ney Maranhão, toca no ponto fulcral da crise pela 
qual passa a sociedade brasileira. E a resistência das elites 
dominantes, como disse muito bem S. Ex~, numa análise socio
lógica do fenómeno da estrutura da nossa sociedade, no sen
tido de impedir, a qualquer meio e a qualquer custo, a moder
ni:z;ação da sociedade brasileira, com. a elimihaçao de privilé
gios que eStãO arrru.gados no estado há mais de .50 anos, mas 
que se aprofundaram nos últimos anos. 

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

O SR. ODACIR. SOARES- Pois não, Senador Ney Ma
ranhão. 

- O Sr. Ney Maranhão- Complementando o pronuncia
mento do meu amigo e Líder do Governo, Senador Odacir 
SOares, que está fazendo com muita propriedade, com expe
riência e conhecimento de causa. Foi uma pena, Senador Oda
cir Soares, que eu não estivesse presente ila ocasião em que 
a CPI do PC tecebeu uma figura de destaque dos cartéis, 
aliás, o "chefe" dessa quadrilha de cartéis do nosso País: 
o Dr. Antônio Eirnírio de Moraes. Não estiva presente àquela 
reUnião, porque tive que fazer uma cirurgia ria boca; paSsei 
a noite sem dormir e não tinha condições de comparecer. 
Mas veja o que aconteceu nessa CPI: Receberam o Dr. Antó
niO Ermírio de Moraes de tapete vermelho; perguntaram a 
S.Sá. se estava se sentindo bem, e quase que colocara"Çt um 
ambulatório, com toda a equipe médica, pOrqUe, se ele se 
sentisse mal, estariam em tempo e hora de servi-lo. Ora, 
meu caro amigO_ Senador Odacir Soares, eu iria fazer apenas 
uma pergunta a S. Sa.: Como é que V. Sa. escolhe uma 
empresa desconhecida para assessorá-lo, quando V. Sa. tem 
todas as condições de ter as melhores assessorias do Brasil 
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e internacionais? E ainda vem, com a cara li_sa, dizer que 
deu 215 mil dólares a esse inocente do Rosarinho, de Alagoas. 
"V. Sa. queria reza?"- e- diria na cara dele. Há o corrupto 
e o corruptor, eu pediria a prisão dele ali, por falta de respeito 
à CP!. Acho que é isso que tinha que ser feito, p-ara não 
haver dois pesos e duas medidas. Isso mostra, Senador Odacir 
Soares, a força- qUe tern: essa gente. Qualquer governo que 
contrarie essa gente ... Aconteceu com Getúlio; quase acon
teceu com Juscelino; o Jânio, porque não tinha as calças aper
tadas;deu a carreira, porque as forças ocultas eram essa gente; 
o Jango tentou fazer aquela reforma de base e correu também, 
foi derrubado; e esse "doido" -porque só um doido como 
esse tinha condições de fazer as reformas que fez e mudar 
a estrutura deste País, queira ou não queira a OpoSiÇão. E 
hoje estamos lutando e tenho certeza de que, na terça ou 
quarta-feira, vamos mostrar a muitQS _que estão dentro dessa 
linha, mas não estão muito bem orientados, que quem está 
comandando esse processo é o PT. E por trás do PT, nas 
sombras, estão os_ cartéis~ está o corpoi"atlVlsmO, essa gente 
que quer que tudo continue na mesma, Queira Deus que 
isso não aconteça, mas vam_os lutar até o fim, e temoS certeza 
de que o Presidente da República irá continuar e teiminãiá
o Governo, colocando nos trilhos aquilo que Sua Excelência 
assumiu como obrigação, do Oiapoque ao Chuí. 

O SR. ODACIR SOARES -Só para terminar, Sr. Presi· 
dente. Como a discussão é oportuna e foi muitoôem iriiciada 
pelo Senador Almir Gabriel, vou apenas ler aqui mais duas 
ou três partes desta matéria de O Globo de hoje. 

Indagado pela repórter sobre onde se localizam os inte
resses corporativistas no Brasil, disse o Ministro Marcílio Mar
ques Moreira o seguinte: 

'No Brasil, o nacionalismo e o estatismo, que são 
mais ideologias, passam a ser exercidos em def~sa da
quilo a que Fernando Henrique Cardoso cham~va_ bur
guesia do Estado. 

Os próprios funcionários -das empresas estatais es
tão levantando isso, como uma Ideologia idealista, mas 
que muitas vezes é de fato a defesa do stat~s q1,1o. 
O bom governo se perde quando esses interesses espe
ciais acabam capturando a própria condução dos negó
cios públicos". 

A repórter perguntou: 
"0 Presidente Collor teria sido _v_ítima dos, inte-

resses corporativistas? -
O Ministro diSse:-
"Acho que sim. Ele de fato, não se pode negar, 

modificou a cabeça nacional. Colocou na agenda_nacio
nal temas como modemi7;ação, reformas estruturais. 
Mudanças, e a mudança sempre mexe com interesses 
adquiridos, c-ostumes arraigados, -privilégios enraiza
dos. De certa maneira, pode-se dizer que ele está sendo 
vítima de seu próprio êxito: De fato, ele foi uní elemen
to modemizador. 

O Globo -A moderni_za_ção é reco_n:p:(!CJ.d"a-~0 exte--
rior? -

Marcflio - Fora do país, eles reconhecem que 
0- Presidente Collor tem um programa estrutural de 
modernização, de inserção de forma dinâmica, sobe
rana e competitiva na ecónóln1a mundial." 

E a repórter faz uma pergunta muito oportuna. 
Ela indaga o seguinte: 

O Globo - O senhor acha que, permanecendo 
no Governo, o Presidente teria condições de dar conti~ 
nuidade a essas refenDaS? 

Marcfli~ - Acho que com uma decisão favorá
vel, ele tem que reconstruir uma base política, uma 
base parlamentar, para poder levar adiante esse grande 
projeto da modernização. E o item prioritário é a refor
ma fiscal, porque sem isso os outros projetas seriam 
prejudicados. Nessa hipótese, tem que haver desarma
mento de espírito, sem o acirramento de ódios, acusa
ções, recriminações. Tem que haver investigações e 
julgamentos rigorosos, mas não essa onda de ac_usações 
levianas e de perseguições políticas." 

O Sr. Alndr_ Gabrie_l- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES - !'ois n~o, nobre Senador 
Almir Gabriel. 

O Sr. Almir Gabriel - Senador Odacir Soares, fiquei 
sensibilizado com o fato de V. -Ex• recorrer ao meu aparte 

---ao discurso do Sen.ador Ney Maranhão, mas quero situar com 
preCisão as-colocações que eu fiz. A elite dominante brasileira. 
no moinento em que se sentiu _e_m risco, apoiou o Senhor 
Ferriando Collor de Mello, levando-o ã Presidência da Repú
blica. Creio, sim, que Sua Excelência contrariou certos inte
resses. de alguns cartéis. Eu não excluo que na ação do Presi
dente da República tenha tomado decisões que alterou a 
ação de vários cartéis. Alterou na medida em que obrigou-os 
a lutar de forma bem diferente do_que vinham lutando, no 
sentido de que o crescimento que eles pudessem ter não fosse 
apenas às expensas do Estado. brasileiro. E nós sabemos que 
várias grandes empresas nacionais foram construídas segura
mente pela transferência do dinheiro do trabalhador, do salá
rio do trabalhador. dos assalariados como_um todo, recolhidos 
através de impostos pela Nação, pelo Estado, e transferidos 
via empreendimentos feitOs sob os mais diversos modos e 
maneiras, de tal forma que acabou transferindo essa massa 
brutal de recursos para esses cartéis. Eu não excluo que da 
ação do Presidente tenha resultado o ferimento de interesses 
de alg'uns cartéis. Mas quero questionar a palavra moderni
zação. Penso que ela tem sido utilizada com muita_freqüê_nçia. 
Eu sei que existe hoje uma expressão que eu não faço ~uito 
o jeito -dela, mas é utilizada com freqüência, principalmente 
pelos-ecõnomistas, de modernização conservadora. Na verda
de, a proposta do Governo tem Sido da assim chamada moder
nização Conservadora, porque na medida em_que entendemos 
que modernizar é apenas fazer com que o parque industrial 
brasileiro passe a ter competitividade internacional, significa 
de forma indireta o reforço dos cartéis. Então, o que gostaria 
é que essa moderniZação tivesse o ímpeto,~ o Cdridão filosófico, 
o condão político daquilo que realmente é moderno no mundo. 
Moderno é não ter injustiça; moderno é as pessoas poderem 
ter uina -vidd igualitáfía:; moderno_ é as pessoas terem uma 
esperança de vida tanto faz ser empresário como trabalhador; 
mOderno é a mortalidade infantil tanto ser equivalente nas 
classes melhor remuneradas quantas nas menos rem.unerod_as;_ 
moderno é todos terem a possibilidade de educação; moderno 
é todas as pessoas puderem ter uma habitação razoável; mo
derno, enfim, é um conceito de viver, nO cOnjunto da socie_
dade, dentro de um patamar em que aquilo que a ciência, 
a tecnologia, a economia, a política, enfim, toda~ as_ coisas 
levam a que uma sociedade possa desfrutar de bem-estar. 
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Então, esse ponto me parece fundamental para que situemos 
as nossas respectivas posfÇ-ôes. Eu queria dizer que concordo 
que o Sr. Fernando Collor de Mello tenha ferido alguns inte~ 
resses. Tebbo dúvida de que se a afirlnãÇão do Ministro da 
EcOnOmTa, o ilustre Sr. Marcílio Marques Moreira e outras 
afirmações a respeito da asslm chamad_a modernidade brasi
leira, se isso realmente está sendo atingido pelo atual Governo. 
Quero recorrer a um-- aspecto muito simples: o aspecto de 
saber quanto de recursos foi para a Amazônia, quanto foi 
para o Nordeste, quanto foi para o Centro-Oeste, capazes 
de fazer com que houvesse uma real integração da economia 
a economia nacional. Eu diria q!.;.e, na·fueaida em que melhore 
a competitividade das montadoras, na medida em que melhore 
a competitividade dos produtores de cimento, na medida em 
que melhore a competitividade internacional da área de infor
mática brasileira, na ·medida, enftm, que se aperfeiçOe eSse 
grupo que detém o capital, nessa mesma medida eu penso 
que não se leva à modernização_ da .sociedade, se_gundo esse 
conceito qU:e considero o mais justo, que tenho certeza é 
o meu, é o de V. Ex• e, também, é o do Senador Ney Mara
nhão. 

O SR. ODACIR SOARES -Estamos, eu e V. EX', perfei· 
tamente de acordo não apenas com a constatação que fez 
inicialmente, à qual me referi: constatação estatística de dados, 
de números. Estamos inteiramente de acordo, eu diria, até 
ideologicamente nessa matéria. _Tenho a mesma visão de V. 
Ex' com relação às elites dominihtes, aos grupos, aos -cartéis, 
aos monopólios e aos oligopólios. _____ __ _ _ _ 

Agora, discordo_apenas nessa parte final, discor.do apenas 
da metodologia, temos apenas uma discrepância de metodo
logia: V. E~ quer chegar a essa situação final, que é a finali
dade do Estado, que o Estado soci_a_l deva ter como firialidade 
a realização de todas essas tarefas, çie todas essas metas às 
quais V. Ex~ acaba de se referir, e com áS qtiã1S concordo 
plenamente, sem passar pela primeira etapa que é a de retirar 
o Estado da economia, que é fazer com que o Estado seja 
menos gastador. _ 

O problema brasileiro, de certo modo, começa com um 
problema institucional. Vivemo_s em um sistema presidencia
lista de governo no qual o Presidente da República não pode 
ser reeleito, pois tem um mandato de quatro ou cinco anos 
e, ao_ contrário do$" outros sistemas presidencialistas, como 
o dos Estados Unid~os, tem que fazer um programa de governo 
amarrado a quatro ou cinco anos e que, em função da nossa 
realidade, termina sendo um programa que não pode remen
dar o Estado como um todo; tem que começa~ remendan_~~ 
naquilo que o governante considere ser prioritário.: --

No caso brasileiro, por exemplo, todos nós sabemos que 
a acumulação da dívida externa e interna resultou- conforme 
V. Ex~ muito bem disse agora - na transferência de maciços 
recursos estatais para a iniciativa privada, o que é lndiscutívd, 
e das mais variadas formas. Todas elas, evidentemente, sob 
a capa da legalidade, amarradas por dispositivos constitucio
nais e legais que permitii"am isso, sem se afastarem também 
do contexto _dessa transferência. Mas o fato é o seguinte: 
Na medida em que o Estado brasileiro não saía da economia, 
na medida em que o Estado brasileiro estava endividado exter
na e internamente, como decorrência do mau exercício de 
atividades que deveriam ser privadas e que estavam sendo 
exercitadas por ele, era levado a esse endividamento externo 
e interno; não havia poupança para investir em setores aos 
quais V. Ex~ se refere e_com o que eu concordo plenamente. 

De que maneira iria o Estado investir na educação, ·na 
saúde, nos transportes, na infra-estrutura urbana, na infra:..:es
trutura rural, na reforma agrária, na eletrificação rural, enfim, 
nos setores infra-estruturais, se não lhe sobrava dinheiro se
quer para pagar as suas dívidas interna e externa? 

Nos últimos anos, somente a dívida externa da Siderbrás 
era superior a trinta bilhões de dólares e, conforme disseram 
muito bem V. Ex~ e o Senador Ney Maranhão, o aço produzido 
era vendido para os cartéis e oligopólios brasileiros, associados 
a interesses internaciOnais, a preços inferiores ao preço de 
produçáo. 

Na realidade, estou plenamente de acordo com V. E~ 
Temos o diagnósticO e a receita~ mas· eSta, dentro do quadro 
constitucional brasileiro, tem um prazo determinado para ser 
aplicada. O remédio tem um prazo determinado para ser apli
cado, mas, dada a sua grandeza e complexidade -que termina 
com o Estado brasileiro sendo totalm~nte social-, a moderni
zação necessária não se "faz ila ·velocidade e no prazo que 
seriam exigidos pela sociedade brasileira, até porque esses 
ínteresses elitistas dominantes se organizain e se moóilizam 
para impedir que essas reformas estruturaiS aconteçam. 

O Sr.-Aimir Gabriel-- Perinite-me V. Ex~ mãis um apar
te, nobre Senador Oàacir So_ar~s_? 

·O SR. ODACIR SOARES- Com muito prazer, nobre 
Senador Almir GabrieL 

O Sr. A1mir Gabriel - Senador Odacir Soares, em pri
meiro lugar, V. Ex• deve ter notado que nunca faço nenhum 
comentário abrangendo somente um Presidente da República. 
Acredito que uma análise desse tipo corre o risco de ser par
ciaL Eu tendo a fazer uma análise por um prazo sempre maior, 
de décadas, porque só assim conseguiremos uma avaliação 
razoável, quer da economia, quer do papel do Estado, quer 
das condições sociais. O que me cabe dizer, em primeiro 
lugar, é que o papel do Estado brasileiro foi extraordinário 
nesse momento em que ele tentou capitalizar-se e buscou 
isso. Hoje vejo as pessoas execrarem O Estado, mas foi em 
função dele que tivemos Volta Redonda, Petrobrás, enfim, 
toda a infra-estrutura do País em termos de estradas, de por
tos, de telecomunicações, porque a empresa privada brasileira 
não tinha capital para fazer nenhum projeto macrorregional, 
como Itaipu ou Tucuruí. Agora, a empresa privada nacional 
se aproveitou da ação do Estado e, conseqüentemente, muitos 
que hoje defendem o liberalismo estavam no Governo à época 
e não souberam dosar em que momento o Estado tinha que 
parar para deixar as empresas privadas continuarem a sua 
luta, e o Estado passar a prover as outras necessidades que 
são obrigações primárias e essenciais dele. Quer dizer' na 
verdade, a expressão "privatização do_ Estado brasileiro" é 
uma das mais felizes que este País jã Ouviu e que conheço, 
na medida em que os cartéis, a elite dominante brasileira 
se aproveitou da organização do Es.tado __ para continuar usu
fruirido, aumentando a diferença extraordinária que teiirios 
hoje entre os diversos estamentos da nossa sociedade e entre 
as diversas regiões brasileiras. Creio que este é um grande 
momento para essas reflexões. Entendo, porém, que as nossas 
reflexões só chegarão a um caminho adequado, em primeiro 
lugar, se estivermos concordes em relação ao conceito de 
modernização. Se_ obtivermos concordância sob o ponto de 
vista de que moderna é uma sociedade onde haja bem-:estar, 
começaremos bem; em segundo lugar, que sejamos capazes 
de enfrentar esses cartéis e essas elites dominantes no sentido 
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de representar de maneira adequada aquele conjunto da popu
lação brasileira que não tem voz, que não tem -vez,- e que 
tem um voto deformado, em grande parte, pela condição 
da mídia e pela condição do uso inadequado do poder econó
mico durante a campanha eleitoral, em função da açao políti
co-eleitoreira. Então, eu diria que este é Um momento crucial 
deve tirar de nós as paixões e tentar trazer à nossa mente 
o fonho, o ideal, que, na nossa idade, podemos continuar 
a sentir e a viver. O Senador Ney Maranhão disse há pouco 
que existem velhos com idéias novas, e existerri jovens -com 
idéias velhas. Isso é verdade! Penso que nós, no Senado, 
poderemos ainda, responsavelmente, sonhar com um país que 
realmente vença a miséria, a· orne~ O sófrim_ento. Eu me sinto 
mui~o mal todas às vezes que vejo as estatísticas de epidemio~ 
logia demonstrarem as situações vi vidas por este País, especial
mente em determinadas áreas onde o substrato da doença 
é a fome, é a desnutrição. Não é possível num país que hoje 
produz 70 milhões de toneladas de grãos, que produz uma 
quantidade suficiente para a alimentação da sua população, 
quando, na verdade, ele teria condições extraordinárias de 
produzir muito mais, exportar os excedentes-,-sem:- garantir 
a alimentação adequada da sua gente. Agora, é preciso renda 
para o trabalhador poder consumir, comprar O alimento e 
o homem do campo não pode produzir de graça. Por conse
guinte, temos um papel extraordinário a desempenhar, neste 
momento, no País. E um papel grave, que de certa maneira 
está sendo permitido, induzido, facilitado, ou acaba sendo 
provocado pelo Presidente da República e pelas condições 
da gestão para as quais acabou levando o País. Creio que 
não se tem discutido muito a questão da condução da polítiCa 
econômica e administrativa, embora -discordemos dela. Mas 
a condição da ética que foi envolvida não pode ser desco
nhecida por nós, até porque não se trata apenas do Presidente 
da República, rn,~s. para mantermos o nosso sohho, a socie~ 
dade brasileira como um todo precisa viver a partir~ de agói"a 
uma nova ética. - - - --

O SR. ODACill. SOARES -É interessante discutir com 
V. Ex\ nobre Senador Almir Gabriel, que tem uma caracte~ 
rística: é honesto intelectualmente, além de sê-lo também 
no seu comportamento pessoal. 

O Sr. Ahnir Gabriel -Certamente. Tenho todas as mi~ 
nhas declarações de renda colecionadas desde que ganhei o 
meu primeiro salário, e a minha vida bancária pode ser aberta 
a qualquer pessoa, a qualquer tempo. 

O SR. ODACill. SOARES- É (lesnecessária essa explica
ção. Como V. Ex~ é honesto intelectualmente, às vezes, essa 
honestidade termina ut~ Mravalii«Jido o debate, porque, de 
repente, pode parecer que estamos aderindo mutuamente um 
ao outro. Concordo c-om o que disse V. Ex~: Não 1\.<rnos discor~ 
dância em relação a isso. Eu só penso que as forças-dom:
nantes, as elites dominantes, os interesses enraizados nos Esta~ 
dos, encontram fórmulas novas de se reproduzirem ou de 
se manterem na suas posições, na medida em que o Estado 
vai se modernizando. 

Temos aí exemplos a-cada dia de modernização dos seto
res. Cria-se uma nova-situação para impedir que o monopólio 
continue na exploração daquele setor e, de repente, desce~ 
brem-se fórmulas novas de que aquele monopólio, aquele 
cartel, continue na dominação daquele setor. Procuramos, 
com a Constituinte, deixar aos bancos aquela sua missão essen~ 
cial: emprestar dinheiro, ter o dinheiro depositado, fazer a 

conta-co-rrente. Tirar as empresas de turismo, de seguros de 
bancos, etc. Tudo continua da mesma forma. A Constituição 
está aí, desobedecida. Outro dia, vi uma propaganda de em
presa de turismo do Bamerindus, de empresa de turismo do 
Bradesco, e assim por diante. O Que os bancos menos fazem 
no Brasil é emprestar dinheiro. Tudo o mais, eles fazem e 
não têm interesse de emprestar dinheiro porque, na medida 
em que a inflação sobe e a especulação financeira se eriraíza,
aprofunda-se, na realidade, os bancos terminam saindo da 
sua finalidade fundamental. 

O Sr. Almir Gabriel -Há um dado, nobre Senador 
Odacir Soares, que é dramático: nesse levantamento das 500 
empresas que estou estudando, o único setor que, no seu 
conjunto, teve lucro, no último ano, foi o bancário, que, 
ao longo desses últimos 20, 30 anos, tem acumulado um lu
cro ... 

O SR. ODACIR SOARES-Em todos os balanços trimes
trais. 

O Sr. Almir Gabriel- Exatamente. Então, é dramátiCO 
verificar-se que, quando a economia tem descompasses em 
relação à agricultura, em relação à indústria, no setor bancário, 
qualquer que seja a situação, eles estão lucrando. Esta é uma 
avaliação impressionante: todos os bancos cre_sc~ram e tiveram 
lucro, no ano passado. 

O SR. ODACIR SOARES- V. Ex• tem razão. Inclusive 
os jornais de hojé também publicam que o lucro do próprio 
Banco do Brasil, que vem sendo acusado de fazer fisiblogismo 
político, que-é um Banco que tem uma atuação também social, 
na· rriedida em que financia a produção, o Jornal do Brasil, 
de hoje, _também publica: "O lucro do Banco do Brasil, até 
ê.Ste momento, é Invejável; o dos bancos- particulares, muito 
mais; o Banco do Brasil, deva-se registrar ainda, no setOr 
bancário, paga os melhores salários para os seus funcionários; 
os outros bancos pagam salários de fome, de miséria". 

De inodo que não tenho o que contestar do aparte de 
V. Ex~, agradeço-lhe, e vamos lutar para que essas distorções 
da Sociedade brasile-ira; infra oU siitier-estnúurais, sejam re
movidas e que o Estado brasileiro passe, se Deus quiser, 
nurii prazo rápido, para aquele estágio que constitui o- fiit 
de qualquer estado social,. que é o_estado a_ que V. Ex~ se 
referiu, o de ~ar idicidade, transmitir felicidade para o seu 
povo. 

Há uns três anos, estive na Espanha, onde o Primeiro': 
Ministro Felipe González- chefe do governo há pelo menos 
10 ou 12 anos - é_ do Partido _Socialista Operário Soci31. 

Tivemos uma discussão sobre o Mercado Comum Europeu, 
e em Madrid fizemos uma série de reuniões com vários minis~ 
tros do gt.nerno espanhol -naquele momento o Primeiro~ 
Ministro espanhol estava enfreritarldo crises e greves de toda 
"'"!Jêcie, -porque estava- há-cinco anos- realizando· o pro
cesso~ae modernização do Estado espanhol, tentando criar 
as condições mínimas necessárias pata acOmpanhar os passos 
dos outros países que, como ele, iritegram o Mêrcado Conium 
Europeu. Caso contrário, a Espanha perderia o bonde da 
His~ória e não se_ integraria. Esse esforço estaVa sendo feito 
tambéin por Portugal. o- -- - - • -

Perguntei ao Ministro da Fazenda, na ocasião: de que 
maneira o Primeiro~ Ministro Felipe Gonzáles -que é o Presi~ 
dente do Partido Socialista Operário Espanhol - conciliava 
a ideologia do seu Partido com a privatizaÇão do_ Estado, 
com a modernizaçãO do Estado, com a venda de estatais coino, 
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por exemplo, a empresa estatal de telecomunicações, Q s_istema 
bancáriO espanhol. Respondeu que ilão havia conciliação, que 
aquele era o nome do seu Partido, que os objetivos do seu 
Partido eram claros, mas que precis-ava modernizar o Estado 
espanhol, sob pena de perder o bonde da História; e o bonde 
da História, pará cCEspãnha, passa pelo Mercado Comum 
Europeu. 

O Sr. Almir Gabriel - Passa pela social-democracia, 
que é o nosso objetivo. Defendemos a s_ocial':'democracia exa
tamente porque, com ela, podemos dar oportunidade, de um 
lado, àquelas pessoas que têm condições de arregimentar o 
trabalho, movimentar o trabalho para o aumento da produção, 
e, de outro, ao trabalhador no sentido de que tenha condição 
adequada de remuneração. Poucas pessoas têm percepção 
do seguinte fato: os países que- deram liberdade par& a greve 
foram os países que mais cresceram, foram os países que 
mais se modernizaram. Por quê? Porque, na medida em que 
a demanda da greve obriga a uma remuneração melhor e 
mais adequada, obriga também quem fabrica a buscar tecnoM 
logias que evitem desperdícios. Portanto, obriga à melhor 
organização das empresas. Quer dizer, a existência da greve, 
a existência dos trabalhadores arregimentados em sindicatos 
e em centrais, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, 
ao invés de levar a um país que desemboque no socialismo, 
pode levar perfeitamente ao reforço do capitalismo, como 
aconteceu na Alemanha, como aconteceu nos E$tados Unidos. 
Portanto, precisamos refrescar nossa cabeça. Estam_ os in.teresM 
sados num país novo, num pafs realmente moderno? Sim. 
Concordamos com _Q_conceito de moderno? Sim. Essa é uma 
oportunidade extraordiOária? Não tenho dúvidas, nobre Sena
dor Odacir Soares. Não tenho nenhuma dúvida de que em 
poucos_mornentos o Brasil terá viVido uma oportunidade tão 
extraordinária, até- porQue o--nosso maior-problema, hoje, 
está sendo dirimido, está sendo questionado dentro do leito 
constitucional, dentro das instituições que hoJe simbolizam 
a democracia. Eu diiia que este é o móinento para deixarmos 
de lado as paixões e, por isso mesmo, sermos honestos intelec
tualmente o bastante para defender, com toda inteíreza, o 
que pretendemos: ter um pafs que veja a Arilãzônia utilizada 
de maneira correta, de maneira séria, um pãíÇqo.e Veja:- os 
caboclos da Amazônia, que vivem uma situação dramática, 
em melhores condições de sobrevivência-, com bemMestar, com 
felicidade. O mesmo em relação ao sertão nordestino, ao 
CentroMOeste 'e, por que não dizer, à periferiã dã.S -grandeS 
cidades. Não temos cuidado de um aspecto·:- o chamad9 mono
pólio da mídia acaba refletindo para a Nação tudo o -que 
se passa no Rio de Janeiro, em São Paulo e nas grandes 
capitais. Quando andamos pelas cidades do interior de São 
Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, sentimos uma 
vida inteiramente difererite daquela transmitida pela televisão~ 
pelo rádio e pelo jornal. Sendo assim, os conflitos e as violên
cias existentes nessas cidades acabam passando para as outras 
cidades- é uma verdadeira tensão e quase neurose nacional. 
Na verdade, a situação de dificuldade é co_nvivida pelo conjun
to da população, mas não é sentida na pele pela população 
das cidades do interior. Eu diria que e-stainoS reforçando, 
estamos vivendo um grande momento; podemos dar uma conM 
tribuição muito grande para esta Nação. Outro dia, estava 
eu refletindo sobre o seguinte: o Congresso-Nacional tem 
momentos de muita mediocridade, muita mediocridade! Há 
momentos em que se discute o óbvio, discute-se coisas desne-

cessárias, passaMse um tempo enorme discutindo sobre temas 
que não têm qualquer sentido para o conjunto da. Nação. 
Mas este mesmo Congresso Nacional tem também momentos 
extraordinários. Esta é a beleza desta Casa: ela reflete grande
mente a sociedade brasileira, oscilando entre momentos muito 
ruins e momentos extraordinário s! A Constituinte, a meu 
ver, foi um dos momentos extraordinários do Pafs. Este mo
mento agora pode ser extraordinário para a Nação; basta 
que nós, políticos, saibamos utilizar este mOmento histórico 
p-ara encaminhar, em conjunto, o que seja melhor não para 
uma deternúnada pessoa, mas para o conjunto da sociedade 
brasileiras, especialmente para aqueles que nos elegeram, por
que são, em sua maiOria, os despo"ssuídos, os descamisados, 
os pobres. Constituem a maioria, e, por isso mesmo, eles' 
nos colocaram aqui. · 

O SR. ODACIR SOARES - Temos a mesma preocu· 
pação, que é a preocupação social. 

Sou do Partido da Frente Liberal, estou no liberalismo 
socíal. V. Ex' defende a democraci-a-sociaC mas o fundãffiento 
é o mesmo. Não _discordo do que disse V. Ex'. Eu apenas 
faria um pequeno conserto no que se refere à questão do 
direito de greve, por exemplo. Sou inteiram~nte favorável 
a esse direito. Entretanto, temos deformações no Brasil: o 
Presidente Collor tentou acabar com o imposto sindical e 
não conseguiu. Enquanto tivermos greves financiadas pelos 
Estados, greves que não estejam reguladas precisamente, não 
avançaremos. Nos pafses democráticos mais avançados, o di
reito de greve é exercido obedecendo-se a um processo, a 
um ritual, a regras que não são abandonadas em momento 
nenhum. No entanto, creio que o sindicalismo brasileiro vai 
avançar nesse sentido. Como eu disse antes, vivemos uma 
etapa do processo de modernização. V. Ex•, às vezes, se insur
ge em relação à expressão "modernização", exatamente por
que desejaria que já estivéssemos num estágio mais adiantado. 
Entendo que, lamentavelmente, é uma decorrência do nosso 
constituciõnalismo. No Brasil, os Presidentes não se podem 
reeleger; em função disso, elaboram programas de governos 
restritos. 

O Sr. Almir Gabriel- Defendo o parlamentarismo. O 
exemplo da Espanha, para nós, não haveria problemas. Não 
defendo o grevismo; defendo o direito de greve. Na medida 
em que o direito existe, na medida em que determinadas 
categorias se organizam melhor, elas acabam tendo uma parti
cipação na Renda Nacional bem maior do __ que aqueles grupos 
que não são capazes de se arregimentar e que não são capazes 
de constituir sindicatos fortes. De maneira que, tendo a condi
ção do imposto sindical reforçando a atuação- dos sindicatos, 
temos, no Brasil, uma situação que _não é homogênea em 
relação ao conjunto dos trabalhadores. 

O SR. ODACIR SOARES -Estamos atrasados em rela· 
ção à experiência eUropéia pelo menos 40 anos. Há aquela 
famosa Resolução da OIT, qUe até agora não conSegUimos 
- está aqui há 7 ou 8 anos - aprovar no Senado. Essa 
Resolução permite, na mesma base fíSica-, a conStituição de 
vários sindicatos da mesma categoriã. o 

O Sr. Almir Gabriel- Eu diria que, do ponto de vista 
social, nosso atraso em relação à Europa é- superior a-so 
anos; talvez 70 óu 80 anos. Em relação à organizaÇâô"-si:itdical 
estamos 30, 40 anos atrasados. 
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O SR. ODACIR SOARES - .lss9 .l;Qincide. também com 
o nosso estado sociológico de desenvolvimentô e:cÜnó_m.ico. 

O Sr. Almir Gabriel- Exatamente. Diferenças extraor
dinárias existem. A França é duas vezes e meia menor do 
que o Estado do Pará; lá é possível se fazer alguma. coisa 
razoável. O Estado do Pará é maior do que a soma da Espanha, 
Portugal, França e Inglaterra juntos~ 

O SR. ODACIR SOARES -..,A árell do Estado do Pará 
é 1n da área do Brasil, mais de um milhão de quilómetros 
quadrados. 

O Sr. Almir Gabriel- Exato, tem uma extensão extraor
dinária. Quero dizer que as disparidades sociais brasileiras 
não nos permitem ter simplesmente a transposiÇão -dã expe
riência européia para a- eXj)étiência naciõf.fãl. O engenho e 
a arte de encontrar a melhor solução e dimensão do Estado 
cabe a nós, políticos, sem dúVida nenhuma. Essa é a questão 
que quero colocar em aditamento c;t~.pronunciameilto de V. 
EX" quando pede a transcrição da entrevista do Sr. Ministro 
da Economia. Cieió, apenãs, ser rieceSSáfiõ que se -discutam 
esses pontos que ele releva, tentando definir pri:riclpiós que 
me parecem fundamentais para a sociedade brasileira. Não 
quero a extinção do Estado; quero que o Estado se atenba 
a dimensão que a sociedade e a nossa heterogeneidade im
põem. Na medida em que o Estado esteja extinto no Brasil, 
quem ganha é o Sul/Sudeste. Esmaga-se -o Centro- Oeste, 
esmaga-se o Nordeste, esmaga-Se a Amazônia. 

O SR. ODACIR SOARES- O que queremos, na realida
de, nobre Senador, é que o Estado brasileiro camfu:Pe para 
um estado social. Acho que essa é a síntese do nosso pensa
mento. .. -· _ _ 

Sr. Presidente, desejo encerrar aqui as minhas palavras, 
agradecendo os apartes do Senador Ney Maranhão, do Sena
dor Almir Gabriel, e reiterar o pedido de transcrição nos 
Anais do Senado dessa entrevista publicada no jornal O Globo, 
do Ministro Marcílio Marques Moreira, e também do editorial 
do Jornru do Brasil da edição -de boje. _ 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
ODACIR SOARES EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

Jornal do Brasil - 25 de setembro de 1992. 

RAZÕES SUPREMAS 

Ao resolver a decisão da Câmara pelo vo_to aberto e 
aceitar os prazos definidos pelo seu Presidente, Ibsen Pinheiro, 
o Supremo Tribunal Federal tranqüilizou o País. Não porque 
favoreceu as oposições e dificultou o Gove_mo, mas porque 
conferiu o selo da constitucion:ilidade ao rito célebre e transpa~ 
rente desejado pela maioria esmagadora dos brasileiros. 

Não se deve, çontudo, pensar na decisão como um _favor 
concedido, mas sim como um dever cumprido: o de esclarecer 
a Nação sobre a compatibilidade das decisões políticas com 
o que dispõe a Constituição da Repúbliéa. Foi o que o Supre
mo fez, honrando sua função de guardião da Carta e preser
vando o princípiO da harmonia e independência dos Poderes. 

A decisão pelo voto nominal e aberto foi edificante. Por 
oito votos a um fiçou evidençj;:t.do que o voto secreto.na Câma
ra é sempre excepcional e reservado às situações expressa
mente indicadas. A regra é que, ao agir como 'representante, 

o parlamentar tem sempre a obrigação de prestar contas aos 
seus eleitores. Alguns m.:ípistros chegaram a exp!essar dúvidas 
sobre a constitucionalidade de dispositivos regimentais que 
contrariam este princípio. 

É evidente que sobre uma votação de _importância trans
cendente não poderiam pairar dúvidas quanto a uma eventual 
manipulação ou troca de favores. A cidadania tem o direito 
de saber se interesses pessoais se sobrepõem ao interesse públi
co- e de recompens:p- ou punir cooi o voto o comportamento 
de seu representante. -

Há uma notável diferença entre uma sessão no Supremo 
dedicada ao julgamento de um mandado de segurança do 
Presidente da República e uma sessão na Câmara, onde se 
decide a admissibilidade do seu processo de impeacbmeot. 
No primeiro caso, ministros Vitalicios exercem como sacer
dócio a preservação da ordem legal, cujo supremo teste é 
a fidelidade à COnstituição. Deles a COnstituição exige nõ 
exercício da função "notóriõ saber e ilibada reputação", quer 
dizer, sabedoria, honradez e serenidade. 

Por isto houve o receio 'de que a presença· das câmeras 
de televisão pudesse perturbar a tranqüilidade e a intimidade 
do colendo tribunal. Muito diferente é o que ·se passará na 
Câmara dos Deputados. Lá é o forO onde se resolvem aberta
mente os conflitos de interesses e onde as pressões são legíti
mas e saudáveis. - · · · · · 

Juízes precisam de discemimeilto e lucidez. Parlamen
tares, de convicção, lealdade e habilidade política. O Supremo 
Tribunal Federal já elucidou de maneira douta importantes 
questões jurídicas, que vão da aptidão dos autores do pedido 
do impeachment à extensão do direito de defesa na Câmara, 
passando pela modalidade da votação. Agora é a vez dos 
deputados resolverem a questão política, votando segundo 
seus partidos e de acordo com suas consciências. A cidadania· 
espera se reconhecer na decisão de seus representantes. 

CARONAS DO ATRASO 

Como fiador do pacto de govemabilidade e responsável 
por 16 meses de tranqüilidade na economia, graças à recupe
ração> da eredibilidade-<hGevemo-como-oxecuto~ da- política 
económica, o Ministro Marcflio Marques Moreira alerta que 
a "mediocridade moralista" pode dar oportunidade aos "inte~ 
resses corporativos e retrógrados que querem tirar carona" 
da crise política brasileira. 

A um grupo de empresários brasileiros e americanos nos 
-:6stados Uni<!_os, o __ ministro apontou o perigo latente das cor
rentes que se opõem às reformas indispensáveis para a moder
nização do Brasil se abrigarem sob a ética e a moralidade 
-e introduzirem na discussão política argumentos em favor dos 
elementos corporativos. 

O Ministro Marcllio tem credencial para fazer a adver~ 
téncia contra os que estão agora na trincheira dos defensores 
do atraso. Graças à serenidade e o respeito à estabilidade 
das regras do jogo econômico, ele restaurou a con:ficinça inter

-nana moeda, passando para a comunidade financeira interna
cional a imagem de primeiro negociador honesto e leal na 
defesa do interesse nacional nas questões da dívida. 

Seu respeito aos princípios--.éticos na administração da 
coisa pública --pelos quais o bem comum está acima dos 
interesses pessoais- acaba de ser reafirmado. Tanto DO com
promisso de levar o pacto da govemabilidade até o fim, defi
nbldo o julgamento do impeacbment como o limite da perma
nência· no Governo, quanto DO mais recente - a decisão · 
de en~inhar junto ao Banco Mundial a indicação do nego· 
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ciador da dívida, Pedro Malan, para a vaga do diretor brasi
leiro na instituição multilateral, em lugar do ex-Ministro da 
Infra-Estrutura, João Santana. 

Malan já representou o Brasil no Bird, cargo que trocou 
por uma diretoria no Banco Interamericano de Dese~vol
vimento quando assumiu Q çomando.da n~gociaçãq da djvida 
externa. Sua posição estratégica nas duas maiores- instituições 
multilaterais de crédido pode ser muito út_il_na conclusão d~s 
negociações sobre a renegociação da dívida de US$45 bilhõ~s 
junto aos bancos privados, a qual deve se estender por mats 
dois meses, até a adesão da totalidade dos mais de 600 credo
res. 

A conclusão das negociações na área extetna é funda
mental para consolidar a estabilização da economia e alargar 
os estreitos canais de ligação do Brasil com a economia interna~ 
cional. Mas o Ministro Marcílio Moreira fez ainda outro im~ 
portante alerta, com a autoridade de quem está cumprindo 
exemplarmente seu compromisso de responsabilidade para 
com a nação, ao advertir a sociedade que, se o Congresso 
não aprovar a reforma fiscal até o final do ano-, o País estará 
trocando uma grave crise· política por uma crise fiscal gra
víssima. 

A advertência é bastante procedente: o relativo controle 
monetário, fiscal e das principais variáveis do balanço de paga~ 
mentes tem sido um dos mais fortes fatores que est~p permi~ 
tindo ao BraSil enfrentar a maior crise instítuéiótfal de sua 
história, na mais absoluta normalidade democrática. A austeri~ 
dade no trato dos gastos públicos barrou o avanço do físiolo
gismo no jogo das pressões do poder político_ e evitou que 
o descontrole da inflação acirrasse o conflito_ redistributivo 
da renda nacional, com graves conseqüências desestabiliza
doras. Mas o realismo também recomenda que -O projeto de 
reforma fiscal elaborado no Ministério da Economia passe 
por uma reavaliação, capaz de tomá~lo uma peça de aprovação 
viável e eficaz. 

O Ministro convocou a sociedade a aproveitar a ciise 
no sentido construtivo, para fazer uma grande "reflexão com 
uma dimensão ética, económica, política e social", sugerindo 
o aprofundamento das reformas_ estruturais modernizantes do 
País. As reformas são urgentes e as discussões a respeito de
vem ser retomadas tão logo se defina o qUadro institucional, 
para não abrir espaço para que se reagrupem os interesses 
que querem tomar carona ou guardar lugar cativo no trem 
~~=· .. . .. 

Erros e abusos na condução dos negócios do Estado não 
devem desautorizar as idéiã.S pertinentes de modernização do 
própriO Estado e da economia brasileira, que implicam desalo~ 
jar os interesses einpresariaiS-ca:itoriaiS e CõJ:i:iOfãtlvos -funcio~ 
nais que se cristalizaram cm 40 anos em postos~chave da vida 
nacional, sob a proteção dos governos. 

O Globo- 25 de setembro de 1992 

ENTREV!STA/Mam1ío Marques Moreira 

MINISTRO ACHA QUE COLLOR PODE 
VENCER E RECONSTRUIR O GOVERNO 

SflVíB -Faria 

Washington - "O Presidente Collor está sendo vftima 
do próprio êxito", na opinião do Ministro da EconOmia, Mar~ 
cílio Marques Moreira, em entrevista ao O Globo, durante 

o vóo de volta dos Estados Unidos, onde participou da reunião 
anua_l do FMI e do Banco Mundi;;tl. 

Para M"arcOio, que trouxe elogiOs do Pfesidente óéorge 
Bush a Collor, o projeto de modernização nacional_mexeu 
~om privilégi<?S enraizados e cost~mes arraigados que se rebe

. l~ agora co~tra o Governo. 
Marct1io disse que há condições de o Presidente, vencen~ 

do a votação do impeachment, reorganizar suas bases políticas, 
'3cima dos partidos, em torno de um programa. O Ministro 
aceitaria integrar eventual nova equipe de Collor, "depen~ 
·dendo da nova composição de forças políticas", mas não ficaria 
com Itamar Franco. 

O Globo - O que o senhor qualifica de crise ética do 
País? . 

Marcílio - É a crise de valores de uma sociedade que 
se adiantou bastante, se industrializou, se urbanizou, mas não 
teve tempo nem se dedicou â reconstrução de nova hierarquia 
de valores, de nova cultura ética. 

O Globo- Isso se estende à estrutura jurídica? 
Marcílio -Também. Acho que nosso sistema legal não 

é contemporâneo das nossas necessidades. O exemplo mais 
emblemático é o fato de nosso Código Comercial ser de 1850, 
quando o comércio é extremamente dinâmico. Nosso Código 
Civil é de 1916. Nossa Constituição é recentí:;;sima e nossos 
mecanismos legais são antiquados, como são nossos grandes 
códigos éticos e morais. 

O Globo-- Por que o senhor disse temer uma solução 
medíocre para a crise? 

Marcílio - Me refiro ao risco de a sociedade brasileira 
procurar apenas remendar, polir a superfície com um band-aid 
moralista. Devemos encarar que toda a vida nacional precisa 
ser repensada. Tivemos, por exemplo, entre 1947 e 1980, 
um crescimento muito vigoroso. que se traduziu em taxas 
anuais acima de 7%, mas tivemos um desempenho na área 
social inteiramente medíocre. Realmente õ.in eSCândalo. Não 
investimos em educação,-sobretudo educação básica. N_ão re
pensamos nossas estruturas. nossos costumes. 

O Globo - Qual foi a causa dessa deterioração mo.ral, 
social e econômica'? 

Marcílio- Acho que tem relação com a captura do Esta~ 
do por grupos corporativistas. 

O Globo - Onde estão os interesses corporativistas? 
Marcílio- No Brasil, o nacionalismo e o estatisrno, que 

são mais ideologias, passam a ser exercidos em defesa daquilo 
que Fernando Henrique Cardoso chamava burguesia do Esta~ 

_ qo. Os próprios funcionários das empresas estatais estão levan~ 
tando isso como uma ideologia idealista, mas que muitas vezes 
é de fato a defesa do status quo. O bom governo se perde 
quando esses interesses especiais acabam capturãndo a própria 
condução dos negócios públicos. 

O Globo - O Presidente Collor teria sido Vítima dos_ 
interesses corporativistas? 

Marcílio - Acho que sim. Ele de fato, não se pode 
negar. modificou a-agenda nacional, a cabeça nacional. Colo
çou na agenda nacional temas como modernização, reformas 
estruturais. Mudanças e a mudança sempre mexe com inte
resses adquiridos, costumes arraigados. privilégios enraizados. 
De certa maneira, pode~se dizer que ele está sendo vítima 
de .. se.u próprio êxito._ De fato, ele foi um elemento moder

-riíiãdor. 
O Globo - A modernização é reconhecida no exterior? 
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Marcílio - Fora do País, eles reconhecem que o Presi
dente Collor tem, um programa estrutural de moderlljzaç·ã.o, 
de inserção de forma dinâmica, soberana e competitiva na 
economia mundial. --

0 Globo- O senhor acha que, permanecendo no- GOver
no, o Presidente teria condições de dar continuidade a essas 
reformas? 

Marcílio - Acho que com uma decisão favorável, ele 
tem que reconstruir uma base política, uma base parlamentar, 
para poder levar adiante esse grande projeto da modernização. 
E o ítem prioritário é a reforma -riSCai, porque sem isso os 
outros projetes seriam prejudicados. Nessa hipótese, tem que 
haver desarmamento de esp!!ito, sem o acirramento de ódios, 
acusações, recriminações. Tem que haver investigações e jul~ 
gamentos rigorosos, mas não essa onda de acusações levianas 
e de perseguições políticas. _ _ _ 

O Globo -Mas haveria condições de recomposição da 
base política? 

Marcílio - Tem que haver uma composição, que não 
precisa ser partidária, mas programática: 

O Globo - A economia agüenta esperar por solução 
mais demorada? - · 

Marcflio - -Acho que esse processo levará tempo. A 
economia depende muito das perspectivas que·sao-âadas a 
ela. 

O Globo - Se o PreSidente Collor ficar, poderá contar 
com o senhor? - - - -

Marcílio - Depende da recOmposição de fOrças. Neste 
momento, ele tem que ter total liberdade para repensar o 
seu Ministério. É preCiso grande reflexão, porque o projeto 
de reconstrução é abrangente: a representação de interesses 
legítimos que não privilegie o impasse, como mratuais entre 
Legislativo e Executivo, Executivo e Judiciádo. 

O GJobo- O senhor ficaria num eventual governo Itamar 
Franco? 

Marcflio- Não considero ética a perrrlanência dos Minis
tros do Governo Collor no próximo Governo. 

O Globo - O senhor pediria demissão depois da votação 
do impeachment? 

Marcílio - Todos colocaremos o ca:rgo à disposição do 
Presidente, se ele for derrotado na votação. Isso não significa 
abandonar os cargos vazios. 

O Globo - A que atribui a receptividade que obteve 
das autoridades estrangeiras, quando o País atravessa a maior 
crise política de sua história moderna? -

Marcílio - Deve-se ao fato de __ que vim - em nenhum 
momento pensei em não vir - representando um País_ que 
apesar das dificuldades políticas está mostrando que tem insti
tuições democrá_ticas funcionando até mesmo para gerir con
flito dessa natureza. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Almir Gabriel - Antonio Mariz 
- Cid Sabóia de Carvalho - Epitádo Cafeteira _;__; Femãndo 
Henrique Cardoso- Henrique Almeida- Hydekel Freitas 
-João Calmon- João Rocha- Josaphat Marinho- José 
Sarney - Levy Dias - Magno Bacelar - Maurício Corrêa 
- Moisés Abrão - Nelson Carneiro - Octa:cir SOares -
Raimundo Lira. · 

O SR. PRESIDENTE (João França) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Almir Gabriel, para uma breve comuni
cação: 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. Para uma breve 
comuriicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, lastimo dizer que em três oportunidades usei o 

_ microfone desta Casa para fazei comunicações que doem pro~ 
fundamente. Todas as três se referiam a assassinatos: ao assas
~inato do Deputado PauloFontelles, assassinato do Deputado 
João Batista e assassinã.to do lavrador e g:rande Líder do sul 
do.Parâ, Expedito da Silva. 

Neste momento, eu não venho falar de um assassinato, 
mas de uma ameaça de morte: O Deputado E"stadual Aldir 
Viana, do PSDB do Pará, é candida_tQ a Prefeito de ltaituba. 
É um rapaz bravo, teve a sua vida pública iniciada como 
Promotor, é de uma extraordinária competência, de um amor 
muito grande pela sua terra, a cidade de ltaituba. _Candi(Ja
tou-se a prefeito e na ltita, agora, como candidato a prefeito, 
S. E;x;o foi ameaçado de morte, no aeroporto da cidade d..: 
Itaituba, pelo Sr. Virlane Freire. 

A história da vida do Sr. Virlane Freíre é uma história 
extremamente complicada: um homem que iniciou o comércio 
de derivados de petróleo; que enriqueceu rapidamente pela 
venda de combustíveis, especialmente para a área dos garim
pos; que deteve um poder económico extraordinário em toda 
a área do rio Tapajós, sobretudo aquelas que são grandemente 
dependentes de garimpos. 

Pois bem, o Sr. Virlane Freire tem tido uma influência 
política muito· grande na área, e é de todos conhecida a ação 
desse moço, que é sistematicamente de ameaça, de terror; 
de impedir que a sociedade da Cidade de Itaituba e outras 
que lhe são próximas possam conviver com a democracia, 
possam conviver com a liberdade. 

Esse moço agora é candidato também a Prefeito de" Itaítu
ba. E ao se encontrar no aeropOrtO de Itaituba com o Depu
tado Aldir Viana, ele ameaçou puxar o revólver e foi contido 
~lo _próprio filho, que é Deputado Estadual, Vilmar Freire, 
que impediu que viesse a sacar e atirar contra o Deputado 
Aldir Viana, candidato que lhe é opositor nessa área de Itai
tuba. 

Quero fazer este registro como uma denúncia, na certeza 
de que o Governador do Estado, Jáder Barbalho, não permi
tirá que a violência assuma contornos maiures dentro do meu 
Estado, num momento tão_ crítico como esse de ~colha de 
prefeitOs municipais e de vereadores. - -

Tenho a certeza absoluta de que essa ameaça não vai 
diminuir de maneira alguma a bravura; não vai diminuir de 
maneira alguma a coragem; não vai diminuir de maneira algu
ma o patri?tismo de Aldir Viana, que é um moço que, apesar 
da pouca Idade, tem marcado a sua vida política e a sua 
vida pública pela seriedade, pela competéncia, pela hones

. !idade. 
Apenas queiia faZer este registrO a esta Casa. Muito obri

gado. 

O SR. PRESIDENTE (João França)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o se-guinte discUrso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, 
Josué de Castro, na década de sessenta, cunhou uma frase 
que fez época. DiSSe aquele eminente brasileiro: 'M_eiacle _çla 

- humanidade não come e a outra metade não dorme com medo 
da que não-corrie'. -
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De então para cá, a realidade não melhorou; pelo contrá
rio, há indícios de que se tenha deteriorado. 

É o velho e trágico problema da fome que sempre acom
panhou a humanidade e que coloca em jogo a própda sobrevi
vência da espécie humana que, para assegurar sua vida, obri
ga-se a lutar contra as doenças, contra as intempéries e contra 
inimigos de toda ordem. Antes, porém, de tudo isso, é preciso 
comer. S_ob o azorrague da fome, para lutar contra a fOme, 
a humanidade muito pensou, muito pesquisOu, muitas--con
quistas celebrou. Mas os resultados ainda são precários e, 
para uma parte da população do mundo, incertos e sofríveis. 

Há alguns anos, julgava-se, repetindo uma crença mile
nar, que as desgraças na~ur_~is s_ão inevitáveis -e que a própria 
organização da sociedade cria desigualdades, também inevitá
veis. Tal·visão, no entanto, hoje, não se sustenta .. Sústenta
va-se ontem, quando a verdade para o homem era mistério. 
Hoje, essa realidade não mais é misté_r_io._ A fome e suas 
conseqüências continuam problema, mas não são mais misté
rio. Sabemos hoje quais são as necessidades de alimentos, 
sabemos o que é alimentação, conhecemos as propriedades 
e os efeitos dos alimentos, produzimos supersafras, abarro
tamos armazéns, mas não resolvemos o problema da fome. 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em 
todo o mundo, um bilhão de seres humanos nã<;>_tem comida. 
E, o que é mais patético, segundo a mesma instituição, a 
fome existe não por escassez dos recursos, mas Por cálisa 
da estupidez das decisões, pois sobram alimentos nos silos 
climatizados da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e do 
Canadá. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, a verdade em 
relação ao Bfasil é ainda mais crueL País vocacioriado para 
produzir supersafras, amarga um triste falo: a Íóine atinge 
milhões de pessoas no interior do País e na periferia das gran
des cidades .. 

Em 1985, a FAO estimava em 11 milhões o número de 
famílias brasileiras, isto é, 53 milhões de pessoas, que sobrevi
viam com uma renda anual variando entre 150 e 300 dólares, 
o que, pelos critérios da própria: FAO, caracteriza Situação 
de miséria. O que é--dessas famílias, hoje, oito anos depois? 
Embora as estatísticas nacionais estejam desatualizadas, ~stu
dos do Fundo das Nações Unida.s para a Infância (UNICEF) 
revelam que 360 mil crianÇaS brasileiras morrem antes de 
completar um ano de vida. São mil crianças que morrem a 
cada 24 horas, vítimas diretas e indiretas da subnutrição. Em 
São Paulo, pesquisas do governo estadual indicam que 48% 
das crianças com até dois anos de id_ade são_anêmiç<l_S. 

A Comissão Parl~menta_t _O~ Inquérito que investigou o 
problema da fome no Brasil - a CPI da Fome - concluiu 
que mais de 60 milhões de brasileiros são. pobres e não têm 
renda suficiente para Satisfazer as necessidades básicas. Outros 
27 milhões são indigentes. A desnutrição afeta 5 milhões de 
crianças, anualmente, na faixa de zero a sete anos, 800 mil 
com desnutrição grave. O índice de desnutrição é três vezes 
superior aos padrões admitidos pela Organização' Muildial 
da Saúde. 

A mesma Comissão assegurou que_ mais de 20% dos brasi
leiros, na faixa etária de vinte a vinte e cinco arios, são conside
rados nanicos, apresentando, em média, 12 centímetros- a-irie
nos do que o padrão estabelecido pela Orgariização Mundial 
da Saúde. No Nordeste, o índice chega a 40%. 

Diante desse quadro, Sr. Presidente _e Srs. S~n~dores, 
é de estarrecer quando se lê nos jornais a informação de 
que os brasileiros_ já riãó mais compram arroz, feijão, áçúc3.r, 

macarrão e _óleo. 'A recessão chegou a tal ponto que até 
mesmo os alimentos básicos começam a ficar fora: da_ lis.ta . 
dC: prioridades do consumidor'. 

Tal fato é confirmado pelos balanços dos supermercados. 
A rede de supermercados Tulha, de São Paulo, registrou, 
nó primeiro semestre do ano em curso, uma queda de até 
20% nas vendas de óleo, arroz e feijão, em ~o_mparação com 
o mesmo-período de 1991. 

Nas mercearias e nos pequenos supermercados, a retração 
chegou a 25% nos primeiros seis meses deste ano, em compa

-ração com o mesmo período de 1989, de acordo com informa
ções do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimen
tícios do Estado de São Paulo. 

O povo brasileiro vive em tal estado de c~rência -ãlimen
t3r, Senhor Presídente, que o próprio Ministro da Agricultura, 
em recente entrevista a jornal desta Capital, atribuiu à fome 
dos_ brasileiros a capacidade de limitar o volume das super
safras pelo consumo. 'Eu diria, ·afirma o Ministro. segundo 
o jornal -que qualquer melhoria hoje na economia, o nosso 
consumo explode. Há um estudo most(ando que a cada melho
ria na base da unidade de salário, você tem uma melhoria 
em cinco unidades do consumo de proteínas. Isso mostra a 
grande carência nutricional da nossa população', finaliza o 
Ministro. 

-· Ao mestno tempo, Senhor Presidente, documen-tos ofi
ciais obtidos pela Folha de São Paulo mostram que, do início 
de 1991 até outubro do mesmo ano, foram perdidas 279,9 
mil toneladas de grãos_ comprados pelo Governo Federal e 
ar~azenados em silos privados e estaduais. Essas perdas cor
respondem a Cr$ 20,1 bilhões de cruzeiros. 

Na verdade, diante de tantas mazelas, a subnutrição dos 
brasileiros só não atingiu níveis paioxfsticos duiante os iílfimos 
_anos porque, apesar da recessão económica, de 1980 a 1989, 
a agricultura aumentou em 3,56% a produção de 17 culturas. 
entre- elas feijão, arroz, milho, batata, soja, algodão, laranja, 
tomate e café .. 

Pelo que se observa, portanto, não é uma questão de 
baixa potencialidade agrícola, mas de ausência de uma política 
adequada de médio e de longo prazo. É uma questão de 
Estado demais quando se trata de onerar os produtos com 
impostos, e de Estado desnutrido e atabalhoado quando a 
questão é o planejamento e o appio ã agricultura. 

Para concluir, Senhor Presidente e Senhores Senadores. 
podemos afirmar que a realidade não mudou. Talvez se tenha 
deteriorado nas periferias das grande cidades e no interior 
de natureza esgotada. Metade da população brasileira conti-

- -_n:uasertrser, sem t_er e-sem qJme_r, enquanto a outra met~de 
continua com medo e armando-se para proteger o ter em 
excesso. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (João França)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB _.: RJ .. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presiçl_e:nte, Sr_~s e Srs. Senadores, 
_a grave crise política que enfrentamos néste momento, CÇ)m 

a tramitação do pedido de 'impreachment' do Pre.sidente Fer
nanQo Collor, certamente está galvanizando as atenções e 
dificultando o encaminhamento de soluções para uma quanti
dade incontável de problemas nacionais. 

Deve-se acreditar, contudo, na capacidade de trabalho 
dq Congresso Nacional, e é estacerteza que me faz ocupar 
a tribuna, hoje, para abordar uma questão que, sem dúvida 
alguma, não pode ser relegada a segundo plano. 
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Trata-se do problema que vive uma empresa brasileira 
centenária, sob risco iminente de sucumbir em razão de uma 
sucessão de más administrações, da corrupção e do descaso 
da União, sua proprietária. Refiro-me à Companhia de Nave
gação Lloyd Brasileiro, até poucos anos a maior corhpanhia 
de navegação de carga geral da América Latinã. . - -

Os prejuízos decorrentes da falência dO Lio}'d se:dlo incal
culáveis: teremos desemprego; perderemos um investimento 
de 102 anos; renunciãtemos a -um-lmptfttanfíssimo instrumento 
de comércio exterior, e estaremos corilprometendo a credibi
lidade nacional no estrangeiro; isso, sem contar o prejuízo 
financeiro da União para liquidar a Empresa. Segundo o últi
mo balanço publicado pela Companhia, esse valor atingia 150 
milhões de dólares, _ 

Diante de tal quadro, parece que a extinção da Empresa 
ou a sua falência pura e simples não são alternativas desejáveis. 
Por outro lado, a própria longevidade do Lloyd confirma a 
sua viabilidade económica. Os serviços prestados pela Empre
sa, uma das três únicas do mundo com tciinariha abrangência 
internacion-al, têm sido de valor inest!mável para o Brasil, 
não apenas quanto à sua finalidade prccípua, mas, também, 
como já foi dito, na condição de instrumentO indis:Pensãvel 
de política de comércio exterior. Além disso, vale destacar 
que até perto de 1985 o Lloyd era superavitárió,- embota esti
vesse precisando de aparte de capital. Em 1989, esse aporte 
era estimado em 150 milhões de dólares. 

De imediato aflora aqui uma questão-: O que vale mais 
a pena, um prejuízo financeiro de 150 milhões de dólares 
para liquidar a Companhia, ou a injeção des_se valor para 
mantê-la em funcionamento, sob administraçã_o sériã~ mo
derna e competente? 

Segundo as informações_ fornecidas pelo COmandante 
Carlos Borba, que de 1970 a 1985 ocUpoU as funçOes de-Direfot 
de Planejarnento c Controle do Lloyd, Assessor da Presi
dência, Delegado para o Extremo Oriente e-Oceania· e._Diretor 
Comercial da Companhia, só se pode inferir que a extinção 
da Empresa deve ficar fora de questão. 

Restam, então, Senhores Senadores, duas alternativas, 
as quais devem ser examinadas com urgência e -cuidado para 
que, simplesmente, não se jogue na lata do lixo urna Compa
nhia com tamanha tradição: privatização ·ou- manute_nÇão do 
Lloyd sob propriedade do Estado. 

No caso de se decidir pela venda da Companhia à empresa 
privada, o estudo realizado pelo Comandante Borba aponta 
como perigo a ser evitado a fragmentação do Lloyd no ato 
da sua venda. A condição de abrangência iilte-rnacional, con~ 
venientemente- explorada pela Nedlloyd holandesa- que ofe
rece aos seus usuários a possibilidade de transportar cargas 
entre quaisquer portos do mundo, mediante o transbordo feito 
em portos estratégicos-, é uiná-das vantagens comparativas 
do Lloyd Brasileiro, que não deve ser desperdiçada para se 
entregar aos interessados __ apenas as linhas de alta lucrativi
dade. 

A essa condição privilegiada da Empresa, decorrente da 
concessão para percorrer os caminhos dos sete mares, alia~se 
a sua presença comercial em mais de 250 cidades em todos 
os continentes, através de agentes de prestígio em suas áreas 
de atuação. Assim, é fundamental a preservação de sua unida
de, na visão do Comandante. A correta exploração dessas 
vantagens não pode e não deve ser desprezada. 

A outra alternativa que se apresenta é a recuperação 
do Lloyd como sociedade de economia _m_i_St_a_, Nesse caso, 
há que se considerar o fato de ser o transporte marítimo 

um fator estratégiCO para O desenvolvimento do comércio exte
rior e, portanto, do País. Os Estados Unidos subsidiam direta
mente os armadores privados para tornar suas companhias 
rentáveis e competitivas no mercado de fretes. o Japão incen- -
tiva o fiilanciarnento de navios construídos no país, e os meca
ilisrnos de suas 'trading companies' emprestam ao transporte 
ritárltimo ·a-papel de componente da política de comércio exte
rior, considerando-se secundário o resultado financeiro -alcan
Çãdo pela companhia de navegação. Além disso, no Equador, 
México, Argentina, Venezuela, França, Itália, Irlanda, Israel, 

-iridia, Indonésia, Turquia e Arábia SaUdita, o Estado é acio-
nista majoritário das respectivas frotas. 

Airida dentro dessa alternativa, e partindo-se da norma 
consagrada internacionalmente de aceitação de cargo para 
transbordo em portos intermediários, o estudo feito pelo Co
mandante Carlos .Borba apresenta outra idéia: fleXibilizar a 
estrutura administrativa do Lloyd, de modo que esta opere 
na plenitude de seu potencial. Assim, seria racioiial a criação 

---pe três ou quatro estruturas com autonomia operacional, com 
diretorias, orçam-entos e balanços pfóprios, subordinadas a 
uma 'holding' de empresas, que operariam os tráfegOs a~mCri
cano, europeu, o do Extremo Oriente e Oceania e o da Africa 
e América do Sul. 

Com isso, na- opinião do Comandante Borba, seria possí
vel reduzir a participação estatal no capital do Lloyd para 
51%, iiltáessa:ndo pessoas físicas e jufídicas na compra de 
ações ·da Empresa, tanto da 'holding' quanto de suas subordi
nadas. Essa abertura de capital poderia interessar a agentes 
marítimos, a empregados da Companhia, demais pessoas físi
cas e- jurídicas e até mesmo a armadores, que poderiam ter 
participação na Diretoria de Tráfegos. 
- Estas são algumas idéias, algumas contribuições para o 

debate sobre a _situação do Lloyd, que trazem a preocupação 
de não ver a dila pi dação do património nacional avançar para 
além do que já ocorreu. Urna companhia com a tradição do 
Lloyd Brasileiro não pode, por todas as razões já enumeradas, 
ser entregue a ratos e baratas. 

Privatizando-o ou não, o Governo não pode deixar de 
compreender a relevância do papel histórico e do futuro do 
Lloyd Brasileiro. A inviabilidade da Companhia de Navegação 
NaciónaJ certamente só pode ter decorrido, por tudo o que 

_foi visto, de falta de políticas governamentais adequadas, in
-competência administrativa e corrupção, o que significa Que, 
sob administração correta, pode vir a ser um sucesso empre
.sarial. 

A privatização -da empresa não deve ser feita de forma 
açodada, apenas com base em princípios ideológicos ou por
que a dita modernidade assim o exige. Qualquer solução que 
venha a ser tomada deve respeitar o contribuinte brasileiro 
e, principalmente, consultar os mais elevados interesses nacio~ 
nais de desenvolvimento. 

Muito obrigado. 

O ~SR. PRESIDENTE-(João França)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -
SP. Pronuncia -o seguinte discurso.) - Sr~ Presidente, Sras. 
e Srs. Senadores, a gestão do IBGE encontra-se muito preju~ 

. dicada pela situação salarial ora vigente na Instituição. 

A partir da implantação do Regime Jurídico Único, em 
dezembro de 1990, o IBGE começou a sofrer um processo 

- de achatamento salarial, até chegar aos baixfssimos níveis de 
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remuneração hoje ali existentes. Como exemplo, um profis
sional que possui doutoramento obtido no exterior percebe 
hoje uma remuneração em tomo de apenas Cr$ 3.900.000,00. 

Os baixos níveis salariais tem se refletido na evasão dos 
profissionais qualificados, através de aposentadorias visando 
a obtenção de novos empregos, suspensões de contrato para 
tratar de interesses particulares, que na realidade é a utilização 
desse direito previstO no R.J.U. para tentar a sorte em novos 
empregos; demissão de profissionais que vão pará a-iniciativa 
privada, como também a redistribuição para outras instituiç-ões 
do serviço público que oferecem melhores salários. 

Essa sihiação tornou-se mais ctítica ainda com o trata
mento diferenciado dado ao IBQE, na Lei Delegada n' 13/92. 

Instituições que, até o R.J.U., tinham salários equipa
rados ao IBGE, tais como IPEA, CNPq, FIOCRUZ, CVM, 
entre outras, foram beneficiadas com níveis de gratificação 
bem mais elevados que os daquele Instituto. 

Na referida Lei Delegada, a Gratificação de Atividade 
do Executivo - (GAE) definida para o IBGE é de apenas 
30% enquanto que para o IPEA, o CNPq, a FIOCRUZ e 
a CVM, a gratificação atinge, corretamente, a 80% do salário 
básico. Com os· acréscimos previstos na Lei Delegada, esta 
Gratificação passará a sei" de 160% para os SerVidores destas 
instiiuições. Mas no caso do IBGE a GAE terá como limite 
máximo o valor de 80%. 

Tal fato teve um impacto imediato sob!e o ~quadro de-
pessoal daquele Instituto, aumentando o grau de insatisfação 
e desilusão já existentes. -

Urge que sejam tomadas providências imeâiataS, visando 
principalmente estancar a evasão dos profissionais qua
lificados que ainda pennanecem no IBGE. E para isto a ação 
deve ser a correção do nível de gratificação atribuído aos 
servidores do Órgão. 

Caso isto não aconteça, o que se pode esperar é que 
os servidores, além de procurarem outras oportunidades pro
fissionais alhures, deixem de atender a suas tarçfas com a 
Dível de desempenho necessário, o que terá sérios reflexos 
sobre o Sistema Estatístico Nacional, que é coordenado pelo 
IBGE. 

Faz-se, assim, necessária a rápida tramitação no Con.:. 
gresso do projeto de lei que cria um plano de carreiras para 
as instituições da 'área de Ciência e Tecnologia. O IBGE se 
insere nesta lei, por suas próprias características. 

Somente desta forma poderemos proteger o património 
do IDGE, em termos de recurso~ p.umanos altamente especia
lizados, de uma completa deterioração. 

O SR. PRESIDENTE (João Frao_ça)- Não há mais ora
dores inscritos. 

De acordo com comunicação feita na sessão anterior, 
não serão designadas matérias para a Ordem do Dia da sessão 
de segunda-feira próxima. 

O SR. PRESIDENTE (João França) -Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 14 minutos.) 
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belecidos para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
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SENADOR JOÃO CALMON - Indagação sobre 
o destino do Projeto de Decreto Legislativo ·n~ 76/92, de 
autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que susta 
a apliqtção do caput do art. 13 da Lei Delegada n<? 13, 
de 27 de agosto de 1992. Considerações a respeito do papel 
a ser desempenhado pelo Senado Fed~ no prooesso de 
hnpedimento do Presidente da República. Importância da 
criação de institutos de formação política. 

1.2.4--, Requerimento 

-N-?725/92, de autoria do Senador João Rocha, solici
tando do Sr. Ministro de Estado _,Chefe da Secretaria do 
Desenvolvinlento Regional da Presidência da República, 
informações· que menêioha. · · 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, 
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ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS Semestral ·······-···--·································--···--··-·-··-··-·-·-·-······-·-···- Cr$ 70.000,00 
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FLORIAN AUGUSI'O COUTINHO MADRUGA 
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Ata da 1913 Sessão, em 28 de setembro de 1992 
23 Sessão Legislativa Ordinária,. da 493 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Enéas Faria 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRl!!fi!N· 
TES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa- Chagas Rodrigues- Enéas Faria- Jar
bas Passarinho- Jollo Calmon- Josaphat Marinho- J~ 
Sarney- Jutaby Magalhães- Marco Maciel- Mauro Benevi
des - Meira Filho - Ney Maranbao - Odacir Soares - Pedro 
Simon - Valmir Campelo. 

; O SR. PRESIDENTE (Mau\ o Benevides) -A lista de 
presença acusa o comparecimentO de 15 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. _ 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nos_so_s_trabalhos. 
O -Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo Autógrafos de Projetas de Lei sancionados: 
N' 319, de 1992 (n' 612192, na origem), de 23 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 3, de 1992 (n' 
4.818/90, na Casa de origem), que cria eargos de Procuradores 
do Trabalho de 2• Categoria, Cargos ~fetivos _e e~ comissão 
e dá outras providências, transformado na Lei n9 8.465, de 
23 de setembro de 1992; e 

N' 320, de 1992 (n' 613/92, na origem), de 23 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 71, de 1992 (n9 

1.165/91, na Casa de origem), que cria a Procuradoria Regio
nal do Trabalho da 22• Região da Justiça do Trabalho e dá 
outras providências, transformado na Lei n9 8.466, de 23 de 
setembro de 1992. 

De Agradecimento de Comunicações_: _ _ _ _ 
N' 321, de 1992 (n' 614192; na origem), de 23 de setembro 

corrente, referente à promulgação da matéria constante da 
MensagemSM n' 182, de 1992; e 

N' 322, de 1992 (n' 615192,-na origem), de 23 de setembro 
corrente, referente à promulgação da matéria constante da 
Mensagem SM n' 184, de 1992. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ·- 0 Expe
diente lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu, do Presidente do Tribunal de 
Contas da União, o Aviso n9 716/92, d_e 22 do corrente, encami
nhando, em cumprimento à Decisão n9 422192 dessa Corte, 
cópia da íntegra do processo que trata de requerimento de 
informações do Sr. Ministro Marcos Vinícios Rodrígue_s Vilaça 
àPetrobrás, sobre o Plangás, como eventuais subsídios a traba
lhos legislativos que venham a ser desenvolvidos acerca da 
matéria. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura, para conhecimento. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas da 
:t.Jnião, o AViso n9 729(92~ de 23 do corrente, emcaminhando 
-cópia da Decisão, bem como do Relatório e Voto défMinistro 
Luciano Brandão Alves de Souza, acompanhados do tr3.balho 
elaborado pela Equipe de Auditoria, para conhecimento da 

. precária situação em que se encontra o Sístema Ge Controle 
Interno do Poder ExecutivO. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Econômicos, para conhecimento. 

Há oradores inscritos'. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, neste momento da maior importância para 
os ~destinos políticos da nacionalidade, gostaria de trazer ao 
conhecimento da Casa e· do País dois fatos relacionados ao 
Estado do Piauí, que tenho a honra de representar no Senado 
Federai. · 
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O jornal O Estado, que circula em Teresina, em suas 
edições de ontem e de hoje, 27 e 28 de setembro de 1992, 
noticia dois fatos que reputo importantes e atualíssimos: 

lmpeachment tem apoio de 85% dos teresinenSes. 
Mais de 83 por cento dos teresinenses são favorá

veis à aprovação do pedido de impeachment do Presi-
dente Fernando Collor pela Câmara dos Deputados, 
de acordo com pesquisa realizada pelo IPOP (Instituto 
Piauiense· de Opinião Pública) entre os dias 19 e 22 
últimos, em 23 bairros da capital, e diVulgada ontem." 

Portanto, sr~·pr~sídente, evidencia-se a vontade dO nObre 
e independente povo da Capital do meu Estado. Sinto-me 
à vontade para trazer ao Senado esta not{cia, porque em todos 
as oportunidade em que disputei eleição majoritária, ou na 
Oposição ou saindo do Governo, sempre mereci do_ povo 
piauieri.se -vitória conSagradora, sempre contei com a expres
siva maioria do povo da Capital do meu Estado. É, portanto, 
uma notícia que merece figurar nos Anais desta Casa Legis
lativa. 

A outra notícia, Sr. Presidente, é que, como o povo de 
Teresiml- é--um termómetro do pensamento de todo o povo 
piauiense, houve, na Assembléia Legislativa do Piauí, outro 
fato também da maior -importância. Depois do pronuncia
mento dos líderes: do PMDB, Deputado estadual Tomás Tej
xeira; do PDS, Deputado estadual Marcelo Coelho; do PSDB, 
Deputado estadual Marcelo Castro; do PL, Deputado estadual 
Adolfo Nunes; e de líderes de outros partidos, a Assembléia 
Legislativa do Piauí, que tem como presidente o Deputado 
Jesualdo Cavalcanti, do PFL, enviou telex ao Presidente da 
Câmara Federal. Esta notícia também consta do mesmo jor
nal, nos seguintes termos: 

''Anteontem, o Presidente da Assembléia Legisla
tiva, Deputado Jesualdo Cavalcanti, enviou telex ao 
Presidente da Câmara Federal, Deputado Ibsen Pinhei
ro, comunicando _que aquele Poder aprovou requeri
mento em favor do voto nominaJ e aberto a u_ma_moção 
de apoio ao impeacbment." 

São estes dois fatos, Sr. Presidente, noticiados pela im
prensa do meu Estado que quero trazer ao conhecimento 
do Senado e registrar nos Anais. 

A esmagadora maioria do povo piauiense entende que 
a Câmara dos Deputados deve autorizar a instauração do 
processo e julgamento do Senhor Presidente da República 
pelo Senado, para que Sua Excelência aqtii possa produzir 
a sua defesa. E a Assembléia Legislativa do Piauí, como autên
tica representante do povo piauiense, também se manifestou 
neste sentido. 

Diante desses dois fatos da maior relevância, acredito, 
Sr. Presidente, que os nobres representantes do povo piauien
se na Câmara dos Deputados, mais uma vez, serão sensíveis 
à vontade do povo de Te resina, ao desejo do povo piauiense, 
manifestado pela Assembléia Legislativa, e à vontade da signi
ficativa maioria do povo brasileiro. Que a Câmara, portanto, 
autorize esse processo e julgamento, na forma da ConStituição 
e da Lei Especial, para que Sua Excelência tenh_a oportunidade 
de defender~se. 

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

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

A Presidência consulta os eminentes Senadores presen
tes: João Calmon, Marco Maciel, Josaphat Marinho e Enéas 

Faria, dentre aqueles que estãO à -direita da Presidência, se 
desejam ocupar a tribuna neste instante. (Pausa.) 

Os dois últimos Senadores inscritos acham-se ausentes 
do plenário- Senadores Cid Sabóia de Carvalho e Humberto 
Lucena. - -- -

A Presidência consulta o nobre Líder Marco· Maciel se 
deseja ocupar a tribuna. (Pausa.) 

O nobre Senador Josaphat Marinho deseja fazé~Io, para 
que esta Casa volte a se embevecer com os seus pronuncia
mentos, que versam sempre sobre matérias muito importan
tes? (Pausa.) 

Senador João Calmon? 

O SR- JOÃO CALMON - Muito obrigado, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• real
mente não está inscrito; os inscritos hoje são os Senadores 
Humberto Lucena e Cid Sabóia de Carvalho que, em razão 
de um atraso no vóo, não chegou a tempo de participar 
desta sessão, onde deveria fazer um importante pronUncia
mento sobre o momento político-eleitoral. 

A Presidência comunica aos Srs. Senadores que o Depu
tado Messias Góis, Presidente da Comissão- de Orçamento, 
fez chegar à Mesa do Senado- e, da mesma forma, acredito 
que o fez em relação à Mesa da Câmara - uma íilfonnação 
referente à decisão dessa Comissão Mista no que tange aos 
prazos para apresentação de emendas à Lei de Meios da 
União. 

Entende o Sr. Deputado Messias Góis que esse -prazo 
fixado expira no próximó dia- 6 de outUbrO. A Presidência 
ponderou a S. -Ex~ que ó deslocamento _dos Parlamentares 
para os seus respectivos Estados, a filn de participarem da 
campanha político-eleitoral, poderia justificar um 3tras0 na 
entrega das emendas. 

O Deputado Messias Góis manteve-se, porém, irredu
tível, dizendo-se alertado pela Presidência da Casa quanto 
à necessidade de se cumprir, inexoravelmente, todos esses 
prazos. 

É certo que, ao se instalar a Comissão Mista de Orça
mento e ao saudar este fato auspicioso na vida parlamentar 
do Congresso, o Presidente desta Casa~ que é o mesmo do 
Parlamento brasileiro, fez questão de destacar que todos os 
prazos deveriam ser cumpridos de forma irrepreensível, a fim 
de que o relatório final pudesse ser votado até o dia 5 de 
dezembro. A partir desse momento, fluiria um prazo razoável 
de oito dias, pelo menos para que a redação final fosse, sob 
as vistas atentas dos Srs. Senadores e Deputados, votada final
mente pelo Congresso, para que não surjam aquelas reclama
ções que, sobretudo, no final do ano passado e no início 
desta sessão legislativa, ftzeram com que se irrogasse à face 
da Comissão a prática de atos que representavam a margina
lização dos seus próprios integrantes pelo desconhecimento 
das emendas que teriam sido aprovadas após aprovação do 
rel~_tório final. Aliás, esses fatos deram lugar a sucessivas 
reclamações que a Mesa, formalizando um processo, encami
nhou à nova Comissão Mista de Orçamentos, Planos e Fiscali
zação, para que fossem elucidadas as dúvidas e se restabe
lecesse exatamente a verdade diante daqueles fatos inclinados 
e irregulares. Evidentemente, se o_Presidente da Comissão 
de Orçamento se mostra disposto a defender o cumprimento 
cabal dessa recomendação do próprio Presidente do Congres
so, não seríamos nós que buscarfamos desestimular essa dispo-
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sição de cumprir o cronograma que foi estabelecido com muito 
cuidado pelo Presidente da Comissão de Orçamento. 

Por isso, sinto~me no dever de, no dia de hoje, diante 
dos 25 Senadores presentes no plenário nesta tarde, destacar 
que deveremos conjugar esforços para que se cumpra o calen
dário estabelecido pela Comissão de Orçamento. 

No plenário, por exemplo, está o vice-Presidente _da Co
missão de Orçamento, Senador Chagas Rodrigues, que tem 
sido um defensor destacado das prerrogativas da Comissão. 
Natu'ralment~, S. Ex~ vai desenvolver, junto aos seus Pares 
nesta Casa, um trabalho de advertência para que todos cum
pram no prazo previsto, até 6 de outubro, o encaminhamento 
das emendas à Lei de Meios da União no próximo exercício 
financeiro. Já na sessão de hoje, S. Ex• poderá fazê-lo, porque 
é de supor que, a partir do dia 2 de outubro, os senadores 
se desloquem para os seus respectivos Estados, a fim de partici
parem da eleição no dia segui(lte, 3 de outubro, só retomando 
a Brasília provavelmente no próximo dia 6, que é o termo_ 
do prazo estabelecido para apresentação de emendas. 

O Presidente entendeu de seu dever reiterar aqui esse 
apelo que faz o próprio Presidente da Comissão Mista de 
Orçamento, 

Deputado Messias Góis. Acredito que, se houver, r~
mente, o empenho dos Srs. Senadores e, da mesma forma, 
dos Srs. Deputados, teremos condições _de cumprir o crono
grama estabelecido pela própria Comissão, por cujo cumpri
mento se tem empenhado, não há dúvida, o seu nobre Presi
dente, Deputado Messias Góis. Penso que é possível esse 
esforço petas duas Casas do Congresso, para que não nos 
defrontemos com a dificuldade de promover, como ocorreu 
em oportunidades anteriores, a dilação desse prazo, que traria 
prejuízo a outras datas prefiXadas no âmbito da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

É, portã.nto, a advertência qúe me--sinto-no dever de 
transmitir a todos os S.-s._ Senadores, na expectativa de que 
cumpram o calendário estabelecido pela Comissão de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. Se nos posicionarmos 
desta forma, não há dúvida de que, antes do dia 5 de dezem
bro, estaremos discutindo e votando o relatório"Iinal da Comis
são; e, uma sem~na depois, sob as vistas atentas de todo~ 
os Parlamentares, votaremos a redação final do relatório apro
vado pelo Plenário do Congresso. Mais do que uma adver~ 
tência, o que desejo fazer neste instante é este apelo veemente, 
patético, aos ilustres Membros desta Casa Legislativa. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nQbre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~'?_res, por d~se
jar colaborar com a Presidência do Senado, procurando eVItar 
o encerramento imediato desta sessâo, fomlulo a V. Ex~, Sr. 
Presidente, uma indaga-ção s_obre o_ destino do Projeto de 
Decreto Legislativo n<? 76/92, de aufõl'Iã_ do nobre Senad~r 
Fernando Henrique CaidósO,-que sUSta a· aplicação do caput 
do art. 13 da Lei Delegada n• 13, de 27 de agosto de 1992. 

Na semana passada, depois de uma greVe que se prolon
gou por mais de uma semana, os ~ud.ito~es_ fiscais do Tesouro 
Nacional, que se congregam em doi~ smd1e3:tos: o UNAFISCO 
e a SJNDIFISCO, entabularam uma negocmçao com o Gover
no através do Líder, Senador O:dacir_ Soares. Segundo estou 
inf~r'mado, foi possível um acordo ent~e as_·~ua~ !!artes. Q_ 
Governo atendeu quase integralmente as reiVIndicações dos -

auditores fiscais do TesoUro Nacional, que, por isso mesmo, 
decidiram suspender a greve. 

Segundo informações de representantes dessas duas enti
dades, o Governo.Federal iria atender as justas reivindicações 
dos auditores fiscais através de uma Medida Provisória. 

Desejo saber do nobre Presidente desta sessão, Senador 
Enéas Faria, se foi possível Um acordo entre _aS duas partes, 
já que esse problema estava acarretando graves prejuízos para 
o.Tesouro Nacional, porque, durante mais de duas semanas, 
os auditores fiscais,- em defesa de .suas justas reivindicações? 
deixaram de exercer as suas atividades. Seguildo estou infor
mado através dos meios de divulgação, já foi suspensa a greve. 

Aproveito-a Oportunidade paTa tentar esclarecer este as
sunto, pois o Senador Mauro Benevides, como sempre, bateu 
o recorde de desvelo para tentar uma solução que possibilitasse 
a suspensão da greve, que já estava se prolongando por maiS 
de duas semanas. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JOÃO CALMON- Concedo, com o maiOr prazer, 
o aparte a V. Ex• --

- O Sr. Mauro Benevides- Antes mesmo de_o_Fxesidente 
em exercício desta -Casa, Senador Enéas -Falia, responder a 
V. Ex\ entendi ser do meu dever vir ao plenário para, neste 
3pãrte, sem me cingir rigóioSàrriente ã resposta que V. Ext 
reclaina da Presidência, aditar outros esclarecimentos, pois 
do plenário poderia fci:Zê-lo de uma forma regimentaJmente 
mciiS_confortável e com mais desenvoltura. _____________ _ 

Isso porque, nobre Senador ioão Calmon~ eu teria g_u~ 
prestar uma homenagem a V. Ex~, que tem acompan~a,do 
o trâmite dessa causa com uma abnegação extraordinária, 
tendo trazido, inclusive, ao meu gabinete, em duas oportuni
dades, líderes nacionais da categoria. Tanto ·as membros da 
UNAFISCO, como os do SINDIFISCO tiverain eiriV. Ex• 
um patrono, em razão da justeza da causa que, se sensibilizou 
V. Ex!', fez também com que nos engajássemos todos num 
trabalho junto a Lideranças do Governo e a setores do Poder 
Executivo, para que se mostrassem sensíveis_a _essa, reivindi
caç_ão dos auditor:-es fiscais, que_ prestam, sem dúvida, relevan
tes serviços ao Ministério da Economia, Fazenda e Planeja-
mento. - -

Posso dizer a V. Ex~ neste instante, Sr. Senador João 
Calmon, que O Senhor PresideTite da RepúbliCa, na seqüêO_ci_a, 
das gestões que foram feitas, ãcaba de editará Medida Provi
sória n<? 306, qUe disciplina o pagamento de vantagens e dá 
outras providências. 

Estabelece o Presidente da República no art. 19 da refe
rida Medida Provisória: 

"A retribuição adicional VÇ~.riável e o pro labore 
instituídoS pela Lei n" 7. 711, de 22 de deze_robro de 
1988, devidos aos servidores ._das ~rreiras _Auditoria 
dO.Tesoui"o Nacional e Procuradoria da Fazenda-N'acio-

- ilãl, respectivamente, bem como a gratificação de es~í~ 
mulo à fiscalização e arrecadação, quando devida aos 
Fiscais de Contribuiçõés Previdenciárias,_ nos te~in9s. 
do art. 11 da Lei n• 7.787, de 30 de junho de 1989; 
observarão o limite previsto no caput do art. 12 da 
Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, excluindo-se 
as vantagens a que se referem as alíneas a a l e p 
-do inciso II do art. 3<> da Lei n9 8.448, de 21 de julho 
de 1992." ~ · · 
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A esse art. 1<:> seguem-se os outros quatro artigos. 
Com a edição da Medida Provisória n<:> 306, parece-me, 

nobre Senador João Calmon, que se chegou a um entendi
mento entre essas duas importantes categorias - Auditore_s. 
e Procuradores da Faz~ilda -e o próprio Governo Federal. 

Agora, quanto à pergunta inicial de V. Ex', relacionada 
com o Decreto Legislativo de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, informo-lhe que esta matéria~ 9 primeiro 
item da Ordem do Qi~a sessão de amanhã. Diante da edição 
da referida Medida Provisória, entretanto, há uma expectativa 
de que se extinga_ a urgência desse Decreto Legislativo, a 
fim de que, pOssa o Congresso decid.iJ; sobre ela imedi_~ta
mente, enquanto o _Decreto Legislativo teria que aguardar, 
quem sabe, uma outra oportunidade, se se inviabilizasse essa 
Medida Provisória~ que passou a vigorar - V. Ex~ bem o 
sabe - a partir do instante em que foi _editada pelo Senhor 
Presidente da República. V. EX' entende agora por que fiZ 
questão de deixar a Presidência e vir a este plenário. Não 
foi apenas para respon~er a sua indagação - isto o Senador 
Enéas Faria poderia fazê-lo, circunscrito aos limi~es do Regi
mento - mas também para deixar publicamente registrada 
a atuação de V. Ex~ em favor dos auditores fiscais, que agora 
vêem relativamente bem atendidas as suas postulações relacio
nadas com essa retribuição a que fazem jus, em conseqüência 
do extraordinário tfabalho realizado nas áreas funcionais em 
que atuam, ou seja, na área referente à ariecadação fiscal. 

Já conVoquei o Congresso Nacional - e, neste aparte, 
vai a comunicação a todos os Srs. Senadore~_ ~ para as 19h 
de hoje, a fim de qUe sejã lida imediatamente a Medida Provi
sória; se faça a designação de uma comissão para manifestar"-se 
sobre sua admissibilidade, enfim, todo aquele trâmite que 
V. E-r' conhece tão bem. Essa Medida Provisória vem ao 
encontro dos anseios dos auditores fiscais e .repres~p.ta, sobre
tudo, uma conquista do próprio Parlamento, que intercedeu 
no sentido de que não se perpetrasse uma _injuStiç-a contra 
os auditores fiscais. Vamos, portanto, viabilizar essa Medida 
Provisória e, desta forma, concretizar um anseio justo e. natural 
dos auditores fiscais, que, através da UNAFISCO e do SINDI
FISCO, se empenharam para que chegássemos a esse deslinde 
numa questão indiscutivelmente rumorosa que inte_ressa a toda 
a categoria. As minhas congratulações, se são dirigidas aos 
auditores fiscais, o são também a V. Er, o grande patroci
nador desta causa indiscutivelmente justa, que parece caJili
nhar para um final feliz. 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Mauro Bene
vides, V. E r" tem sido, ao longo de muitas décadas, extrema
mente generoso com este seu companheiro e amigo desde 
os tempos em que V. Ex• exercia ·o mandato -de Deputado 
estadual na Assembléia Legislativa do Ceará, cuja PresidêJ1,cia 
assumiu, deixando marcas indeléveis da sua atua_ç_ão. 

V. Ex~, mais uma vez~ bateu recordes de gentileza em 
relação a este lutador da causa da Educação, que~ em última 
análise, nesse episódio~ que ora nos preocupa, continua fiel 
à obcessão da sua vida parlamentar. Realmente, se não au
mentarmos de maneira significativa a arrecadaÇão de impostos 
federais, estaduais e municipais em nosso País, não consegui
remos cumprir o texto da Constituição, que previa, em 1988, 
a eliminação do analfabetismo e a universalização do ensino 
fundamental até o ano de 1998. 

A sonegação de impostos no Brasil bate;-talvez, um recor~ 
de mundial. Tenho repetido exaustivamente, alguns dados 
realmente escabrosos. Só -um Estado da Federação, que __ é _ 
o mais importante e que tem um Produto Bruto' superiOr 

ao da Argentina, Chile e Paraguai somados, sonega impostos 
federaiS, estaduais e municipais num total superior à receita 
do Orçamento-Geral da República. 

Esse quadro é de tão extrema gravidade que a imprensa 
ultimamente tem comentado o início de um processo de deso
bediência civil que foi lançado na India, quando pertencia 
ao Império Britânico, e alcançou pleno êxito. 

Nobre Senador, Mauro Benevides, lamento profunda
J;Ilente ter que tecer um comentário sobre a pouca atenção 
que a nossa Casa, por inotivos, sob certos aspectos, parcial
mente compreensíveis, tem dado às at\vidades da Comissão 
Parlamentar de Inquéritcr Sobre Sonegação Fiscal. Sei que 
a CPI sobre PC Farias se Ievestiu de importância transcen
dental, devendo levar este Congresso a ·uma decisão das mais 
importantes da História dO nosso País. _ . _ __ _ _ 

Entretanto, é deplorável que a CP! sobre Sonegação Fis
cal, iniciativa extremamente feliz do nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso, não consiga atrair para sua sala de reuniões 
mais de três, quatro ou, em casos excepcionais, cinco Sena
dores. 

Já convocamos algumas das autOridades mais 'importantes · 
da _área fazendária. Têm sido prestados depoimentos valiosos, 
~desgraçadamente,_ nobre Presidente e eminc::ntes colegas 
presentes a esta sessão, .a cobertura que tem sido dada às 
atividades dessa CPl pelos meios de divulgação - jornais, 
revistas, rádio e televisão -tem sido mínima .. 

No entanto, o futuro deste País, de educação, de saúde, 
de remuneração de trabalhadores do setoi privado e de funcio
nários públicos, depende fundamentalmente de u~a arreca
daÇão melhor _dos impostos municipais, estaduais e federais. 

O Sr. Marco Maciel- Senador João Calmon, pennite-me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Coin o maior prazer, nobre 
senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador, gostaria de iniciar 
as minhas palavras, associando-me à _man_ifestação de V. E~ 
a respeito dessa momentosa questão relativa à evasão fiscal. 
em nosso País. No momento em que se fala muito do exercício 
da cidadania, temos que começar fal~ndo da cidadania fiscal. 
Se .queremos fazer uma sociedade justa, devemos partir do 
pressuposto d6 que todos os cidadãos devem Cumprir a lei; 
conseqüentemente, precisamos acabar com a chamada econo
mia informal, que foi um nome de alguma forma sancionado 
pela sociedade para justificar o não-pagamerfftl-de tributos, 
e· com formas outras mais graves de aberta sonegação fiscal, 
algumas vezes até reco_rrendo a instrumentos passíveis de san
ção penal, não apenas de sanção e códigos fiscais. Por isso, 
acho muito oportuno V. E r trazer à baila a discussão desse 
projeto de decreto l~gislativo, de iniciativa do Senador Fernan
do_Hen.rique Cardoso, a respeito de auditores fiscais daRe
ceita Federal. Acredito que o Senador Mauro Benevides, ao 
apartear V. E:xa, solução aventada por S. Er' é no sentido 
de que, com a chegada da_mediQa provisória baixada pelo 
Presidente da República, se possa prescindir da urgência con
ferida a esse projeto e, quem sabe, votando-se a medida provi
sória se consiga encontrar, ·pela negociação, -uma saída que 
concilie os interesses contrariados, ou seja, pór termo a essa 
paralisação que vem ocorrendo na Receita Federal causando, 
-&>ihõ lembra V. Ex~, indizíveis prejufzos aó erário que, por 
sua vez, transforma esses prejuízos em menor número de 
recursos, para áreas essenciaiS, como é o caso, especificamente 
citado por V. Ex~. da educação. A.educação no Brasil, com~ 
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V. Ex•.freqüentemente.lembra, já padece' e é um problema 
que envolve, entre outros aspectos, maior alocação de recur
sos. E, à proporção ell'J. que a Receita Federal paralisa suas 
atividades, mais escassos são os recursos transferidos para 
a área da educação, não somente para que se cumpra os 
preceitos· constitucionais, mas também para que se realizem 
as transferências dos Estados e Municípios, qUe- também são 
instituições que devem alocar, pelo menos, 25% da sua receita 
nas despesas com a educação. Daí por que, acredito que o 
tema que V. E::tf suscita, aqui, é muito importã.-nte. Participo' 

. da preocupação de V. EX' de que devemos dar uma impor
tância ·maior a essa CPI, requerida pelo Senador Fernando 
Henriqu~ Cardoso, da qu~l V. Ex' é o nobre relator .. :_. 

O SR. JOÃO CALMON- O Relator é o nobre Senador 
Fernando Henrique C~rdoso, que tem atuado com extraor
dinário dinamismo. Eu sou membro efetivo. 

O Sr: Marco Maciel - ... ou melhor, o Senador João 
, Calmon é membro. Entendo ser muito importarite que essa 

\

'Comissão continue a operar, porque precisamos pesqUiSar 
e, a partir daí, tomar providências para acabar com a sone
' gação fiscal em nosso País. Ela já chegou a níveis extrema
mente elevados e, de alguma forma, compromete o que cham:o· 

Ide exercício· da cidadania. Na proporção em que uns pagam 
e outros nãô pagam, gera-se no País, no-setor empresarial, 
,uma concorrência desleal, e não se 'pode falar em cidadari.ia 
fiscaL Penso que, quando todos pagam, todos pagam menos. 

I
No Brasil, diz-se que a carga tributária é muito alta. É m.uito 
alta para quem paga imposto. Afinal, são poucos os que, 
.nesse momento, infelizmente -essa é a dura realidade -
estão pagando imposto. E essa é até uma explicação para 
o fato de a Receita não estar veD.do crescer o bolo de recursos 
financeiros decorrente da cobrança de tiJ.Outos. Então, penso 
que devemos trabalhar,,e trabalhar firme nesse campo, fazen
do, natu,ralmente, um grande ajuste fiscal. Mas, ao lado disso, 
temos que pensar, também, em acabar com a sonegação sob 
todas as formas; a sonegação direta, a indireta, inclusive até, 
I por meiq daquilo que se chama hoje em Direito Tributário, 
. elisão fiScal, que é um recurso que as pessoas físicas e jurídicas 
iadOtam para, çom. base em alguns preceitos legais, deixar 
de cumprir aquilo que determina a própria legislação fiscal. 
Assim, meu nobre Senador João Calmon, quero dizer que 
concordo com as palavras que V. E~ profere na tarde de 
hoje. Espero que essa CPI possa despertar agora um maior 
interesse e, quem sabe, passado esse período eleitoral, o Sena
do possa dar maior atenção a essa questão, porque esse é 
um tema que, a meu ver, vai figurar na pauta prioritária 
do Congresso este ano ainda. Penso que se não fizermos -um 
ajuste ,fiscal este ano, vamos ter dificuldades incalçuláveiS no 
exercício fiscal de 1993. E sem o ajuste fisCal, tenho a impres
são de que não conseguiremos jugular- o problema do déficit 
público, não conseguirerrios sanear as finimças públiCas, por
ta.nto, e não vamos criar condições para retomar o nosso pro
cesso de crescimento, que é uma aspiração muito firme de 
toda a sociedade brasileira. 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Marco Maciel, 
agradeço a V. Ex~ os preciosoS esclarecimentos, enfatizando, 
também, a importância dessa Comissão Parlamentar de Inqué-

1 rito sobre a Evasão Fiscal, que é presidida pelo nobre Senador 
Ronan Tito. Eu diria, nobre Senador Marco Maciel, que o 
problema não se lim_ita à área Federal. Nas área estadual, 
a sonegação de impostos é também ·alarmante~ - ' 

Quando eu falava sobre esse assunto, neste plenário, o 
nobre Senador, Gerson Cama ta, ine apa:rteou para -destacar 
que, em nosso Estado, S. Ex~ poderia assegurar, com a expe
riência de ex-governador, a sonegação de impostos gira em 
torno de 70%. Estava presente outro nobre representante 
do Espírito Santo, o Senador Elcio Álvares, que confirmou 
a estimativa do seu colega Gerson Camata. Se não a_dotarmos 
mecanismos realmente eficientes para a arrecadação de impos
tos, vamos enfrentar uma crise cada vez mais gtáve. 

Aproveito esta oportunidade - para fazer uma consulta 
ao eminente Senador Josaphat Marinho, jurista, qUe honra 
este País. Vários jornais têm publicado, com freqüência, listas 
definindo o posicionamento de Deputados e Senadores, em 
face do processo de impeachment, que está em curso no Con~ 
gresso Nacional. V. Ex~, eu e diversos Senadores temos, siste
maticamente, declarado que não podemos dar uma resposta 
a esse questionário, porque-vamos desempenhar o papel de 
juízes, ou seja, julgaremos, aqui, Óo Senado Federal, o atual 
Presidente da República~ Fernando Collor de Mello. É sabido 
-que um juiz não podé: antecipar qual será a sua sentença 
-. Sistematicamente válios jornais nos colocam nas colunas 
de indecisos. No meu caso, e creio, também, no caso de V. 
~E~ e dos demais, não há nenhuma indecisão. Cada um de 
1 nós já tomou a sua decisão, embora pudesse eventualmente 
ser modificada em face do aparecimento, que parece extrema
mente improvável, de alguns fatos novos capazes de mudar 
até a nossa opinião. Por enquanto, cada um de nós, depois 
de tudo que foi divulgado em relação a esse episódio, tem 
uma inclinação nítida, uma definição insofismáveL 

Como V. Ex~ é uma das glórias das letras jurídicas neste 
País, eu gostaria que esclarecesse se realmente é lícito colocar 
numa coluna de indecisos juízes que não manifestaram ainda 
a-sua opinião, poique um posicionamento desse tipo é inadmis
sível. Eu gostaria de receber mais uma lição de V. Ex•, nobre 
SenadorJosãphat~arinho. 

_ O Sr. Josaphat Marinho -Nobre Senador, eu vou dar 
apenas um esclarecimento. Não pensaria nunca em dar uma 
lição a V. Ex~; um homem cuja competência notória e cOin 
um eSClarecimento invulgar, evidentemente não admitiria uma 

'lição. Também eu fui ouvido, e declarei ao jornalista de O 
1 Estado de S. Paulo, que eu acreditava que não podia moral
r mente, e até_do ponto de vista legal, antecipar o meu voto 

1

1para o público, porque eu perderia a condição de julgador. 
Poderia ser argüido até de suspeito na assentada de julga

lmento. Por isso, na oportunidade, adiantei-lhes que meu voto 
só seria declarado no plenário do Senado, se até aqui chegasse 

l
o processo de impeachment. Entretanto, o jornal publicou, 
durante vários dias, o meu voto como não declarado.. Dias 
depois, por deliberação própria, resolveu considerar os votos 

;não declarados como indecisos. Eu, que queria resguardar 
o sigilo do meu voto, dirigi carta ao jorilal O Estado de S. 
I Paulo, ponderando que o meu voto continuava não declarado, 
·e que fora o jornal mesmo que fizera distinção entre indeciso 

- e não declarado. Corretamente, o_ jornal publicou a minha 
1 carta ao lado da lista que aponta os votos dos Senadores, 
esclarecendo apenas que, na sua atitude, não havia o propósito 
de provocar a antecipação de voto. mas de buscar uma indica
ção de tendência. Contudo, publicou na íntegra a minha carta, 
com o que me dei por satisfeito pOrque, nela, dedarei que 
julgava do meu dever, ou do meu direito, insistir em que 
meu voto continuava não declarado. Entendo que essa é a 
posição correta, ma:! como há Juízes e juízes, há os que se 
julgam à vo~tade para anu~~iar o seu pronunciamento. É ' 
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uma questão de ética, ci_ue também respeito. O mell cohtinua 
não declarado. 

O SR. JOÃO CALMON - O que não envolve nenhuma 
indecisão da parte de V. Ex~ 

O Sr. Josapbat Marinho- Em artigo de minha autoria, 
assinalei que essa era uma das questões em que nenhum par
tido político poderia fechar o voto como exigência. Quem 
julga por exigência do Partido não decide, cumpre ordem. 
Eu não respeitaria nenhuma posição que o meu Partido tomas
se porque, em face da Constituição, julgo-me livre para votar 
corretamente como me parecer justo. -

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Josaphat Mari
nho, mais uma vez, V. Ex~ nos proporciOna uma magistral 
lição de Direito, abordando, inclusive, outra questão que não 
havia sido objeto da minha indagação: a chamada questão 
fechada. Por mais de uma vez, tenho definido, em reuniões 
da bancada do Partido a que pertenço - orgulho~me muito 
de pertencer ao glorioso PMDB -_que não é lícito o fecha
mento de questão, seja qual for a matéria· a ser decidida pela 
Câmara, pelo Senado ou pelo Congresso Nacional. 

Aproveitei a oportunidade para focalizar uma lição qu_e 
aprendi em minha primeira visita a uma academia política, 
o Instituto de Formação Política da FundaÇâo Konrad Ade
nauer, na então República Federal da ÀteiTI.âriha. A lição, 
realmente, foi inesquecível; o primeiro dever de um hOmem 
público é ficar em paz com a sua consciência; o segundo dever 
é defender os interesses do seu País; o terce!ro, é seguir as 
diretrizes do seu Partido. Dentro da linha qué_V._ Ex• defen
deu, considero inaceitável qualquer decisãO no sel).tido de 
fechar a questão. Vivemos num regime democrático; não vive
mos mais em regime ditatorial. O dever sagr3.do, priOritário, 
é ficar em paz com a sua consciência. · 

O Sr. Josaphat Marinho- Senador, permite~me V. E:r 
mais um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com- muito prazer, concedo 
novamente o aparte a V. Ex~ 

O Sr. Josapbat Marinho- Atente V. Ex• no seguinte: 
O impeachment envolve um julgamento. Julgar é ato de cons
ciência. Se o partido me impõe uma decisão, não vou julgar, 
vou submeter~me à ordem do Partido. Isso é impossível, in~ 
compatível com a ordem jurídica e a: ordem moral. 

O SR. JOÃO CALMON -Estou profundamente grato 
a V. Exa, nobre Senador Josaphat Marinho, pela primorosa 
lição que acaba de nos dar. 

Tenho repetido, neste plenário, nos últimos vinte anos; 
que o Brasil precisa ter permanentemente uma dupla preocu_
pação: a educação do povo e a educação da classe política. 
Depois de uma viagem inesquecível à República Federal da 
Alemanha, apresentei uma emenda à Lei Orgânica dos Parti~ 
dos, criando, ao lado de cada agremiação, um Instituto de 
Formação Política para formar e renovar Os quaâros de repre
sentantes do povo. 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ei~ um a:parte? 

O SR. JOÃO CALMON -Ouço V. EX' CQ!llmuito prazer 
e muita honra, nobre Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel - Recordo-me, quando votamos 
a Lei Orgânica dos-Partidos Políticos, da einenda de V. Ex', 
acolhida por unanimidade. J:?e alguma forma, sua emenda 

· n.ão somente vicejou, mas deu bons frutos. Prova do que 

afirmo é que os diferentes partidos políticos dispõem atual
mente de institutos de estudos políticos. Eu mesmo tive a 
oportunidade de presidir a Fundação Milton Campos, mantida 
pelo PDS; depois criei, no Partido da Frente Liber~, o Insti
tuto Tancredo Neves, que tem idênticos objetivos. Outros 
partidos, também, adotaram providência semelhante. o seu 
Partido, o PMDB, mantém a Fundação Oscar-Pedroso Horta, 
que funciona com regularidade. A propósito do assunto, quero 
dizer a V. Ex• que esse modelo precisa ser mais incrementado 
em nosso País. Toda sociedade política que possui instituiÇões 
estáveis, democracias sólidas, tem partidos políticos fortes, 
consistentes, que apóiam os seus trabalhos, e institutos de 
pesquisa e estudos políticos. A Alemanha - V. Ext sabe 
bem disso - tem diversas fundaçõe~: a Fundaç~o Friedrich 
Naumann, para a FDP; a FundaçãO Konrad Adenauer, para 
os democratas cristãos; a Friedrich Ebert, para os sociais-de
mocratas, todas funcionando muitq bem e, de alguma forma, 
trabalhando em associações com outras fundações de outros 
países. A meu ver, isso é fundamental. Ajuda - e muito 
- a educação políticã do povo e, conseqüentemente a uma 
melhora do próprio processo político do País. Ainda ontem, 
o brasilianista Peter Flynn, em entrevista publicada em O 
Globo, lembrava aquilo que é óbvio, que Maurice Duverger 
já disse certa feita no País: que democracia pressupõe partidos 
estruturados. Não há democracia sólida sem partidos fortes. 
A democracia que o mundo, de modo geral, pratica é a da 
representação e ela tem no partido o grande instrumento_ e 
canal de sua viabilização. Quero dizer que concordo ta~bém 
Ct~lffi a-preocupação que V. Ex~ tem com relação a esse tema. 
Aliás falar em institutos políticOs, partidos políticos, lembra 
o problema da educação de cuja causa V, Ex~ é o grande 
apóstolo -faço questão de frisar. 

O SR. JOÃO CALMON -Generosidade de V. Ex•! 

O Sr. Marco Maciel- Não é questão de generosidade, 
mas de justiça. Esse não é um sentimentp apenas meu, mas 
de toda a Casa e~ por que não dizer, de todo o País. Quando 
se fala em educação - e, nesse aspecto, V. Ex' tem dado 
bons _exemplos - não se menciona só a educação formal, 
mas todos os níveis de educação, incluindo a política. Penso 
que se queremos ter o pleno exercício da cida4ania, temos 
que assegurar a todos essa educação e, se possível, não mera
, mente a formal, mas a _educação cívica e política, a fim de 
que todos possam participar em igualdades de condições, não 
somente no sentido do desenvQlvimento do País, c_omo tam
bém do amplo assumir da cidadania. Cumprimento V. Ex', 
Senador João Calmon, pela sua preocupação, e estou certo 
de que através desses institutos políticos estamos dando uma 
contribuição à verdadeira democr~cia em nosso País. 

O SR. JOÃO CALMON -Agradeço a V. EX', nobre 
Senador Marco Maciel, seu aparte tão rico em sugestões· e 
informações. 

Infelizmente, os institutos anexos aos partidos políticos 
não cumprem a finalidade da formação e renOvação _-dos q ua
dros políticos do País. Pertenço ao maior partido político deste 
País, o PMDB, que mantém há várias décadãs a Fundação 
Oscar Pedroso Horta. O partido de V. Ex', o PFL, também 
mantém a Fundação Milton Campos. 

-o Sr. Marco Maciel- O Instituto Tancredo N~ves. 

O SR. JOÃO CALMON - Sim, o Instituto Tancredo 
Neves. Entretanto, nobre Senador Marco Maciel, nenhum 
desses partidos, mantem, como já citei, o institutO de foil'nãçãó 
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política nos moldes dos existentes não apenas na Alemanha, 
mas também em vários outros paíse~ importantes da Europa,. 
da América do Norte e do Japão. Esses cursO& - cheguei 
a freqüentar um deles, na entãO República Federal da Alema
nha -não prejudicam a atividade normal dos políticos. Eles 
utilizam o· tempo livre, em feriados, em dias santos e nos 
sábados para promOverem os cursos que não têm exatamente 
as características de um "mobra]" político, ensinando apenas 
rudimentos da política e como deve se comportar um represen
tante do povo na Assembléia 'Legislativa, na Câmara Muni
cipal e no Parlamento 

O Sr. Marco Maciel -:- Permite-me V. EX' uma breve 
interrupção? · 

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer. 

O Sr. Marco Maciel - Muito obrigado a V. EX' Na 
minha opinião, Senador João Calmou, pela experiência que 
tenho tido nessa questão de funcionamento de fundações e 
institutos de estudos políticos sociais, esses institutos-não fun
cionam melhor, porque não têm contado com recursos finan
ceiros para o seu desempenho. Presidi, como disse a V. Ex~, 
a Fundação Milton: Campos, do PDS, logo no seu nascedouro 
- fui seu primeirO Presidente - e vi a dificuldade que tínha
mos em organizar os institutos de formação ~--aliás chamá
vamos de institutos de informação política, para não pensar 
que estávamos tendo a veleidade de fazer uma formação para 
a política. -

O SR. JOÃO CALMON - Não é propriamente uma 
veleidade, é uma justa ambição; é uma finalidade de extr~or
dinária relevância. 

O Sr. Marco Maciel - Optamos por um nome mais mo
desto, talvez, instituto de informação básica ao Jovem para 
o exercício da atividade política. Porém, encontrei m.urtas 
dificuldades que decorriam basicamente da inexistência de 
recursos financeiros, tendo que estar sempre pedindo apoio, 
ora do Poder Público- inclusive da Gráfica do Senado, para 
imprimir as apostilas - ora de financiamento de alguma em
presa para que pagasse o professor. Foi sempre uma dificul
dade muito grande. Criamos uma :revjsla·,--Cha~ada Política,_ 
que, aliás, funcionou durante muito tempo -e era de mUito 
bom nível, com excelentes colaborações. Conseguimos viabili
zá-la em parte, porque começamos a vender as assinaturas 
e colocáv~mos um preço remunerador, contando cóm boa 
vontade ali e acolá. Mas sempre houve muita dificuldade. 
Depois, quando foi criado o PFL - e tive a oportunidade 
de ser o primeiro Presidente nacional provisório do Partido 
-cogitamos do Instituto Tancredo Neves, e, mais uma vez, 
a questão se pôs: como financiar? V. Ex• sabe, por exemplo, 
que, na Alemanha, o quadro é muito diferente_... Lá, há uma 
dotação estatal, do Erário, para essas fundações que dispõem 
de recursos relativamente volumosos. Tanto isso é verdade· 
que eles ajudam suas instituições corigêneres em outras partes 
do mundo: a Fundação Nonnann, a Fundação Ebút, a Funda
ção Konrad Adenauer. Elas têm, inclusive, organizado simpó
sios aqui no Brasil, que ajudam a difusão da atividade política, 
a formação de quadros ... E outros países do mundo, na Ingla~ 
terra, por exemplo, a Fundação do Partido Trabalhista hoje 
se converteu numa universidade de estudos políticos, econó
micos e sociais que, inclusive, integrou-como membro proemi
nente, Harold Laski, um dos grandes inspiradores. E todos 
os países do mundo têm feito isso. A Democracia Cristã,
na Itália, na Venezuela tem tido seus institutos de estudos_ 

políticos, mas tem contado com um aperte de recursos do 
próprio Estado, do próprio Poder Público. E no Brasil ainda 
estamos com uma legislação muito tímida. A propósito, tenho 
um projeto, assim como o seUado_r_Fernando Henrique Cardo
so que dispõe sobre o problema de financiamento pu'blico 
aos partidos políticos, financiamento público para as ativida
des partidálias e financiamento público para as atividades 
eleitorais. Enquanto não enfrentarmos isso, essas fundações 
vão padecer de debilidade congênfta, isto é, elas já nascem 
fracas, não conseguem se desenvolver. As atividades de- forma
ção ou informação ficam muitO linlifadas à fal~a de recursos 
financeiros mais expressivos. Por isso, creiO que a- semente 
que V. Ex~ lançou ao fazer a emenda à LOP- Lei Orgânica 
dos Partidos há _20 anos ... 

O SR. JOÃO CALMON -Há 20 anos ... 
O Sr. Marco Maciel- ,_ .. essa semente de alguma forma 

caiu em solo relativamente bom -diria- flOresceu, já come:. 
ça a dar seus frutos. Todavia, s~ essa árvore não é mais frondo
sa, se seus frutos não são mais numerosos, é porque, realmen:. 
te, ainda não temos o adubo do financiamentõ, isto é, ainda 
não conseguimos os meios de incrementar essas atividades 
à falta de recursos que, a meu ver, devam ser recursos dados 
com toda transparência pelo Poder Público, ou por empresas 
privadas, mas sempre sob a fiscalização do Ministério Público, 
sob o controle da própria lei. Esta é a minha opinião. Contudo, 
quex:o dizer a V. Ex~ que partimos. A emenda que V. Ex~ 
Õfereceu à LOP foi um passo ousado, novo, está dando alguns 
resultados, diria até, bons resultados e lamento que não possa
mos ter obtido resultados melhores à falta de recursos. 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Marco Maciel, 
agradeço a V. Ex~ o seu_ precioso aparte. Devo lembrar que, 
nós, civis, representantes do povo,ligados a partidos, e temos 
revelado uma deplorável incapacidade nessa área de formação 
política. 

As classes armadas possuem, além do Colégio Militar 
e da Escola Militar, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
a Escola Estado Maior a Escola Superior de Guerra, a Escola 
de Guerra Naval. Os militares conseguiram todos os instru 
mentos para a formação de uma elite militar de alto nível 
intelectual, cultural e profissiOnal. -

Nós, entretanto, temos revelado - deplorável incapaci
dade. Já há uma exceção no Brasil: chama-se PT ---:- Partido 
dos Trabalhadores, que mantém dois inStitutos- do mais alto 
nível, um no Estado de São Paulo, em Cajamar, e outro 
em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Para o Instituto de 
Formação Política e Sindical, em São Paulo, o PT conseguiu 
legalmente, sem violar nenhum dispositivo da Constituição 
brasileira, ajuda de sindicatos alemães, ainda na época da 
República Federal da Alemanha, e para a instalação do admi
rável Instituto de Formação Política e Sindical em Minas Ge
rais, obteve a colaboração de sindicatos italianos. 

Ora, se o PT. partido de formação recente, já conseguiu 
resolver esse problema, pelo menos em dois importantes Esta
dos da Federação, é claro que faltou aos partidos políticos 
tradicionais deste País a mesma capacidade de iniciativa. 

Está em curso no Congresso Nacional um projeto sobre 
o'novo Estatuto dos Partidos, cujo relator, se não me engano, 
é o nobre Senador José Fogaça. 

Parece-me, nobre Senador Marco-Maciel, que todas as 
fundações, na área política, existentes no Brasil, não cumprem 
O objetivo que poderiam alcançar se houvesse uma nítida 
decisão nesse sentido. 
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Há urD. sintoma de extrema gravidade, que ouso comentar 
diante de tantas poltronas vazias, mas com a presença de 
vários Senadores eminentes: o Brasil está viv~ndo_agora uma 
das mais graves crises políticas de sua História. Foi divulgado 
pelos jornais, pelas revistas e pela televisão o resultado de 
uma pesquisa realizada pelo IBOPE sobre os índice_s de· rejei
ção do atual Presidente da República, que vai responder a 
um processo de lmpeachment, e também sobre os índices de 
aprovação, e de rejeição dos senadores e deputados. O resul
tado foi aterrador: a diferença entre o índice de rejeição do 
Presidente Fernando Collor e o dos deputados e senadores 
não chega a 5%. 

Se fizéssemos aqui uma autocrítica, a exemplà do Concílio 
do Vaticano ou do antigo Presidium supremo da União Sovié~ 
tica, chegaríamos à melancólica conclusão que p3rte desse 
índice de rejeição, em relação a nós, tem razão de ser. Nós 
enfrentarmos o problema do absenteísmo, do plenário muitas 
vezes vazio, algumas vezes por motivo justificado, em razão 
de reuniões. de comissões, embora os horários de funciona
mento das comissões não devessem coincidir com os de funcio
namento de plenário. Na realidade. nós, tanto aqui no Senado 
como na Câmara, não-respeitamos esse dispositivo iegimenta.l, 
que é da maior importância. V. EXl", nobre Senador Marco 
Maciel, e os nobres Senadores Josaphat Marinho, Enéas Faria, 
Jarbas Passarinho, Jutahy Magalhães, aqui presentes~ todos 
seriam notáveiS e também o e o nobre Senador José Saroey, 
a quem saúdo com a maiOr efusão e o mãior carinho - todos. 
poderiam ser professores desse Instituto de Formação Política. 
Para isso não seria necessária a niobilização de VUltosas somas. 
Va~os fazer esta autocrítica em público: a culpa é nossa. 
Falta a decisão de cumprir o que determina a Lei Orgânica 
dos Partidos. E se nós não corrigirmos nossas falhas, depois 
desta autocrítica em público, dentro de pouco tempo podere
mos te-r índices de rejeição- superiores ao,~ do atual Chefe 
dó Poder ExecUtiVo. -

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• uin aparte? 

O SR. JOÁO CALMON - Com muita honra, concedo 
' o aparte ao nobre Senador e mestre Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Senador João Calmon, as 
ponderações do Senador Marco Maciel me parecem proce
dentes, mas creio que se deveria acrescentar que n funciona
mento irregular dos institutos criados não é apenas por falta 
de recursos; é pelo desinteresse dos partidos de modo geral. 
É que na verdade nós não temos partidos, nós temos ajunta
mentos eleitorais; organicamente, são poucos os partidos.que 
funci'onatp.. E é por iSSo -que tenho defendido a tese da e-xtinção 
de todos Para renovação do quadro partidário. Os que revela
rem vitalidade poderão reerguer-se; os que não o fizerem, 
que desapareçam, porque não farão falta ao quadro institu
cional do País. Os partidos, de modo geral, foram ainda cria
dos à base de influências residuais do regime militar, e tais 
partidos não corrigiram, não foram capazes de corrigir os 
vícios de que nasceram. Os institutos existem, só circunstan
cialmente os partidos se interessam pela atuação deles .. Na 
vida nonnal, constante, inexistem; inexistem sobretudo pelo 
desinteresse dos partidos. 

O SR. JOÁO CALMON - Creio que o nobre Senador 
Marco Maciel concorda em gênero, númerO e ·grau com essa 
análise que acaba de ser feita, com brilho objetividade, pelo 
nobre Senador Josaphat Marinho. O que se impõe é uma 
decisão de todos os partidos. Poderíamos contar até mesmo 

com a colaboração das universidades federais e estaduais, 
que são do mais alto nível. Elas mantêm umd cadeira de 
Ciência Política, mas não é disso que estamos tratando neste 
momento. Estamos falando do Instituto de formação política 
para formação e renovação dos quadros do partido em todos 
os níveis: municipal, estadual e federal. 

Creio, Sr. Pre&idente, Srs. Senadores, que, sem tomarmos 
essa decisão corajosa, patriótica e sábia, o futuro da classe 
política do Brasil será cada vez mais sombrio. Estatísticas 
recentes mostram que na última eleição 70%, ou um pouco 
mais, dos deputadcfs não conseguiram reeleger-se. O índice 
de renovação no Senado Federal também é muito elevado .. 
A imagem do homem público _do Brasil, inclusive daqueles
·que detêm .q~andato~ legisla~VOs-, não chega a ser invejável..:
. Aproveito a oportunidade, nesta tarde em que não havia 

nenhum oiador inscrl~o, Para abordar os dois problemas que 
me parecem realmente de transcendental importância: a ne
cessidade da. formação polítiça e a necessidade de mobili
.zarmos esfoiÇÕs panldifninuir drâ.sticamente, se não for possí
y~l eliminar, a revoltante e criminosa sonegação de impostos, 
responsável por muitas das graves debilidades que tanto enver
gonham a sociedade brasileira. Muito obrigado. 

Durante o à'zsc~rso'do Sr. João Calmon, o Sr. Mau
ro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Enéas Faria. 

O SR. PRESIDENTE"(Enéas Faria)- Senador João Cal
moo, ao início do seu pronunciamento, V. Ex• argüiu a Presi
dência com relação ao Projeto de Decreto Legislativo n• 76. 
No aparte que: ofer~u a- V. EX" o eminente Senador Mauro 
Benevides, que me pareçeu a:ffiplamente elucidativo, creio 
que estava contida áfes:Posta·. à sua argüição. Pergunto se 
V. Er- deseja ainda algum esclarecimento. 

O SR. JOÁO CALMON- Nobre Senador Enéas Faria, 
Presidente desta sessão, es!ou· amplamente satisfeito com as 
informações dã:das pelo ·Senador Mauro Benevides, que reve
lou nesse episódio, como em tantos outros, um inexcedível 
espírito púQüco,. procurando articular demarches para que 
os auditores fiscais do Tesouro Nacional, que pre"stain extraor
dinários serviÇos ao nosso País, pudessem voltar às suas ativi
dades. Graças a essa decisfi,o, todos estão hoje de!!;empenhan
do suas relevantes funções com alto grau de eficiência. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Coutinho Jorge -Dario Pereira- João Rocha- Mau
rício Corrê-a .:__Moisés Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Farias) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 725, DE 1992 

Nos termos do disposto no artigo 50, § 29 da ConstituiçãO 
Federal e nos artigos 215, I e 216 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro ao Senhor MinistrO de Estado Chefe dã. Seci-e
taria do Desenvolvimento Regional da Presidência da Repú~ 
bliCã, as seguinteS infõrmaçóeS -e -eSclarecimentos sobre as 
atividades a cargo da SUDAM (Superintendência de Desen
volvimento da Amazônia): 

1. Montante de recursos do PIN e Proterra transferidos 
a Estados e Municípios da Região Norte do País em 1991, 
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com atualização em dólar comerCial, individualiz(lndo os bene
ficiários- e os valores liberados. 

2. Montante de recuiSos de outras fontes transferidos 
a fundo perdido para Estados e Municípios dã Região Norte 
do País, em 1991, com atualização em dólar comercial, indivi
dualizando os beneficiários e valores lib_erados. 

3. Montante de recursos do PIN e Proterra transferidos 
a Estados e MunicípiOs da Região Norte em 1992 a até 6 
mês de agosto, com atualização em dólar comercial, individua
lizando valores e beneficiários. 
· 4. Montante de recursos de outras fontes tÍ"ansferidos 
afundo perdido em 1992 até agosto, para EstadoS e MunicípiOS 
da Região Norte, com atualização em dólares, individuali
zando os valores e beneficiários-. 

5. Projetes aprovados com recursos do Finam, no ano 
de 1991, Estado por Estado, Município- por M""U:ifiCípio, ·com 
valor atualizado em dólares comerciais, mencionando partid· 
pação do Fundo; recursos de debêntures e recursos próprios 
dos investidores e para que modalidades de atividades e prazo 
de implantação. Dados principais de cada um dos finaneia
mentos aprovados. 

6. Idem, Idem no ano de 1992 até o mês <:!e agosto 
de 1992. 

7. Mencionar Estado por Estado, as 20 maiores empre
sas indimplentes com o fundo até 31-8-92, individualizando-as. 

8. Mencionar com atualização em dólares _co_merçiais, 
o montante de recursos aplicados peia Sudam em Projetes 
de investimentos em 1991 e em 1992 até agosto, Estado por 
Estado, individualizando-os. 

9. Quais os porjefõS do Estado de Tocantins com recur
sos da Sudam aprovados em 1992, especificando-se: o volume 
de recursos da Sudam; os recursos de debê_ntures; os nomes 
dos beneficiários; os tipos de atividades; os prazos-oe implan
tação; os recursos liberados e a liberar, atualizando-se os valo
res pela taxa de câmbio comercial. 

Justificação 

Os constituintes de 1988 estabeleceram na Carta Magna 
as prerrogativas típicas de um Parlamento em uma sociedade 
democrática, em especial a cometência exclusiva, ao· COn.:
gresso Nacional para, entre outras funções, "Fiscalizar e con
trolar, diretamente ou por qualquer de suas Casas, os ates 
do Poder Executivo, incluídos os da Administração Indireta". 
(art. 49, X, da Constituição Federal). 

Na verdade, as aplicações feitas pela União e entidades 
da Administração Direta e Indireta não _estão restritas apenas 
à fiscalização orçamentária, financeira e legal pelas Casas do 
Congresso Nacional. O competente controle legislativo esten
de-se à avaliação e à economicidade dos recursos geridos pelo 
poder público federal. (art. 70, parágrafo único da Consti
tuição Federal). 

As informações e esclarecimentos que ora solicitamos 
ao Poder Executivo constituem subsídios indispensáveis à uma 
avaliação econômica e regional da atuação da Sudam, especial
mente nos últimos dois anos e no que diz respeito à distribuição 
do_s escassos recursos do PIN-Proterra, tanto a nível de Esta~ 
dos e Municípíos da Região Norte, como a nível de investi
dores beneficiados pelos respectivos programas. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1992. - Senador 
João Rocha. 

(Ao exame da Comissão Diretora.) 

~ O SR. PRESIDENTE (Enéas Fana)- O requerimento 
lido será despachado à Mesa para âecisão, nos termos- do 
inciso ffi do art. 256 do Regimento Iritemo. 

· A Presidência" ConvoCá sessãO éofljUiitâ a 'réaliZ:ar-se hojeJ 
às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada 
à leitura e designação da Comissão Mista da Medida Provisória 

_f!,._306_, de 2? de setembro de 1992, que disciplina o pagamento
de vantagens que :inencioila-e dá outi.-as providências. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Nada mais haven
do a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para a 
sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

.:...t.:: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 76, DE 1992 

(Em regime de urgência, -i1_os termos do art. 336, b, do 
Regimento Interno.) _ 

Votação, em turno únicó, do PrOjeto -de Decreto Legis
lativo n"' 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso, que susta a aplicação do caput do art. 13 da 
Lei Delegada n<? 13, de 27 de agosto de 1992, ~endo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Mansueto de Lavor, favorável, nos termos do Substitutivo 
que oferece. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 318, DE 1991-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senado.r Mau
rício Corrêa, que determina os casos em que as forças estran
geiras possam transitar pelo território nacional ou nele perma
necer temporariamente, mediante permissão do Presidente 
da República, independente da autorização do Congresso Na
cional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, 
inciso II e 84, inciso XXII, da Constituição Federal, tendo 

PARECER, sob n• 285, de 1992, da Comissão 
-De Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorãVel 

ao Projeto com Emendas que apresenta de n95 1 a 3 - CRE, 
e voto em separado do Senador J arbas Passarin_ho. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 67, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 67, de 1992 (n' 109/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova a adesão do Brasil ao Convênio Multilateral para 
((Continuação das Atividades do Centro Regional de Sismo
logia para a América do Sul - CERESIS - celebrado em 
18 de junho de 1971, tendo 

PARECER favorável, sob n' 293, de 1992, da Comissão 
- De Relações Exteriores e Defesa Nacional. -

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 77, DE 1992 ~ 

~ (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.)~ 
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De autoria do Senador Nelson Wedekin e outros Senho
res Senadores, que altera o caput do art. 4" da Lei n~ 8.427, 
de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre a concessão de 
subvenção económica nas operações de crédito rural. (Depen
dendo de Parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e quatro minutos.) 

159' SESSÃO., REALIZADA 
EM'ZS-8-92 

(Publicada no DCN- Seção II, de 26-8-92) 

Retifi.cações 

Na página n• 6912, 2• coluna, no início do 2• parágrafo 
da justificação que acompanha Projeto de Lei do Senado no 
131/92, que altera o art. 53, inciso VI, a Lei n~' 8.383, de 
30 de dezembro de 1991, para determinar a conversão em 
UFIR das contribuições previdenciárias no sexto dia útil do 
mês subseqüente ao de sua competência. 

Onde se lê: 
O dispositivo legal ... 
Leia-se: 
O dispostivo legal... 
Na página n~ 6913, 1 ~coluna, imediatamente após a )ustifi~ 

cação do mesmo projeto, no nome do autor. 
Onde se lê: 

Sala das Sessões, 25 de. agosto de 1992. -Senador Gari
baldi Alves Filho. 

Leia-se: 
Sala das Sessões, 25 de agosto de 1992. -Senador Gari

baldi Alves Filho. 

PORTARIA 
N• 54, DE 1992 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais, resolve, prorrogar, por mais trin
ta dias, nos termos do artigo 152 da Lei n" 8.112, de 1990, 
e em complemento ao disposto na Portaria nQ 48, de 1992, 
o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Inqué
rito designada pela Portaria n• 84, de 1992. 

Senado Federal, 17 de setembro de 1992. -Senador 
Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário. 

PORTARIA 
N• 23, DE 1992 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 283 do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal resolve, prorrogar, por trinta dias, 
nós termos do artigo 145, parágrafo único, da Lei nQ 8.112, 
de 1990, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão 
de Sindicãncia designada pela Portaria n~ 20, de 1992. 

Senado Federal, 25 de setembro de 1992.-Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-GeraL 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 192• SESSÁO, EM 29 DE SETEMBRO 
DE 1992 

1.1- ABERTURA 
1.2 - EXPEDIENTE 
1.2.1 - Aviso do MIDistro da Aeronáutica 
- N9 68/92, encaminhando informações sobre os que

sitos constantes do Requerimento o9 590/92, de autoria 
do Senador Mário Covas. 

1.2.2 - A viso do Secretário-Geral da Presidência da 
República. , 

- N9 1.259/92, encaminhado informações sobre quesi
tos constantes do Requerimento n9 538/92, .de autoria do 
Senador Pedro Simon. 

1.2.3- Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado D9 142/9Z, de autoria 

do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre ~ nomeação 
dos Representantes Oficiais do País em Organismos Inte'r
nacionais de caráter oficial. 

1.2.4- Requerimentos 
- N9 726 a 728/92, de autoria do Senador Pedro Si

mon, solicitando dos Ministros da Economia, Fazenda e 
Planejamento, da Aeronáutica e das .Minas e Energia, res
pectivamente, informações que menciOna. 

1.2.5- Comunicação da Presidência 
, -Recebimento do Ofício n• 2.'705/92, do diretor do 

Departamento do Tesouro Nacional, encaniinha~do, em 
obediência ao parágrafo úillco do art. 6• da Resolução 
n' 20/91, do Senado Federal, documento referente às despe
sas de operações externas relativas aos "Contratos para 
Regularização dos Juros Devidos em 1989/1990". 

1.2 6- Discursos do Expediente 
. SENADORAl[REO MELLO- Defesa do Presi

dente Fernando Collor, a propósito da vot~-hÕje pela 
Câmara dos Deputados do pedido de impeacbment. 

SENADORA JúNIA MARISE -Posição de S. EX' 
favorável ao impedimento do Presidente Fernando Col19r. 

SENADOR PEDRO SIMON- Re~umo da resposta 
do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento a re
querimento de infonftações de·S. Er que trata da questão 
do pagamento de taxa por empréstimos obtidos no exterior 
enão utilizados pelo País. · · · 

1.2. 7 - Leitura de Menoagem Pt:esidencial 
- N• 111/92-CN, submetendo à deliberação do Con

gresso Nacional o texto da Medida Provisória n~" 306/92, 
que disciplina o pagamento de vantagens que menciona 
e dá outras providências. 

1.2.8 - Designação da Comissão Mista e fixação de 
prazo para a sua tramitação. 

1.3 - O&DEM DO DIA 
Projeto de .Decreto Legislativo n~" 76/92, de autoria 

do Senador Fernando Henrique Cardoso, que susta a apli
cação do caput do art. 13 da Lei Delegada n• 13, de 
27'de agosto de 1992. Ap~açúo sobrestada, em virtude 
da falta de qUOI"Um para o prossegUimento da sessão. 

Projeto de Lei do Senado n~' 318191-Co..mplementar, 
d~ autoria do Senador Maurício Corrêa, que determina 
oS casos em que as forças estrangeiras possam transitar 
pelo território nacional ou nele permanecer temporaria-. 
mente, mediante permissão do Presidente da República, 
independente de autorização do Congi"esso Nacional, nos 
termos· do disposto nos arts. 21, inciSo IV, 49, inciso II 
e 84, inciso XXII, da Constituiçà:o Federal. Apreciação 
SQbrestada, em virtude da, falta de quorum para o prossegui
mento da sessão. 

Projeto de Decreto Legisaltivo n• 67192 (n• 102/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova a adesão do Brasil 
ao convênio Multilateral para a Continuação das .. Ativi-
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO PBDBRAL 

DIÁRIO DO CONORBSSO NACIONAL MANOEL V1LBLA DB MAOAUJÃES 
Ciretor.Ocral do Seaado Fecfcral 
AGACIEL DA SILVA MAlA 

Iapre110 10b re~pouabilidade da !ieaa 4o Seudo Fodaral 

Dlrctor Bu .. tlvo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adaaildltratlvo 
LUIZ CARLOS BASTOS -
Dlretor Iaduatrlal 
FWRIAN AUGUSTO COUI'INHO MADRUGA 
D.íretor Aciju.to 

dades do Centro R~_gional de Sismologia para a América· 
do Sul ,...-- Ceresis -, celebrado em 18 de julho de 1971. 
Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum parã ~ 
o prosseguimento da sessão. _ 

Projeto de L_ei do Senado n•77/92, de autoria do Sena
dor Nelson Wedekin e outros Senhores Se_fiado,res, que 
altera o caput do art. 4• da Lei n• 8.427, de 27 de maio 
de 199~, que disp_õe sobre ,a concessão de subven.são econó
mica nas operações de crédito rural. Apreciação sobrestada, 
em virtude da f3lta de quorum pãfa o prosseguimentO Oa 
sessão. 

1.3.1 - Comunicação da Presidência 

ASSINATIJRAS 

Tiragem. 1.200 e.:~~!!Diplaret: 

- Término do prazo para· apresenta-ção de emendas 
ao Proj_eto de Resolução n9 62/92, que ao mesmo não foram 
oferecidas emendas. 

são 

TES 

1.3.2- Deslpaçio da 0.-dem do Dia da próxima ses-

" 1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
- N~ 369 e 370, de 1992 
3 - MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
S- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 192a Sessão, em 29 de setembro de 1992 
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presid~ncia dos Srs. Mauro Benevides e Francisco Rollemberg 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM .SE PRBSEN
TBS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Amir Lando - Anto
nio Mariz - Beni V eras- César Dias- Cid Sabóia de carva
lho- Coutinho Jorge - Dirceu carneiro - Enéas Faria - Es
peridião Amin - Epitácio cafeteira - Francisco Rollemberg 
- Gerson camata - Henrique Almeida - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - lrapuan Costa Júniór - Jarbas Passari
nho - Joâo calmon - J oao Rocha - José Eduardo - José 
Rlcba- José strney- Júlio campos- Júnia Marise- Mag
no Bacelar - Marco Maciel - Mário Covas - Mauricio Cor
rés- Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Abrao- Ney 
Maranhâo- Odacir Soares- Pedro Simon:- Valmir campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A )ista de 
presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores. __ H.a
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciaitios ~oSSós trabalhos. 
O Sr. 1~ SecretáriQ procederá à leitura do-s-xpediente. 

É lido o segui!'te 

EXPEDIENTE 

A VISO DO MINISTRO 
DA AERONÁUTICA 

A viso n"' 68/92, de 25 do corrente,. encaminhando infonna
çóes sobre os qUesitos coosta_ntes do Requerimento n"' 590, 
de 1992, de autoria do Senador Mário Covas. 

AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDiNCIA DA REPÚBLICA 

A viso n~" 1.259/92, de 24 do cofrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n~" 538", 
de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon. · 

AS INFORA(AÇÓES FORAM ANEXADAS 
AOS REQUERIMENTOS, QUE VÃO AO ARQUI
VO, E ENCAMINHADAS CÓPIAS AOS REQUE-
RENTES. . 
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O SR- PR.ESIDENTE (Mauro Bcnevides) ~ O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1 • 
Secretário. --

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 142, DE 1992 

Dispõe sobre a nomeação dos Representantes Ofi
ciais do País em Organismos Internacionais de caráter 
oficial. 

O Congresso Nacional, com fundamento no disposto na 
alínea f, do inciso III, do art. 52 da Constituição Federal, 
decreta: 

Art. 19 Será aprovada previamente, pelo Senado Fede
ral, por voto secreto, após argüição pública, a escolha dos 
Representantes Oficiais do'País, em Organismos Internacio
nais de caráter oficiã.l. 

§ 19 O mandato de cada um çlesses representantes Será 
de 4 (quatro) anos, permitida a recondução. _ _ 

§ 2!> O mandato do representante poderá ser interrom
pido por decisão da maioria absoluta do.s membros do Senado 
Federal. 

Art. 29 O Poder Executivo, regulamentará esta lei, no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, opbrtu~ 
nidade em que deverá elencar os organismos internacionais 
para cujas funções de representante se aplicam estas dispo
sições. 

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

Art. 49 Revogam-se as disposições em Contrário." 

Justificação 

As representações do País, em organismos internacionais 
se revestem de maior importância, porquanto constituem pos
tos avançados da vontade e das aspirações nac_ionais junto 
a entidades incumbidas de promover a conciliação de inte
resses nem sempre coincidentes e, mui tas vezes, nitidamente 
conflitant~s. Representar a nação. nessas citctinstâncias, signi.:. 
fiCa, portanto, expressar o pensamento nacional da forma 
mais fiel possível, o que se obtém da representação demo
crática. 

Como é inviável submeter os nomes de tais representantes 
à escolha plebiscitária de toda a Nação, a forma mais consen
tânea de obter a representatividade dos mesmos, de a_cordo 
com os ditames constitucionais, é, nos parece, fazê-lo me
diante aprovação do Senado Federal, na forma prevista na 
alínea f do inciso III, do art. 52 da Carta Magna. 

Este rito de escolha alcançaria o representante máximo 
do País em cada_ u_rb._ dos organismos internacionais de que 
o BraSil faça parte, como bancos e agências de cooperação 
e de fomento internacional e outros, do tipo BID, BIRD, 
OMS, OIC, OIT, para exemplificar. 

As nomeações de representantes brasileiros, junto a orga
nismos internacionais têm sido objeto de muita çpntrovérsia, 
em especial na vigência do atual Governo:_ Algumas dessas 
escolhas parecem se respaldar menos na competênCia do indi~ 
cado para o exercício do cargo que na amizade e na fidelidade 
pessoal ao Chefe da Nação. Assim foi em relação às nomea
ções dos Adidos Culturais em Paris, Lisboa, Buenos Aires' 
e São Francisco (EUA) que não repercutiam bem, tanto inter-

namente quanto nos países que os receberam e, agora, se 
encontram sub judlce contestad~s q_ue foram, em sua legali~ 
dade, pelo Tribunal de Contas da União. 

O episódio recente da indicação do ex-Ministro da Infra
Estrutura, João Santana, para representar o Brasil junto ao 
Banco Mundial (BJRD) se insere nos mesmos critérios·de 
contemplar amigos pessoais com nomeações para cargos que , 
exigem critérios menos personalistas.-A reação da sociedaje 
a essa última indicação impediu que ela se consumasse e, 
deste modo, que a Nação se fizesse representar, junto a um 
organismo da importância do BIRD, por pessoa cuja atuação 
no Governo tem ligação com fatos objetos de investigação 
de duas CPI em andamento no Congresso Nacional, além 
da CPI do PC Farias, cujas conclusões podem levar ao im~ 
peachment do Presidente da República. 

O projeto de lei que tenho a honra de submeter à delibe
ração do Congresso Nacional visa dar, ao processo de escolha 
desses representantes, o necessário respaldo do Poder Legis
lativo àqueles cuja incumbência é traduzir a vontade nacional 
junto aos organismos internacionais. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1992. - Senador 
Pedro Simon. 

DOCUMENTO ANEXADO PELO AUTOR: 

O Globo 
Terça-feira, 22 de setembro de 1992 

INDICAÇÃO DE SANTANA PARf. O BIRD 
PR:ê:MIO DE CONSOLAÇAO 
Denúncias contra_ ex-ministro 

ainda são investigadas 

Aguinaldo Junqueira 

Brasília- A indicação do ex-Ministro da Infra-Estrutura 
João Santana para representar o Brasil junto ao Banco Mun
dial (B1RD) foi um prêmio de consolação dado pelo Presi
dente Fernando Collor. Entre todos os ministros, Santana 
foi Q único a resistir a deixar. o ç~rgo pa reforma ministerial 
feita em abril, idealizada pelo ex-Ministro-Chefe da Casa Civil 
Jorge Bomhausen. _ 

· -A reSistência de técilicos do-Ministério da Econcmliã. em 
ver Santâna como representante brasileiro no Bird sf:- deve 
a,os escândalos ocorridos na pasta da Infra-Estrutura durante 
sua gestão. O çaso mais rumoros_o _ _fqi o esquema montado 
pelo -ex-secretário de Assuntos Estratégicos Pedro ~aulo Leoni 
Ramos, para intermediar compra de petróleo e contratação 
de empreite iras pela Petro~rás. Santana e os outros envolvidos 
poderão ter o sigilo bancário de suas contas quebrados para 
investigação por parte da CPI do Senado que apura as denún
cias. 

Em fevereiro último, dois meses antes de sair do Gover
no, João Santana entrou em atrito com o Ministério da Econo
mia. Na certeza de novo bloqueio das contas da Eletrobrás, 
que não recolhera ao Tesouro parcela de juros e atrasados 
de sua dívida externa- parte ao próprio Bird -,ele ordenou 
à estatal que trasnferisse o dinheiro do caixa para a Light. 

Ainda durante sua gestão, a Rede Ferroviária Federal 
e sua controlada, Rede Geial de Armazéns Gerais Ferroviá
rios, venderam ativos e contrataram e,::mpresas sem licitação. 
As duas empresas passam por investigações da Secretaria "de 
Controle Interno (CISET) do Ministério dos Transportes. 

Técnicos do_ Governo acusam ainda Santana de ter facili
tado o uso indeVido de verbas públicas. É qUe, responsávef 
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pela reforma admilüstrativa feita no início do Governo COUor, 
o ex-ministro vinculou as Secretarias de Controle Interno (CI
SET) aos próprios ministériOs. Na estrutura anterior, as Cise-t 
eram vinculadas à Secretaria de Controle Interno do Minis
tério da Fazenda (hoje Economia), que exeféiit iriãiõrcoritrole 
sobre os gastos do Governo. --

A mesma Eletrobrás chegou a acertar com seus fornece
dores o pagamento de suas dívidas com correção integiã.l pelo 
IPC, considerando os 84,42% de março de 1990, que fora 
expurgado da correçãó-dos salários e das cadernetas de pou
pança. O acerto, ·que ele-vava a dívida da estatal em_ mais 
de US$100 milhões, foi desfeito após denúncias na iiDprensa. 

Foi também na gestão de Santana que vigorou ó esquema 
entre o empresário Paulo César Farias, o PC, e o cartório 
das empresas de transporte de passageiros interestaduaig; e 
internacionais, denunciado pelo Globo em junho. 

O esquema, le':'ado ~- CPI que inve~tigou o tráfico. de 
influência de PC nO Governo, previa o pagamento ao empre
sário de US$500 mil a US$1 milhão (de Cr$ 3 bilhões a Cr$6 
bilhões, ao câmbio comercial) a cada reajuste de tarifas. 

(À Comissão de Relaç6es Exteriores e- Defesa Na
cional - Decisão Terminativa.) 

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

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1' Secretário. -

São lidos os seguinte~ 

REQUERIMENTO N• 726, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Senador Mauro Benevides. _ _ 

Com fundamento n' § 2' do art. 50 da Constituição Federal 
e tendo em vista o disposto no att. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro a'Vossa Excelência sejam solici
tadas, ao Exm~' Sr. Ministro da Econoniia, Fazenda e Planeja
mento, Embaixador Marcr1io Marques Moreira, as segUintes 
informações relacionadas com a importação de aêronaves, 
turbinas, motores e peças sobressalerites: 

l-Continua sendo deferido câmbio especial para tais 
importações? Em que casos? Qual a legislação que regulou 
o assunto~ nos últimos dez anos? Pede-se anexá-la à resposta. 

2-Em relação ao material aeronáutic:o importado, com 
subsídios, tem o Ministério COndições de-informar: 

a) se tem sidO utilizado, exclusivamente, nas aeronaves 
da empresa beneficiária Ou :se tem ocorrido seu repasse a 
terceiros, mediante pagain.en~o direto ou à conta de prestação 
de serviços ou pseudo-serviços? 

b) se as importações têm sido feitas diretamente aos fabri
cantes ou através de intermidiaçóes? 

c) se existem emprcisas brasileiras ou de propriedade de 
brasileiros, sediadas no Exterior, dedica-das ao comércio de 
material aeronáutico e fornecedOfas de--empresas brasileiras 
sediadas no Brasil? 

. 3- Qual O valor das importações e o montante de subsí
dios diretos e indiretos (câmbio favorecidO) concedidos, no 
perfodo de 1987 a 1992, relativos: 

-às empresas de Transporte Regular? 
-às empresas de Transporte Não-Regular (táxi-aéreo, 

. carga e mala postal)? 

Justificação 

A concessão de subsídios e outras facilidade à importa:Çâõ 
de aeronaves, peças e componentes parece justificar-se pelo 
papel económico e social representado pelo transporte aéreo, 
em um país de dimensões continentais como o nosso. 

Como em todas as iniciativas do gênero, no entanto, 
parece que, também nessa área, têm ocorrido indícios de abu
so por parte de pessoas menos escrupulosas, malgrado a fiscali
zação eventualmente exercida sobre a mesma. 

Assim, dentro da função fiscalizadora deferida ao Con
gresso Nacional, pel<l:_ Constituição Federal, entendo neces
sárias as informações ,ata solicitadas, para que possamos aferir 
a correta observância das disposições a respeito. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1992. - Senador 
Pedro Simon. 

(Ao exame da Comissão DiretOTa). 

REQUERIMENTO N• 727, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Senador Mauro Benevides, 

Com fundamento rio § 29 do art. 50 da Constituição Fede
ral e tendo em vista o disposto no art. 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência sejam 
solicitadas, ao Exnt' Sr. Ministro da Aeronáutica, Brigadei
ro-do-Ar, Sócrate~ da Costa Monteiro, as seguintes infor
maçõés: 

A- Relacionadas com empresas de Transporte Aéreo 
Não RegUlar: 

1-Qual o número de empresas hoje existentes, especifi-
camente; 

....:...=.ae-tá:Xi iéreo (transporte de passageiros)? 
-de transporte de mala postal? 
-de transporte de carga? 

_ 2-.- Quais dessas empresas foram autorizadas a operar 
nos anos de 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, com indicação 
de rá.zão social, capital social, diretoria e participação acio
nária? 

2.1-Dessas, quantas se_autocancelaram qu auto-extin
guiram? Quais as ~~~_es do auto~ancelamento/auto-extinção? 

2.2- O Ministério da Aeronáutica tem feito _observar 
a Lei n' 3<916, de 1961 (Lei Sérgio Magalhães) que exige, 
na Constituição dessas empresas, o mínimo de 80_% de capital 
nacional? _ 

2.3.- Na constituição de tais empreSas, são exigidos estu
dos de viabilidade económica, incluindo clientela potencial 
ou compromisso de contrato de serviços? O Ministério faz 
o acompanhamento ~do desempenho económico das empreSas 
e dos preços cobrados pelos seus serviços? 

2.4- Tais empresas, quanc;io integrantes ou derivadas de 
empresas de outro ramo (construtoras, bancos etc), têm, real
mente, atendido às finalidades constantes de seu pedido d~ 
regi~tro, isto é, prestam servlç_os _em geral e não exclusiva 
ou predominantemente às empresas da holdign? 

2.5..::.... O Ministério da Aeronáutica avalia a idoneidade 
de proprietários e diretores, antes de conceder o registro da 
~mpresa? · 
· 3-É deferido câmbio especial para importação da aero

naves-, tlitbinas ou motores e peças sobressalentes, por parte 
de~sas empresas? Se afirmativo, solicita-se juntar a le_gislação 
pertinente., em vigor nos últi.Ip.os 10 anos. 

Em relação ao material aeronaútico ii_nportado, com sub
sidias, tem o Ministério condições de informar: 
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a) Se é (ou foi) utilizado, exclusivamente, nas aeronaves 
da empresa be_neficiada. ou pode ocorrer (e terá ocorrido) 
repasse a terceiros, mediante pagamento direto ou conta de 
serviços ou pseudo-serviços? 

b) se as importações são feitas diretamente aos fabri
r~ntes ou via intermediários? 

c) se existem. empresas brasileiras Ou de_ propriedade de 
brasileiros, representantes de material aeronáutico, sediadas 
no exterior, fornecedoras de material a empresas brasileiras 
sediadas no Brasil? Se afirmativo, solicita:.se táZão social. 

d) o material adquirido/fornecido tem sido compatível 
com os tipos de aeronaves das empresas adquirentes? 

4--Há diferenças de preços de combustível (gasolina e 
querose_ne) ou de óleo fornecido às empresas comerciais e 
os vendidos aos ·proprietáriós de aeronaves particulares? Se 
afirmativo, juntar legislação em vigor nos útlimos 10 anos-. 

5- Ao requererem vôos para o Exterior, as emprc;sas 
em questão fornecem, às Administrações do DAC dos a_ero
portos de prigem, informações tais como: roteiro e destino 
do vôo; finalidade do vóo; nomes do fretador, dos tripulantes 
e dos passageiros ou especificação da carga transportada, fa
zendo-as, ainda, constar do Livro de Bordo? Em caso nega
tivo, não seria conve-men.teaexpedição de normas a respeito? 

B- Relacionadas com aeronaves particulares: 
1-Qual o número delas constante do Registro Aero

náutico Brasileiro, discriminadamente: a jato, turbo-hélice 
e convencional? 

2- Quantas dessas aeronaves foram importadas no perío
do 1988 a 1992 e qual o montante em dólares dessas impor-
tações? · 

Justificação 

Em países de dimensões continentaiS como o· Brasil o 
avião exerce importantíssimo papel nas comunicações e 'no 
transporte de passageiros e carga. O incentivo à adoção do 
transporte aéreo encontra, portanto, razão de ser, na medida 
de sua função económico-sOcial. 

COmo todas as iniciatívas visando ao bem-estar social 
as fa~ilidades, isenções e incentivos prodigalizados pelo Pode; 
Púbhco, nessa área estão sujeitos ao abuso por parte de pes
soas menos escrupulosas. Assim, notícias veiculadas pela im
prensa dão conta de indícios de que possa estar havendo uso 
inescrupuloso de determinadas vantagens concedidas àqueles 
que se propõem à prestação de serviços nessa área. 

De. ou:ra P!'rt_e, parece conveniente"·que- Se iniplantem 
-caso já nao enstam formalmente- ou que se intensifiquem 
controles diversos tais como: sobre a utilização das aeronaves 
naquelas finalidades para as quais foram adquiridas e licencia
das; sob.re os võoS para o Exterior, sua finalidade, tripulantes, 
passagetros e/ou carga, sobre o correto uso e a economia 
de combustíveis, além de outros dados que permitam verificar 
o adequado dessa moderna e estratégica modalidade de trans-
porte. ~ 

Assim, espero de meus pares a necessária acolhida a esta 
proposição e, das autoridades aeronáUticas, o entendimento 
de que nosso propósito é de obter subsídios que nos permitam 
colaborar para o aperfeiçoamento dos métodos e processos 
de controle de tão importante setor. _ 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1992. - Senador 
Pedro Simon. 

(Ao exame da Comissão Diretora)" 
REQUERIMENTO N• 728, l>E 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 
Senador Mauro Benevides. __ _ ' 

Com fundamento no § 2• do art. 50 da Constituição Fede
ral e tendo em vista o disposto no art. 216 do Regimento 
Int~x:no do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência sejam 
so.li<?-~adas, a~ ~xm"' Sr. Ministro das Minas e Energia, MarCus 
VmtCius Prahm de Moraes, as seguintes informações relacio
nadas com o fornecimento de combustíveis e lubrificantes 
às empresas de Transporte Aéreo Regular e Não-Regular: 

1-Nos últimos 10 anos, bem havido diferença de preço 
de combustível (gasolina e querosene) e de óleo fornecidos 
àS empresas de aviação e aqueles fornecidos a aeronaves de 
uso privado? 

2- Quais os valores totais dos subsídios diretos e indire
tos nos preços de combustíveis e lubrificantes fornecidos nos 
anos de 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, às emp;esas 
aéreas: 

-de Transporte Regular? 
-_de Transporte Não-Regular? 

Justificação 

A concessão de subsídios na aquisição de combustíveis 
e lubrificantes às empresas aeronáuticas aprece justificar-se 
pelo papel económico e social ~epresentado pelo transporte 
aéreo, e_m um país de dimensões continentais como o nosso. 

Parece, no entanto, que têm ocorrido indícios de abuso 
por parte de pessoas menos escrupulosas, malgrado a fiscali
zação eventualmente exercida sobre as mesmas. 

Assim, dentro da função fiscalizadora deferida ao Con
gresso Nacional, pela ConstituiÇão Federal, entendo neces
sárias as informações ora solicitadas, para que possamos aferir 
a correta observância das normas a respeito, bem como, dili
genciar para que sejam prevenidos e~ se for o caso, reprimidos 
desvios eventualmente constatados. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1992. __ Senador 
Pedro Simon. 

(Ao exame da Cf:?'!'-issão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri
mentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos 
termos do art. 216, III, do Regimento Interno. (Pausa.) 

A Presidência recebeu, do Diretor do Departamento do 
Tesouro Nacional. o Ofício n"' 2.705/92, de 28 do corrente, 
encaminhando, em obediência ao parágrafo único do art. 6"' 
da ResolUção n"' 20, de 1991. do Senado Federal, documen
tação referente às despesas de operações externas relativas 
aos "Corttratos para Regularização dos Juros Devidos ym 
1989/1990". 

O expediente será despachado à Comissão de Assuntos 
Económicos, para conhecimento. 

. ~ SR. PRESIDENTE. (Mauro Benevides) -Há oradores 
mscntos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

. O SR. AUREO ~LLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -Sr. Prestdente, Sr. Senadores, quando e.stiver 
sendo c:Jivulgado o co~t~údo de_stas minhas palavras, possivel
mente Já se terá notíCia se será ou nãõ eD.ca.nllnhado à conside
ra~o &~a Casa o docu~ento autorizatóriO para se proceder 
ao tmpep.imento do Presidente da República. 

Estou falando agora dentro de uma posição de quase 
observador, embora o meu conceito a respeito do assunto 
seja-bastante conhecido. Sou contra o impedimento do Presi
dente, a~é porque é"ritendo que este País, o grande" Brasil, 
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não é uma republiqueta tipo bolinha de gude, da qual se 
modifiquem os chefes ao sabor das conveniéncias ou dos apeti
tes vingativos daqueles que se ressentem contra Os a-toS-admi
nistr:itivos. 

Mas a verdade é que, de um lado, a oposição afinna: 
"V amos ganhar. O Presidente vai sofrer o processo de im
peachment no Senado Federal, porque temos, na Casa,-núme
ro- suficiente de parlamentares para se pronunciar favoravel
mente a essa decisão da maior significação, que é atribuir 
ao Senado a sua capacidade de julgamento." 

Do outro lado, os governistas, como eu, pensam e enten
dem que não haverá número regimental suficiente para per
mitir que o processo venha até estas alturas e que o Presidente 
há de continuar, garantido pela ConstitUiÇão Federal, pelas 
forças de segurança e pelo respeito que todo brasileiro tem 
ao que é relacionado com a lei e com a justiça. 

Aliás, este País, na sua longa história- republícana, en
quanto as outras pátrias viviam a sua evolução no Direito 
Trabalhista e Social através de movimentos armados, de atos 
de violência e de práticas em que o respeito pela vida humana 
era irrelevante, esta Nação ficou sempre ao sabor dos entendi
mentos em que a inteligência concluía o caminho certo a se
guir, para que se pudesse estabelecer, como norma, a prática 
de uma legislação satisfatória e perfeita. Assim é o nosso 
Direito Industrial; assim é a·noSSa Legislação do Trabalho. 

Enquanto que países como a RúS$ia, como a China foram 
varridos por verdadeiros simuns sociais e aqUeles que não 
comungavam das mesmas idéias da grande parcela mais bem 
armada ou majoritária; enquanto morriam, como mosCas, pa
trícios e irmãos em lagoas de sangue, em nossa Pátria tem 
sido tradição que as conquistas sociais sejam alcançadas atra
vés do entendimento, do debate, da troca de idéias e do voto 
nos colegiados onde se encontra, finalmente, o clarão da ver-
dade. · 

Espero que a solução a ser dada seja respeitada pelo 
lado vencido. Se, porventura, o Senado for autorizado a julgar 
o Presidente da República, que isso não venha a_ ger.u qual
quer movimento de violência capaz de desestabilizar a nossa 
tradição, assim como aguardo e tenho esperanças de que, 
no momento em que for negada essa autorização de impedi
mento, de julgamento do Presidente pelo Senado, o povo 
brasileiro não irá quebrar as- suas tradições e não se deixará 
insuflar por aqueles radicais que sempre desejaram que os 
assuntos fossem solucionados a ferro e fogo, através da violên
cia -e da imposição dos seus modos de pensar que, em última 
análise, nada mais são do que a negação dos princípios espiri
tuais de uma nação que sempre teve a sua formação cultural 
moldada em raízes religiosas, por isso mesmo sempre-respei
tou o ser hu_mano e o seu semelhante da maneira mais com
pleta, impedindo que as coisas tomassem. o rumo da deca
dência, da mazorca, do vilipêndio e da mediocridade. 

Temos pela frente aqueles que se sentem como catões, 
que se investiram legal ou pensamentalmente da posição de 
julgadores, e que vêem nos atos do Pre_sió_epte atos que eles 
condenaram e julgam merecedores de uma providência vio
lenta e enérgica, como esta que se tem apresentado ao consen
so do povo e da representação popular. 

Por outro lado, juntamente com aqueles que apóiam o 
Governo e -combat~m medida de tamanha violência, encaro 
o direito de uma defesa ampla e profunda por parte do Chefe 
do Executivo, e vejo na insuficiência de elementos capazes 
de produzir culpa ou dolo de parte de Sua Exceléncia o motivo 
para que não se leve tão longe um sentimento de vingança 

que nãsce daquelas medidas inidais, tomadas ainda na admi
niStração da D~ Zélia, principalmente as referentes ao funcio
nalisnio público e também às chamadas poupanças de cader
nentas bancárias. 
" -Observo que a classe média, de certa formã~ -não eS-quece 

certas coisas que se lhes fazem. E- talvez entre erros confes
sados pelo Presidente, este, da arrecadação da poupança da 
classe média, tenha originado um sentimento de revolta que 
tem sido muito bem explorado pelos radicais, pelos bebedores 
de sangue, pelos que desejam o assassinato, a mazorca, a 
desordem, o enforcamento, o tratamento de brasileiros contra 
brasileiros como se fosse o de caçadores contra animais. 

·No entanto, tenho a aduzir que o Goveino Federa~ no 
instante em que se propôs a fazer essas mesmas reformas 
velozes e, talvez - por que não dizer - também radicais, 
ele sonhava com uma sociedade mais perfeita, com a diminui
ção da inflação, que é sempre aquele megatério, aquele bicho 
pré~histórico que assusta e faz estremecer os dirigentes, os 
São Jorges que, de lança eni riste e corcel bran_co, contra 
ele investem na tentativa de o aniquilar. Ninguém sabe! Pes
soalmente, porém, continuo achando e pregando que a puni
ção que se pretende aplicar ao Presidente, sem uma culpa 
formada, sem uma defesa definitivamente estatuída, com 
um dQcumento em que o Relator de uma Comissão Parla
mentar de Inquérito, depois de afirmar· por eScrito aquiló 
que julgava certo, S. Ex• mesmo, no outro dia vindo se desdi
zer, declarando ao Deputado Paulo Octávio que tinha sido 
um lapsos calami, um lapsos lioguae, um lapsos memorie, 
em suma, uma mancada de primeiro grau, não merece punição 
tão violenta. E quem erra no pequeno pode errar no grande, 
e quem erra no grande erra no pequeno. 
- Não entendi, Srs. Parlamentares, a uniformidade de toda 
a imprensa bfasileira, que agiU Como· se fosse um cardume 
s-eguindo na mesma direção, como se obedecesse a uma re':'olu
ção paulista - porque hoje em dia quase todas as emissoras 
de televisão estão em São Paulo e sob a direção de paulistas 
-. __ que os órgãos de imprensa, as emissoras de televísão se 
voltassem com uma parcialidade notória contra este Pre_si_: 
dente, que não tem a seu favor Sequer o benefício da sua 
juventude, para minorar possíveis erros que tenha cometido, 
~ l_he oferecessem um verdadeiro mass~cre, não respeitando 
1a sua domesticidad.e, invadindo a lata de lixo da sua casa 
e combatendo d~ Ínaneira qUe me parece inédita na hiStória 
do jornalismo_ bÍ'asileiro aqu_ilo que julga varri errado de sua 
parte com a iÍlvasão da sua residência particular. · -

Os discurso·~ profenm:Os. à qu-i em ·defesa de Sua ExCe
lência, os argumentos são publicados pela imprensa apenas 
para servir à ironia, à chacota, ou àquilo que parece servir 
como motivo de hilaridade. 

-Sr. Presidente, Srs. Senadores, não entendo isso. Se PU
desse, apresentaria um projeto nesta Casa transformando es
ses órgãos num quarto Poder. Haveria o Legislativo, o Execu
tivo,_ o Judiciário e a Comunicação. Entendo-oS cOmo órgão~ 
de verdadeira magistratura. Um jornalista de rádio, dejoi"rial 
ou de televisão seria um juiZ de Dire_ito, mãs, para isso, piecí
saria ter as qualidades intelectuais, cultuiiis e morais que 
se exigem de um magístradó de priineira plana do Poder J udi
ciário, para que não. se joguem a reputação e a honra de 
quem quer que seja, como se fosse uma sumaúma ~sQalhãda 
ao vento, um retalho de seda jogado às favônios do dia, urit 
pedaço de papel atirado aos aüsios e às brisas que sopram 
desordenadainente de todas as direções. 

-~ 
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O que é dito contra a honra de um cidadão não pode 
nunca mais ser recuperado, mesmo que, no dia seguinte, venha 
a famosa retificação, a corrigenda; mas não serão os mesmos 
que leram aquela ofensa que irão ler a "desofensa", não serão 
os mesmos. Assim mesmo·, se eles cotejarem os dois pontos 
de vista, ainda sobrará, no que analisa, a incerteza de qual 
dos dois lados estará certo ou estará no seu direito. 

Aqui desta tribuna, nesta tarde, - com a benevolência 
desse exegeta do idioma, profundo hermeneuta do Direito 
e da Língua Portuguesa, que é o Presidente Mauro Benevides 
- quero aproveitar as ensanchas para declarar que, sendo 
amigo do Presidente da República, Dr. Fernando Collor de 
Mell6, em quem encontrei um espírito -de escol, uma pessoa 
educada e de'primeira grandeza, um orador consumado, com 
estampa física, iriclusive, capaz de trazer orgulho ao Brasil, 
considero-o um administrador que tem um ideal, que trabalha 
sem esmorecimento, que deseja melhores dias para esse povo, 
para a "sua gente", como lhes fala; declaro, repito, que confio 
em Sua Excelência e desejo sinceramente que-esse malfadado 
impedimento, que pernosticamente-é" chamado de impeacb
ment - infelizmente em nosso País o defeito da macaqueação 
é uma constante que se observa em tudo-, não seja autori
zado na Câmara, quando a- ela for submetido, nem passe 
no Senado, porque não há motivo para-tantO . .A-pena é -grave 
demais para aquilo que se afigura crime. A --acusação é de 
que o Presidente recebeu favores de amigos na hora das elei
ções e até depois dela, favores irrisórioS; irielevantes, peque
ninos, insignificariteS-. Mas cada um pode fazer favor a quem 
quiser e quem quiser pode receber favores de cada um. Não 
seria anti-ético se Um amigO meu, olhando as dificuldades 
pelas quais eu esteja paSsando, resolver amparar-me e colabo
rar·para que eu mantenha a postura de Presidente da Repú
blica, se fosse o caso de a mjm ter sido atribuído. Seria preciso, 
então, descobrir a origem Cios recursos desse meu amigo, ou 
seja, se ele os tirou do Erário público, se avançou dos cofres 
oficiais, ou se os obteve simplesmente de negociações limpas 
e legais que possa ter praticado neste País. -

Por que praticar o impedimento do Presidente Collor? 
Stia Excelência foi o -nosso escolhido pelas umas, no dealbar 
de uma democracia sacramentada por uma Constituição que 
votamos, formando, de um lado, alas de socialistas radicais 
sempre dispostos a nos hostilizar e, de outro, o chamado 
Centrão, que era composto pelos elementos mais moderados 
das duas Casas do Poder Legislativo e cuja rriaío:r virtude 
fói colocar a valorização de voto a voto, para qualquer um 
dos Parlamentares que compunham a Constituinte. Isto por
que havia uma comis'são formada principalmente pelo chama
do grupo dos "puros", dos "imaculados", dos com asas de 
anjo, dos translúcidas, dos alvinitentes, que- t11iham direito 
a quatro votos contra um dos demais Parlamentares. Um De~ 
putado pelo Estado do Ceará, que irifelizmente não foi eleito, 
iniciou um movimento parà que se valorizasse cada represen
tante popular, de forma que o voto de cada _um fosse igUal 
ao do outro e, juntos, foiniassem um conSenso e a decisão 
daquilo que, mais tarde, veio a ser essa elegante, airosa, escul
pida e formosa peça jurídica denomi~ada Con~titti.~ção de 
1988. 

Sr. Presidente, Srs. Sen-adores; senhores que escutam a 
minha voz, neste dia_ em que se vai decidir, em que se vai 
solucionar a permissão ou· não de o Presidente ser julgado 
por este Senado, para ser ou não impedido, quero que esta 
voz seja lembrada, a de um humilde caboclo nascido no âmago 
da selva amazônica, nas terras de Rondônia, e que depois, 

descendo as águas inquietas do Rio Madeira, teve a felicidade 
de ser representante desse povo estóico que resiste-a Uni-Calor 
iracundo e à sanha vesana e furiosa da grande natureza que 
maltrata o povo amazonense, mas que, ao- mesmo tempo, 
o mantém apaixonado pela beleza incomparável dessa nature
za, que é como se fosse uma mulher geniosa, que o mantém 
fiel ao seu lado, presa aos seus encantos, derramado ante 
as suas curvas e formas sensuaiS- maravilhosas. Assim vive, 
fiel e leal, o caboclo amazonense: perdido ante o sadismo 
dessa me gera que é a sua terra, mas, ao mesmo tempo, apaixo~ 
nado e louco de amores ante a beleza majestosa, divina, sobre
natural dessa mesma terra, megera, dessa mesma figura de 
enCantos, 

Sr. Presidente, talvez eu seja um dos_mais_y~tustos Parla
mentares que têm passado por esta Casa, envelhecido talvez 
por uma experiência mais íntensa do qUe a de Parlameotar~s 
que tivessem mais idade do que eu. Vi passarem nomes como 
Ranieri Mazzilli, como Aura de Moura Andrade. como Ulys
ses Guimarães, de cuja campanha para Presidente da Câmara 
dos Deputados, em outros tempos, ao lado de Menotti dei 
Picchia, meu vizinho e dele vizinho, participamos. 

Vi, quando fulgia ao sol, a espada de ouro-que demos 
><>Marechal Henrique Duffles Teixeira Lott. Vi quando o 
poderoso Carlos Lacerda assomava à tribuna e, como aquele 
grande berta, que era sua capacidade tribunícia, como um 
canhão que despejasse ininterruptamente balas pesadas na 
direção dos seus adversários, era enfrentado galhardamente 
pela juventude impoluta e vibrante de Fernando Ferrari, Líder 
do Partido Trabalhista BraSileiro, do qual este modesto e 
tímido amazonense, aos 29 anos de idade, era o vice-líder 
e, ao mesmo tempo, admirador sincero. 

Vi o Sr. Leonel Brizola levantar-se, junto à "banda de 
música'' formada pela U~iãODemocrática Nacional, e contes
tar a posse de Carlos Lacerda, no dia em que fomos ungidos 
no sagrado mandato de 1955. Vi o Sr. Leonel Brizola ameaçar 
impedir Carlos Lacerdã de falar, quando tentou cOmbater 
Getúlio, numa sessão anunciada. Vi ainda o C3pitão Moli
nara, com uma pasta ch.eia de armas, tentar abater aquele 
tribuno da aristocracia no que foi inlp"édido por nós, pequenos 
gnomas da Floresta Amazónica, porq"ue perto dele estávamos 
nahora em que pretendeu chegar a esse extremo. Vi calunia
rem Juscelino Kubitsch.ek de Oliveira; Vi J ânio Quadros renun
ciando; vi João Goulan fugindo do País, para impedir que 
houvesse uma guerra civil entre seus habitantes; vi todas as 
demais coisas que, se reunidas, seriam capazes de dar um 
volume. Mas nunca vi, Sr. Presidente, por motivos tão fúteis 
e por ambições tão desmedidas, tentar-se detrubar, C()mO se 
terita -agora, da suprema chefía do Governo deste País, um 
presidente, um líder que tem sido apresentado como um verda
deiro pára-raiós de tudo quanto é ódiO, ambição, sentimento 
de vingança, maldade, perseguição, interesses person3.listas, 
tiramento de vantagens e outros p~cados torcicolantes dessa 
fauna, desse cadinho de motivaçõC:s que produziu aquilo que 
os imitadores dos norte-americanos' chamam de impeachment. 
O que o~ plagiadores de outros povos viram ser feito contra 
o Presidente Richard Nixon, também ele alvo de uma campa
nha violentíssima, mas que não teve contra ele a unanimidade 
dos meios de comunicação, como ocorreu, por motivoS bem 
menores, com o Presidente Collor, terminou por colocar nas 
mãos do povo o mandato que ele exercia, no intuito de em
preender, por esse povo, feitas com o entendimento com o 
Governo de Mao Tsetung, da China ComuiiiStâ;··realizações 
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fantásticas que hoje estão sendo reconhecidas em favor daque-
le presidente. _ _ -: ___ ~- __ _ 

Como disse, Sr. Presidente, quando a Voz do Brasil esti
ver noticiando as palavras que agora profiro, sem dúvida, 
a Câmara dos Deputados, o outro Colégio formado pelos 
nossos irmãos mais novos, já se terá pronunciado definitiva
mente. Faço votos de que esse pronunciamento seja p~la nega
tiva a esse processo infamante, que degrada quem acusa e 
deixa muito mal quem jUlga. 

Desejo, Sr. Presidente, que as paixões e os ânimos soler
tes que motivam políticos de'Sta Pátria; que às manifestações 
de recalques que se observam vindas de gordos comentaristas, 
que jamais foram airosos, quer física quer espiritualmente, 
através de seus progranlas de televisão, que o ódio _vingativo, 
que a palavra destruidora, emitida pelo simples prazer de 
aniquilar, de destruir, de fazer mal e de prejudicar~ não vin" 
guem mais uma vez. Qu~ a conveniência finaiJ,ceira, a revOlta 
de uma área brasileira, que poderia amanhã até tentar se 
converter numa outra república, não pertenct:nte a este País 
-como parece que já tentou acontecer uma Vez--:- não sejam 
observadas e não prosperem nesta oportunidade~- - -- - -

Q"'"ero desejar que o Presidente Collor saia incólume des
sa jornada e que as instituições basilares da unidade da Pátria 
lhe assegurem, e ao povo deste País, o direito que lhe é ine
rente ao qual foi ungido, conío se tivesse uma capa superior 
de um reinado espiritual. Que o impedimento do Presidente 
não aconteça, para o bem do Brasil, para o bem desta Repú
blica que é exemplo de democracia. Porque ela é a mistura 
de todas as raças do mundo que conseguem coabitar harmoni
camente, para produzir, espiritual e materialmente, em cima 
de um solo generoso e privilegiado pelas potestades, filhos 
da estatura intelectual e moral do Sr. Fernado Collor .. 

Tenho dito, Sr. Presidente.(Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Beííevides) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. · 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN-MG. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem__reVisão da oradora.) .=-_Sr._ Presidente, Srs. 
Senadores, estamos num momento histórico da vida deste 
País-: Estamos vendo jovens, trabalhadores, profiSsionais libe
rais, donas-de-casa, estudantes, descamisados, pés-descalços, 

. nas praças públicas e até mesmo nos grotões da nossa Pátria. 
·E a voz que fala do coração deste ·povo converge apenas 
no sentimento que une toda a Nação acima dos partidos políti
cos, acima das ideologias, acima dos radicalismos, mas voltada 
para o futuro deste País. 

No dia 15 de março ile 1990, assumiu o Presidente Fernan
do Collor os destinos deste País e, através de uma medida 
provisória, assiitãda e encaminhada ao CongresSo Nacional, 
confiscou o -dinheiro do nosso povo, depositado nas cadernetas 
de poupança, nas contas correntes, enfim, as ecOnomias dos 
trabalhadores e das donas-de-casa. Na época, ·chegamos a 
pensar que isto poderia representar o sacrifício de um povo, 
já sofrido, para resolver os graves problemas do Brasil, e 
o País a_ti_ngir a niodernidade, a reconstrução social, a'través 
de uma melhoria" da qualidade de vida dos trabalhadores, 
com alimentação digna, emprego; que iria reacender a espe
rança de um povo que compareceu às umas eleitorais de 1989, 
seduzido não só pelo sentimento de resgate da moral e da 
ética, mas sobretudo movido pela necessidade do restabele
cimento_ da dignidade, da austeridade e da lisura no trato 
com a coisa pública. 

Por isso, Sr. Presidente, os momentos de ontem e os 
de hoje se diferensi3IIl· Hoje, perplexo, indignado; saqueado 
pela traficância do poder, o povo brasileiro está nas praças 
e nas ruas clamando por moralidade e pelo fim da impunidade. 
Por certo, m~ita gente ainda não tem consciência Qo valor 
e da qualidade da expressão popular. 

Nós queremos resgatar o Brasil! Nós queremos restabe
lecer a ética neste País! Nós queremos devolver a cada cidadão 
e a cada cidadã deste País, sobretudo, o -direito de exercer 
a sua cidadania como brasileiros dignos de sua pátria. 

Já dizia um grande sábio que a liberdade das nações 
é a liberdade da honra dos indivíduos; que está hoje em 
xeque em nosso País. Mas temos certeza, Sr. Presi_dente, que 
o povo deseja devolver a liberdade· à nossa Nação. 

Por isso, hoje, milhões e milhões de brasileiros, movidos 
pelo desejo de resgatar este País e fazer a sua reconstrução, 
de remover o entulho da corrupção, como fizemos. no passado, 
quando removemos o entulho :;autoritário, estão irmanados 
nesse mesmo sentimento. As provas cabais da Comissão Parlá
mentar de Inquérito fizeram despertar o sentimento de que 
é preciso restar_ a dignidade deste País, pai"a fazer renascer 
a esperança e a fé no futuro da nossa Pátria. 

Não são apenas os jovens que estão pedindo; não são 
apenas os trabalhadores que estão exigindo; não são apenas 
as donas-de-casa que estão depositando a sua confiança na 
decisão de hoje da Câmara dos Deputados. Mas são todos 
os homens e mulheres íntegros deste País. 

Todos, homens e mulheres que não foram e não são 
coniventes com a malversação do dinheiro público. Homens 
e mulheres que têm a dignidade de servir à Pátria, como 
qualquer trabalhador deste País. 
_ Poi:tanto, Sr. Presidente,_ neste breve pronunciamento 
que faç.o nesta tarde no SenadO da República que será, sem 
dúvida alguma, a Casa que julgará definitivamente o senti
mento de brasilidade do nosso povo, quero renovar nossa 
profissão de fé. 

Assumi o mandatl:> de Senadora da República por Minas 
Gerais, para ser a primeira S_enadora eleita pelo meu Estado, 
aqui ch~gando com· quase 1 mil e 500 votos da confiança 
do povo mineiro, a niesma confiança que me foi concedi!J,a 
desde o início da minha carreira política, ao iniciá-la conio 
vereadora mais votada de Belo Horizonte; a Deputada esta
dual mais votada de Minas Gerais e a Deputada Federal mais 
votada do meu Estado para chegar ao Congresso Nacional. 

Eleita Vice.::Govemadora de Minas Gerais, passei à Histó
ria política e administrativa do meu Estado pautada na lisura, 
na austeridade no trato. com a_ coisa pública, confiança reno
~ada e atestada nas umas pelo povo que me fez sua Senadora. 

Desejamo~, neste momento, não apenas interpretar o 
sentimento de nosso País, mas-interpretar sobretudo Qs senti
mentos das Minas Gerais. Aquela Minas Gerais on4e as mon
tanhas sempre se fizerani presentes através do brado da Incon
fidência Mineira, na resistência dos mineiros, pafa dizer que 
estamos aqui, os 4 milhões e 500 inil eleitores que foram 
às urnas sufragar o no~e de Fernando Collor de Melo, hoje, 
com a mesma indignação e perplexidade para procurar resga
tar a dignidade de uma Nação que foi vilipendiada no seu 
mais íntimo sentimento: - · ' 

Por isso, Sr. Presidente, afirmamos que a nossa posição 
fOi movida por esse sentimento de Minas Gerais· ê do Brasil. 
Tenho recebido milh_axes e milhares_ de cartas de Minas Ger~i51 
de todos os lugares, de todas_as regiões do meu Estado, mas 
uma calou tão fundo no nosso coração porque representava 
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o sentimento daquela trabalhadora rural do vale da pobreza~ 
que é o Vale do Jequitinhonha. Ela escrevia à Senadora Júnia 
Marise dizendo que estava com a alma lavada, por ter interpre
tado em nossas palavras e na postura que adotamos o mesmo 
sentimento de indignação dos mineiros e de todos os b(asi
leiros para que possamos, definitivamente, não apenas passar 
o Brasil a limpo, mas sobretudo remover e sepultar aquele 
sentimento dos brasileiros que desejam e querem cont\nuar 
fazendo da vida pública um ato de servir a si próprio e não 
de servir à causa pública. 

Neste instante, Sr. Presidente, Sis. Senadores, estamos 
nos aproximando de uma decisão desta Casa do Congresso 
Nacional que não é apenas histórica para o nosso País mas 
é, sobretudo, a decisão de fazer com que esta Nação, mais 
uma vez, se reconstrua na ética e na dignidade. 

Agora há pouco, o Senador Marco Maciel nós mostrava 
uma notícia publicada em um jornal da Imprensa Nacional 
que continha dados demonstrativos, apontados por um técni
co, sobre a situação económica e social do nosso País. Essa 
notfcia é de grande importância e preocupação para quem, 
a partir dos próximos dias, vai governar este P.aís. Trinta 
e dois por cento da população brasileira está- mais pobre hoje 
do que em 1980- São dados preocupantes- Estamos vivendo 
um período de recessão, de deSI'mprego; a população cada 
vez mais pobre, mais faminta e em dificuldades. Os salários 
Cada vez mais baixos e, por isso mesmo, uma situação que 
causa grandes preocupações, não apenas aos governantes, mas 
sobretudo ao Congresso Nacional. 

Quando anunciamos da tribuna desta Casa que tínhamos 
cerca de 30 milhões de crianças que ainda não fre·êt-entavam 
escolas, neste País, o então Ministro da Educação, José Gol
demberg, nos ligou para conteStar essa afirmação. Eu disse 
ao Ministro que gostaria de tomar conhecimento dos números 
de S. Ex• pai"a saber se ~am de gabinete ou da r~dade. 

Não é mais o momento, Sr. Presidente, de 'vivennos na 
utopia, sem as responsabilidades que o momento requer. Nes
,ta tarde, temos a certeza de .que escreveremos uma grande 
i página da História deste País: aquela página que tantos brasi~ 
,leitos ilustres tiveram a coragem de fazê-la, deixando-a para 
o futuro de nossa Pátria, demonstrando o sentimento que 
une boje o Brasil de,Norte a Sul, o sentimento de que, através 
da decisáo da <:mnarà dos Deputados, bavetl'Dlos de remover 
'o~da ~deste Pais e~ a limpO. ' 

Em o que tinha a dizer, Sr- PresideDte. (Muito ;bem! 
Palmas) 

Durante o discurso da S7"' Júnia_Marise, o S_r. Mau
ro Benevides deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. FranciSco Rol/emlm·g. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - COn-
cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon: . 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB,RS. Pronuncia o segninte 
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, trago 
ao- conhecimento de V. Ex~ um resumo da resposta do Exm~> 
Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, Embai
xador Marcílio Marques Moreira, ao Requerimento de InfOr
m.a.çõés n11 514, d~ 1992, de nossa autoria, dada através do 
Aviso n• 1247/MEFP, de 08 .. 09.92, que en""!Dinha ofício SE
CRE/SUREL-92/1556, do Banco Central do Brasil. Versam 
tais documentos sobre as respostas aos quesitos 1, 2, 4 e 5, 
:do Requerimento, que trata da questão do pagamento de 

taxas por empréstimos obtidos no Exterior e não utilizados 
pelo País. 

Em relação aos quesitos 3, 6, 7 e 8, o Sr. Ministro se 
compromete a encaminhar as informações, tão logo dispo
níveis. 

Em seu offciO,-o-BãD.co Central esclafece qUe a Comissão 
'de Compromisso (Commitment fee) incide sobre o saldo a 
desembolsar, durante a disponibilidade do crédito. EstaCo
misSão varia entre 0,500% e 1,250% ao ano, sendo, em média, 

, de O, 770%, de acordo com nossos cálculos baseados nos dados 
i fornecidos. O percentual de cada operação pode ser reduzido 
; em até 0,5% (meio ponto percentUal), para mutuáriOS com 
-pagamentOs em dia, de acordo com resolução do Banco-_Mun
dial, a p~ir do ano em curso. 

De posse dos dados fornecidos pelo Banco Central, foi 
possível consolidar os financiainentOs, por entidade nacional 
tomadora, resultando que são 48 o número dessas entidades 
que têm disponibilidades a sacar, junto a entidades interna
cionais· de crédito, em sua grande maioria- perteilterites ao 
._~tor público. O maior volume;_de._~éditos não utilizados se 
1encontra à disposição, precisamente do Miriistérlo da Econo
mia, Fazenda e Planejamento:_ nada menos que US$ 
1.196.532583,20 (Um bilhão, cento e noventa e seis milhões, 
quinhêntos e trio~ e dois mil, quinhentos e oitenta e três 
. dólares e vinte centavos)' correspondentes a cerca de 46% 
do total posto ã sua disposição: O ·manor saldo disponível 
se refere Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira: US$ 3.600,80, cor
respondente a 1% do total posto ã _sua_ ~is~SiÇão. 

O total de empréstimos, segundo os -dádos fornecidos, 
é deUS$ 12:246-882-468;29. Desse total, US$ 
5.595.671.610,57, continuam à disposição das entidades mu-
1tuárias, sem utilização. Ao custo médio de 0,770% ao ano, 
:isso representa dispêndio anual deUS$ 42.393.671,40. 

De acordo com esclarecimentos adicionais obtidos junto 
i ao setor responsável do Banco Central do- Brasil, a não utiliza- -
!ção imediata desses recursos pode se prender a condições 
:pactuadas em relação ao fluxo físico-financeiro do empreen
[dimento que está sendo financiado. Além disso, tais financia
tmentos, em especial aqueles obtidos junto a .~gências inten:~;;:t-· 
lcionais como o BID e o BIRD, funcion~mo aval para 

!
obtençãO de recursos adicionais jUD.to a oUtros--organismoS 
internacionais privados, ficando a sua utilizaçãq subordinada 

,à liberação~ recursos. É norma, ainda, dos organismos 
intemw M • defiaaDciamento, que o· mutuário participe com 
'parte dos recursos destinados ao empreendimento. financiado. 
A Comissão de Compromisso sofre variaçóes, de um financia
mento para outro, ém função das taxas praticadas no mercado 
internacional, naquele momeato, bem como de outros fatores 
negociais, como as taxas de juros e ~tros encargOs do finan
ciamento- FlDalmente, esc1.r&:e o BACEN que os dados for
necidos estão sendo objeto de conciliação, podendo a reali-

1 dade atual não corresponder exatamente às informações pres-
!,adas. -

De posse dessas informaçõeS- adicionais,-parece-nOs Con
venientemente explicitadas as razões pelas quais um País tão 
carente de recursos para iitvestimentos, em todos os setores, 
tenha que viver em- condições de- escassez tei:ldo à sua dispo
~~ção, PSll"nci~ente, recursos da ordem ~e US$ 5,5 bilhões 
de dólares.· 

E, para que fique registrada, requeiro a transcrição da 
resposta do Senhor Ministro da Economia, nos Â'"llais da Casa. 

Mu.ito obrigado. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO: 

FINANCIAMENfOS EXTERNOS NÃO UTILIZADOS ,OU PARCIALMENI'E UTILIZADOS - US$ 

N° Entidade Beneflclllrla 
01 • Ministerio da Economia 
02 • Ministerio da Saáde 
03 • Governo do Estado Silo Paulo 
04 • Eletrobrás 
OS • Ministerio da Açlio Social 
06 ~ Ministerio da aencia e Tecnologia 
07 • aa. Saneam. sao Paulo-SABESP 
08 • Ministerio da Infra-Estrutura 
09 • Governo Estado Paranâ 
10- BNDES 
11 • Ministério da Agricultura 
12 • Banco do Brasil 
13 • Cslxa EconOmica Federal 
14 ·Governo do Estado de Minas Gerais 
15 • Governo do Estado de Pernambuco 
16 • Rede Ferroviâria Federal 
17 • Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
18 • aa. de Gás Silo Paul~MGÁS 
19 - Governo do Estado do Ceará 
20 • aa. Eletricidade da Bahla 
21 • Governo do Estado do Espfrito Santo 
22 - Governo do Distrito Federal 
23 • Governo do Estado de Goiás 
24 • Banco do Nordeste do Brasil 
2S • Banco Central do Brasil 
26 • Governo do Estado de Santa Calarina 
Zl • Ferrovia Paulista-FEP ASA 
28 • Ministério dos Transportes-EBro 
29 - Cia. Vidraria Santa Marina 
30 • RIPASA S/A-Celulose e Papel 
31 - Prefeitura de sao Paulo 
32 • Ministerio do Interior 
33 • SUPERPESA-Cia. Transportes Especiais 
34 • Qa. Energética de Minas Gerais-CEMIG 
35 • Ministério da Educação 
36 - Engemaq Eletroerosao 
37 • Ministério das RelaçOes Exteriores 
38 • Bendix-Com. e Partlc. Lida. 
39. Embraer 
40 • Fertiliz. Nitrog. do Nordeste 
41 - Eng. Polfmeros-ENGEPOL 
42 • Ministerio da Irrigaçlio-Codevasf 
43 • Minas da Serra Geral 
44 • Qmento Santa Rita S/A 
45 - aa. Siderllrgica da Guana\>3ra 
46 • Conselho Nacional de Pesquisas 
47 - aa. Mineira Cimento Portland 
48 - aa. Siderllrgica Belga-Mineira 
Total 

Total Financiam. 

2564.821.666,74 
534500.000,00 
539.617.369,09 

1.273.318.137,84 
300.000.000,00 
305.600.000,00 
449.743.572,21 
310.000.000,00 

. 298.000.000,00 
765.664.482,49 
210.000.000,00 
594.000.000,00 
255.ooo.ooo;oo 
270.136.550,04 
109.438.000,00 
271.127.500,00 
100.000.000,00 

94.000.000,00 
69.000.000,00 

144.030.453,35 
67.600.000,00 
80.000.000,00 
73.982312,18 

103543.100,11 
1.484.200000,00 

93.615.807,50 
110.466.666,67 
159.000.000,00 

25.000.000,00 
2D.OOOOOO oo· 
S0.470.983~ 

123.900000,00 
7.760.000,00 

59.452387,62 
233500.000,00 

3500.000,00 
2000.000,00 
1.697.000,00 

31528.597,98 
4.950.000,00 
3500.000,00 
7.700.000,00 
3.607.800,00 
5.850.000,00 . 

390.000,00 
1.240.000,00 

70.000,00 
36D.080,60 

Saldo Diaponlvel 

1.196.532583,20 
387.678.655,% 
337.164.026,12 
305.715.661,29 

. 300000.000,00 
281.510.365,08 
276.308.309,49 
262442329,34 
258.628.374,56 
220.18D.320,51 
202913.148,02 
179.883.874,29 
133.008.488,42 
129.144.117,18 
109.438.000,00 

93.835.621,01 
91.739.349,77 
75.7Z/.498,38 

. 69.000.000,00 
67.781.933,54 

. 67.600.000,00 
80.000.000,00 
58.673.923,29 
55.9ZI.469,21 
54544.361,62 
39.857.266,16 
38.756.889,42 
26.863.814,31 
25.000.000,00 
2D.OOO.OOO,OO 
16.735.491,98 
14.712237,26 
7.759.999,00 
6318.590,14 
5380577,47 
2250.000,00 
2000.000,00 
1.6%.999,00 

882129,92 
875.157,50 
SOO.OOO,OO 
211.901,26 
77.511,03 

. 57.848,50 
38.725,62 

8.362,92 
. 7.09_8,00 

3.600,80 

5.505.671.610,57 
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AVISO No 1.247/MEFP_ 
Brasília, 8 de setembiO de i992-

Senhor PrimeirO Secretário, 

Refiro-me ao Ofício SM/n' 506, de 5 de agosto de 1992, 
através do qual foi remetida cópia do Requerimento de Infor
mação n"? 514/92, de autoria do Senhor Senador Pedro Simon, 
sobre o pagamento de taxas por empréstimos obtidos no Exte
rior e não utilizados. 

Em resposta, encaminho a Vossa Excelência o anexo 
Ofício SECRE/SUREL-9211.556, do Banco Central do Brasil, 
com os esclarecimentos solicitados nos itens 1, 2, 4 e 5. 

Vale acrescentar que as demais informaçõeS, 'tão logo 
disponíveis, serão encaminbad_as a essa Primeira Secretaria. 

Atenciosamente. - Marcílio Marques Moreira, Ministro 
de Estado ·cta Economia, Fazenda e Planejamento. 

Brasília- DF, 28 de agosto de 1992 
Do: Subsecretário de Relações Institucionais 
Ao: llm' Sr. João Paulo M. Peixoto 
MD. Chefe da Assessoria de Assuntos Parlamentares do Mi
nistério da Economia, Fazenda e Planejamento referimo-nos 
à Papeleta de Providências DR/9209519, de 5-8-92, por inter
médio da qual essa Assessoria encaminhou a este órgão, para 
exame e manifestação, o Requerimento de Informações n9 
514/92, de autoria do Exm9 Sr. Senador ~edro Simon, sobre 
o pagamento de taxas por empréstimos obtidos no ext~rior 
e não utilizados . 

2. A propósito, após análise_da matéria pelo setor técnico 
deste Banco Ceiltrãl, cumpre-nos encaminhar a V. S• o relató
ri<fanexo, contendo 128 operações Cóin saldo a desembOlsar, 
com respectivos valores e percentuais devidos a título de Co
missão de Compromisso, a fim de subsidiar resposta às indaga
ções formuladas pelo parlamentar nos itens 1, 2, 4 e 5. 

3. Por oportuno, cabe-nos ressaltar que: 

a) a Colnissão de Compromisso incide sobre o saldo a 
desembolsar durante o período de disponibilidade do crédito, 
que pode oU não ser prorrogado por acordo entre credor 
e devedor; 

b) a- data de registro é a data mãis próXima da data do 
contrato, disponível no sistema de computador, e está sendo 
fornecida _visando informar, por aproximação, quanto à per
gunta n9 4; 

c) o percentual informado da ComJssão de Compromisso 
pode sofrer alteração para menos: a partir de 1992, o Banco 
Mundial está reduzindo em até 0,5% (meio ponto perceniual) 
os valores devidos, para mutuários com pagamentos em dia 
(reavaliando semestralmente); 

d) os valo~es estão sendo objeto de conciliação. 

4. Finãlmenie acrescentamos á V. s~ que as 'informãções 
solicitadas nas questões 3, 6, 7 e 8 do requerimento ora sob 
exame não constam dos controles desta Instituição. 

Atenciosamente, Gerardo Cesar Machado Leal. 

. ,,.;l ~~ l l 1J llutl. 1. 1 ~) Uh .. ~,J l 
~NUlVl~~MENIO EXIFNNO NI:GlUlNADO NO qANCO CENfNAL 
ÓPERA;dEB ·coM SALÓO A DEBEMBOL.SAR E COMMllMENl FEE' PREVIBlA 
*~*****~~KM***X-~X~X~XX~~*MXX*MX~X**XKXHM~XMMW*X•~****K**MM****MMMWMW~W 
FFRTIFICADO: 11100678 RLGISlRADO ~M 04 • 78: 
ÓfvEÜON: SUPERPESA CIA. DE. lRANSPS. ESPECIAIS E IN1ERMODA1S 
CI~EDOil OU LIDER: Sl.JI1ITOMO SII<),JJ INIL.B.A. 
VALOR TOTAL: liS$" 7.760.000,00 
VALOR A DESEMBOI BAR: LIBS 7.759.999,00 
'CbMMITMENT FEE': 0.500 Z A.A. 
--·---·----·----'--------~ .. --··------~·-----------·- - .... -..... --·--·-· .. -·-·--·~··--·---·-''-----...;·'---"-.:.._.;_;...:,_~ 
CERTIFICADO: 11100953 REGISTRADO EM 05 • 80 
DLVEDOil: . llEDE FERROVl(lRIA I'LDI"!lAI. q.A.~.I-,I'"BA 
CREDOR OU LIDER: EXP. IMI'. BANK pr WNliLD SlAILS 
VALOR lOl.AL: USI i8.5~?·J~0,0p 
lJALOR A DESEMBOLSAR: USI 9.4~J.9J7,6J 1 COMMITMEN1 FEE': 0.500 Z A.A. . 
c:i:R11i;1ê:i\õ(;;---------:~;-;<;;;s;~:;3·"Rf=:u1si·ri~[)() ··;:;;-·-0;:;-·:· 110 -·-- - ······--··. ··-. ··> - , 

DlêVEDOil: iii:'")E FEI~IlOVJAIHA FFPI:I!AI. H.A.IHTGA 
CREDOR OU LIDFR: l.LOYDS BANK PLC.-N.Y.-LUA 
VAL<>R l'O'JAL.: . t.I!J!6 52"555h000y0~ 
''ALOR A DESEMBO' SAR: US5 1.288.246.88 1 COMMI1MENT FEE,: 0.625 Z A.A. 
crR11 r-r cÃoõ~--- ··--·--·-·--·---;:t:t0i027 -R"t:Eís:rtíÃoo--i:;:;-0-;:··;··r;_\ 

-DEVE00R: MINAS DA BERRA GERAL S .. A. 
CREDOR OU LIDER: DAI ICHl KANGIO BANK LIO. 
~ALOR TOTAL: · ... UB5 . . 1.808.9@0,@0 
·~ALOR A DESE~ILIOI ~;M:. Uf.)!b .. aB. 7~'~'• ~o:!. 
r-:~~~1~!~~~~:~--~~~ ~_:·"······-•-~:: ~~~--:-~ .. A:.~ .. .: .• ,---·- .. _ .... : ..... ·-·-·-····· .... :. 
CERTIFICADO: 111010~7 REGISriiADO EM 01 • 81 
DEVEDOR: MINAS DA SERRA qERAL B._A. 
CREDOR OU LIDER: L.ON!:l-·TERM CREDIT UANI< OF JAPAN l..lll.-TIIA 
VAI Oll TQ"l AU IIS~IO 'i' e· 1 .. 'i'~i~:·. 0e· 
VA(OR A DESEMBOLSAR: US5 1?.377,76 
'COM!1ITMENT HT. '-::• "-~'i00 % A.A. 

~--··~-~-----·-··-.--·-·---·-----·---·-·-·- --·----·-----·-------.. -~ .. --.,.·-·-··-----~--·-· .. ·---·-- --·--·-. -·-- -· -- --·--
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CERTIFICADO: 11101027 REGISTRADO EM 01 • Oi 
DEVEDoR: MINAS DA SERRA GERAL S- A. 
CREDOR OU LIDER: BANK DF TOKYO lRUSl CO.-EUA 
VALOR TOTAL: USi 901.950,00 
~ALOR A DESEMBO~BAR: USI 19.377,76 

COMMITHENT-FEE • 0.500 Z A.A. - ----~- ---·---·--·----·---~---·-------------------·--..---··--~---· ---- ·--~--.-.- ·-·--· 
CERTIFICADO: 12100054 REGISTRADO EM 09 • 79 . 
DEVEDoR: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MIN. DA ECONOMIA, F 
CREDOR OU LIDER: INTL. BANK FOR RECONSlRUCTION ANO DEVELOPMENI BIRil 
VALOR TOTAL: , USI 110.000:000,00 
\tALO R A Di!:SEMB <ll,SAR : U~l$ 2. l. 3<J. ~~6!cí, 0~> 

COMMITMENT FEE : 0.750 Z A.A. 
-------·---·-------~~--·--·---.a.-----·-··----------,..;.·,,,;__. ____ -;.. ..... _______ ·--·-·------·--~-""·-··---·- . ........ -~ "- -. --· . ···-·-··· 
CERTIFICADo; 12100058 REGlSTRADO EM 02 • 84. . 
DEVE'OOR: • RFf1 .... 11IN.DA li~RlDACAO· .. CODE'VASF 
fR.EDOR OU LIDE R: INTL. BANK FOR RECONS I R LI CTI ON AND DFVI.'I .. Onii::NT H JP D 

LOR TOTAL: USI 7~700.000,00 . 
~ALOR A DESEMBO~SAR: USI 211.901,26 

COMMITMENT FEE : 0.750 Z A.A. -------·---------------.---- .....,..~----·-·-----~------------··· ----~------- -··--·----- """': ..... ·-··· ·-:-.·· -··_·- .... , 
CERTIFICADO: 12100071 REGISTRADO EM 08 • 80 
DEVEDOR: NFU-MIN.D()S lRANSPORTFS· .. EBTU 
CREDOR OU L. I DER: lNTL. Bf>NI< FOfl RECONSTfWCTION AND DFVEI. OP ~11:' tn IJ lfl [) 
VAL Ofl TOTAL: liS~r, l.~i<J .. 000. 00~) ,. 00 
~ALOR A DESEMUO~SAR: USI 26.863.814,31 

COMMITMENT FEE : 0.750 Z A.A. --------------------·-------------.-----------...,...·----··------·-·---·······--..----···-··--,.--- ., ....... __ .. --
CERTIFICADO: 1~~100~>77 REGlf.iTfiADO U1 . 1l. • f)0 . . . . 
DEVEDoR: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
CREDOR OU LIPER: INTL. BANK. FOR RECONSTNUCTION AND DEVELOf'M[Nl BIRD 
VALOR TOTAL: USI 63.000.000,00 
\tALOR A DESEMBOl,SAR: USI 70::!. 480, f:l:l. 

COMMITMENT FEE : 0.750 Z .A.A. 
----------------~·----·--·--·---~----------------------»-----------------,----------.. ---- ·······-·····---~-

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Fl~l?IV~Q(\~El'!'f<l f;XTEIH'IO P;lnn.iiTRA[~O N\) ll0NCO CIJ:HI~At ... , , . ,. 
OflRA~oEa LOM ~ALDO A LE~LMUOL~AR l LOMMIIML.Nl ~l[ fREVI~In 
*M~~M~**MM*~**MM*X**W~MV~M*~X~-~~NMM~t(~~MMNMM#MH~MM*HXMXHt!~M~~X~~~PXX~* 

CERTIFICADO: 12100087 REGISTRADO EM 0~~~ f:ll 
DEVEDOR: REPUBLICA fEDERATIVA DO BRASIL MlN. DA ECONOMIA, r 
CREDOR OU LIDER: JNTL. BANK FOR RECONSlRUCTION ANO DEVLL.OI'MI'Nf Hlftll 
VALOR TOTAL: UB$ 56.000.000,00 
UALOR A DEBEMUOL,SAR: US$ 5.Uf:l7.109,90 
'COMMITMENl' FEE : 0.750 Z A.A • 

.. ~··~·-··-·~-------·---·---·-----~-..... ---·-~·--.... ~---------- ···-;· ~-·-·---- .. ·····--- -:----·-- --~-·-·.·- -- ... _~····· 

BIIW 

B l J! P 

- ·---- ·------- ·--·- ... ·-··- ·-·--·------·--~-_.,.,.. ---'-·- ·--~- ·- .......... __ --· ·- .;..._,-·--- ·-···--· .. ·- ·- -- ... ... .. .. . 
CER'IIFJCADO: 12100117 ~EGISTRADO EM 03 • f:l2 . 
DEVEDOR: RFB-MIN.DA FAZENDA-UACEN 
c.R El:.:t0>~,~R ·r·<O>!l.JALI .. · ~ Df:' R: I NTL. BANI< FOil RE:CONS TR UCTI ON AND DEVFI.. OP i·tl: N l r-' ,. 11!3$ 13.000.00«•,0.0 
';t·\l.OR A DEBEMliOISArl: I.Jf:il , l .. 0U?.009,l.!l 

COMI1ITMEN1 FE:E ': 0.7!'i0 ·z A.A. -

ElJ rw 

----·--------~-----··------~---~~-------·--Ho-;••----···-----·-·-~"-••o--·-··~-"7·•~· 
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CERTIFICADO: 
DEVEDOR: 

121001~7 REGISlRADO EM 08 • 82 
RFB·-MIN.DA FAZENDA-·BACEN 

CREDOR OIJ LlDER: INTl... BANI< FOR RECONf>l ln.JCTION AND Dt:','U OPI·II III B lliD 
VALO!~ 'f <>TAL: ·• 
VALOR A DESEMOO!.SAR: 
'COMMITMENl' FEE•: 

IJSI 26.400.000,00 
IJS5 3.731.756,42 
0.750 /. A.A. 

~~---·--·---··----·--·---· ... -· .. ··--·-·-------··-·--------- -·-·-· ~-··- -----· --·----· ~ ........ __ ... '"'""'::~.--:_-;---- . 
CERTIFICADO: 1r,'i0013<1 REGISTIIADO U1 '09 • B;!. 
DEVEDOR• RFB-MIN.DA FAZENDA-BACEN 
CREDOR OU l..IDER: IN'fl... BANK FOR RECONS'fRUCTION ANO OE0El01'Ml:Nf BIRD 
VALOR lOlAL~ IJSI 42.700;000,00 
"ALOR A DESEMBOI BAR: IJ'>$ ii 0l ·f "i"'0 09 
}COMMITMENT FEE,: é:750 Z A.A. " ·····• ' 
------·----- -·-- ·-·-·---·------ ~ .. ·- ·-------·-·- -··-·- _____ ..,.. __ ... •-•- ·----- o•. >>o oo ooo Mo--~-----..,.·-- o·> o o o---- ·-•• ••~ o~G.O• 

ggn;bt~~AOO: , l.r-?.1.001"4 RFGlnlf!AD() EM 09 . B;?. . 
CRE!l<JR "'" LI!lE·R: CI:"IHRAIS ELS. BRAS .. S. A. E'L.EllWf:lllA!] vu JNTL. BANK FOR RECONBTRIJCTION ANO DEVELOPmtJI P.JJW 
VALOR TOTAL: UBI 102.700.000,00 
VALOR A DESEMBOLSAR: IJB$• 10.~58.~06,08 
'COMMITMENl FEE': 0 .. 750 /. A.A. 
-------·---·---L-·--······--·-·---·--·---------··----·---·-···-~ .. ·······-·---·---,--·~---·---·-··-···.,.·····------ --

,....'::RTIFICADO: l.2100J.a8 REGifHf!(\00 Et1 09 • f.l~-~ . .. . -· 
~EVEI)OR: RfB-MIN.DA FAZFNDA-BACEN 
CREDOR OIJ LIDER: INTL. BANK F()f! RECONSlRIJCTION ANil OLVELOPMlNf BIRD 
VALOR TOlAL: lfSI 26.400 .. 000,00 
1tê\JI~~h~M[J:~ffEI:1ggt,~AR: ~:~50 :::: A .. A .. L096.14B,D~! 
--------------------·----·-·-·-·-·----· .. ·------·-. ------· -- -····--·.·-----·-···----,.--------- ..... ·--··- ---~--- ......... ·-- -·-
CERTIFICADO: 121.00146 REGifJfRADO EM 03 . 03 
DEVEDOR: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MIN. DA ECONOMJAf r 
CREDOR OU LIDER: JNTL. BANK FOR REC()Nf31RIJCTI()N AND DEVELOf'MfNl B.r!ll 
VALOR TOTAl. : UBI 1~:;4, €•00. 000,00 
VALOR A DESEMBOL,BAR: US$ 15.69~.798,8? 
'COMMITMENT FEE : 0.750 Z A.A. ··-- -··-----·---------------.:.., ___ ~·---·----_:,..;._:: __ .. ~---~---- ---------~-·-·~ ..... -- ... ~.,.·---- .... ~- . -~-----·····. .. ..................... . 

[C)'E1 __ i_:RVEriJlFO'II~.·AOO: 12100154 ~EGIBTRADO EM 06 •· 83 
• RFB-MIN.DA FAZFNDA-BACEN 

CREDOR OIJ l..IDER: INTL. BANK FOR RECONDTRUCTION ANO DEVELOPMI:Nr BIRD 
VALOR TOTAL: US5 400.000.000,00 
'/ALOI! A DEBEMEJ<fl,BAR: US~o • 7.n:•;.J74,"1 

COMN ITMENT FEE , : 0. n;0 7. A. A. ' . 
--·----·-'"-·-------------------··---·~·- .. ·--· .. ·-H•O __ .. _.._ ____ .., __ , ___ ,,, .. H_O ____ ., ____ ...., .... ___ .. ~--·----- :- _,__ ... ,~ 

E:Ni:íiiíiQAi-if'::~TÕ i::i<"ri:RNÓ-Rii:lFstRAI>O NO ll()NCO _CCNTI~AL .. , .. . 
-OPERA;oEB LOM BALDO A DESEMBOLSAR E CONMilMENl FEE PREVlSln 
**~·~*****~·~~****•~~~**~*~*~-~~*X*X~~X~~~~X~XMX*X*«X~X~KKKM~~~lf~KXWMM* 
CERTIFICADO: 12100158 REGIBl'RADO EM 10 • 8" 
DEVEDOR: RFB-MIN. DA FAZENDA BANCO 00 BRASIL 
CREDOR OIJ LIDER: INTL. EJANK FOR REC()NSTRUCTION AND DE~EL()I'HLNl' EJIRD 
VALOR TOTAL: USI 352.000.000,00 
UALOR A DESEMBOL,BAR: USI 721.172,77 1 COMMITMENT FEE : 0.750 7. A.A. 
----------·--·-~-·----·--·- ____ .... .., ..... --·-·--·--·-·--- .. ·---·-.,.------···-------- ..,..._ .. --·-·-· ·- ............. ' " .......... .,.. .. 
CERTIFICADO: l.2100l59 REGISTRAD() EM 10 : 83 
Dt::VEDOil: RFiil·-·MlN.DA FA:ZENDA·-·llACEH 

/
Cf!EDOR OU l..IIlER: INTL .• BANI< FOFI RECON!3f1WCTION AIW Df:VFI. Ol'~íll11 lliFW 
VALOR TOTAL: IJS$ 303~000~000,00. 
UALOR A DESEMUOI..SAR: US$ 1,057.559,07 1 COMMITMEN1' FEE': 0.750•% A.A. 
~"·--~-·-----~~••w-------·--·--- .... ~---~ .... ---...-.••'=""-'-w-o••"-'-'w''" ""-''"'"" '" "' .,, __ , ""'' __ ., 

Bf:t5Jf>~;,1rJADO: ~f(~~&t~dARfTU>[{,\~?n/no BkA!~rf':'IMII~ .. llA rt Ol!<<i·il(l, r 
CR FilO R ()IJ LI DEI! : J N I' L. !I ANI( I' OH I~ ECONfJ HWCT l ON AND Dn1L l.Of'l·l LI li [I 1 fW 
VALOR TOlAL: USI 6~ .. 200.000,00 
'-'g~g~!l ~ME~ffEfJhlW·~4Afl' ~::~~i0 % A. A. ,1. <tó4. an • ;!ll 

CERTIFICADO: 
DEVE'DOil~ 
CREDOR OIJ LIDEf!:' 
ILALOil TOTAL: 
~LOR A DESEMOOLBAR: 

..:omH HII'JH FEE ': 

1~100165 REGiSTRADO EM 0l • 84 
GENlRAIS ELS .. BRAS. S .. A. ELETRCIBRAB 
INTL. BANK FOR RECONSTHUCTION AND DEVELOPI1LNI 
IJSI 250.600 .. 000,00 
Uf3% l7.86f.I.480,B5 
0 .. 7~i0 % A.A .. 

!llfW 
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---~- ·--------··· --~-----~---··~·· .. -·-~- ... - ......... , ________ ..,. ___ --- ... ····---- ·- .......... ·-·-· --·-··--··-- ----- .. 
CERTIFICADO: 
DEVE DOI<: 
CREDOR OU I..IDER: 
VALOR TOTAL.: 
UAL OR A DH;E~H.l O(,!'lAr< : 
~COMMITMENT FEE : 
'"···-·------------·---·----------·----~~--------···-· ............. --------- -- .. ~---····· ...... -- .. . 

Setembro de_1992 

!i .I PP 

CERliFICADO: 1?100167 REOISfRADO F~ 02 • 84 
DI::VCDOin IH'I'I.IIJLJCA I"EDE:IlAHVI\ DO BI~A!HI ~ll.N .. 1),~ U01!011Hl, I 
CREDOR OU LIDFR: lNT'l. .• llANK F'OR RECONST'In.JCTION 1\ND Dt:''l:l 01'1'11 IJI Dli'P 
VALOR lOTAI: USS 20.000.000,00 . 
~Al.OFI A DE:f:iHHIOl,SAR: US!I> 6 .. 4~;6.6l.8,H:I. 

COHMITMENT fEE : · 0.750 Z A .. A. 
cii:i!.r!riiÃõo, --·-···-----;: ;~ ~00í.74-·iirii1s1ii/.\o<i .. i~ i-i .,;: ~;·- ~--84 ·--- -:· 
DCVEDOI~: IHcPUDI...JCA F'F.DEHA'IIVA 1.!0 EII'A!:;J.I .. 1-111-l .. llfi I'.COil<dHA, r 
CREDOR OU LIDEfl:' INIL. BANK FOR I~ECOWiiHI.JCTION ANO DLVU.OPI·IUll lllPP 
VAL()Il TO'I'I\U UG-llo ~~Hi.0~l0.0e•C·, oq, 
VALO!! A DE:tiENBOI/itof!: I.IG$ - ~';.::JfH) .. ;',;?0, 47 
'COMMITMENl FEE : 0.7~0 Z A .. A. - ·-·~·-···· ·-·-·-· ··-·-· ~----~ ---·------------- ·-·----··-- ------·-----.. ---- -· ........... - ... . 
CERTIFlCADO:• 12100176 REOISIRAOO EM 10 • H4 
rvEDOR: RI::PUIH.JCA FEPERA'IlV!'l 1)0 IJIUllHI. fllN .. IVo l:'l!ll! toU10 ~: 
o, .. EDOII 01.1 UDEI1: INTI.... BANI< FOI! Hf.:CON!.>IIH.JC'flON AI") DEVUOf'l•íllll Ei.ll'l) 
VAI Oll TO TAU tH;$ 41:• .. 000 .. ~H:• e·, 00 
~Al.OR A DEBENBOI,BAI!: lJSi 2.4?6 .. 91~,01 

COfiMllMI...Nl FCI... : 0 .. 750 Z A.A. 

--- ---------···- ----·-·--·---;---------·---------:·--·-- ----- ... ----7" ... ····-~------·-----·- ---- ·: -: . 

-- .. ---·-·-··- ·-·--··-·----~----.. --... ...------ -- ----------..----... ~---.,-,,.. ............ _. ..... , __ -·--····· ·- ----·-···· ··--- -

gr;~~~i\r;,r;A[)(): 1 ~~ J ~Hil. a;~ R r:fil li I R 1\D() I M 0U . o:·; 
CREDOR ou LtllER: H~~ggr~~~E~~gf=9~~~a R? RfG~ll MlN .. on [(~()tiC)MJn, 
VAI 01< 'IO'IAL: IIH!I> . 4?.0:'i6 .. 4?1l,_,:J 
~nr· .. '<·>·MOI~IIAI·MI~ .. >.F1~F1~E~1J 1!_! 1! __ 1t.,E .•• _IAR: USI 12 .. 451 .. 460,9 4 

, _ l . .,;!:)0 % A .. A. 
······· ,., __ ,,. ....... -·""""'""''""''---···· 

Cl'RT H I CADO: 
1)1' Vl'..l.lOI~' 
CRI DOI~ OU LI DER: 
VM.OI' 'lOTAI..: 
VALOR A DEf:iENDOLBAR: 
'COMMITMENT FEE': 

J2109lQ5 RIGJSIRADO IM Jl .. B5 
l~r:.l'liiJIJCt, FTill'l·!l\'ll\111 l.lO IIPM:ll .. l·llll.. l>t• LI:Oi''d·íl(o, I 
lN !L. HANK rOR F?r::C:<H<!.i'llii.JC: I I ON 111~1> I! I' 1)1 l C' I' 1·11 iii li I I' r· 
lJ!;~r, t.,j .. ;Jo<? .. 00Ç:·~0<1 · · · 
t.,~i$ 2Et.~~I:J5.71~l,f!7 
~). 7::i0 Z A .. A .. 
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-· --·--·---····----·-------~----.. ~·--·-·---·----·-~--- -·············-·-·---·-· .......... _.-..... -., ..... ~--~- ···-·-·· _,, ..... . 
CFRTJTICI\DO: 
DE\Ir:\)01~: . 
CREDOR OU LIOER:•• 
VALO!~ TOl AI...: 
VALOR A OESEMUOL,SAR: 
'COMMJTMENT FEE : 
-·---~·-~----------•-••·-w~~----..,. •-•.-- -----••••-,••• -•-••-..- .. , •t••--•- -• ,,,,,,.,,,_,, ____ "'''''' .... .;.~••• .....;..,.. ,., ___ ·• .,., •·•• '" •• • ••_••:'_--:~~.;• 

CERTIFICADO: 12100188 REGISTRADO EH 12 • 85 
IKVEDOIH RF:PUf:ll..lCA FEPERATJ\IA DO BI<A!HL 11:UJ. tiA [C0ll011H>, I 
r:Rr:DOR OU l.WEIU JNTL .• IJANK FOfl RU:ONGTfHJCTION AND DEVFIOPMI:Ill !IJIID 
VALO!~ TOTAL: li!~!\. :2.000.0e•<:•,0e• 
~ALOR A DEBEMUO~SAR: USi 278.762,91 

COMMITMENT FEE : 0.750 % A.A. 

CER n FICADO: 
DI': VE POI~ : ~ 
CIIEDOR OU l.IDER• 
VAI. OR TOTAl..: 
Vr.L.Ofl A DU:lHHH)t,-SAII: 
'CO~U1ITMENT ·FEC : 

·----··--·-- -·~----·--~---.._...,,._,,,~-...---.-.-·----~·------- --·-·---·-·----· ... ···--:-":"'' ___ ------······----···· ·- ... ~ -~--- -~ 

--···---·-·-------·--·--·-·-·----.----"'"'--·---·----------- .............. _...... •... ___ -.----·---·--· ·····-··~---·····-·- ·--~---- ----- -·--·-- ··- ···--·----
i·.i~LÍJ~IlbAHU~'f(> i."X1Eiii~6-iíLGJ!:II<ADO NO qANCO cr.l:llllAI .. , -. -~- .·. ... .·· ... 
OPERAçBES COM SALDO A DLSEMUOLSAR ~ COMMIIMLNT •El I'RlVlGI0 
*~~X~*~~~*~~~X~X~X*WMXM*MM~~*****~M*tCXX**«~XXHMXM~MXHXM*XX~~~~X)fVM~X)!XH 
CERTIFICADO: 12100196 REGIST.NAI>O EM 10 • 8~ 
D~VEDOR: · RCPUBLICA FEDLRAlJVA DO BRASIL MJN. DA LCONQMJA, 1· 
CREDOR OU L. I DER: JNTL ~ IJANI< FOR RI'::CON[llRI.ICliON AND DFVFLOI'i·IUH ElliW 
VAI. O I~ TOTAL: !IS$ ~i~i .000. 000,00 
VALOR A DESEMDOI SAR: USi _ 46.349.855,64 
~COMMITMENT FEE~: 0.750 % A.A. 
-- .. ·-----·--·----------.-----------~--~--·-----·-------:--···:- ···-r-.•~--·~ --.·._-·-;·-,-·-·-········ ... ··.·· ..... -~···-- ·-· ·-. 
CERTlFICADO: 1?100197 REGISTRADO EM 10 • U6 
DEVEDOI~: IH::PUBI...ICA FI'::I>I'::I~ATIVA l.)(.l FmASll l11N. DA ECONOWIA, I 
CREDOR ()I.J L.. I DER : I NH.... ll ANI( FOR RECONf:i liH.JCTJ: ON AND Dr VLI 01' til IJ I Ell. H ll 
VALOR TOTAL: US5 29.000.000,00 
VALOR A DEf.>EI1B(lLSAR: US~i 14.0,~6-~i'/6,40 
'COMMITMCNI rrr•: 0.750% A.A • ..... ~ ·-·-- --- -·-·-....__--·~ .. -- ·---~ ... ---~---""-:-"ê"----~- .. ~·- ~--~·~· --.---; .. ··· ·~ -·· -'. 
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~·''''•'-•''''""''' ,,,,_, __ --------.... ----·-·"!:.,_..,.__~---:--~'L'-"'f""''..-_.,.,.,,_,,.,,,_,, ":"'·'''''-•••---·--· _,,,,,,, '' '' ''' oo -•-••· ·, .,-,_, 

CEPTIFICA[)Q: i~!H)(~;.!(~{, fiHlli>TfUü)O n1 v)'i • f.l7 ·-~· ~--- · 
f)[VFDOI~: . I<FPIJEILICA I·TDI::RidJvr, DO llHASII. tiHI.. DA FCONOI-IJA, r 
CREDOR OU L tDE R : I N T L. !I t-iNI< fOfl fi ECOWi lfWC 1 I ON AND DI:: Vf L Of' 1·11: tJ 1 !lllW 
VALOR lOlAL: US! l22.000.0j0,00 
VALOR A DESEMBOLSAR: US5 83.923.771,31 
'COMMITMENT FEE': 0.750 Z A.A. 

- ··- ·-· -- --· ·- ··---- ........ _ --·--., •• '""<'-~-- ~-- ____ _, __ --"""'_.,... ·--------·- --· ~- -- --~ -·;·· -,,;,· •• :.·:-:: :·· .,. -·- _ ... ~-- ••• ·- -:-·".:'":;-:-_---: .• :~ •. - .••.• _ ''õ:_~-:-~·=-;~· ·-· ... 
CERliF"ICADO: 12100207 REGIS1R~0b EA 09 • ~7 ..... -
DI:""VC:DOI~: . I<El'UEJLICA FI:DFf~ATlVI'l DO 11HAi3JL Mlf-1. DA r.t:OI·l011"1A, r 
CREDOR OU LWER: lNTL. BANI< ·f'Ofl RECON~iffiUCllON 1\ND DEVELOPriUIT fllfW 
VALO!< l"Ol"AL: liS5 74.~00.000,00 . . 
~~Õgr\âttf~\WE~~gt,~AR: w:~~; 0 .X J>.. A. 3. Moí. 214, ;ó 
-~ ··~---·---··---·-·---···---·-----·--··-.----- -"'"'"··-----~---·~-:-" -·~:;· ··-~ --~· -:.~; ·-:'""" ••• ·-- ...... ~: -~~···-· ••. _ .. __ .. 7 ·r·_ ... ,._., .• :"~-·:·:·---~~--;~ 

LI11?IVI,Q0~~Hp O ~.XTtí\I~Ó~RqHillRA~?O Nq _lfA,NC~> CI;JHPAI : :·, , . ,, . 
Of I.RAç.oL,, COM ,.,1\L[)Q 1\ DL .. >L~IBOl.<.>Af< L LOIIilllhLNf ru .. f fiCVL>ll• 
H~~*~*~~~~****~XX~XXXXX*********~~~tiXMXt!XX*~KM*)!XXXM*X*K*XXXM~~~X~~~WM~ 
CERliFICADO: 1?100208 REGIS.fRADO EM 09 • 87 
Dl:Vi:DOI~: I~EPUBLJCA FEDI:RA"f lUA DO BI~ASIL riJN. DA EI:OlJOIHAj r CREDOR OU LIDE::R: lNTL .. IJANI< FOR IIECON~ilfWCTION AND [)FVrLOf'~H·Nf fi. FII• 
W>l OH TO"! AI. : Ui:l~l. 5~'õ .. 000 .. 000, 00 .. 
VAIOII A DESEMBOLSAII: US9i 4L70ó.49i.~';;:.~ 
'!:oMMJl"MENl" FEE'~ 0.750 Z A .. A. 

••• "" '• """"'-·---------•-.•-- ·--~··-• .... "''"'''"''"--•m~••-••~••·---..-~~·,.-_••·-••• -··-•••--·•••• •- -• ••• •-
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12100209 REGISlRAOD fM 10 • 87 
HEI'Uili.JCA I'TI.W"I<AI JW, DO BRA~'JI MHI.. DA I:COI!OI·ITA, I 
lNTL. BANI( f'Of? f?U:otm'TIHJC'IION AND PI W1 4Dnllllf FI IIII' 
tn;~. ... tJ0 .. ~Hie• .. ÇH10,..00 ... 
USI 39.010.U13,03 
0.7~õ0 :::: A.A. 

••• • '* ,,,, ••·••-•- •- ·---·--•w'""'"''''''''-''"'"•••--o ..... --·-·---- _.._......--~---ww....._,. .. ,,. """•••• •·•,•••·· ..• •-·•••••- •·• •••••· .,, .. , •• , • • 

Clfllli"'ICADO: 
DF'VLDOI~ '-
CREDOR OU l.IDFR: 
Vtll. O I~ T<)'f AL: 
''ALOR A DESEMBOl,SAR: 
~COMMI 1 ME.Nl F'EL : 

··- ····- ________ ,,_ ---- ,._.._. ___ "' ·-~'':' ·-·---....,----------:---~-----~-------,·~- ·- -·-···-----· .... -------- .. ··------. -· 
12100211 REGISIRADD. [M 10 • 07 
RFPLIBL.ICA fEilti~AT.lVI\ DO BRA!;!I. I·IHI. [)(; I.'COIW11ll\, I 
HHL... BANI( roR F?ECOIIGTIM.JI.:TlON 1\ND Dl"'.'/1. OT'i·il iii fllPI' 
tlfi~l, !)~ .. 000 .. 000~-0-0 - -
USI 41.363.4~7,17 
0.7~'i0 :::: A.A. --·- -·-·-·----~·---- ·--- --···-·----~·-·--···-~--.,..---':""'"'-"'''~----~ .. --···· ··--·--·~-··-- -- ·-·-···- ··~ ... 
12100212 REGISlf?ADO EM 10 • 87 
RFPUDL.ICA FI::.IW:I~(d IV(, DO I'!IU\!·;u tlHI.. DI\ F.!'OI·'(-'1-iJ(,, r 
lNTL. BANK FOit RECOWi"TIWCTION ANil t>rVHOf'hl !-ii I< JJ•P 
US$ 4:?" 000., 00Q,, 00 
LJG!~ ~li~29~~021.T27 
0. ?::,Q, i. A. A. ·-·-·--------·-----------·-----.------·-- _________ .,. ______ ..:. ______ ______ :,:-..., .. ,,, ______ .;:.. .. . ---~. 

12100224 REGISTRADO EM 0~ • é8 
GOVEimO DO Ln-i ADO DE GO I AS 
BANCO INTERAME~lCANO OE DES. 
ll~l~li 7:~ .. ~~H2 .. 3t;?~jB. 
USi 58 .. 673.923,29 
j_ .. :2~:;0 :Y.. A .. A .. 

... ______ ,_ ····--- .. --~-·-··----------~- -----~ ---·-····----... ---·--·-··· .... -··- ·-·-·-·-- •.. ·--···· ··-······· ..... --·--·· ..... 
12100227 F?EGISlf?ADO E:M 06 • 88 
I<E.I'l.llll.ICA FU>F'RATIVI\ 1:>0 BI~ASII.. MII·L. D.~ I:COilOiii.A, r 
BANCO INTERI\MFRIC:ANO DE DES. 
ll!3~1i o::l .. 9:7i0"71~:~r!:i7 
US! 3.139.773,40 
j, • ~~~:i0 % A .. A .. -·-----·-·-· -·~-·-.. ·------- ·-~----- .... ·-·-.----·----------~------- ..... ,....._ .. ________ , __ ,_, ...... ·- ...-- .... -..... ·- .... 

CERTIFICADO: 12100228 ~EGISTRADQ FM 07 • 88 
DEVEDOR: RLI'UilLICA FT.DERATIVI\ DO BI~A!;II 11HL DI; LCOH<Hll (,, r 
Cf?[DOF< 01.1 LIDE:"R: INTI.... !lANK FOR RECONC>TFWCI ION 1\ND DLVLI üli·i!IJJ flli!P 
VALOR JOTA!..: 11~1~, - 5:?.700.0,0(<,00 
VALOR A DESFMDOLSAR: USI - 773.077,9~ 
'COMIUTM[N'I fi..E ': ~.7:'õ0 :::: A.A. • ' 
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ENtiiüi5~HtNfõ tXTERNO REGISTRADO NO BANCO CFNIRAI 
OPERAçiES COM BALDO A DESEMBOLSAR E 'COMMl'IMLNI fEL' PnEVISIA .. 
-M~X~~~-~*X*X******XX~~**MKM~**K*X~MXX~K~*XMXH***XH~MMXXM***~~~~XK~~~W~~~ 
CERTIFICADO: 1?100232 REGISTRADO EM 08 • 88 
DEVEDOR: REPLIBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MIN. DA SAUDL 
CREDOR OU LlDER: INJ'l ... BANI( FOR RECONSHWCTJON ANO DFVFLOPrir·rn Bll11' 
VALOR TO'JAL: l1S5 109.000.000,00 
VALOR A DESEMBOLSAR: US$ 58.915.828,90 
'COMMITMENT FEE': 0.750 Z A.A. 

-- ·-·-- -----··---·-·-·------.... ~-'l"'"""--···-··-·-···-···-···--·.,.-···· ·-·------····~--···--. -:,--_--- -·- ,----- .. ····.": -~ -.. 
CERTIFICADO: 
DE'VCDOil: 
CR [DOR 01.1 LI DER: 
V{\1 01~ l()'J AI..: 
lJAL.OR A DESEMBOLSAn: 
'COMMllMENT FEE'• 

12100235 REGISTRADO EM li • 118 
Rr8 MIN. DA FAZENDA BANCO DO DRASII. 
INTL. BANK FOR RECONSIRUCriON ANO ()fVII.O~M~IJI 
w::~1; • l 95.e.0<~.e0q,,0e 
I.JSI 137.015.244,7:1 
0 .. 7~:00 i.: A.A. 

······- -· -·-------·--------·---- .... ---·----··---·--·--~· ..... ·.---.-... , ... - ........... _....... . . ................ ·-··--.. ··--·- ·- -

CERTIFlCADO: 1?100236 R[GTSIRA00 EM 01 • 89 
DFVE'DOil: CAIXA ECON0111CA FEDJ:Ilrd 

Bllil' 

CREDOR OU LIDER: lNTl .... BANI( FOFI R[C()N[)Hn.JCTION AND nr·:vrLOF'rlfiJI f!ll'l.' 
VALOR TO"I A L: llli~h -~80 .. e•0>l. e,,)q,, lf) 
VALOR A DESEMBOLSAR: I.JSI 59.219.064,~9 
'COMMITMENl FEE': 0.75>l Z A.A. 
r:ERrif=icÃõõ-;--------·7---i·si0023FRii:r:iis:iiiÀii<í-E:j:T'04'--,~--fi9·-· ·-·-- ··---.-c-.,. -· - ·-· - · 
DI:J.l.FDOil: CttlXA ECONOMICA FEDER,~! 
Cf )OR 01.1 I..IDC:R: TNTL.. BANI< FOfl RFGONSlfil.lln-TON 1\ND Dl"','f I<H'J·IJ IJf fll PI.• 
VALOR 101At.: US5 . 175.000.000,00 
ltê~g~r~HPf/r:E~~W·~Arl= W!~~';e z Á .. l't.7U9 .. 42:r,n·t 
-•··--···--·---·-·-·-·----·----------------~----·-~··-·--:-·:-:-·- •··,.·~ -:··:·--· .. •·-·e '''- •- ·- .. ~--·-·"· '·-••• '., 
CERTIFICADO: 
DFV[J)()R: 
CRF[)()R OU L I!)[ R: 
VALOil TOTAL: 
VALOR A DESEMUOI .. SAR: 
'COMMJTMENT FEE': 

12100241 REGISTRADO EM 07 • 89 
IH:I'I.II'Il .. JCA FEDI'IIA'IJ.V,~ 1..10 l.!llA!lll.. HII~ .. Dr, Hf<Ul'i. 
TNTl ... E!ANI< FOII RECONf.:IFWCIION AND DE"Vr::LOI'i"íll~! 
li!J!o · · 99. 00'r. 000, e·0 
I.JSI 48 .. 439.681,47 
e .. ;:>e· z r,;A. 

"M»••-- ,_, __ ... .,..,._ ........ , _____ ,...... _____ ...,_,..,_, __ ~--·--::""-'-~-"<"--'-0'"""--.--- , _____ , ..... ""''"'•·-·---:--- ......... .,, _,,,' 
CERTlf"ICI\DO: t;•t()~";4_? REfHf:i'IRADO Et·l U. • f.!9 , 

B 1 PI) 

DE:'JEDOil: 
CREDOII OU LIDn~: 

IH.Pl.ll.ll..lCA F'EDERATJW, DO lli~A!õil. m.J·I.. DA EDIICI'\CI\0 E 
JNII... BANI( FOI~ RECONSTRI.JCTION ANP DEVEI.OI'rll lil FIJin• 

VALOR TOTAL: 
VALOR A DESEMBOlSAR: 
'COMMilMCNI FEE': 

liSI 23.500.000,00 
I.JSI 287,00 
0 .. 750 i.: A .. A. 

-~ ·- -- ... ·-"··-·--·----· -·---····--·-.,..,..,!'-'.---~·--...,.--:·--::rc~·-;--·-.._--- .... - ... _ .. _ .. -.,-- --·-·-·--·- -·-.. ~ · ·_· .. __ ... .., ·- ... · •, 
CERTIFICA[)~: 1:'100244 REGISTRADO EM 09 • 09 
DEVEDOR' GOVERNO. DO DIBTRJIO FEDERAL 
CREDOR OU I..IDER: BANCO, 1Nl'EI~ANI:I<lCAN0 0 1H: DF.:G .. 
VALO!~ TO'f'AL: W>!l, Ue•.0li)0 .. 00<1, 0>) 

-_,_, ___ _ 

~~~Lg~IfMg~vEr~g~~An:_~~~SI z A.l\?0.000.000.00 _'}-LI ______________________ ~...;.:;:;... __ .. __________________ , .. , ....................... _ ................. - ............... ·- ....... .. 

Et ::.;b\~1~ ~A() O: ~FI\ '*gi~: t~~li[nt~-~r;z r~\,gi~oi' oh VA 
CREDOR 01.1 l .. ID[R: flANCO INTERAMERICANO [)[ DF.:S. 
~'r• I OR Hn A L: usq-, . ~:;~'; .. 600 .. 0e:0, e·€· 
VAl OR A DESEMBOI,SAfl: lm!b 49. !':il. 4. 444, '!4 
'COMMilMFNT EEE-: 0.750 % A .. A . 

.... ... ... ·-----·--·- ·--·--·--·--- ..... , .. _·-·-----~·----r._.,_ .. , ... ,.,.. .......... ,. ... , ...... ~·-·~ ... ·~ ..... ..... '' 
cun I n Cf'lDO: 
l)l" ~I[ DOI<: 
CREDOR OU l..lDEf~: 
VALO!\' ·r OTAL:. 
VAlOR A [)[SEMBOl .. SAR: 
'COMI-liHli:NT FEE·': 

12100246 REGISTRADO EM 03 • 90 
Rlll MJN. DA fA7CNDA BANrO DO BRASil. 
1 NIL ... BANI( FOII FlEC:ON~iTIWC:.ll()N ANO ()[VLI Ol'rlf tH B 1111.1 
11~~~1; 47 .. 000 .. 0~}8•,.00 
lJ~i~i 42h147 .. 456r79 
0.n;') % A.A .. 



Setembro de 1992 

CE: !I TI r· .T Cl\flO: 
nr. v r. DOI~:: 
C !I U)()R 0\1 I. :1 DL I~ : 
VAI. o r: 'I O I M. :: 
W\1 <'H A DF fi! ~lllOI.,!.>o~l? :: 
'COJ·Ii"iJHi[i'!l r\'.1 :: 

C r: 1<"1 lF' I CADO: 
\.)\' \'\:'DOI~:: 
CTH'DOH OU \. l DLf:: 
VAI. O I~ H'l AI.:: •• 
VALOR A DLSf t·\1'01. ~:,~r::: 
'COI·\11!TI11.'H'I FEL':: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

~---.. -·-·····-···-··-·- ......... ·- . .,...__....., .. ______ ·---·--···---·--·~----- ·-- .. 

P·:I?T Ir ll.:o'ol.lO! 
"VLDN:: 

CHI'.:l'•,ll·: OU I. H•UI:: 
Vtd N' 'I O r o'd. :: 
"•~l..OI: A DE~;[ ~lf!OU;M:: 
'coJ·ítín t\l::.r·n r r r '= 

CF'TITli"'JCAJ')(\:: 
nr. v r: uo1n · 
Cllt::DOII OU l JD!)1:: 
Vo<H 01< T<n !H.:: 
V,~l (\11 A Dc::r:MBOI..L>M:: 
'C0~\11J H\Dl'l F L[ ':: 

''',) I ... 

f.' () " 

Quarta-feira 30 7845 



7846 Quarta-feira 30 DIÁRIO DOC{)~GRE!!~O 1-!ACIONAL (Seç~o !l) 

"' "' '' "--'U---"tt" _n- '"'"'"~-~'-''''--"''"'O ''' '''""'-"••·----··---·~--~~~-""''' O• ~" '" ..... - -· '' 

....... -.~~---- ............... ·---- ---- .... -- -----~---····· -· ------ ------·-·· ........ . 
CEI! llFlCADO: 
L> E Vl:POil :: 
I:REDOI! 01.1 l.lDUI: 
Vl\1.01{ TOTAL: 
UAl.O~ A llFSFMIIOL!iAH: 
'rOMMil'MLNl .rrr•: 

r:r-:1'1 H'lC!\D(): 
PI-: Vl:llol~ :: 
CRL[)OR OU L l L'Lit' 
W\1. O I< Hn 1\1. : 
''ALOH A DEGEMUOI,SARI 
"COi'íi'illlii.':J~·I ILL : 

-

ló 

'--- ----~------------~-- ... -.---·-·-··-····· ·--.-- ------·- -·····-·- .. - - -- -- .. ,. -- .. -- ..... 
CLRllF'lCAL'O: 22100007 RFGISTPAn•> CM 0~ -.. O!i 

Setembro de I~ 

Dl.\-'LDOI>:: UOVE:I~I·W DO n::TfJ!){) DL !:;(\!) 1'1\lJI O ·GI.I'I-'.PI u-:l(d"' 
CRUlOR (!I.II·.H'f:l~:: JNTI.. .. llo~f~l( FOH f<ECON!.illn.JCIHlN MH! 1>[' .. 1J:IOI'i'íl'ill 
VALOR TOlAL: IJS~ • 5~.500.000,00 
\11\l ()R A DI'GI'.'NfiOL,'';o.)J::: Uli!L !) .. 4/IS' .. lt.:','.'í 
'COMMilMLNT rrt :: 0 .. 750 % ~.A .. 
ó:rii ;·;r:Ãiiõ·;-· ·-·-- --- .. -;:;:;100<~0?- R'1: n-l;·;:i ri ~i;,:> i.·i-1 ·0;;· :. · 117 
DEVFPOI~: PI\I"TrJ'IIIIl()-- !'M I'AUl;t) !lf:'('i':i': i f1i'l f• Dr.: f JH(ii1( o';': 
CREDOR 01.1 l.lDER: flANCO INTERAHERICANO DE DES. 
VAI. 011 '1'()'1 1\1..: I.IB$ B0. 470 .. '?1'1::;, '16 
VALOR A DI'SfMilOLGAR: I.IG5 16 .. 735.~71,78 
'COMMITMCNl fE('I 1 .. ?50% A.A. 



-Setembro de 1992 . .. . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

~·· ......................... _. ___________ , ... _____ _. _________ .,..,..;;_.,... ____ -·-· -- ............... ·-- ... ·-·· . ·--· .......... · ..... ,. -
CFI!TIFICADO: 
DFVFDOF: ~ 
""'-FDOfl 01.1 LIDE fi: 
f :r .OF: ·r O ·r AI. ~ 
"AI. O!< A ['ESHIIIOI,BI-\Il: 
'cor1r·tJT~tLNJ r Et::: :: 

CERTIFICI\OO: 
DCVEDOI~:: 
CI~FDOR OU I IDFR '-· 
liA I. O I~ ·r O I AI..' 
UAI.OR A DESFMfiOLBAR:: 
'COI1~ti TME.NT F ET ': ·-··--.. ··---·- -----·--··----"""·-- -·---- ·---- ............ _ ..................... ·- -- .... -·--·-· -- ·--··- ........ -~ ··-···-· ·-·- ......... .. 

-- ·-· ----- -· --- .... _. ·--··-·- .............. --·- .... _- --'- .... -. ..;..;;... ·- ,_., _____ .. _ -- -·-· ......... ·- ... ------ .. 

CFf:TlTlCADO: C!1.1.<?04~)~:·; RFUHili1ADO LM 0b " 71 
DF'VI:.POI'!:: C lA- H1 D .. DLI r:t) 111NI"'I H I\ 
CIIED!H~ OU I. IDEfl: .JFU~IONT SCIINI: li! I::' li S .. A .. 
~'ALOR TOTAl .. : F F ~](;,~) .. ~:·!I e·, ú~:· 
~(~10. 1<11 11.111 A1 •11~ .. '.·,S!1JE 1t_J 1\._!_I~:.'.'•~-JAR: FF ll .. 600,!i0 

- , , 0" :l00 % A" A .. 
.. ,,.,,,_, ____ , __ • __ ..._..;_,_, __ ,, __ ,_ •· -·-~ • .....-... ·-·---.-·--•.;";_.,. """-'"'r• •• -·-"· •••·•~ ,.,._ ....... • 

' ··~··"·---····--·---.. ----·-""· -- ·-. ·-·- -·-·-··~··-_....., ... _ ................... ···- --- ..... _ ·--· . -· .. 

Quarta-feira 30 7847-, 

,, 11'1." 



· 7848 Quarta-feira 30 

f.TP rJ r .1 Cl\l.lO: 
DI::' VI: DOI~:: 
CRt:'DOI~ OU I.JDER: 
Vo<\I.Oil ·r OTAL : 
VAI. O I~ ;~ Dl.!3E: t-lf.!OI.f.io~ll:: 
'COH!HH1LIH i"[[.': 

CFPTlt'ICADO: 
DE IJ[ DOI~ :: 
CHFI.HlH 011 l.l[)Efl: 
~101' 'f()H'ol..: 
, ~I or~ (\ (JJ::fH: l)r]OI,!'I'il': 

L0!·1hJ r ~1LN r r 1::.1. :: 

CFFI TI r:· J C o!:\ LI(): 
DEVF POR:: 
CfH"POR •:'1.1 LHH"'ll: 
VAI. OR ·r O I (\1.: 
)!I)L8f). A !JI:SEf:li.IOI,~!M~:: 

LOtdi.lrfll..Nr I f:..L .. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

"" ·-- -- ri• ,_,. ''' ''' ... ·-·O'' 0'- ... "' '"'''''o 0 '·-- -O-·- ' -· o~ riO - ··~·- ,,..._.:.A---~· O O O >.- >' 

,_, ............. , ___ .,_ --·--- ...... . 
("'I?T l F' .lCto!'O:: 

. Vt:'POR:: 
r: r-: r Por: ou r J 1'1 r·' 
v r, I o1: ·r(' 1 111 :: 
V!•l. ('" ,,, DU:t'tíf!<•Lf.;,w:: 
'!'N11H ll·íl·l·!"l I CC':: 

Setembro de 1992 

p 1 p 1' 

n .11 · 1 • 

ll ! lf 'I r 



Setembro de 1222 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

... ~-... ·--- -~·------ .... ·-~-----·----"-'-----.-··· .. -- .,_._,.. ···---~-..-·----~---~-- ~ ........ , ~ .. . 
~';;~J0(H?:i.l. ·FiLf:lJf:>TilADO rt'í JO .. f..!'? 
UO','F:PNO DO r~;TADO DO 1'{1PrJIJIJ 
lN TI ... BANI< FOI! RF.CONé>TIWC IJ~'P 
t.J!:l~l j_00.000 .. 000j00 
US! 84.50~ .. 824,61 
0 .. 7~~i~' 7.. A .. A .. 

Quarta-feira 30 ~ 7849 

- :--.:- __ . 

MW l)l ~'L! (\f'líl PI 

111W Pl"'.'f.I..OPI·íi UI f:ll'l'· 

---·---.- -=-··-- ... .----·-··-·-.· ··---------··---=· ·------- _.,,_ .... _..,_..,.._ ......... ,... ... _ ------ --:.~;-- __ , .... ·-········ -····· ' 

, ____________________________ ~--------~ .... -----··· -----~ .. ; . .;,_ . ..,:.._; ____________ .. _____ . ___ -~· ~ ·-·-······-··--··-- ... ' 

- ·-·--·---- --- ----· _____ .. ________ OH ooO .•• -~- • ..:... -~-~---------;.·,,·,.;-,<.·,,, .. -. -~ -M·-----~--'' ... - MMO ·-- ~ - ·- O- ' 



7850 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) . . . 

-~- ... ·-~ -~- .... -- ·-·-·----. ---~ ·-· ------·-- _., _,. ,._ •.···· ... ·-· .... , ________ . --- .. ~-- .. 
;;,!Hl()'l)0l l1F:Ul.'>li1!\DO J''i·! •Oó>':'i ... :ll1 
1-)(~HCO 0() i'! O!~ I)[ n 11': D<:· I.IIUJBll H .. 
fi MICO J:NTE11Ai·WH !TMI() J)l;· 1>1::~; .. 
w;•t; 1 vn .. :·;-1:'1 .ti:• O. t t 
lJS5 ~5~?27.16'1~::~1. 
:t .. ;:~~=,0 % A" A .. 

... . ··-~ ...... , ............. ···- .. ,~,.... -- ----- ··~ .......... _ .... ··- ·-------------- .... -;.. .... . . . ,. '' -- ... _ ,. .. ··-· . '" 
•:r::Jil'ITJ:C:,~t.)o: n::~t'h>0~li nnir~;·u~,.,D(' l:i1 ·0·1 .. n'>. 
I) E 'JE Di) R " t.: I 1\.. I:".I·IUWE J' II.: I\ J.:OC iH i loiG tH:Y !\ I :.; 1:1: i·! I r; 
CflF{)í'fl OU L.IDFfl: f!r\NCO INTEI1AJ-II·JIIC<~NO DE DE~; .. 
t.}(.,l. 01~ TOTt~.L:: UB:Ii ~:;9 .. :~~_;;:.~ .. :)U7, 6? 
'~•}l;~>R f! l)t::w:t\f,!QI.,'}M1:. l.l!.l~f:".' " . .'..Tta.~i?<.l, 1.1 

L<.!liHltii:Nl l"I:..L .. L.· .... oí> Z o1 .. >1 .. 
... ···········-··--·-··- -····-~~-..- ... _,__,__..,._"""'- "'"' ..• -----·--·~ .. _.j_._~---~·-•:.t'•_•--" --;-.··-

1!2100002 REUJ:DIRADO EM 03 :·ul 
i:IO')U~NO DO E!l'l roDO L•E IHH!\!:i GF.I~r:J!i 
ill'lNI.:O INTERt\i'if' I(ICMIO OE Ld::3 .. 
UH~& :F .. 149 .. W?O, !M 
1.JS~ 1- ~ 48] .. ,2!.L,~7. 
:t .... ·."0 ... A ... ~. 

n ;:!t Nl 0 vl 4 f1 E r; Ui r ift, D <'~o n 1 <Hl .. n 9 
('(\\ll''J''i·J() I)() l·'''"f'~J\1) J)l" ''['·<)<" f"FI''l'" J , .. '..: • • .. ,,l t·l ·. .. . I ! , .I . ( ~) .1 .. . I I . .. l 
fi!\NCO INlE!I!\i·llêR lCM~O llE DE::> .. 
''n~r, '/0 .. <J6:, .. n::J:Jt_ .. :~-·t~ 
I.J~)'fi 77 .. 2.-ii> .. fHl!, ?'9 
0 .. :.-~- ~-:i0 :r. .~ "{~" 

Setembro de 1992 



.Setembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m Quarta-ferra 30 . 7851 

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: 
Aureo Mello - Dario Pereira - Hydekel Freitas -

Josaphat Marinho - Onofre Quinan. -

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Sobre 
a mesa, mensagem que será lida pelo Sr. 1~" Secretário. 

É lida a seguinte 

MENSAGEM N• 111, DE 1992-CN 
(N• 619/92, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado 
da Economia, Fazenda e Planejamento, Previdência Social 
e do Trabalho e da Administração, o texto da Medida Provi
sória n"' 306, de 25 de setembro de 1992, que "Disciplina 
o pag~mento de vantag~D.s que menciona e dá outras proVi
dências ... 

Brasília, 28 de setembro de 1992. - F. Collor. 

E.M. n• 35$192-Conjunta 
Brasília, 23 de setembro de 1992 

Exq:lentíssimo Senhor Presidente da República, 
Propomos a V p_ssa Excel~nci~ o ~n§J;O projeto de Medida 

Provisória que tem por objetivo estabelecer: novos limites das 
vantagens, devidas às Carreira-s Auditoria do Tesouro Nacio
nal e Procuradoria da Fazenda Nacional, bem como aos Fiscais 
de Contribuições Pl'evidenciárias, além de dispor acerca do 
encaminhamento, ao Congresso Nacional, de Projeto de Lei 
que trata da transformação do atual Departamento da Receita 
Fede.ral em entidade autárquica de natureza especial, vincu
lada ao Ministério da Econõniia~ Fazenda e Planejamento. 

A primeira das medidas propostas faz-se necessária Visto 
que as referidas vantagens, criadas para o melhor desempelho 
da administração tributária, resultam do efetivo trabalho de 
fiscalização e arrecadação dos tributos e contribuições fede
rais, bem assim da cobrança da dívida ativa da União, sendo, 
portanto, vantagens pagas em função da produtividade, cujos 
valores são variáveis, mês a mês, não gUardando vinculação 
com o vencimento básico do servidor. 

Estas vantageÕs, relativas à natureza do trabalhO, indu- -
zem o incremento da arrecadação sem aumentar a carga fiscal 
e funcionam corilo Instrumento- gerencial de estímulo ao au
mento da produtividade e da eficácia das ações desempe
nhadas pelos órgãos arrecadadQs do Governo Federal. 

Dentro dessa orientação, e"stas Vantagens exigein o esta
belecimento de limites adequados, tendo sido tomado corno 
paradigma o constante do art. 12 Lei n' 8.460, de 1992, de 
forma a não inviabilizá-tas como instrumentos ge-teheiáis. 

No que diz respeito à segunda medida proposta, importa 
ressalvar que de há muito, as atividades de aplicação da legisla
ção tributária federal e de arrecadação das receitas fiscais 
da União recomendam a criação do novo órgão, que gozará, 
por sua estrutura autárquica, de maior autonomia a-dminis
tração e financeira. 

Além disso, julgamos oportuno -inclu.ir o dispositiVo qUe
estabelece que a admiriiSti"ação federal encaminhará aq Con~ 
gresso Nacional, no prazo de quarenta e cinco dias, proposta 
de transformação do atual Departamento da Receita Federal 
em entidade autárquica de natureza especial, vinculada ao 
Ministério da Ecóriómiã, Fazenda e Planejamento, por enten-

dermos _que urge garantir a esta mesma administrãção- ã. plena 
obtenção dos recursos decorrentes dã coDrança dos tribunais 
feiderais, que irão possibilitar o regular desempenho de suas 
atividades. - - -

Enteiidemos que, dotado de uma maior autonomia admi
nistrativa e fihaOceirá~-o Departarhento da Receita Federal 
certamente responderá com uma maior agilização das ativida-
des de arrecadação dos trib_utos federais. _ _ __ 

A atual estrutura administrativà da E.eceita Federãl, cria
da em 1969 para atender a um univ~rsó de contribuintes e 
executar tarefas definidas e dimensiOn~das ã época, a despeito 
do crescimentO da eCOnomia e do comércio exteriOr do· Pais, 
decresceu quanto ao volume de seus recurSos humanos e mate
riais. 

Este fato resultou ein unia extremá carência de -re:cursos 
em todos os pontos da organização, valendo lembrar que o 
Pafs oonta hoje com uma população de cerca de 150 milhões 
de habitantes, dos quais 80 milhões integram o Cadastro de 
Pessoas FíSicas - CPF, sendo 8,3 milhões declarantes do 
imposto de renda de pessoa física~ No que diz respeito às 

oenipresas, pelo menos 4.5 milhões estão cadastrados, sendo 
que 2,2 milhões apresentam declaração anual do imposto de 
renda de pessoa: jurídica. 

·~- = Saliente-se que o comércio exterior creSceu, ?esde a cria
ção da Receita Federal até os nossos dias, de u~ incfp!ente 
movimento de 5 bilhões de dólares norte-ameriCanos anuais 
para -so bilhões, obrigando a fiscalização ad~afleira ~a redObrar 
esforços no controle dos cerca de 7.500 quilómetros de costa 
e 15.000 quilôme"tros de fronteira. · 

Importante lembrar, ademais, que para levar a bom termo 
a sua tarefa de administrar a cobrança de impoStos e contri
buições_ por intermédio de 570 unidades operacionais entre 
superintendências, delegacias, inSpetorias, alfândegas e agên
cias, a Receita Federal faz uso de mais de 300 Sistemas.comple
Xo~ de processamento eletrônico de dados, que ãcumulam 
milhões de informações por ariõ. - -

Mantidas as atuais distafl;ões administrativas que_ impe
dem o órgão de exercitai"._ com a- agilidade necessária, a sua 
atividade de auditori~ da renda e dos negó~ios das pessoas 
físicas e jurídicas, assistiremos à perenização da injustiça fiscal, 
traduzida na falta de condições· da Receita Federal controlar 
o seu contingente de contribuintes. 

São conhecidas, sobejamente, a propósito, as críticas que 
fazem os especialistas da administração tributária-federal, 
principalmente no que respeita à debilidade de nossa máquina 
fiscal, carente de autonomia e recursos. 

Justifica-se a adoção de Medida_Provisória dada a relevân
cia do assunto e a imperiOsa e Urgente necessidade de provi
.dê~cia~ .. que induzam ao aumento da arrecadação dos tributos 
e contribuições federais. - --- ~ 

Respeitosamente. - Luiz Antônio Andrade GonÇalves, 
Ministro Interino da Economia, Fazenda e Planejamento -
João Mellão Neto, Ministro do Trabalho e da Administração 
- Reinhold Stephanes, Ministro da Previdência Social. 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 306, 
DE 25 DE SETEMBRO DE 1992. 

Disciplina o pagamento de vantagens que menciona 
e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no us<Y.da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seg-Uinte 
Medida Provisória, .com forÇa de lei: 
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Art.- 1~" A Retribuição _!\dicional Variável - RAV, e 
o pro-labore instituídos pela Lei n9 7.711, de 22 de dezembro 
de 1988, devidos aos servj.çlores das Carreira,s Auditoria do 
Tesouro Nacional e Procuradoria da Fazenda Nãcionat; res
pectivamente, bem como a Gratificação de Estímulo à Fiscali
zação e à Arrecadação, quando devida aos Fiscais de Contri
buições Previden_ciárias, nqs termos do art. 11 da Lei n"' 7.787, 
de 30 de junho de 1989, observarão o li_mite preVisto no caput 
do art. 12 da Lei ne 8.460, de 17 de setembro de 1992, excluin
do-se as vantagens a que se referem as alíneas "a" ã "1" 
e "p" do inciso II do art. 3' da Lei n' 8.448, de 21 de julho 
de 1992. 

Art. 29 - Os valores da Retribuição Adicional V3.riável 
- RÁV, do pro-labore e da Gratificação de Estímulo ã Fiscali
zação e à Arrecadação, estabelecidos na forma do art. 19, 
não serão computados para fins de cálculo do limite previsto 
no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992. 

Art. 3' No prazo de 45 dias, contados da data de publi
cação desta _Medida Provisória, O Poder Executivo- encami
nhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre 
a transformação do atual Oçpartamento da Receita Federal 
em entidade autárquica de natureza especial, vinculada ao 
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. 

Art.- 4"' Esta Medida Provisória e_ntra em-vigor na data 
de sua publicação, produzindo efeitos. final).ceii'õS a partir de 
1' de setembro de 1992.. . 

Brasília, 25 de setembro de 1992; 1719 da Independência 
e 104• da Republica- F. Collor-

LEGISLA_ÇÃO CITADA 
LEI N' 7.711, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 

Dispõe sobre formas de melhoria da administração 
tributária e dá outras providências. · 

LEI N' 7.787, DE 30 DE JUNHO DE 1989 

Dispõe sobre alterações oa Legislação de custeio 
da Previdência Social e dá outras providências. 

······Art:·-ii~···A~G~tifi~~çã~---d~·E;'ú~~1~~~·pi;cãii;~çã~·~ 
à Arrecadação a que se refere o. a_rt, 39 do D~cre_to-Lei n9 
2.371, de 18 de novembro de 1987, em relação aos funcionários 
mencionados em sua parte finai, atenderá ~s-princípiÕs estabe-. 

tecidos na Lei n9 7.711, de 22 de deZembro de 1988, para 
instituição da gratificação aos Fiscais de Contribuições Previ
denciárias, na forma estabelecida em regulamento. 

LEI Ne 8.460, DE 17 DE SETEMBRO DE 1992 

ConCede antecipação de reajuste de vencimentos 
e de soldos dos servidores civis e militares do Poder 
Executivo e dá outras providincias. 

"Art. 12. O servidor titular de cargo do Grupo de Dire
-~ção e Assessoramento Superiores - DAS, ou de cargo de 
__ Direção de Instituição de EnSino -CD, que Optar pela remuw 

neração do cargo efetivo não poderá receber remuneração 
mensal superior à maior remuneração paga a servidores, a 
que se referem os Anexos I e II desta Lei, não ocupantes 
de cargos ou função de confiança". 

"Parágrafo único. Excluem-se do cômputo, para fins 
deste artigo, as vantagens a que se referem as alíneas "a" 
a "n" e "p-.,, do inciso II do art. 3~' da Lei n9 8.448, de 1992" 

LEI N' 8.448, DE 21 DE JULHO DE 1992 
Regulamenta os arts. 37, iociso XI, e 39, § 19, da

Constit_uição Federal e dá outras providências. 

' ········~·--·"~ ......... ., ............ ~·-·-··~-................................ .. 
Art. 39 A relação de valores entre a maior e a menoÍ' 

remuneração dos servidores públicos referidos no artigo antew 
rior é fixada_da forma seguinte: 

I- o valor do maioi vencimentO básico ou soldo hãO 
poderá ser superior a vinte vezes o menor vencimento básico 
ou. soldo; 

II -a soma das vantagens percebidas pelo servidor não 
poderá exceder a duas vezes o valor do maior vencimento 
básico ou soldo permitido como teta nos termos do inciso 
anterior, excluídos: 

a) -salário~fãmília; 
b) diárias; 
c) ajuda-de-custo em razão de mudança de sede; 
d) indenização de transporte; 

-e)adicional ou graficação de tempo de serviço; 
l) gratificação ou adicional natalinos; 
g) abono pecuniário, auxílio ou adicional de natalidade 

e de funeral; 
h) adicional de férias; 
i) auxílio-fardamento; 
j) adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
1) adicional no turno; 
m) gratificação de compensação orgânica; 
n) gratificação de habilitação militar; 
o) gratificação prevista no art. 62 da Lei n9 8.112, de 

11 de dezembro de 1990; 
p) vantagens incorporáveis das parcelas de quintos. 

o sR: PRESiDENTE (Francisco Rollemberg) - A men
sagem que acaba_de ser lida encamiilha a Medida Provisória 
n"'306, de 25 de setembro de 1992, que "disciplina apagamento 
de vantagens que menciona e dá outras providências." 
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De acordo com as indicações das lideranças, fica assim geiras possam transitar pelo territófiõ-nációiial ou nele perma-
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir--parecer liecer temporarianie"iite, mediante permissão do Presidente 
sobre a matéria: · - ~ da República, independente da autorização do Congresso Na-
SENADORES cional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, 

Titulares Suplentes 

1. Cid Sabóia de Carvalho (PMDB) Pedrei Sim-On 
Ronaldo Aragão 

Dario Pereira 
2. Alfredo Campos (PMDB) 
3. Carlos Patrocínio (PFL) 
4. Meira Filho (PFL) 
5. Beni V eras (PSDB) 
6. Levy Dias (PTB) 
7. Eduardo Suplicy (PT) 

DEPUTADOS 

1. Ney Lopes (Bloco) 
2. Elísio Curvo (Bloco) 
3. Nilson Gibs_9n (PMDB) 
4. Amaury MUller (PDT) 
5. Osvaldo Melo (PDS) 
6. Jutahy Júnior (PSDB) . 
7. José Carlos Sabóia (PSB) 

João Rocha 
José Richa 

Jonas Pinheiro 

Mussa Demes 
Freire Júnior 

__ GtmZaga Mota 
Miro Teixeira 
Osvaldo Bender 
Elias Murad ___ _ 
Jamif Haâdad 

De acordo com a Resolução n"' 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 29/09- Designação da Comissão Mista; 
Dia 30/09 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 05/10 -Prazo para recebimentO de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista -emitir- ci parecer sobre a admissibi
lidade; 

Até 13/09- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 28/10 -Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Esgo
tado o tempo destinado ao Expediente. 

PassaMse à 

ORDEM DO DIA 

-Não há, em plenário, quOrum para o prosseguimento 
da sessão. Em conseqüência. os itens conStantes da pauta 
ficam adiados para a próxima sessão ordinária. 

São os seguintes os itens adiados: 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 76, DE 1992 
(Em regime de urgência, nós term:os do art. 336, .. b.', do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto LegisM 
lativo n9 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso, que susta a aplicação do caput do art. 13 da 
Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Mansueto de Lavor, favorável, nos termos de Substitutivo 
que oferece. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 318, DE 1991-COMPLEMENTAR 

Votação, ·em turno único, do Projeto de Lei do _Senado 
n' 318, de 1991MCoritplementar, de autoria do Senador Mau
rício Corrêa, que determina os casos em que as forças estran-

inciso II e 84, inciso XXII, da Constituição Federal, tendo 
PARECER, sob n• 285, de 1992, da Comissão 
- De RelaçõeS Exteriores e Defesa Nacional, favorável 

ao Projeto com Emendas que apresenta de nç.o; 1 a 3-CRE, 
e voto em separado do Senador Jarbas Passarinho. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 67, OEJ992 

Discus_s_ão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 67, de 1992 (n' 109/91, na Cãmara dos Deputados), 
que aprova a adesão do Brasil ao Convênio Multilateral para 
a Continuação das Ativídades do Centro Regional de Sismo
logia para a América do Sul- CERESIS, celebrado em 18 
de julho de 1971, tendo 

PARECER favorável, sob n' 293, de 1992, da Comissão 
-De Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-4-. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 77, DE 1992 

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

De autoria do Senador Nels()n Wedekin e outros Senho
res Senadores, que altera o caput do art. 4"' da.Lei'n"' 8.427, 
de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre a concessão de 
subvenção económica nas operações- de crédito rural. (Depen
dendo de Parecer) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Na pre
sente sessão terminou o prazo para apreserit<ição de emendas 
ao Projeto de Resolução n"' 62. de 1992, que autõriza o Senhor 
Presidente da República a contratar operação de crédito no 
valor equivalente a até oitenta milhões de dólares norte-ame
ricanos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 
- BID. destinada ao financiamento do Programa de Moder
nização Tecnológica da Agropecuária na Região Centro-Sul. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será: inCluída em Ordem do Día, oportuna

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- A Presi
dência Çesigna para a sessão ordinária de amanliã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'76, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n~ 76, de 1992, de autoria do_ Senador Fernando Henri
que Cardoso, que susta a aplícação do caput do art. 13 da 
Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992, tendo 
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PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Mansueto de Lavor, favorável~ nos termos de Substitutivo 
que oferece. 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 318, DE 1991- COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 318, de .1991 -Complementar, de autoria do Senador 
Maurício Corrêa, que determina os casos em que aS forças 
estrangeiras possam transitar pelo território nacional ou nele 
permanecer temporariamente, mediante permissão do Presi
dente da República, independente da autorização d.Q Con
gresso Nacional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso 
IV, 49,)nciso II, e 84, inciso XXII, da Constituição Federal, 
tendo · 

PARECER, sob n• 285, de 1992, da Comissão 
- De Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável ao 

Projeto com Emendas que apresenta de n~ 1 a 3 - CRE, 
e voto em separado do Senador Jarbas Passaónho. 

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 67, DE 1992 

Discussão, em turno únicO, do ~rojeto de Decreto Legis
lativo n' 67, de 1992 (n• 109/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova a adesão do Brasil ao Convênio Multilateral para 
a Continuação das Atividades do Centro Regional de Sismo
logia para a América do Sul - CERESIS - celebrado em 
18 de julho de 1971, tendo 

PARECER favorável, sob n• 293, de 1992, da Comissão 
- De Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-4-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 69, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto LegiS
lativo n• 69, de 1992 (n• 166/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo sobre o Exercido de Atividades 

Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomá
tico, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasíl e o Gove01~ da 
República Argentina, em Brasília, a 20 de agosto de 1991, 
tendo 

PARECER favorável, sob n' 294, de 1992, da Comissão 
- De. Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-5-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 77, DE 1992 

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

De autOria do Senador Nelson Wedekin e outros Senho
res Senadores, que altera o caput do art. 4o;. da Lei no;. 8.427, 
de 27 de maio de 19_92, que dispõe sobre a concessão de 
subvenção económica nas operações de crédito rural. (Depen
dendo de Parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Está 
enCerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 40 mi1Jutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 369, DE 11192 

Altera o quadro de detalhamento da despesa do 
Prodasen. 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribUições 
que lhe corifere o Regimento Interno-e tendo em vista o 
disposto no art. 49, § 3•, da Lei n•.8.211, de 22 de julho 
de 1991, resolve: · 

Art. 19 Promover, na forma do Anexo a este Ato, a 
alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa do Centro 
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 
-PRODASEN. 

Art. zo;. Este Ato entra em Vigor na dat3 de sUa publica
ção, com efeitos a partir da data de sua assinatura. 

Art. 3o;. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília- DF, 29 de setembro de-1992 . ...:..senador ~ou

ro Benevides, Presidente do Senado Federal. · 

U21 03 - CENOO DE INFORMi. TICA E POOCCDGJIMEJi lO DE DADOS 
CR$ 1.000,00 

fCREDITO SUP.EMENTAR ANEXO I FISCAL 
SUPLEMENTAÇÃO 

OJDIGO êS~ECirfCII:yAO 
,. 

NATUREZA FT DETALHADO TOTAL 

i 
01 0070024.2()2; ADMINISTR"ÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SóRVIÇOS :3.1.90.92 100 soooo 180000 1 

DE INi'"ORr..'Á.TlCA 3.4.90.33 100 1500001 

010070024.2025.0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO OE INFORIIÃ TICA E 3.1.90.92 100 
30 00~1 180 000 

PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL 3.4.90.33 100 150000 
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CR$ 1.000.00 

CREDITO SUPlEMENTAR 
. 

ANEXO I! FISCAL 
CANCELAMENTO 

r-- wDIGO ESPECit-ICÃÇJ\0 NATUREZA FT DETALHADO l TOTAL 

01 0070024.202l ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS 3.1.9013 100 30 ooo/ 180000. 
DE INFORMÁTICA . 3.4.90.39 100 1500001 

··=I 01 0070024.20l6.0001i ~ANUTENÇi\0 DO CENTRO OE INFORMÁTICA E 3.1.90.13 100 30000! 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENAOO'FEDERAL 3.4.90.39 100 1500001 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 370, DE 1992 

,. 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência, que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n~" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta 
dp Processo n~ 005 388192-9, resolve alterar o Ato desta Presi
dência n~" 70, de 1990, publicado no DCN, Seção II, de 12-5-90, 
para manter aposentada:, voluntariamente, a servido;ra CÂN
DIDA MARIA PIRAGIBE GRAEFF, no cargo de Analista 

.,. 

Legislativo, Classe Especial, Padrão III, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso .III, alínea 
a da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os arts. 67 e _186, inciso m, alínea a,da Lei n~" 
8.112190, e art. 11 da Resolução SF n' 87, de 1989, bem assim 
com as vantagens da Resolução SF n9.21, .de 1980, com proven
tos integrais, a partir de 12 de mato de 1990, observado o 

-disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal . . 
Senado Federal, 29 de setembro de 1992. - Senador 

Mauro Beoevides, Presidente do Senado Federal. 
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SENADO FEDERAL 

.-----------~·-, .SUMÁRIÚ 

1- ATA DA 193• SESSÃO, EM 30 DE SETEMBRO 
DE 1992 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofício 
N"' 1.388/92, do Presidente da Câmara dos Deputados, 

Comunicando que resolveu em sessão realizada no dia 29 
de setembro do corrente. autorizai o Senado Feder~l a 
instaurar processo contra o Senhor Presidente da República 
por crime de responsabilidade. 

1.2.2 - Eleição da Comissão Especial incumbida da 
instrução do processo a ser instaurado contra o Senhor_ 
Presidente da República 

1.2.3 - Designação da Comissão Especial integrada 
por titulares e suplentes 

1.2.4 - Mensagem do Senhor Presidente da República 

- N' 323192 (n' 616/92, na origem), restituindo autó· 
grafos de projeto de lei sancionado. 

1.2.5- Requerimentos 
- N• 729/92, de autoria do Senador Alfredo Campos, 

solicitando que o ProjCtO- de Lei do ~enado n~ 46/92, e 
o Projeto de Lei da Câmara n'·' 67/92, tenham tramitação 
conjunta. 

- W 730192, de autoria do Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, solicitando a prorrogação por mais 90 dias, do 
prazo concedido à Comissão Temporária do Senado Fede~ 
ral, destinada a proceder amplo estudo do sistema previ~ 
denciário brasileiro. Aprovado. 

- N' 731192, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando do Ministro da Economia, Fazenda e Plitileja~ 
menta, informações que menciona. 

1.2.6 - Comunicações da Presidência 
-Recebimento do Aviso n~ 738/92, pela qual o Presi~ 

dente do Tribunal de Contas da União comunica que aquela 
Corte, ao aprovar_a_solicitação do Senador Pedro Simon, 
determinou a realização de auditoria sobre a documentação 
comprohatória das despesas de caráter secreto ou reser
vado efetuadas pelo Governo Federal a partir de 15 de 
março de 1990. 

- Recebimento da Mensagem n' 324192 (n' 620192, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República, 
encaminha cópia dos instrumentos contratuais do acordo 
de reestruturação da dívida externa polonesa, bem como 
a respectiva tradução juramentada, conforme esclarece a 
inclusa exposição de motivos do Senhur Ministro da Econo~ 
mia, Fazenda e Planejamento. 

1.2. 7 - Discursos do Expediente 
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Aprovação do 

pedido de impeachment do Presidente Fernando Collor 
pela Câmara dos Deputados. Rcquerirriento de informa
ções ao Ministro da Economia, Fazenda e P'lanejamento 
sobre transação entre a CEF e empresa agropecuária do. 
ex-Ministro Ricardo Fiúza. 

~~ SENADOR ODACIR SOARES- Editorial do jor
nal O Estado de S. Paulo de hoje, intitulado Supremo em 
iísCo. · -

SENADOR JOSÉ FOGAÇA - Posição defendida 
por S. Ex~ como representante da Oposição brasileira e 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFicO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONOIU!SSO NACIONAL MANOEL VILELA DE MAGALHÁES 
Dirctor-Oeul do Senado Federal 
AGACIEl. DA SILVA MAIA 

Impresso sob responaabilidade da Me111. do Sellll.do Fedeial 

Diretor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dirctor AdminiJtrativo 

ASSINATURAS 

LUlZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 

Semestral ········-···-·-·-·····-·-····-·----·------.--·-':lo':- ÇrS _?O.ooo,oo ... 

FLORIAN AUGUSTO ÇPU11NHO MADRUGA 
J?irctor Adjunto 

.. 
postura do Ministro Marcílio Marques Moreira em reunião 
com o Presidente do FMI e membros da comunidade finan
ceira internacional sobre a renegociação da dívida externa. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO -. 
Considerações sobre o rito de tramitação no Senado Fede
ral do processo de impeachment do Presidente da Repú
blica, autorizado ontem pela Câmara dos Deputados. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA - 214 anos de 
fundação do Município de Cáceres-MT. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Resposta do Dr. 
Marcos José Lopes. Presidente da Chesf, às reportagens 
publicadas no jornal O Estado de S. Paulo e !la revista 
Veja sobre as obras da hidrelétrica de Xingó. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -Crise no 
IBGE. em face dos baixos salários de seus funcionários. 

1.2.8- Comunicações da Presidência 
Cancelamento da Ordem do Dia da presente sessão, 

nos temos do art. 174 do Regimento Interno. 

1'irageru 1.200 exemplares 

. .!:---: ,._ 

1.2.9 - Leitura de Parecer 
N'' 302/92, da Comissão do Senado Federal, constituída 

nos termos do art. 380. b, do Regimento Interno, encami
nhados pela Câmara dos Deputados adníitindo e autori
zando a jns!al.!ração do processo por crime de responsa
bilidade contra o Senhor Presidente da República. 

1.2.10- Convocação de sessão extraordinária a reali
zar-se amanhã, às 10 horas com Ordem do Dia que designa. 

1.3-ENCERRAMENTO 
2- ATO DO PRESIDEN'I:E N' 371, DE 1992 
3- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
Ata da 177~ reunião 
4- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 
Ata da 128" reunião 
5- ATAS DE COMISSÃO 
6 - MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

. . 

Ata da 1933 Sessão, em· 30 de setembro de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Iram Saraiva 

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

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo campos 
- Almir Gabriel - Amir Lando -Antonio Mariz - Beni V e
ras - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de carvalho - Couti
nho Jorge - Darcy Ribeiro - Dirceu carneiro - Elcio Álva
res - Esperidião Amin - Francisco Rol!emberg - Humberto 
Lucena- Iram Saraiva- Irapuan COsta Júnior- Jarbas Pas
sarinho- Joilo Calmon- João França- Joilo Rocha- Josa
phat Marinho - Jos6 Eduardo -José Fogaça -José Richa 
-José Sarney - Júlio campos - J únia Marise - J utahy Maga
lbaes - Levy Dias - Lourival Baptista - Márcio Lacerda -

Marco Maciel - Mário Crivas - Marluce Pinto - Mauro Be
nevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Nelson carneiro -
Ney Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro 
Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronan Tito - Ruy Bacelar 
- TeotOnio Vilela Filho- Va!mir campelo -Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão .. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides)- Sobre a me
sa, expediente que será lido pelo Sr. 1'' Secretário. 
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É lido o seguinte: 

(') SGM/P n' 1.388 

Senhor Presidente, 

Brasilia, 30 de setembro de 1992 

Comunicamos a Vossa Excelência que a Câmara dos De
putados resolveu, em sessão realizada no dia 29 de setembro 
corrente, autorizar o Senado Federal a instaU,t'!t: processo con
tra o Excelentíssimo Senhor Prçsidentc da República Fernan
do Affonso Collor de Mello_. por crime de responsabilidade, 
admitindo a acusação nos_te_rmos_da denúncia oferecida pelos 
cidadãos Barbosa Líma Sobrinho e Marcello La venere Macha
do, mediante o voto favorável de 441 (quatrocentos e quarenta 
e um) dos seus membros, registrando-se, ainda, 38 (trinta 
e oito) votos contrários·!, (uma) abstenção e 23 (vinte e três) 
ausências. 

Encaminhamos, assim, a Vossa Excelência, a denúncia 
recebida, acompanhada dos documentos a ela _an_exada e de 
relatório circunstanciado de sua tramitação nestÇt. Casa, para 
fim do disposto no inciso I, do art. 52 da Constituição Fedeó.l. 

Ibsen Pinheiro, Presidente, Genésio Bernardino, 1 \' Vice
Presidentc - Waldir Pires , 2-? Vice-Presidente- Inocêncio 
Oliveira, 1 ~ Secretário - Etevaldo Nogueira, 2'? Secretário 
- Cunha Bueno, 3~ Secretário - Max Rosenmann, 4~ Secre
tário. · 

(') Os documentos anexos ao ofício serão publicados em sii;!emenüd1 p-fisente-~gao. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- O expedien
te lido será publicado, a fim de que possa produzir os devidos 
e legais efeitos. 

Sras. c Srs. Senadores, em obediência ao djsposto no 
art. 380, alínea "b", do Regimento Interno, será procedida 
agora a eleição da Co,missão Especiãl incumbida da instrução 
do processo a ser instaurado contra _o Senhor Presidente -~~ 
República, pela prática de crime de responsabilidade, tendo 
em vista o recebimenlo çla necessária autorização da Câmara 
dos Deputados, que acaba de ser lida pelo Sr. 19-Sec::;retár_io. 

A eleição se processará através de chapa única, elaborada 
em consonância com as indicações das lideranç~s partidárias 
com assento no Senado Federal, obedecida a proporciona
lidade dos Partidos políticos, de maneira a dela participarem 
todos os referidos Partidos. 

As cédulas para a votação estão à disposiÇão dos Srs. 
Senadores ao lado da urna colocada no plenário. Os Srs. 
Senadores votarão ao serem cham_ados pelo Sr. lLSecretário. 

A Presidência irá suspender a sessão por alguns minutos, 
a fim- de que os nobres Srs. Senadores possam munir-se das 
cédulas. 

Está suspensa a sessaopclo prazo de cinco minutos. 

(Suspensa às 14h46min, a sessão é reaberta às 14h48 
min.) 

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

A Presidência pede aos Srs. Senãdores que se encontram 
nos seus respectivos gabinetes, ou em outras dependências 
do Senado Federal, que venham imediatamente_ao plenário, 
porque dentro de dois minutos se iniciará a v6tação para 
a formação da Comissão Especial, de conformidade com 
as indicações das lideranças, em chapa que se encontra ao 
lado da urna, no plenário da Casa. 

É um apelo que transmito, neste instante, a todos os 
Sts. Senadores: cjue venham dos seus gabinetes ao plenário 
da Casa, a fim de que possam exercitar o seu direito de voto. 
Portanto, os Srs, Senadores devem vir ao_ plenário neste mo
mento. 

O Sr. 19-Secretário vai processar a chamada a partir deste 
momento. 

(Procede-se à chamada.). 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SEGUIN
TES SRS. SENADORES: 

Jutahy Magalhães 
Josaphat Marinho 
Cid Sabóia de Carvalho 
Mauro Benevides 
Beni V eras 
Maurício Corrêa 
Meira Filho 
Valmir Campelo 
João Calmon 
Elcio Alvares 
Irapuan Costa Júnior 
Iram Saraiva 
Onofre Quinan 
Alexandre Costa 
Magno Bacelar 

_ Márcio Lacerda 
Júlio Campos 
Rachid Saldanha Derzi 
Wilson Martins 
Levy Dias 
Alfredo Campos 
Ronan Tito 
Júnia Marise 
Almir Gabriel 
Jarbas Passarinho 
Coutinho Jorge 
Humberto Lucena 
Antonio Mariz 
Enéas Farfã 
José Richa 
José Eduardo 
Ney Maranhão 
Marco Maciel 

----Chagas Rodrigues 
Hugo Napoleão 
Nelson Carneiro 
Darcy Ribeiro 
José Fogaça 
José Paulo Bisol 
Pedro Simon 
Odacir Soares 
César Dias 
Marluce Pinto 
João França 
Esperidião Amin 
Fernando Henrique Cardoso 
Mário Covas 
Eduardo Suplicy 
Albano Franco 
Francisco Rollemberg 
Lourival Baptista 
João Rocha 
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O Sr. Jarbas Passarinho - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,- Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobr_e Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS -PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
vejo que a chapa contém o nome do nobre Senador Enéas 
Faria, do PST. As notícias hoje confirmadas dão a exoneração, 
a pedido, do nobre Senador Affonso Ca"rilargO, qUe é o titular 
e de quem o Senador Enéas Faria é suplente~ Ocorre que 
o Senador Enéas Faria representa aqui o PST e não o PTB. 

A pergunta que faço a V. Ex~. pela ordem, é a seguinte: 
retomada a cadeira, aqui, pelo Senador Affonso Camai'gO, 
seu suplente, o Senador EnéaS Faria, portanto, sairá. Que 
decisão a Mesa tomará? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, a informação que tem a· Mesa é que, 
embora demissionário, o Ministro AffonsO Camargo nãose 
teria afastado ainda do cargo, porque o ato respectivo de sua 
exoneração não foi lavrado pelo Senhor Presidente da Repú
blica. 

A segunda resposta a V. Ex• é que, no caso de se confi
gurar o retomo do nobre Senador AffonsO Camargo a esta 
Casa, o que iDviabilizaria a continuidade âo desempenho de 
mandato por parte do Senador Enéas Faria, o recálculo seria 
procedido e, a julgar pela informação da Secre_ta_ria.:-Geral 
da Mesa, beneficiar-se-ia a Bancada Majoritária;_- o PMDB, 
com mais uma vaga. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- É justamente a segun
da parte da resposta de V. Ex~ que me satisfaz. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência pede aos Srs. Senadores que não exercitaram o direito 
de voto que acenem para a Mesa, para que o 1 (> Secretário 
possa proceder as anotações de praxe. 

(Continua a chamada) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência passa a direção dos trabalhos ao nobre Secretário. 
Senador Iram Saraiva, a fim de que possa comparecer e votar. 

O Sr. Mauro Benevides~ Presidente, deixa a cadeira 
da presidincia que é ocupada pelo Sr. Iram Sáraiva~ 
49 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Algum dos Srs. 
Senadores deixou de votar? (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A Presidência 
vai declarar encerrada a votação. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pela ordem. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pela or
dem.) -Sr. Presidente, vários Senadores não atenderam à 
primeira chamada; é de hábito fazer a segunda chamada para 
que os ausentes possam votar. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saràiva) - A Presidência 
acata a solicitação de V. Ex• e assim irá proceder. 

O Sr. 19 Secretário procederá à segunda chamada. 
(Procede-se à segunda chamada.) . 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Está concluída 
a votação. ,_ 

A Presidência convida os Srs. Senadores Cid Sabóía de 
Carvalho e Júlio Campos para acompanharem a apuração 
junto à Mesa. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O número 
de cédulas coincide corit o de votantes: 52. 
. Processada a ap.uração, fica eleita a Comissão Especial, 
mtegrada pelos segurntes Senadores, titulares e suplentes: 

1. António Mariz 

PMDB 

TITULARES 

2. Cid Sabóia de Carvalho 
3. Iram Saraiva· -
4. José Fogaça 
5. Nelson Carneiro 
6. Ronan Tito 

SUPLENTES 

1. Amir Lando 
2. César Dias 
3. Coutinho Jorge 
4. Irapuan Costa Júnior 
5. Nabor Júnior 
6. Pedro Simon 

1. Elcio Alvares 

PFL 

TITULARES 

2. Francisco Rollemberg 
3. Odacir Soares 
-4. Raimundo Lira 

L João Rocha 
2. Dario Pereira 
3. Lourival Baptista 
4. Carlos Patrocínio 

L Jutahy Magalhães 
2. Mário Covas. 

1. Beni V eras 
· 2. Chagas Rodrigues 

1. José Eduardo 
2.Valmir Campelo 

1. Levi Dias 
2. Marluce Pinto. 

1. Maurício Corrêa 

L Magno Bacelar 

SUPLENTES 

PSDB 

SUPLENTES 

PTB 

SUPLENTES 

PDT 

SUPLENTE 
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PRN 

1. Nel( Mara~hão 

o I' f; SUPLENTE 

1. Aureo Mello 

PDS 
1. Espetidjão 'Amirl 

SUPLENU: 

1. João Fr.~nça 

PDC 
' ' ' 

L GerSori cainata 
'' \' 

SUPLENTE 

1. M.olsêS Abfâo · ., ' 
PT 

1. Eduardo SuplicY. 
--- - - PSB 

1. José i?'aulo Biso! 
''. PST 

' ' ,, 

Procedida esta proclamação, considero eleita a Cqmissio 
Especial, .compOsta de 21 integrantes que tiveram selJS-nO~ 
agora tornados públicos pela Presidéncia da Casa: 

A· presidência lembra aos Srs. Membros da -Comissio 
E,sPecial,que, a partir des_te momento, se assim o deseja~~, 
poderã9, ·11" sala n' 2, das Comissões, do Senado Fe<kral. 
procederem à eleição do Presidente_._~o vi~·rresi~~.e.c.sço. 
lhà'do Relator, para que possam e~'lll!inar todo o pi'Óceiso 
remetido a esta Casa pela Câmara dos.Dcputados. 

Esta Comissão será presidida ... 

O ·sr. Odacir Soares- Sr. Presi6ente, peçO a Palawa 
para uma questão de ordem. . .. . . · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidCs) :..:;,-Par!l unia 
questão de ordem, concedo a palavra ao nobre Senador Qdaçir 
soares ... 

· Ó SR. ODACIR SOARES (PFL-RO, Para .uma quesli(> 
de ordem. Sem revisão do orador.) _Sr. Presidente: 

Considerando que V. Ex• preside a eleiÇão dos Membrtl5 
desta ComiSSão Especial do Senado c:: para instruir .. mc, ume 
vez que acabo de ser eleito membro 4~ mesma, eu g_ost~ri• 
de indagar da Presidência se já está estabelecida a· P01'11ll 
legal sob a qual a Cõmissão funcionareS: Regimento Interno 
ou Lei n' 1.079? · ' · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro 5enevid~)-Nobre Sena. 
dor Odacir Soares, para a condução dos trabalhos. vamos 
utilizar obviamente a Carta Magna Brasileira, a Lei n• ~.079, 
nos dispositivos ainda vigorantes, e o Regimento Interno 
do Senado Federal. · 

Cumpriremos exemplarmente todos esses disfjosidvOs "de 
molde a que o Senado possa decidir com a celeridade possí~l 
e o faça respeitando todos esses textos agora mencionado, 
a V. Ex~ 

O SR. ODACIR SOARES~ Sr.!'residcnte, eu não dcse
jarüi.-dialogar com a Mesa - sei que me é proibidÓ Pelo 
Regimento -mas permita-me um- esclarecimento. · 

. A tarefa da Córi.f;sáo- ESPeciBI-é d-3s rnãis impóriaiúes, 
: por<jue, com a l!QV!l Constjtpiç~o. p Senado passou a ter 
,•Ç()I!lpt?tência ele prpçcssar e julg~r o Presidente da República .. 
. . f'~I.a C:o.nstituição ~nterlor, a Ç()mpetência de processar o Presi-' · 

c Pl'll~ era da Çâm~tà dos Depqtados, tendo o Senado apenas 
: ~ !ncumbc!néi' d~julgá.(o. 
1. Nii~ quero-~r_ impertinente, nem desejaria que V. Er 
.recebesse ess,a:; coJQcações como forma de estabelecer um 
cpntr.aqítório ...,.., Q momento não .é adequado. Mas, sincera-· 
mente,l;into•me •m dúvida quando vejo V. Ex• declarar que 
.• Comis:sio; além de uti'i~r:..se p~ena~ente da Constituição. 

, 'que deferiu ~ Sefl.ado a con:tpctência de processar e julgar, 
· ;~Crá, co~o fu.!id~IJI.~~to pa·ra suas decisões ora o Regimento, 
'ora à Lei 11' 1.079. · 
' ' ' ·r;rãO desejO- rCpjto :......'ser impertinente; desejo apeOas· 

; Jer _o ,roais ~mplo _c O mais pleno conhecimento das normas 
~legais aplicáveis à espéciC:, apllcáYei$ à minha tarefa de Sena
' dor. Confesso à y, ÉX\ neste rtl()Qlento •. que tenho fundadas 
_ çl~~içl~., porqu;~.ntQ não encontrei. em lugar algum, interpre
·,laçóes quanto ao tema, sobre quais artigos da Lei n' 1.079 
_sa.o-_consi;derados- etTj -pleno- vig~r--pela-Mesa;- Gostaria que 

--. ..,-. EX' .encaminhasse ..- mio ~ja,ri.a que fosse feito agora 
-;.,._. a mim ou à própria Comissão o entendin:tento da Presi-
pência do Scna.doel}l relaçio ao ;ISS.unto, para que eu pudesse, 

- --.COJ;Jl,O ~embrQ da Comissip, exercitar plenamente a minha 
--_8tdbuição de Senador da R~pública c especificamente as atri-

buições que. o Senado acãba de me ~tribuir. 
Peço novamente a V. EX• _qUC, cm nenhum momento. 

entenda col'l,lo im)?ertincntc~-- minh~ colocações; não as faço 
com o objetivo <fe çriar çínbaraços af,)s trabalhos da Presi
,:lénçia neste momento. Quero deix~r bem claro, quero que 
fique consígnado e r~gistrado nos Anais desta Casa que longe 
de mim estão essa~ prcpçupações. 

O SR. PRESil>ENTE (Mauro Benevides)- Nobre Líder 
. Odacir Soares. vo~_re~pondcr a V. E"-' 

-~~tendi, desde o primeiro momento, a elegância com 
que V. Ex• :se posiçiona na inqqirição que faz à Mesa em 
relação à mat~ria. . · 

ReporteiTme ao f.-t<i de qu~ deveríamos examinar os 
artigos da Lei n•l.l>79 q11e nã~,> tives~":m sido revogados. Sabe 
.V •. :Ex• que, por conflitar com dispositivos constitucionais, 
ill\litos dos artigos e incisos da I,..ei n' 1.079 estão claramente 

· derrogados. 
Em relação aó Jtegimento Interno do Senado Federal, 

também a intcrpr~taçáã de dispositivos que disciplinam essa 
matéria estariam :;em condições de vigorar, em razão de con
fronto claro com o Texto Constitucional em vigor. 

Posso dizer a V. EX• qUe em relaçãb à providência que 
adotamos hoje .. a eleição da CoàiiS~o Especial e natural
mente a escolha dos se11s diri~entes • não há a mais leve 
contestação, Todas as dúvidas Já ~stão dissipadas. Por isso, 
limitei-me, neste instante, a elegc::r a Comissão e convocá-la 

·para, se entender fazé .. Jo agora, diligenciar a eleição dos seus 
dirigentes. 

Sobre a ritual(stica procedimental que deveremos adotar 
- a partir da eleição dos membros dil Comissão, naturalmente 

a Casa tomará conhecimento para que todos os Srs. Senadores, 
orientados pelo que se vai estabelecer, possam se posicionar 
em relação a essa iQJportante mat6ria. 

!'ode ficar absolutamente tranqüilo, nobre Senador, de 
que a Mesa far-. chegar ao seu conhecimento, e ao dos demais 
membros desta casa, todas as normas que forem estabelecida~ 
J?:&ra orientar o. trabalhft d~sta Comiss~o .Especial, inclt• 
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. o momento próprio em que a Presidê_ncia da Cása,_ atendell.do 
. a imperativo de natureza constitución31,-haverá de convidar 

o Presidente Sydney Sanches pa!a assumir o processo que 
agora apenas tem os atas prelimlriã-:res e que-, ·no entender 
da Mesa. ainda se iriserem na Competência da Presidência. 
Portanto, no momento próprio, haveremos de convidar o ilus
tre Presidente do Supremo Tribunal Federal para que tome 
assento ne_st_a mesma cadejr_a e qeixe nesta Ças~ - quem 
sabe -a inspiração para nossas futuras deçisõéS:. . -

O Sr. José Fogaça ~Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievíiles) -=.-concedo 
a palavra a V. Ex~ ------- ------:--- ·-

0 SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para uma questão 
de ordem. _Sem reviSão do orador._L- Sr. Presi,diútt·e:. ~-- - , 

Creio que v:-Ex~ deu uma resposta cab.ª_l__ e elucidativa 
a respeito dessa questão. Há uma hierarqu!a da Constituição, 
da Lei n• 1079 e do Regimento Interno que está sendo rigorosa 
e sabi~mente obedecida e r~speitada por v: E~ 

A indagação que gostaria de fazêr_ é a respeito d.o art. 
381 do Regimento Interno. Tiata-se_ da i.nstauraçãp,dq proM 
cesso. -: __ __ _ ----=-- __ ._. __ _ .• _ _ _ _ 

Indago de V. Ex~ se a eleiç_~_o dessa C9missão _configura 
a instauração efetiva Qo processo que _determina o afasta
mento do Presidente da_ República ou se ainda l;ioe faz neçes_sária 
uma preliminar que significaria, por parte dessa Comissão 
especial, o acolhimento __ da denúncia_ originária dã Câmara 
dos Deputados. .. _ ... 

Essa é a pergunta que faço a·..:/. E~-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevicles).- A Presi
dência ·vai tentar responder ao eminente- Líder José Fogaç·a. 

Há o entendimento-da Mesa de que somente com a citação 
do Senhor Pre_sidente da República, cujo processo Toi á.utóriM 
zado pela Câmara dos Deputados, caracteri.Zar-Se-ia a instau
ração do proces_so. A partir desse momento, presidirá o Sena
do Federal S. Ex~ o Senhor Ministro Sydney Sanches, Presi
dente do Supremo Tribunal Federal. 

É esse o entendimento que, neste momento, tem a Mesa 
diante da interpelação de_ v_ __ Ex~ 

O SR. MOISÉS ABRÃO- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. - - -

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Be.nevides) - Cpncedo 
a palavra ao nobre Senador Moisés Abrào-~ antes de conce-
dê-la ao nobre senador Nelso_n Carneiro. ~- -,-

0 SR. MOISÉS ABltÃO (PDC,--- IP- Para U!lla questão 
de ordem. Sem revisão dq ~ra.:dgr._) -:-:-_Sr. Preside~te: 

Acabo de tomar conhecimento da inclusão do meu nome 
como suplente - na Comissão que ora se itlsti:llã: _ _ 

Solicito à Mesa informação a respeito do critério adotado 
na indicação dos representantes do P_art_ido,_já que nenhuma 
consulta me foi feita, como também se existe algum ofício 
da Liderança do Partido Demo_crata Çri_stão f~endo tal indi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :_ A Presi
dência esclarece ao nobre Senador MOisés Abrão que o títUlar 
da Liderança do Partido que V. Ex~ integra~ c,-Paitido Demo~ 
crata Cristão, é o nobre Sena~or Amazonino Mendes

1 
que 

até este exato momento não chegou ao Senado Federal. .~ 
essas indicações_; _se não foram rigorosamente formalizada 
pela Lideranças, obje_tiv(!ram identificar na Bancada do 
PDC, já que dela se excluiu o nobre Senador Epitácio Cafe
teira - a própria assessoria da Mesa chegou a essas duas 
indicações--: aqueles nome_s que pudessem compor a Comis
são agora eleita pelo Plenário do Senado Fc;Lderal. 

De qualquer forma~ V. Ex~ recolheu, na manifestação 
dos seus Pares, a grande admiração e prestígio que tem 
nesta Casa, pela stia atilação sempre equilibrada, sempre clari
vidente, como ilustre representante do povo do Tocantins 
no_Senado .Fed~ral. 

O SR. MOJSÉS ABRÃO - Sr. Presidente, hoje pela 
manhã, tive conqecimento de que o Líder do nosso Partido 
comunicou à Secretaria da Mesa a minha indicação corno 
titular dessa Comissão. Estranha-me muito a não-aceitação 

da mariifestaçã6 da Liderança do meu Partido. Informo a 
V. Ex~ que temos. como contatar o Senador AmazoninÇJ Men~ 
des. Sendo assim, mesmo S. Ex~ estando ausente, solicito 
a essa Presidência que aceite-aindicação, sem fazer prevalecei' 
uma decisão unilateral da Mesa Diretora na escolha dos repre
sentantes do Partido Democrata Cristão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Moisés Abrão, a Mesa vai adotar as providências que 
V~ Ex~ reclama neste instante, lamentando que possa ter ocor
rido esse equívoco. quando outro colega de V. Ex~, no caso, 
o Senador Gex:son Cama:$, _teria figurado como titular, rece
bendo, como V. Ex~, a chancela indiscrepante do Plenário 
da Casa. 

Se a Mes.a enteiideu corretamente a iiltervenção de V. 
Ex\ ·prevaleceria, no caso, a sua indicação-· para titular da 

_ Comissão que agora se. instala. 
A Mesa vai proceder às verificações solicitadas por V. 

Ex~ e, no curso -desta sessãp ainda, haverá de dirimir essa 
dúvida e restabelecer aquilO que, a juízo de V. Ex~, repi-esenta 
·a melhor solução para o caso, consultando o Plenário, já 
que houve uma manifestação dos_ Srs. Senadores a respeito. 

O SR. MOISÉS ABR.\.0- Sr. Presidente, não se trata 
da minha colocação como titular e, sim, da rrianifestação da 
liderança. A indicação para titular é do Líder do Partido, 
Senador Amazonino Mendes. 

O SR-~ PRESIDENTE" (Mauro Benevides) - A Presi
dência vai' adotar as -prOvldênciaS .. e consultará O Plenário, 
já que houve uma manifestação de voto, para que se restabe-

_ _leç_a a indicação dele próprio, do nobre Senador Amazonino 
Mendes, porque houve a presunção _da Casa de que S. E~, 
e_ntregue às suas tarefas político-eleitorais em Manaus, talvez 
não tiVesse condições, nos próximos dez dias, de estar presente 
em Brasília, e há realmente a indicação de que esta Comissão, 

--agora eleita, inicíe irili!dià.tarhente os seus trabalhos, inclusive 
·com a eleição do Presidente e Vice-Presidente e a escolha 
do Relator. 

----~Sr. Nelson ~-Sr. ·Presi~ente, peç~ a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
--a -pâlavra a:o. hobre senador. 

O SR. NELSON ~CARNEIRO (PMDB - RJ_ Pela or
çiem.)-:- Sr. Presidente, V. Er acaba de comunicar a eleição 

- dos membros da_C_omis~ãO que vai ~r parecer ~bre a denún-· 
cia enviada a esta casa_pelo P,residente da Câmara dos Depu~ 
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tados, como também· conferiu-me a iniciativa de convocar 
os eleitos: para que se reunissem quando julgassem oportuno. 

Comei estamos num~à ·semana ··atípica- na vida eleitoral 
brasileira·, <)S vésperas' de um pleito eleitoral, cabe-nie, ió.ter
pretando certamente o· pensamento dos m'embros dessa Co
missão, convocar a reunião para dentro de 15 minutos, na 
sala no 2, Ala Nilo Coelho, 3 fim de que a Comissã-o possa 
eleger os seus dirigerites. Muito ·obrigado1 Sr. Pre_sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Muito grato 
a V. Ex~, nobre Senador Nelson CarneirO. _ . _ ... 

Esta Presidência irá sUspender a séssão por 40 minuto_s, 
até que a ComiSsão possa cumprir a exigência agOrá referen
ciada, elegendo ·os -seus dirigentes, Presidente e Vice-Presi
dente, e· escolhendo o s_eu Relator, 

Está ·suSpensa a sessão. ' 

(Suspensa às 15h34min, a seSsão é reaberta às 
17h10min.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sa{aiva) .,.- Está. reaberta 
a sessão. . . . , . . . . . __ 

. Sobr'e a me~a. expediente que s.erá lido pelo Sr. 19 Sec;re-
tário. -· · 

É lido o seguinte:,. 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógraros de projeto de lei sancionado: 

·N, 323, de 1992 (n' 616192, na origem), de 25 de setembro 
do corrente ano, referente ao Projeto de Lein9 13, de 1992-CN, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal 
da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial 
para os fins que espeCifiCa, sandonàdo e tran.sfo.rmado na 
Lei n' 8.467, de 25 de setembro de 1992. ·· · 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O expediente 
lido 'vai à publicação. Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo }9 Secretário. · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 729, DE 1992 

Nos termos dos arts. 255, II, 8 e 258,_ do Regimento 
Interno, requeiro que o Projeto· de L.ei do Sena_do n9 46, 
de 1992, e o Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1992, tenham 
.tramitação conjunta. ..-.... . 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1992. -, Senador 
Alfredo Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O requerimento 
lido será incluído em Ordem do Dia, oportunamente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lido. e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 730, DE 1992 

Ofício n9 23/92 CT -Sistema Previdenciáiio 
Br·asíl.ia, 24 de .. setembrO de-1992. 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão.Temp~rá~a do 

Senado Federal, criada através_ do Ato .n~ l6/92, destinada 
a "proceder amplo estudo do sistema previdenciáriO brasileiro, 

tanto· nO: tocante a sua estrutura quanto ao seu regime de 
cu.steio e benefícios e propór sOluções cabíveis para o seu 
regular funcionamento" solicito a Vossa E";.;:celência, conforme 
disposto na alínea a, § 1 ~ do art. 76 do Regimento Interno 
desta Casa, a prorrogação por mais 90 (noventa) dias, do 
prazo concedido a este órgão técnico. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
l_~D:ci~ protestos de estima e distinta consideração. 

Atenciosamellte. Senador Cid Sabóia d,ec Carvalho, Presi
dente da CT. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Aprovado o re
. queri.mentó, fica pronogado o prazo da Comissão para até 
2 de março de 1993. 

. S_obre a mesa, requeriinento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. ~ 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 731, DE 1992 

Requeiro, nos termos dó artigo 49~ inciso X e 50 da 
Constituição combinados com 6 artigo 216 do Regimento In
tetnó ~b Senado federal, sejam pre~tadas pelo· Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento as seguintes inforritã.ções: 

1 - Qual a justifi~~tiva d? ~et?isão e o responsável pela 
autorização· pa:ra a concessão do empréstimo de Cr$ 
461.500.000,00 (valores de 91). através do contrato firmado 
em: 8 de maio de 1991 pela Caixã. Económica Federal_~ _a 
empresa Companhia Agro Industrial Jaçanã, naquele ato re
presentada por Ilse Chaves Fiúza e Ricardo Fiúza Filho e 
tendo como avalista Ricardo Ferreira Fiúza? 

2- Tal transação foi quitada no prazo previsto? Houve 
estamo de juros? Em caso negativo, informar os motivos, 
bem como o posicionamento atual do contrato. 

3 --Caso tenha havido mud.ança ou substituição, total 
ou parcial, dos responsáveis legais da devedora, bem como 

. fiadores, informar.se foi realizada nova operação financeira 
e .seu embasamento legal. . 

4- Remeter cópia do inteiro teor do dossiê n9 097836-8 
_e_s.eus.anexos os quais encontram-Se na SuperiDtendênda Re

gional de Alagoas. 

Justificação 

Considerando que, em 8-5-91, (ói"COiu::edido crédito à 
.Agro-Industrial Jaçanã no valor de Cr$ 461.500.000,00, coni 
autorização especial; 

Considerando que, em 13-11-91, por falta de pagamento, 
a díVida foi enviada para protesto, entretanto; logO em seguida 
a Gerência de Operações de Maceió remeteu ofício ao Cartó
rio suspendendo o protesto; 

Considerando que, em 9-12-91, a operação foi contabi
lizada como crédito rotativo em atraso;_ 

Considerando que! em 30-12-91, foram estornados .os ju
. ros do crédito rotativo, no valor de Cr$ 2.133.509.868,42; 

Considerando que, em 30-12.,.91, foram concedidos 2 no
vos empréstimos perfazendo o total de Cr$ 2.692.681,97, com 
recursos do CEFIGIRO e PIS. . -

Considerando que, em 15-1-92, foram estornadas da con
tãbilidade as. operações efetuadas com os re.cursos do CEF/ 
GiRO e PIS, passarido a constarem como créditos rotativos 
em atraso; 

Considerando que, em 17-1-92, ocorreu uma renegocia
Ção especial no valor de Cr$ 2.102.966.080,00 com prazo de 
18 meses, e a Usina Bititinga substituiu empresa Agro-ln-
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dustrial J açanã, como titular do contrato, s~ndo ta_~bém efe
tuada a _substituiçãO dos fiadores; 

Considerando que, em 17-1-92, aconteceu a confissão 
de dívida do crédito rotatjvo e a conciliação da renegociação 
especial; 

Considerando que, em 17-1-92, foi assinado contrato de 
renegociação especial com o novo tomador- Usina Bi_titinga; 

Torna-se necessário questionar-se como a Cáixa Econô
rnica Federal aceitou a substituição dos fiadores originaiS por 
pessoas que sequer apresentaram declarações de bens, muito 
menos ofereceram garantias reais à dívida, pois tratando-se 
de contrato de confisão de dívida os novos fiadores aceitaram 
todos os termos da dívida contraída pela Agro-Industrial Jãça
nã e afiançada pela família Fiúza. O envio de tais informaçÇies 
visa garantir a integridade patrimonial da CEF e permite que 
o Senado possa cumprir com suas responsabilidades constitu
cionais. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1992. - Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy 

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA PELO AUTOR 

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da 
Cia. Agro Industrial Jaçanã realizada no 

Dia de dezembro de 1991. CGC 12.275.806/0001-71 

Aos 12 dias do mês de dezejilbro de 1991, às 10 horas, 
em sua sede social, à Rua Barão de Jaraguá n~ 398, em Maceió, 
reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária CuinulatiVa coín 
Assembléia Geral Extraordinária, os acionistcü. da-Cia. Agro 
Industrial Jaçanã representando a totalidade do capital soci~l~ 
conforme se verifica do Livro de Presença. Na forma estatu
tária assumiu a Presidência D. Ilse Chav~s Fiuza que ~~nvidou 
a mim, Ricilrdo Fiuza Filho para secretário. ·constituída assim 
a mesa e verificado quorum legal, o Presidente declarou insta
lada a Assembléia- e api"eSeittOu áoS srs. ácionistas os segUirites 
documentos para discussão e se for o caso aprovação. a) Rela
tório da Dii"etoria; Balanço Geral e Demonstrações Finan
ceiras, dOcumentos estes relativos ao exercícíOsOdar encer~ 
rado em 31 de dezembro de 1990 e publicados no Diário 
Oficial e Jornal de Alagoas edições do dia 26·6·91. b) Alteração 
dos Estatutos Sociais, para incorporação ao capital social da 
correção monetária doft capital. c) Fixação dos honoráriOs- da 
Dirctoria. Subm~tidos os documentos referidos nos itens_ a 
e b,à discussão e votação foram os mesmos aprovados por 
unanimidade_ e deliberado o aumento _4_o capital social de Cr$ 
21.000.000 para Cr$ 253.000.000,00, com a incorporação da 
importância de Cr$ 232.000.000,00 de Reserva de. Capital, 
permanecendo nesta conta o saldo de Cr$ 999.767,70 por 
indivisível. Em conseqüência o artigo s~ dos Estatutos Sociais 
fica coin a seguinte redação: "Artigo 5? - O Capital social 
é de Cr$ 253.000.000,00, dividido em 253.0QO~OQ(fações ordi· 
nárias noi:ninativas, do Valor nominal de Cr$ 1.00. O Presi
dente esclarecendo que não houve pronunciamento do Conse
lho Fiscal, em virtude do órgão não ter sido instalado, propôs 
que os honorárioS da Diretoria fossem fixados no máximo 
permitido pela legislação pertinente, o que foi aprovado. Em 
Assembléia Gelai Extraordinária, o Presidente disse que tinha 
sobre a me_sa o pedido de renúncia da atual Diretoria, devendo 
os presentes se pronunciarem a respeito e caso a aceitam, 
elegerem os novos Diretores. Depois de vários ptonuncia
mentos elogiosos_aos renunciantes, elegeram os seguintes por 
unanimidade e com mandato até agosto de 1993: AJexandre 

José de C_oimb:ra PintO, brasileiro 7 casado~ empresário, resi
os Navegantes n'i' 215 apt9 501, Redfe-Pernambuco, portador 
da cédula de identidade 1.190.227 - SSP-PE e CPF 

.149.190.364-34, para Presidente; André Félipe de ·Coimbra 
Pinto, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 
identidade 2.220.493 SSP/PE e CPF 354.183.974.00, para Di· 
retor Superintendente e Sérgio AUgusto de Coínlbra Pinto, 
brasileiro, casado,_ empresário, portador da cédula de identi
dade 1.190.242 SSP-PE e CPF316.250.459-68 para Diretor 
Administrativo os -dois -últimos residentes e domiciliados à 
Av. Bernardo Vieira de Melo n9 510, Jabotão- dos Gliaiai-3.
pes-PE. Com_ a palavra o acionista Arnt51)íC:) Coiritbra Pinto 
Neto eSdarece que a mudança âo controle, ·aciónário da em
presa, impõe a alteração da razão Sf)Cial, pois a atual encerra, 
o designativo "Jaçanã" que a -despeito de não ser príVativo, 
porque não registrado como tal, ··é amplamente conhecido 
-como pertencente a organização dos antigos acionistas o que 
não me parece boa ética cOmercial a sua manutenção. Assim 
propõe Que a atual razão _social C.i.a. Agro Indu$trial Jaçanã 
seja alterada para Usina Bititinga SI A. Submetida a proposta 
a votação foi a mesma aprovada sem discrepância. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente liberou a palavra e como nin
guém se pronunciou, suspendeu os-trabalhos para lavratura 
da presente Ata que depois de lida e achada conforme vai 
assinada por todos acionistas. llse Chaves Fiuza-Presidente 
-Ricardo Fiuza Filho- Secretário- Acionistas; Alexandre 
José de Coimbra Pinto, André Felipe de Coimbra Pinto, Sér
gio Augusto de Coimbra Pinto, .... Arnóbio Coimbra Pinto 
Neto e Anna Lucia Coimbra Pinto- Por InCofrutas Indústria 
Coimbra de Frutas Ltda; Alexandre José de Coimbra Pinto, 
Sérgio Augusto de Coimbra Pírito. -- '-- · 

Ilse Chaves Finza, Presidente. 

CAIXA ECONÓMICA FEDER.AJ.: 

Of SuregiAL 31-A/91 

À 
DIRÓP/MZ 

Senhor Diretor, 

Maceió, 8 maio 91 

1. Conforme contacto telefônico, infórpto que, nes!a 9-.a
ta, concedemos à Empresa Cia Agro Industrial Jaçanã, opera
ção de Crédito Especial, no valor de Cr$ 461.500.000,00 para 
30 dias. 

Atenciosamente, -Carlos Roberto Pereira, Sur)eriilten
déncia Regional/AL 

Contrato de Crédito Especial a Pessoa" Jurídica 

- A Caixa Económica Federal - CEF, instituição finan
Geira sob a forma de empresa pú~lica, dotada de: p~rsonalidade 
jurídica de direito priVadO, criada e constituída nOs termos 
çio_Decreto-Lei Íl~' 759/69, regeildo-se pelo Dec_reto n~' 
97.547189, de 1' de março de 1989, inscrita no CGCIMF sob 
n• 00.360.30510001/04, com sede em Brasília- DF, SUREG 
Alagoas, por seu representante legal, e a empresa Companhia 
Agró Industrial Jaçanã com sede em Maceió, neste ato repre
sentada por Ilse Chaves Fiúza e RiCardo Fiúz3.- Filho. 

doravante designada deved_ora. e o (s) interveniente _(s)~ 
adíante denominado (s) Fiador_(es), todos qualüicados, con
tratam um empréstimo em dinheiro, que se regerá pelas cláu-
sulas e condições seguintes: ~- _ _ 

Cláusula Primeira - A CEF, por sua SUREG, acima 
mencionada, concede à devedora um e~ préstimo em dinheiro 
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no valor de Cr$461.500.000.00 (quatrocentos e sessenta e um 
núlhões e quinhentos mil cruzejros). 

Na forma deste contrato. . . __ -. .. __ 
Cláu_sula Segunda -O prazo deste co_ntr:a!Q __ é_ d.e_30 

(trinta) dias, a contar desta data. ____ : __ 
Cláusula Terceira- So_bre o~ valor do,Jnútuo incídirão 

juros compensatórios calculados à taxa de 13,20 (t_rez..e yfrgula 
vinte por cento) ao mês, IOF observad~ a leg_islação_~W- vigor 
e Taxa de Abertura de Crédito - TAC à razão de_ OQ_~~-23.% 
(zero vírgula por cento c virite três sobre o valor do emm-~~ 
timo. valores estes debitados em conta COt;Tent_e da_:Oev_~çl_qra_ 
no ato da concessão. . , , ~ , . , , . . ___ ..__ ·'-"---- , 

Cláusula_ Quarta - O produto líqüido do empréstimo 
será creditado em conta corrente da çlevedora_ da Çf.F, y~le~~ 
do como recibo.. . . _ __ ~ ~ __ -_____ _ 

Cláusula Quinta - O presente contrato venc.ed. __ em 
3~8~91, quando então a dívida_ deverá ser liqüidada. 

Parágrafo único - O pagamento da dívida deverá ser 
efetuado junto à agência Pajuçara/AL da CEF, ou onde esta 
indicar. . -- _ .o.:.-

Cláusula Sexta - Em gar~ntia _do presente c.ontrato e 
de todas as demais obrigações oriundas deste instrumen_t_o, 
assinam o presente termo como Fiadores, Dev~dO_r~s. sQliQ,á~ 
rios e principais pagadores: os quais neste ato renu_n_ciam ex~ 
pressamente ao benefício de orde:ffi previsto nos AitigOs 1.491 
e 1.503, ambos do Código Civil, c nos Artigos 261 e 262, 
do Código Comercial. 

Parágrafo primeiro - A presente fiança subsistirá até 
a liqüidação total -da dívida. 

Parágrafo Segundo-Todos os casos de vencim~o,tQ)mJe
cipado da dívida, previstos na Cláusula Noriã operarão tam~ 
bém em relação aos Fiadores. ___ -;-c __ _,_, _ 

Cláusula Sétima -No caso de irpporitualidade na quita
ção da dívida, a Devedora e o (s) Fi~dores (es) ,pagarão, 
sobre o valor do empréstimo, juros de_ mora à taxa de_ 1% 
(um por cento) ao mês e JQF nos termos da l!;!gfslgt_çªg __ em 
vigor, e ainda, comissão de permanência à taxa utilizada para 
as operações desta espécie na CEF, à época do efetivo paga
mento, independentemente de qualquer aviso ou outra medi
da judicial ou extrajudicial e sem preíuízo da exigibilidade 
da dívida na sua totalidade e demais cominações legais e con~ 
tratuais. 

Cláusula Oitava- Na hipótese de a Credora vir a lançar 
mão de qualquer procedimento judícíal ou extrajudicial, além 
do principal e demais encargos, a Devedora_ e o_ (s_)_ Fiadores 
pagarão mais à multa correspondente a 10% (dez por cento) 
sobre tudo quanto for devido~ pena convencional essa irredu
tível. 

Parágrafo único - _ _A_ rrudta __ será devida inctusi_ye nos 
casos de falência ou conCordata: 

Cláusula Nona- O -Presente cmiinii:O vcn~.rª-.~P..tÇ;çipa
damente, autorizada a sua cobrança administrativa ou jJ,ldicial 
para efeito de ser exigido de imediato a sua totaliçlad~ com 
todos os seus acessórios, independentemente de qualquer me
dida judicial ou extrajudicial, além dos cas_o_s_ previstos nos 
Artigos 762 e 954 do Código Civil, se forem descumpridas 
quaisquer das Cláusulas ora pactuadas e ainda_ quando em 
favor da Devedora for deferida Concordata Preventiva ou 
Suspensiva. Neste Caso, também obse:rvar-se-á o disposto nas 
Cláusulas Décima e Décima Primeira. 

Cláusula Décima - Qualquer tolerância, por parte da 
Cr~d_or(\, pelo não cumprimento de quaíSqu-er das estipulações 
_ora _convencionadas, pi:'ipcipalmente em caso de_ recebimento 
_ das- prestações fora· do prazo fixado, será considerada mera 
liberalidade~ nã,o se constitriipdo em nevação ou procedimento 
inygcável pela Devedora ou Fiadore (es). 
. - Cláusula Décima Primeira- A pevedora e o (s) Fiador 
(es), independentemente de qualquer aviso, autorizam aCre
dora a utilizar o saldo de quafquer conta; de suas titularidades, 
de qu_alq1,1er _modalidade em qualguer unidade da CEF, para 
.liqüiâação ou amortização das obrigações assumid~s e~ decor
rência deste contrato. 

- ·ciáUSUia -Óéeima' Segunda- Ficam expressamente asse
.guradas, a qualquer tempo, a certeza de liqüidez da dívida 
da Devedora e do (s) Fiador (e_s), corresp-ondendo o cálculo 
ao principal, juros, multa contfatll"'âl e deriiais despe-sas ineren
tes a·o ·presente instrumento. 

Ctá~sula oidma ter~eira .-.fica, de~ct~e_ Já, .~xpressa
menJe ~y._t_o_tiz~d~.a CreQor.a a_sacar Lçtrasde Câmbio,_contra 
aneVedOrã e'o (s) fiador (es), Para pagámeP,to' à vista, no 
Valor total do débito, neste compreendendo-se o principal, 
juros, multa contratual e demais encargos e d_espesas inerentes 
ao presente contrato. 

Parágrafo único-- A Devedora e o (s) Fiador (es) consti
tuem a Credor:<\ .s.u~ legítima procuradora com_ poderes espe
d3iS para que, ein seus nOines, aG:CÍte a Letra. d_~ __ Câm];)io 
sacada na..forrna acima. 

. . -Ctáusulapécima QÚartà:_o (s) Fíàdor (es), ora interve
.- _·p_j~m_~ (~~i?~lo _pi-és_ente.conii3..to-~ n,~ m~\hor forma_de ~ireito, 
- manifesta ( Iíl) a sua plen3-CQ.ilcórdância aos termos e condiç9es 
~stjp utadg~_!lPS!~ _ i.nstrlli!IC~f!~~ .. 

Cláusula DéCima Quirita-~ Páfa -dirimir quãis(Juér ques
tões decorrentes, direta ou índiretamente, deste instrumento, 
ó foro-competente é o da SeçãO Júdiciária da Justiça Federal, 
na capital deste Estado. 

E, por estarem assim, jUstos e· contratados, os contra
-tantes aceitam e assinam o presente contrato, sem nenhum 
constrangimento ou vício de vontade, em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, juntamente e na presença das testemunhas 
abai,;;p_. (icando_ cada_ contratante_ com_ uma via assinada. 

MãCeió, 8 de maio de-t99L José AlbeTtode Ãlbui-querque 
__ r~_reira_G~r~rge de_ Operaçõ~~-_Devedora: Use Chaves Fiúza 
e Ricardo Fiúza Filho- Côjuge:_ Dr. RicardO FeiTeira Fiúza 
~ F!açior (a)_: Ilse ChaveS Fiúza- Fiador (a): Ricardo Fiúza 
Filho. 

- - -o----o-o -

De: GEROP/AL 
Para: AG. PAJUÇARA, AL 
Senhor Gerente, 

-- Fica autorizado o acolhimento sem disponibilidade de 
saldo do cheque n9 56, no valor de Cr$40 milhões, emitido 
pela Cia. Agro-Industrial Jaçanã ele 003-835-S, apresentado 

- pelo Serviço de Compensação. -

_Atenciosamente, 
José Alberto de _Albu_querque Ferreira 
_Gerente de OperaÇão 



,7866 Quinta-feira 1' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Outubro de 1992 

GJ r~ ·r3~GJ t;;;;;Uj'@_c~.{!;~;~j c;;;;;~ l 
-~~-:-~-::;::-~-:r-:~::_--;;~r;~:_;,~f~·-:;·:_~~$:~~.;~;:~: .. 

~~-~c .... ,._ .... "~- ~-::.~- 4.\f,·~ -..-
, - - ) -- - l ._, \ .... : /f ·' '~~ ...... ~ .,:.- '=!, •• 

~- ~1(;....:1..~ "f :::c;.·.-.~-~ -r! .. ...!;;;H::---~"-
CAIXA lC~IiOMlC.I r' :th.l.t :."'~1' *·_ -~,·~::-;; __ .:. •. ~~; ~ +7 . .~··~-.J.~ .iA. ' 

:E :·.-..-. --~~·""·j.'.i .t~ {':.~:~"., ~_.,..-,i·;,:-.Yfr_Ç~:/: __ .5. 4.- I t /~)-
:,ç I'AJtJCAPA. -l ~· l)' ·. •.,.;; '•./~y.. ·>r'· '1: :)1 ~Tjl' 't. J.O.t:-'t:'"'X' ~L ,/C 
~~~~t~:,f;A~S o\L~·Jo:l" .... -~~ !:; '. ''"": 7 -- 12 ~~' ·· .:G~I I _ _.. 

L ~~:=~~;._:;ai>J~~~~-;~·~;.;;~~~~~~t~~~}~~~,::::;::~===J 
(Ao exa1ne da Me;a Dfretdra) 

. O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiv~}:- O requ~rlm~nto 
lido será despachado à Mesa, para deCisão. nos t(:r,m.Qs do 
.inciso JII. do art. 2H\ c;lo F,egimento lnto;rno. . . 

A Presidência re~b~u _o Aviso n•·7~~·;,'de 28 do cori"erite, 
pelo qual o Presidente do Tribunal de Cçntllsda Unjijo comu
nica ·que essa Corte, ao aprOvar a solicitaçãO do riobrç Senador 
Pedro Simon, determínou a realizaçãoo.d«f auditoriã soQre a 
documentação comproba~ória das despes_3~ de carátei secreto 
ou reservado efetuada~ pelo Governo f~.!)eral a partir de 15 
de março de 1990. · 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)' A Presidência rece- · 
beu a Mensagem n' 324, de.l992 (n' 620192 na origem), de 
28 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, 
nos t.ermos do art. 4• da Resolução n' 40, de 1992, do Senado 
Federal, encaminha cópia dos instrumentOs contratuais- do 
acordo de reestruturação da dívida exte:r:n~ polonesa, firmada 
com o Governo da Polónia, bem como a respectiva tradução 
juramentada, confonne esclareco·a inch,1sa ~xposiçãOde MOti
vos do Sr. Ministro da ECOnOmia, FaZenda e Planejamento. 

A matéria será despachada à Comissão çle .AssuntoS Eco-
nômicos. _ . ·- _ 

o SR. PRESIDENTE (Iram s.nrlva) -Há orad~res ins
critos. 

Concedo a palavra aO nobre Se~~dor Ec:tua~d~ Su~P~icy'.· . 
. . . 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. 
Senadore.s: . · . - • .. 

O Senado Federal inicia Q_·m-aiiiiriiportilrite julgamento 
realizado na História do Brasil. A partir da decisão tomada . 
ontem pela Câmara dos Deputados, que alcançou extraor- _ 
dinária repercussão em todas as ~idades brasileiras, em todos 
os recantos onde brasileiros ouviram cóm atenção, um a um, 
os votos dos 503 Deputados da Câffiara Federal, pela primeira 
vez na História do Brasil, um homem poderoso está por ser 
punido, está sendo punido - pela primeira vez na História 
do Brasill E é poucó-COmüm també.m ~a História dos_ poVos 
um presidente da República ser tirado do poder pela força 
da vontade do povo, constitucionalmente; desta vez não por 
morte, por assassinato, por suícidio e -mti.ít9 menos_ por golpe 
militar. · 

O Brasil se fortalece, e os brasileiros seótem que, real
mente, o Congresso Nacional agiu de 3.cord..> ~m os anseios 
maiores do povo brasileiro. _ 

Foram 441 votos de um total de 503, maDifeStánd·o-Se 
favoráveis ~o parecer da Comissão Especial destinada a elabo
rar o parecer sobre a denúncia de crim:e de re:spOiisabilidade 
contra o Senhor Presidente da República, denúncia essa ofere
cida pelos Srs. Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavener 
Machado. Essa decisão foi saudada- peiÓ povo.bras}leiro, que 

_cantou o Hino Naci_onall;n:asileiro nª'o apenas diante do Con
·gresso Nacional, da Esplanada dos Ministérios, mas também 
nas praças públicas de todo o Brasil, louvando assim o compor
tam~nto de Deputados Federais e de todos aqu_eles _que, ao 
long9 desses meses; desde maio passado, resolveram cumprir 
as se;:;u.s de_veres, nossp também, que são, entre outros, o de 
fiscalizar os atos do ~ecuti_vo. Mas, face a informações sobre 
a ocorrência de tráficO de influência, de enriquecimento ilícito 
e formas as mais complexas de falta de probidade adminis
trativa, não hou_ve outra alternativa para o Congresso Nacional 

·senão. a _de. :r:ealizar sua -tarefa investigatória da forma mais 
completa possível. . . . . _ . _ 
_ : _ · . _Agora., c.abe ao. S~Q3:d9~ 'federal o complemento desta 
tarefa maior e, pela primeira vez na História, o Senado vai 
julgar o Presidente da República por crime de responsabi

, lióade, 
A comissão constituída, nos termos do art. 380, alínea 

'b', do Regimento Interno, agiu com celerídade na tarde de 
hoje, concluindo que a denúncia e o relatório circunstanciado 
estão formalmente corretos e ade_quados às exigências legais. 
Tendo sido satisfeitos os requisitos da lei, foi emitindo um 
parecer, do nobre Relator, Senador,Antonio Mariz, que agora 
será objeto de decisão do Plenário. 

Se~undO ésse- patécet. deve ser ÚtstaUrado o Processo 
Por: crlme de Iésp'oitSabilidade, determinando-se a citação do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Dr. Fernan
do Affonso Collor de Mello, o qual, por si ou através de 
seu advogado, deverá apresentar a sua defesa e acompanhar 
o processo até o ffual da decisão. Trata-se de importante 
documento q11:e o Senado Federal deve agora aprovar por 
maioria simples. - -

É irilportante que seja assegurado ao Senhor Presidente, 
Dr. Fernando Affonso ColJor de Mello, todo o direito de 
defesa. Eis porque avaliei como importante relembrar ao Pre~ 
sidente Elcio Alvares que seja cumprido com rigor o que 
éstabelece oart.52 da Lei n• 1.079, de 10 de abril de 1950: 

'Art. 52. Perante a comissão, o denunciante e o 
denunciado poderão comparecer peSsoalmente, ou por 
procurador, assistir a todos os a tos e diligências por 
ela praticados, inquirir, reinquirir, contestar testemu
nhas e requerer a sua acareação. Para esse efeito, a 
comissão dará aos interessados conhecimento das suas 
reuniões e das diligências a que deva proceder, com 
a indicação de lugar, dia e hora.' 

Portanto, que o Presidente da República esteja sem
pre· informado dos dias, horas e locais de reuniões da comissão 
e de diligências que ela poderá eventualmente adotar_, para 
que possa comparecer pessoalmente, ou por seu advogado 
e para ·que, depois, não diga que lhe foi negado o direito 
devido de defesa. 

Sr. Presidente, na tarde çie hoje, encaminhei requeri
mento de informações ao Ministro da Economia, Fazenda 
e_Planejamento- que não sei quem será e por isso não-nomeei 
~ com o seguinte;; teor: 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 

~Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X e 
50 da Constituição Federal combinados com o art. 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam pres
tadas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Pl~neja
mento as seguintes informações: 
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1 ~ Qual a justificativa da decisão e o responsável pela ,-·
autorização para a c·oncessão do empréstimo .. de Ct$ 
461.500.000,00 (valores de 91), através do contrato firmado 
em 8 de maio de 1991 pela Caixa Económica Federal e a 
empresa Companhia Agro Industrial Jaçanã~ naquele ato te
presentada por Ilse Chaves Fiúza e Ricardo Fh,fza Filho e 
e tendo como avalista Ricardo Ferreira Fiúza? 

2 - Tal transação foi quitada no prazo previsto? Houve 
esterno de juros? Em caso negativo, informar o~f niotivos, 
bem como o posicionamento atual do contratO. -

3 - Caso tenha havido mudança· ou substituição·, tótal 
ou parcial, dos responsáveis legais da devedora, bem como 
fiadores, informar se fOi realizada nova _ _operação financeirà 
e seu embasamento legal. 

4 - Remeter cópia do inteiro teor do Dossiê n"' 097836-8 
e seus anexos, os quais encontram-se na Superinte"ridência 
Regional de Alagoas.' . 

A justificativa, para t31 requerimentO;-é assíiii' einbas3.da: 

Justificativa 

'Considerando que, em 08/05/91, foi concedido 
crédito à Agro Industrial Jaçanã no valor çle C:f$ 
461.500.000,00~ Com autorização especial; -

Considerando que, em 13/11191, por falta de paga
mento, a dívida foi enviada para protestõ,- entretanto 
logo em seguida a Gerência de Operações de Maceió 
remeteu ofício ao Cartório suspendendo _Q protesto; 

Considerando que, em 09/12191, a operação foi 
contabilizada como crédito rqtativo em ~traso;_ _ ~- _ 

Considerando que, em 30/12/91, foram estomados 
os juros do crédito rotativo, no .vaJor de Cr$ 
2.133.509.868,42; . 

Considerando que, em 30/12!91, foram con-cedidos 
02 novos empréstimos perfazendo o totaL-º_e_ Cd 
2.692.681,97, com recursos do CE:F/GIRO.éPI!); .. 

Considerando que, em 15/01/92, fOiam estomadas 
da contabilidade as operações efetuadas com os recur
sos do CEF/GIRO e PIS, passando a constarem como 
créditos rotativas em atraso; 

Considerando que, em 17/01/92, ocoire'u· uma re
negociação especial no valor de Cr$ 2.102.966.080,00 
com prazo de 18 meses, e a Usina Bititiriga substituiu 
a empresa Agro-Industrial Jaçanã, como titular do con
trato, sendo também efetuada a substituição dos fiado
res; 

Considerando que, em 17/01/92, aconteceu a confissã:o 
de dívida do crédito rotativo e a __ conciliação da renegociação 
especial; 

Considerando que1 em 17/01/92, foi assinadó contrato 
de renegociação especial com o novo toniador - Usina Biti
tinga S/ A; 

Torna-se necessário questionar-se cóínQ a' CaiX3. Econô
mica Federal aceitou a substituição dos fiadores priginaiS_.por 
pessoas que sequer apresentaram declarações de bens, muito 
menos ofereceram garantias reais à divida, pois, _tratando-se 
de contrato de confissão de divida, 'os novos fiadOres acei.tar~IÍl 
todos os termos da dívida contraída pela Agroindustríal Jaçanli 
e afiançada pela família Fitíza. O envio de tais iilfowãções 
visa garantir a integridade patriioonial da Caixa Económica 
Federal, e. permite que o Senado possa cumprir com suaS 
responsabilidades constitucionais. - -

Muito obrigado. 

DOCliMENTOA QUE SE REFERE O SR. 
·_. · · • EDUARDO_SUPLIÇY_,Ij.\'vi_Sf:U DISCURSO: 

Atll da Assemblêla Geral. Ordinária e Extraordinária da 
. . . Cia. Agi-oindustrial Jaçanã realizada no 

· ilia ile.dezembí-li de 1991. CGC 12.275.806/0001-71 

. -A-os i.2 día~. do Inês de dezembro de 1991, às 10 horas, 
em sUa: sede sociâJ; ã_tua Barão de Jaraguá n<? 398, em Maceió, 
reunitàm..:Se e:m Assembléia Geral Ordinária cumulativa -com 
AS_sembléia Gefaf E:)[traordináTia,_ oS ilcionistas da Ci3. 
-Agr<>industrial jaÇanã represenúuido a totalidade do capital 
·sçci~l.~cgnforme ~._v~rifica do Livro de Presença. Na forma 
_ e~t~~ut~ría assilmip a. P~esidê_ncia. D. Ilse Chaves Fiuza que 
~çtn~~d<?~ a mim, Ricardo Fiuza Filho para secfetáriO. Consti
. tU.fdá''ássim a M~Sá_~' verfficado quorum legal, o Presidente 
.declar~u instaladf'a' Assembteía: ~apresentou aos se_nhores 
~9'---ql!~~~~~. ps s:e~ip.~e.s, docúmentoS para discussão e se for 
\i c·aso.~aprovação.',a) Relatório dà_Ditétoria; Balanço Geral 
e DeMonstrações 'fi~a'nceirâs, "'document9s estes relativos ao 
exercício social enlfémdo em 31 ~-dezembro de 1990 e publi

.'c:adds" nó Diário OfiÇial e Jornal de Alagoas edições do dia 
26:6~91'. b) Altera:çã()dos EstatutOS Sociais1 para incõrpói"ação 
ao capital social da correção monetária do capital. c) Fixação 
dos honorários dã Diretoria. Submetidos os documen\os refe
ridos no item. _a e· b; à discussão e Votação foram os mesmos 
aprovados por unanimidade e deliberado o aumento do capital 
saciai de Cr$21.000_.000;00_ para Cr$253.000.000,00, com a 
incorporação da importância de Cr$232.000,000,00 de Re
serva ·de Capital,· permanecendo nesta conta o saldo ',de 
·Cr$999.767,70 por indivisível. Em conseqüência o art. 5' dos 
Estatutos Sociais-fica, com a seguinte redação: "Artigo 5"' ._ 
O Capítal Social é de Cr$253;0QU.OOO,OO, dividido em 
253.000.000 ações· ordiná.Pa.s npminativas, do valor nOminal 
de Cr$1,00. O Presidente esclarecendo que não houve pronun
ciamento do Conselho Fiscal, em virtude do órgão não ter 
sido instalado no exercício, propôs que os honorários da Dire
~oria fosse~ fi~adpso~o_máximo permitido pela legislação per
tiiú~Dte; o que foi aprovado. Em Assembléia Geral Extrac;>r
dinária1 o Presidente od~sse _que tinha sobre a tnesa o pedido 
de renúncia da awal Diretoria, devendo os presentes se pro
nunciarem a respeito .e c;3.so a aceitem, elegerem os novos 

-I;)iretQJ;"es: Depois .de vários pronunciamentos elogiosos aos 
renunciantes,·etegeram os seguintes por·unanimídade e com 
mandato até agOsto de 19g3: Alexandre José de Coimbra Pinto, 

.brasileirO, Casado, empreSário1 residente e domiciliado à rua 
dos Navegantes n~ 215 apt5! 501, Recife- Pernambuco1 porta
dor da céqula de identidade 1.190.227 SSP-PE e CPF 
149.190.364-34, pára Presidente; André Fellpe di Coimbra 
Pinto, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 
idf,ntidade 2.220.493 SSP-PE e CPF 354.183.974-00, para Di
reter Superintertâen~e e Sérgio Augusto de Coimbra Pinto, 
brasileiro, casado,- empresário, port3.dor da cédula de identi
dáde_ q90.Z42 SSP-PEe ÇPF 316.250.459-68, para Diretor 
Admin~tratiVo, Os dOiS ·últimOs residentes e domiciliados à 
~V. _Bernard9 Viei!'a de Melo n"' 510, Jaboatão dos Guararapes 
- PEA Co_m a palavra o acioriista Amóbio Coimbra Pinto 
Neto esclar<?Ce que a_mudança do controle 3cionário da empre
sà, inipõe a âfteração- da razão !!ocial, pois a atual encerra, 
o ~e~ígnatívo."Jaçanã'1 qUe a despeito de não ser privativo, 
porque não régistrado como t_al," é amplamente conhecido 
co_~o pertencente a organização dos antigos acionistas o que 
não me parece boa ética ·comercial a sua manutençclo .- Assim 

. proPõe ci~~ a- atual ·razão social Cia. Agroindustrial Jaçanã 
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seja alterada para Usina Bi~itj,nga S/ A. Submetida a proposta 
a votação foi a mesma_aptova-da sem diSCrepância. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente liberou a palavra e conió nin
guém se pronunciou, suspendeu os trabalhos para lavratura 
da presente Ata que depois .de lida e achada conforme vai 
assinada por todos acionistas. Ilse Cbaves Fiuza- Presidente, 
Ricardo Fiuza Filho - Secretário - Acionistas: Alexandre 
José de Coimbra Pinto, André Felipe de Coimbra Pinto, Sérgio 
Augusto de Coimbra Pint~, Arnóbio Coimbra Pinto Neto e 
Anna Lúcia Coimbra Pinto - Por lncofrutiis iDddSfi-18 Coim
bra de Frutas Ltda.; Alexandre José de Coimbra Pinto, Sérgio 
Augusto de Coimbra Pinto, 

Confere com o original 
Use Chaves Fiuza, Presidente. 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 
Of. SUREG/AL 31-A/91 

À 
DIROP/M2 

Senhor Diretor, 

Maceió, 8 de maio de 1991 

1. Conforme contacto t~lefônico, informo que, nesta 
data, concedemos à Empresa Cia . .Agroindustrial Jaçanã, ope
ração de Crédito Especial, no valor de Cr$461.500.000,00 
para 30 dias. 

Atenciosamente,- Carlos Roberto Pereira, Superinten
dente Regional/ AL. 

Contrato de Crédito Especial a Pessoa Jurídica 

A Caixa EcOnô_m.ica Federal - CEF, ipstituição finan
ceira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade 
jnrídica de direito privado, criada e constituída nos termos 
do Decreto-Lei n"' 759/69, regendo:-·se pelo Decreto n"' 
97.547/89, de 1' de~maw> de1989, inscrita no CGC!MF sob 
n• 00,.360.305/0001/04, çom sede em Brasflía-.,. DF, SUREG 
Alagoas, por seu representante legal, e a empresa Companhia 
Agroindustrial Jaçanã, com sede em Maceió, neste ato repre
sentada por Use Chav~.s fiu,za e RicardO Fiuza Filho, dora
vante designada dev_edo_r_a e .o(s) int~JVc;:JJiente(s), adiante de
nominado(_s) _fiador( es), todos qualifiéadoS, contratam· um em
préstimo em dinheiro, que se regerá pelas cláusulas e condi

. ções seguintes: _ _ _ _ _ _ 
Cláusula Primeira - A CEF, por sua SUREG acima 

mencionada, concede à devedora um empréstimo em dinheiro 
no valor de Cr$461.500.000,00 (quatrocentos e s.eSsenta e um 
milhões e quinhentos mil cruze~ros), na foiJlla deste contra_to. 

Cláusulá Segunda -·O prazo_ deste coiit:i-ato é de 30 
(trinta) dias, a contar desta data. 

Cláusula Terceira ---:- Sobre o valor do mútuo incidirão 
juroscompensatórioscaiéulados.à taxa de 13,20% (treze vírgu
la vinte por cento) ao mês, IOF observada a legislação em 
vigor e Taxa de Abertura de Crédito - TAC à razão_ de 
IOF 0,123% (zero vírgula, cento e vinte e tr_ês por cento) 
sobre o valor do elJlpréstimo, valores estes debitados em conta 
corrente da devedora no ato da concessão. . _ _ _ _ . _ 

Cláusula Quarta - O produto líquido do empréstimo 
será creditado em conta çorrenf<; 9-a devedor;! na CEF, valen-
do como _recibo. _ _ · - - --- - --

Cláusula Quinta ---: O· Presente co·ntrato vencerá em 
7-8-91, quando erttão a dívida deverá ser liquidada. 

Parágrafo -único. - O pãgamento da dívida deverá ser 
efetuado junto à Agência Í'ajuçara/AL da CEF, ou onde esta 
indicar. 

Cláusula Sexta - Em garantia do presente contrato e 
de todas as demais obrigações oriundas deste instrumento 
as:Sinain o presente termo ·como fiadores. devedores_solidárlo~ 
e principais pagadores os quais neste ato renunciam expressaM 
mente ao benefício de ordem previsto nos artigos 1.491 e 
1.503, ambos do Código Civil, e nos artigos 261 e 262, do 
Códígo Comercial. 

Parágrafo Primeiro - A presente fiança subsistirá até 
a liquidação total da dívida..,. 

Parágrafo Segundo - Todos os casos de vencimentos 
antecipação da dívida, previstos na Cláusula Nona operação 
também em relação aos fiadores. __ _ _ 
· Cláusula S.étima- No caso de impontualidade na quita

ção da dívida, a devedora e o(s) fiadores(ES) pagará (ão), 
sobre o valor do empréstimo, juros de mora à taxa de 1% 
(um por cento) ao mês e IOF nos termos da legislação em 
vigor, e ainda, comissão de permanência à taxa utiliZada para 
as opera9ões desta espécie na CEF. à época do efetívo paga

. mente, independentemente de qualquer aviso ou outra medi
da judicial ou extràjudicial e sem prejuízo da exigibilidade 
da dívida na sua totalidade e demais cominações legais e con
tratuais. 

Cláusula Oitava -Na hipótese de a credora vir a lançar 
mão de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, além 
do principal e demais encargos, a devedora e o( s) fiador( es) 

.-pagarão mais a multa correspondente a 10% (dez pof cento)· 
sobre tudo quanto for devido, pena convencional essa irredu
tíveL · · 

Parágrafo úniCo- - A multa será devida inclusive nos 
casos de falência ou concordata. 

Cláusula Nona - O presente contrato vencerá antecipa
damente, autorizada a sua cobrança administrativa ou judicial 
para efeito de ser exigido de iMediato a sua tOtalidade com 
todos os seus acessórios, independentemente de qualquer me
dida judicial ou extrajudicial, além dos casos previstos nos 
artigos 762 e 954 do Código Civil, se foram descuinpridas 

-quaisquer das Cláusulas ora pactuadas e ainda quando em 
favor da devedora for deferida Concordata Preventiva ou Sus
pensiva. Neste caso~ também observar-seMá o disposto nas 
Cláusulas Décima e Décima Primeira. 

CláusUla Décima - Qualquer tolerância, ·por parte da 
credora, pelo não-cumprimento de quaisquer das estipulações 
ora ·convencion-adas, principalmente em caso de recebjmento 
das prestações fora do prazo flxado, será considerada mera 
liberalidade, não se constituindo em nevação ou procedimento 
invocável pela Devedora ou Fíador(es). 

Cláusul~ Décima Primeira -A Devedora e o(s) Fia
dor(es), independentemente de qualquer aviso, autorizam a 
·CredOra a utilizar o saldo de qualquer conta, de suas titulari
dades, de qualquer modalidade, em qualquer unidade da CEF, 
para liquidação ou amortização das obrigações assumidas em 
decorrência deste contrato. 

Cláy.sula Décima SegUnda- Ficam expressamente asseM 
~ra~as, a qualquer tempo. a certeza e a liquidez da divida 
da Devedora e d'?{s} _Fiad~r(es)> corre~pondendo o cálsulo 
ao"pr:inci)?al, juros;multa contratual e demais despesas ineren-
tes aq presente instrumento. _ ·-

Cláusula Décima Terceira - Fica, desde já, expressa
mente autorizada a Credora a sacar_Letras de Câmbio, contra 
a Devedora ·e .o(s) Fiador(es)., para pagamento à vista, no 
valor total do_ débito, neste compreendendo-se o princípal, 
jUtos~ multa Contratual e demais encargos e despesas inerentes 
ao presente contrato. 
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Parágrafo único-~ A Devedora e o(s) Fiador(es_) consti
tuem a Credora ·sua legítima procuradora com poderes espe
ciais para que, em -seus nomes-.--a-celte à Letra de Câmbio 
sacada na forma acima. 

Cláusula Décima Q~arta- O(s) Fiador(es), ora interve
niente(s), pelo presente contrato e na melhor forma-de direito, 
manifesta(m) a sua plena concordância aos tennns-ec-o-ndições 
estipulados neste instrumento. 

Cláusula Décima Quin4t- Para diritpir _quaisquer ques
tões decorrentes, diret_a ou indiretamente, deSte iristrilmento, 

••• M •. ~'A.'\'~f:r;,, AJ, 

o foro competente é o da Seção Judiciária da Justiça Federal, 
na capital deste Estado. - -

- - E, por estarem assim, justos e contratados, os contra
tantes aceitam e ~ssinam o presente contrato, sem nenhum 
constrangimento ou vício de vontade, em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, juntamente e na presença das testemunhas 
abaixo, ficando cada contratante com uma via- assinada. 

Maceiõ, 8 de maio de 1991. -Superintendente Regional 
CEF ,......._ JOsé Alberto de Albuquerque Pereira, Gerente de 
Operações- Devedor devedora: Jlse Chaves Fiuza e Ricardo 
Fiuza.Filho - Cônjug~?:, Dr. Ricardo Ferreira Fiuza - Fia~ 
dor( a): Ilse Chaves Fiuza- Hador(a): Ricardo Fiuza Filho. 

fI e a :1utor! ndu C' Oeúllrllro':"lotl.t ru:•m -dll11'1-"ll>1! ldru:,. li,. Pnl•lt< t'o . 
t:lrtqu~ r.• !:<!•, nç \'olor ~c_Cr:l: <10 nllhÜlP, !'_ntlllllv pr:ot .. t:la. 

"'-to:-,lml•r-:-rl'i'll Jt~:r.,n e/r: Ol·J·83S~EI, UJ>Icr~"!ollu 1'<'10 %;('r-vi-:" , 
cl"' t'<;u,<rPliDII~[.,, • 

ALPtlt I"' ~"'"'• t", -? 
'1- tlJ. ••. t: .1• ~':., .... < .. \ ••. ~ .... 

-'l'~·f to.!.llFI11\) l'.C J\t..L•U~'l1 Uiq1Jl f[..I·LUII\ 

O SR. PRESIDENTE (Iram.Saraiva) --Concedo a pala
vra ao nobre Senador_ Odacir Soares, para· uma breve comu
nicação. 

O SR. ODAÇIR SOARES (PFL- RO. Para uma bJeve. 
comunicação. Sem revisão do orador.) -·sr. -Presidente, Srs. 
Senadores: 

Estamos vivendo, no Senado Federal, a partir de hOje,· 
um momento novo em nosso País, que é o de ter sido_çham~do, 
o Senado. Eederal, para processar e julgar o Presidente da 
República, cuja autorização foi concedida ontem, majorita~ 
riamente. pela Câmara dos Deputados. 

Eu queria pedir permissao a V.Ex~ e aos nObres Sen~do
res, aqui presentes, para Solicitãr a frãiiscrição. nós ApaiS 
do Senado,.do editorial do Jornal O Estado de S. PauJo, edição 
de hoje, sob o título 'O Supremo em risco' e ler parte dele. 

Diz o editorial o seguinte: -

'Desde o início do processo de impeacbment, tive~ 
mos uma úni~ e exclusiva preocupação: a de que a 
ordem jurldica fosse pieservada. Não era posfção fácil 
de expor perante parte do :Público, poiS ÍÕJ.plicã.Vã. sus~ 
tentar os direitos do cidadão Fernando Collor de Mello. 

..-··-.-.,.A S. Ex~, no entanto,havíaiilós condenado como ex
- PressãO de l.!m sistema sodciP()Iftico ãtiasaâo, que da 
- modernidade com certeza conhecera o circuito finan-

ceiro "inteinaCio-nal e pessoalmente havia desmerecido 
da Pátria e deSlustrado a Presidência da República. 

. Preocupava~nos a Lei, pois o Estado de Direito só 
subsiste quando, ao acusado, sê garantem todos os re-
curSos processuais insCritoS nos Códi_go~_ _ _ __ _ 

Ao longo dos dias, alertamos a opinião pública 
para grave prOblema-: qual alei que regerá a instauração 
e instrução ·do processO do P:r:esidente da República 

_pelo SeDado Federal? Suscitamos as dúvidas, e para 
ne_nhuma de~a~ ~ouve resposta satisfatória. Con;t isso 
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se corre, agora~ o ris.co de ·o chefe de Estado ser p:roçes~ 
sado por normas fei~a.s· _. hoc.- ._·-,-.. - - ,;. -_:_.1 ='c·--~, _1 

Na data de hoje, nossos temores se ct:mfirô:uun:, 
agravados, se se· pode dizer, pela quebra da esperança 
no caráter sagrado da últim-a instituição a que -o~ br~si
leiros sempre esperaram ·re~rrer- ·em busca de j_Ustiça. 
No dia 28, 24 horas antes de. a Câm·a~ _votar a: a-cUsação 
contra o Presidente da República, <o· Presidente· do S_e~· 
nado Federal foi consulta_r o Presidente do Sripretrio 
Tribunal Federal (STF) ·para colocar.-Ute suas duvidas 
e saber como proceder! O grave; que;espanta.e Comove 
a um tempo -e por comover entend;:t-se impreSsionar 
-, é que também o Presidente _da, Çorte Suprema não 
soube dar resposta à consulta; ~~ :qãp_ so"::Q~~l'~rq_ur 
não havia - como nã9 )lá - .ts~to legal que defina 
com clareza.~ rit~ pr_o~ss':lal.do_.\QJ. .. J:"~achment~ . 

A questao é pohtJcamente ~~. J;rave, por ser sem 
precedente_s na h~$~qJja do Paísl c:p~e:,O SuJ>relno Tribu
nal Federal se reuniu para Con'Sutt~. A_tent.~. o)eitqr. 
para o fato: no momento em que â CâQJara ~9~. D_~p:u
tados autoriza o Senado Fede_1al_a processar o fr~si
dente da Repúblicã, neinhuma histíhíiÇãO Sabe;· apb;iada 
em textos jurídicos·iitcoritrove~s/Qti.e proced~ento 
deve ser adotado! O ;presidente do S"enado decidiu CCf
mo aceitar a ·aenúnCia· e inStaútã:t"O''Pr0éeSSb~-:-1JeJ)OiS 
disso, o quê? · . ·_t,_ •• ; • '· r-; .) J, ·· 

Neste processo em que temíaiifoS que asniás iuipú
sessem S\la vontade ao Pretório Excelso, como- o's tan
ques o haviam feito em 1955·: a SUprema COrte--Se\•iu 
envolvida por unia das partes em- càusa. Quàndo ·o 
Presidente do Senado v~ ao Pi:esicJ,ente. do ~up,~ên,:t? 
e o consulta sobre que nto adotar na mstatiração· ~ 
durante o processo, o Sr. Mauro Benevides nãO está 
consultando o Chefe_ do Poder Judiciário; faz unia -con
sulta jurídica e política ao &r. Sydney Sanchez. Quando 
o Ministro Sydney Sanchez aproveita a reuniãO admi
nistrativa do Supremo Tribun~l Federal para que nela 
se discuta como o' Senado d~ve proCeder - sem que 
o Poder Legislativo, oficialmente, tivesse solicitado ao 
Poder Judiciário a interpr~tação da Lei...:..._, teriam inte
grantes da Suprema Corte deixado .de agir como intér
pretes e garantes da Constituição para ser consultores 
legais do Seoado~ Mauro 'Benevid_es? . _ ... 

A possível transform&çáo das till)çóes da Suprema 
Corte, imperceptível, dadas as paixões que a tudo 
dominam, pode ser grave para a democracia. Ao per
mitir a transmissão do julgamento do mandado de segu
ranÇa do Sr. COllor de Mello pelas televisões e rádios~ 
o Supremo Tribunal Federal cedeu em s~ majestade. 
Ao discutir uma questão qlie ·não. lhe fo.i colocada for
malmente, o Supremo Tnbunal"Federal terá retirado 
do cidadão Fernando Collor de Mello o direito de recor· 
rer de qualquer decisão processual do.Sr. Mauro Bene
vides que julgue possa afetá-lo. Isso pÓrque, se o rito 
estabelecido pelo Presidente do.SeDado tiver sido suge
rido, ainda que pelo silêncio de integMDtes do Supremo 
Tribunal Federal, a que instância poderá bater esse 
cidadão r apoiado numa mfnima segurança jurídica de 
qtie será julgado _com iJnpar!'_ialidade? _ 

O Supremo Tribunal Federal corre _o risco de trans
formar-se num órgão político. São eSsas questões que 
parecem esque_cidas pel,a Nação, mergulhada na luta 
apaixonada entre os vei::tced()res de ontem. A Nação . 

esqueceu o insultO- de Floriano aq Supremo, os anos 
~--:.do Estado Novo, coarctando a Suprema Corte; os at-os 

dos governos autoritários aposentando Ministros do 
. STF. Por que motivo haverá de lembrar-se- a Nação 
- de que um Presidente da RepUblica pode vir a ser 
julgado por uma lei ad hoc, ou por um artigo de um 
regimento interno? A Nação pode esquecer-se disso; 
~a memória das instituições, no entanto, persistirá sem· 
pre o rilomento em que o Estado de Direito, ao triunfar 
sobre a COI!llpção descoberta, começou a ceder passo 
ao .regime da Convençâo, vale dizer, àquele em que 
o Direito se faz nas ruas e nos conciliábulos dos que 
as governam!' 

.. Ii ~sse o editori31 do Jornal O Estado de S. Paulo, publi
cado na edição de. hoje, sob o título '0 Supremo em risco'. 

. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a pala-

vra ao ~obre Senador José Fogaça. · 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMPB - RS. Pronuncia o se

.guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Como ·sabem V. Ex'5
, fui designado pelo Senador Mauro 

Benevides, Presidente desta Casa, para representar a Oposi
ção a:o atual Governo, no Senado, junto à Assembléia anual 
do- Fundo Monetário.. Internacional e do Banco Mundial. 

Sr. Pre~idente e Srs. Senadores, cumpri essa honrosa mis
são eln nome do Senado e, evidentemente, tratei de expressar, 
nos limites das minhas possibilidades, aquilo que entendo ser 
o· pensamento global, o pensamento conjunto desta Casa. 

Mas, antes de mais nada, eu queria fazer um registrO 
da postura digna e correta, adotada pelo Minist.}:o da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, Marcílio Marques Moreira. 
S. E:ro, que goza de prestígio neste cenário, que goza de um 
elevado conceito junto aos orgatúsmos financeiros interna
cionais, sabedor de que a crise política do Brasil enfraqueceria 
a representação do Governo, tratou de levar a essa reunião 
anual, onde estariam presentes ministros das finanças de quase 
todos os países do mundo - tanto dos países ricos quanto 
dos ~aíse_s pobres- uma representação política que mostrasse 
o Clé:'áter permanentê daquela comitiva e dos interesses que 
ela representava. 

O fato de introduzir na comitiva oficial um Senador repre
sentando o Governo, no caso o ilustre Senador Dario Pereira, 
é um outro Senador representando a Oposição, caracteriza 
bem a vontade do ministro de mostrar ao mundo financeiro, 
de mostrar aos homens que comandam o Sistema Financeiro 
Internacional que esse processo de discussão da dívida externa 
praSileira, que essa luta para se encontrar uma saída articulada, 
e;oerente e, sobretudo, saudável para o Brasil não é problema 
de um governo específico neni de um governo eventual, mas 
é um problema do Pafs. 

O _Ministro Marcílio Marques Moreira, na reunião com 
o Presidente do Fundo Monetário Internacional, Sr. Michel 
Camdessus, deu-me a palavra, e eu lhe disse que, como repre
sentante da Oposição brasileira no Senado, vinha até aquela 
Assembléia para falar, não sobre a proposta de um eventua_l 
governo - porque o Governo Férnando Collor, como al~ás 
qualquer governo, tem caráter passageiro e transitório- mas 
para reafimiar que as reivjndicações do Brasil para que a 
sua dívida externa seja rolada, para que os seus títulos sejam 
substituídos por novos títulos em condições mais favoráveis 
ao nõSSO País, para nõs é uma questiio permanente e legítinla 
do interesse naCional. 
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Foi nesse ·sentido, Sr. Presidente, que levamos a nossa 
posição - e deixamos isso claro ao Presidente do FMI, S1'. 
Michel Camdessus- com muita firnleia, com riiüTr3.Veemên~ 
cia. Enfatizamos que o·Brasil queria levar adiánte eSse pro-
cesso de negociação e précisàvit ser-reéónhecidO por essas 
ins~tituições- não como tim ·paiS fua:Tgliiàl, não como um país 
de segunda linha dentro desse sistema, mas neceSsitava recu· 
perar o seu -status como um país de primeira Iinh:i, nãO s6 
no sentido de receber novos financiamentos; âe atrair investi· 
mentes mais nobres, mas também no sentido de ver ã sua: 
dívida ter um tratamento mais adequado, maiS juStO, mais 
co~rente. · 

Ao mesmo tempo, eu lhe disse que o Senado aprovara 
o Acordo de Princípios e, como a xhinuta 'êóriti"átual--3 ~r 
assinada reproduzia o Acordo de Princípios-, é eVidente que 
o Senado tenderia, também, desde que se configurassem as 
mesmas condições, a aprovar o contra.to a ser celebrado com 
os bancos; que, se o Senado aprovasse esse acordo, haveria 
de honrar essa posição; que essa postura nãO era do Governo 
nem de um ministro ou de um presidente da república, mas 
era a postura do País. . _ _ _ 

De modo que, ao djzer _tuóo_isso, eu não afirmei que 
o Senado aprovava a política_ ec_onómica do GovernO ou 'à 
forma pela qual este vem conduzindo _seus ajustes internOs 
para estabilizar a economia e retomar o cre~scimento~ O. ql.l~
pro-curei dizer, de forma clara, veemente e inequíVoca, no 
meu modo de entender, é que, uma vez que o Senado tivesse 
aprovado e recQnhecido a validade e a procedência deste -ª----CQ!: 
do, ele o fazia em nome da Nação, não em função de um 
governo específiCo ou evei:ftllal, _ 

Ao deixar clara essa posição, recebi do Pfesidêiit~ do 
FMI as seguintes palavras, que aqui gostaria de reprodUzir 
junto a esta Casa. Tentare~_ ser o mais fiel possível: 

'Sr. Senador José Fogaça, representante -da Oposição bra
sileira no Senado, seu país está vivendo uma grãVe Crise põlíti
co-institucional. Queío crer qu~ a brevidade e_ a firmeza, com 
base na Lei e na Constituição com que V. Er" vierem-a resOlVer 
essa questã_o será _fundamental para o Brasil.ser recOnhecido 
como um País de civilização política superior e de nível institu~ 
cional próximo ao do Primeiro Mundo'. _ _ . _. 

Em outras palavras, traduzindo o pensamento do Piesi:. 
dente do Fundo Monetário Internacional, parece-me que fica 
absolutamente clara, Sr. Presidente, a posição dos organismos 
financeiros internacionais , principalmente entidades públicas 
como o Banco Mundial e q_ F~ndo Monetário Internacional, 
que são as entidades que dão parecer sobre a classificação 
e a qualificação dos países junto a esse mesmo sistema finan
ceiro. Se o Brasil conseguir resolver sua questão instituciOnal 
pacificamente e com a maior brevidade de tempo,_ den.tro 
da Lei e da Constituição. é Um pafs que meréce O respeito 
do mundo. Entretanto, se o Brasil adiar infinita e interminá~ 
velmente esse processo e não chegar a conclusãO nenhuma, 
não passa de uma republiqueta de bananas. 

Sr. Presidente, a Bolsa de Valores, ontem, deu o sinal 
mais visível e mais notóriO dessas palavras do Presidente do 
Fundo Monetário Internacional. Bastou que a Câmara dos 
Deput&âos autorizasse o processo contra o 1Pr(!sidente da 
Repúbiica para que houvesse; uma subida imediata no~ índices 
das Bolsas de V alares. Parece-me que o mercado, uma espécie 
de anjmal selvagem, que reage a estímulos externos - se 
esses estímulos são positivos e favoráveiS~ a reiiçãO é poSitiVa; 
se são negativos e depressivos, a reação também é depressiva 
-, é o sinalizador mais evidente e mais inSOfismável dessa 

~aljd:ade. Se a Câmara dos Deputados não autorizasse o pro
cesso _contra o Presidente da República, não aprovass~ o pro
cesso de lmpeacbment ontem, nã_o te-nha nenhuma dúvida 
de que .. este País cairia-na descrença, na mais absoluta depre
ciação interna e extetna. Haveria um estado de incredulidade 
em relação ao Brasil do qual, creio, só nos recuperaríamos 
nos próxiMos cinqúCnta anos: Ou na próximá geração. Ao mes
mo teiiipo, deve-se dizer com toda clareza que o fato de a 
CâJJiã.ra dos Deputados ter aprovado ontem o impeachment 
significa que o Brasil terá um tratamento de país de primeira 
linha~ de um país politicàmente civilizado que merece respeito 
e oQ_~der~áo da comunidade internacional. 

-_ -~à~ait_~, sr:Presidente.e siS:-senadores, penso ter cum
prido essa-missão e procurei fazê-lo não diante dos parâmetros 
ou_ dos ümites de pOsicionamerito político dO meu Partido; 
não fui lá como representante do pensamento do PMDB, 
mas designado e escblhido pelo PreSidente do Senado Federal. 
Tente:i ser .o mais 'abrangente possível na expressão- das idéias, 
das opiniões e doS i>oSicionarllenfOs adotados sobre a matéria 
aquí nesta Casa. . 

~.- -- --o· 'Se.iado Fedefal, na vefd3de; 'aProva o qué? Não é 
propriamente o acordo que ele aprova, porque o acordo não 
está. feito. O que o Senado está ,aprovando e deseja que 
cammhe para diante é a atual instrumentação do acordo. Foi 
o que aprovamos aqui. AproVamos aqui uma gama de opções, 
a. que os bancos vão ou não aderir. Aprovamos sete instru~ 
mentos alternativos, sete tipos diferenciados_de títulos de dívi-

-· da - os chamados bónus da dívida - que agora são subme
tidos à escolha, ao crivo, ao critério e à seleção dos mais 
de tnil bancos que_ constituem o board dos credores externos 
do Brasil. 

O que está aí ainda não é uma definição do modelo de 
pagamento da dívida externa brasileira; o que está aí é apenas 
a "ábertura de um leque de propostas, é a abertura de uma 
gamá de opções que os bancos ainda vão escolher, às quais 
-eles vão aderir ou não . 

. · _Há. bônus de diversos tipos, de diversas procedências. 
Parecc~nos que os chainados bônus de desconto e os chamados 
bóJ?.uS ~o par serão os mais atraehtes para os bancos credores 
do Brasil. O b<)nus de desconto é aquele que prevê um descon
to de 35% no principal da dívida; os bónus ao par são aqueles. 
que supõem que o credor estrangeiro colocará no Brasil um 
dólar para cada dólar que o Brasil pagar lá fora. O problema 
todo - esta será !i decisão mais grave e crucial do Senado 
Federal - é saber qual o percentual que os bancos estabele
cerão no mix, ou seja, na mescla desses títulos~ na composicão 
desses títulos. 

Recente~ente, Os bancos internacionais ÍIZel'am uma 
propOSta-ae ·adesão ao contrato para a Argentina que não 
foi s_a~sfãtória para os argentinos. Os bancos propuseram tro
car 85% dos títulos da dívida externa .argentina pelos chama~ 
dos bónus ao par e apenas 15% pelos chamados bónus de 
desconto, os dlscouat boud~, como chamam os especialistas 
dessa área. Com esse mlx de 85% e de 15% há um desequi' 
Ubrio muito- grande em desfavor dos interesses argentinos· e 
e~ _!~v~r dos interesses dos _banqueiros, pela razão de que 
os chamados bônus de desconto já 'cóittêm uma redução da 
massa da dívida. Ao optàrel)l por apenas 15% do total, os 
bancos demonstraram que não estão dispostos a entrar n~ste 
processo, tàncederido uma redução de dívida nos níveis e 
nQs lintites que o Brasil, Argentina, Venezuela e México dese
jam. 
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Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores_, é importante 
saber que, na minuta contratual assin~da, ltá uma cláusula 
dizendo que, uma vez proposto o mix dos bancos Úedm:es, 
a mixagem, a mescla de títulos que consubsta_nciarã_o as 9pções 
feitas pelos bancos internacionais, uma ve~_realizada esta pro
posta, poderão ainda o Governo~brasileiro e o_S_enad_o Federal 
recusá-la e solicitar uma nova rodada de negociações. 

É uma cláusula acauteladora, porque permite que o s-ena
do Federal e o Goye_mo brasileiro, entendendo que a proposta 
do_s_ ba_ncos, que deverá se completar_ até. julho _çle 93, não 
corresponde aos interesses e às reivinQicaçõe~ _do Pa_ís e do. 
Governo, solicitem _uma noVa rodadfl de negociações_. eviden
temente no sentido e na tentativa de equilibrar esse leque 
de opções. -~ __ _ _ 
, Não é possível que os bónus de descontos, que são -os 
mais favofáveis peloS juros fixos e ·pela redução, signifiCativOS 
no montante da dívida, sejam aqueles que estejam em menor 
quantidade, ou seja, miin percentual insígnificàrfte .....;.'foram 
propostos em 15% para a Argentina. 

Sr. Presidente, todos os mecanismos acaU.teladores, todos 
os mecanismos de precaução foram torrtadmf.- O- Brasil está 
dispos-to a reingressar na comunidade finariceira inteiiiacional. 
Ele sabe que pagar a sua dívida custa, é pesado, é um grande 
sacrifício nacional, e o Brasil só o fará se essa mesma comuni
dade financeira, em contrapartida, liberar investimentos vigo
rosos e reanimadores da nossa economia. 

É importante ressaltar que a simples assinatura do proto
colo de intenções, ou seja, a simples assinatura do acordo 
de cavalheiros já serviu para abrir espaçO- junto àS ·fontes 
de financiamento japOnesas. A assinatura da minuta Contr-a
tual pelo Brasil também lhe garantiu que os-baricos japOneseS 
abrissem novas oportunidades de financiamento. Na tãrde 
do mesmo dia, logo após a reunião, numa sala ao lado no 
Banco Mundial, instituições de crédito japonesas, rl.o _c_aso, 
o Eximbank japonês, liberavam um finanç:iamentp ~das~rd~m 
de SÜ' .. ilbões de .dólares. para o Brasil. Isso pode parecer 
algo r Juzido, algo modesto para as rJeCe§sidades dq País, 
n: ;, importante frisar que, há quase uma décacta, os japone
ses_não liberavam.financ:iamettto_s para o nosso País. Esse 
financiamento não compreenÇe a compra de produtos japone
ses; não f .. m contrato de financiamento vincul~_do; são dólares 
que entram no BraSil para financiar iniciativas que serãO~tõffia-
;ao;: no Brasil, sob a coordenação da vontade e, evideiJ.tel;llente, 
dos interesses expre~os pel~ maioria do País. __ 

Portanto, Sr. Presi_dente~ se esse_é um d_ad_o $igºificativo 
e importante, não devemos debcarde levá_-lo __ e_m cons_ideração._ 
É evidente que. se tiver que promover uma ruptura desse 
processo por entender que o Brasil está sendo lesa@, o Senado 
o fará; mas é claro_ que a postura sábia, elevada e responsável 
desta Casa está- f;:~.7endo coirt que a_ comu:rlidade finp.nçeira 
internacional retome com o nosso Pa(s os Uarp.es. antigq_s de 
considerá-lo um país de primeira linha, que merece tratamento 
superior. Com isso, é possível que o Brasil volte a se integrar 
ao mundo e a retomar internamente as condições- de cresci-
mento económico. ___ __ _ ___ _ 

Esse é o relatório, Sr. Presidente e_Srs., Sc;:~ad_o_.r~s,. que 
gostaria de fazer a esta Casa, além de dize~ que, sem dúvida 
.nenhuma, o ,!v.linistro MarCI1io Marques Moreira, embora dis
cordemos do conteúdo .da s_ua política económica, é um ho
mem honrado; a sua respeitabilidade passou ao largo dos 
problemas e dos escândalos que envolvem o Presidente da 
República; sobretudo S. EX' soube ser apartidário,- oU-Süpra-:..
partidáriO, na condução das questões junto ao Banco Mundial 
e Fundo Monetário Internacional. 

Presenciei também um discurso duro de S. Ex~ no Consti
tuency do Fundo Monetário Internacional, quando o Ministro 
_Marcíli9 Marques Moreira disse claramente que os países ricos 
são perversos com os países em desenvolvimento, pois exigem 
~_estc::s ~j~stes internos duros e severos que não são capazes 
de_ fazer CO!fl eles próprios. Essas palavras foram pronunciadas 
~lo_MiniStro Marcilio Marques Moreira no COilStituency, quê 
é uma reunião constituinte da represe_ntação do Fundo Mone
tário Internacional com os países que o BraSil representa e 
dºs quais é porta-voz. 

_ Portanto, Sr. Presidente, faço este registro da honradez, 
do prestígio e da competência do Ministro Marcílio Marques 
Moreira, que, sem dúvida nenhuma, neste campo da dívida 
externa, prestou l!~ serviço ao País. 

De nos.sa parte, cremos que também procuramos cumprir 
a __ missã9 que nos foi d~signada, sem sermos um senador do 
PMDB, sem sermos um senador de um determinado partido, 
mas falando em nome da Oposição brasileira e, sobretudo~ 
em nome dos interesses nacionais. Muito obrigado, Sr. Presi
dente,(Muito·bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -ConCedo ·a: pala
vra ao nobre Senador Cíd Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB ~CE_ 
PfoD.uncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

- Algu-mas vezes, vim a esta tribuna discutir o processo 
do impedimento absoluto cio Pre.sidente, de acordo com seri
tenÇa que pudesse ser prolatada por esta Casa, na coÍ:tdição 
de tribunal especial irrecorrfvel. Fizemos aqU.í vários pronun
ciamentos, e os debates aconteceram por conseqüência. Des
ses debate~ vieram luzes de grande importância para que eluci
d3SsemóS algunS aspectos- VitaíS desse problema institucional. 

Ontem- a Nação brasileira viveu instantes inéditos em 
toda a sua História. As cidades todas _levantaram-se em mani
fés·tações através do povo; o Congresso Nacional esteve cerca
do de pessoas, e. aqui dentro, tínhamos a presença da gente 
Ora.S!J.<::ira, todos interessados no eqüacionamento do proble-
ma. - -

A Câmara dos Deputados, numa reunião memorável, · 
decidiu por autorizar o Senado da República a processar e 
jUlgar o Presidente por crime de responsabilidade. E hoje, 
no morr..ento em_ que estamos na tribuna, já v aí avançado 
o--pr(iCesSo, posto que, diante de muitas dificuldades, foi 
fnclusive formada a Comissão Especial a que se referem a 
Lei n<? L079 ~ o R_~gimento _Interno desta Casa. 

Quero transffiitir aos meus PareS-algumas convicções que 
tenho agora e que nasceram naturalmente da experiência dos 
dias qu·e estamos vivendo. São diaS· que nos temperam; sáo 
<;lias. que nos calibram; são dias que nos preparam para o 
exercício da missão; são dias de apieridizado; são dias acadê
miCos; -São _d!as·de_,çjência; são dias de ensinamento, o duro 
ensinamento à luz dos fatos. -

Hoje é fácil, Srs. Senadores 1 concluirmos Com certa clari
vidência o que á Nação contempla, acompanha e viVencia 
cOm ·tanta e-moçãO. · 
~· ' I-l3Vemos de Convir que o Senado, caros Senadores~ não 
pe~iu autorização à Câmara dos Deputados para processar, 
por crime de responsabilidade, o Presidente da República. 
També!ll havemos de concluir que, vindo a autorização _J;Ião 
pedida, admitido o_ que não se requereu aqui, é, no entanto, 
irie"xorável a instauração do processo nesta Casa, e isso acaba 
de ocorrer atr,avés,da Comissão Especial, que, com o lúcido 
Pã.recer do Senador Antonio Mariz; propiciará, logo mais,_ 
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a este Plenário a vo_tação histórica pela qual se declarará instau
rado o processo. 

Ouçam bem, Srs. Senadores, a minha afirmativa. Dentro 
de alguns instantes, esta Casa declarará instaurado o processo, 
para que o Presidente da República responda por crime de 
responsabilidade. Isso não nos afasta, no entanto, daquilo 
que o orador já dissera em outras ocasiões: a exiStência de 
uma primeira etapa processUal na Câmara Ços Deputados, 
um pré-processo. uma instrução preparatória, porqUe, afinal 
de contas, a Câmara do_s Deputados conheceu, deu como 
existente, traçou procedimentos diante de um~_denúncia çqp
tra o Presidente, acusado de crime de responsabilidade por 
dois nobres cidadãos, notáveis brasileiros, ocupantes de fun
ções destacadas. 

Assim, a Câmara dos Deputados, após um trabalho interi
so~ concluiu. pela procedéncia da peça acusatória, com um 
parecer muito bem prolatado pelo Deputado Nelson Jobim, 
que se constitui no libelo acusatório aos atos do P~:esid~nte 
da República mencionados na denúncia apresentada à Câmara 
dos Deputados. 

Significi, então, dizer que houve na Câmara uma denún
cia; que esta denúncia foi processada; que este processa teve 
uma Comissão; que esta COmissão teve um-pâ.reter;-que este 
parecer foi votado e que, por fim, a Câmara dos Deputados 
autorizou a existéncia do processo propriamente dito na corte 
especial, que é o Senado da República, presidido pelo Presi
dente do Supremo Tribunal FederaL 

Há de se admitir, por isso, que veio da Cânlãi'-a dos Depu
tados a_ parte acusatória, que, no entantO, foi produzida à 
margem do tribunal, que é o Senado. 

Na Câmara dos Deputados, produziu-se a denúncia, uma 
apuração inicial, um juízo autorizativO, a cónvicçãõ de -que
aquilo deve ser apurado, inclusive, com tado o direito de 
defesa e com todas as possibilidades de acusaÇ'ão. Que haja 
o processo. manda dizer a Câmara dos Deputados. 

Hoje, nesta Casa, temos instalada a Comissão prevista 
pela lei específica e ·que -receoeu petitório dos dois signatárioS 
da denúncia, ratificando, pata todos os efeitos- senatonars~ 
aquilo que fora dito perante a Câmara dos Deputados. Essa 
peça ratificatória transmite pa-ra esta Casa, com todas as fórças 
e solenidades do Direito, o conhecimento da denúncia -e_ o 
novo procedimento mais piofundo, inclUsive Com pos-sibili
dades mais amplas de defesa a ser deferida, oferecida ao Presi
dente da RePública. 

O processo, neste momento, Srs. Senadores, encontra-se 
numa fase de instrução aqui no Senado Federal, vivendo, 
portanto, -a sua segunda e importantíssima etapa, em que 
o procedimento chega finalmente ao próprio tribunal especial, 
que passa a se preparar para receber a presença do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, onde deverá encontrar os autos 
devidamente saneados e em condições de um processo de 
julgitmento final. 

Chamaria de preparatória ·a fase- que· hoje estamos viven
do, a Comissão coilSiaera o processo instaurado no Se_nado 
Federal, estabelecendo, de acordo com o Regimento Interno 
e com a Constituição Federal, o moQle_Qto em que o Presidente 
da República l!'ierá comunicado, oficialmente, da autorização 
de insaturação do processo no Senado para que se afaste 
da Presidéncia da República e o processo possa aqun::orrer,
sem as influências que existiram ·no âmbito da Câmara; dos 
Deputados. Influências lá de uma consideração menor, por
que, afinal de contas, nesse episódio, a Câmara dos Deputados 
não é corte, não é tribunal, é apenas o órgão que autoriza. 

Mas, aqui, já se estabelece a função jUrisdícional especifica, 
imponen~~. irrecorrível e que merece um trato muito especial. 

O afastamento do Presidente_ da República e-ne-cesSário 
que ocorra e com absoluta brevidade, porque não há de se 
admitir que, após a manifestação da Câmara dos Deputados, 
principalmente com aquele colorido, com aquela força, com 
aquele número, ainda continue no Palácio ·do Planalto 9 Sr. 
Fernando Collor de Mello. Primeiio -porqüe, --a- partir de on
tem, do momento em que se completou o voto de número 
336, todo e qualquer ato do Senhor Presidente da República 
já" é. impugnável, já sofrerá, por parte-âos-Intere·ssados, uma 
ampla possibilidade de impugnação. 

O Sr. José Paulo Bisol- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. EX' 
com todo prazer. 

O Sr. José Paulo Biso!- Nobre Senador, V. E• está 
chamando a fase pré-processual que estaríamos tramíta:Odo 
de fase preparatória. Peço vénia para perguntar: preparatória 
de quê? Um povo não pode ser ludibriado no que tem de 
mais- nobre na sua afetividade. O dia de ontem não (oi um 
dià do cotidiano, não foi um dia jornalístico, foi um -Çlia da 
História do BrasiL O que estamos fã.zertc;lo çom ~sa fase 
que não é preparatória de nada, que é uma fase djlat<)ria, 
que é uma fase ·ae fazer tempo? Tempo para qué? Medo 
de quê este Senado tem? Vou dizer ii V.Er com toda a sJmpli- _ 
cidade: a Câmara resolveu o que todos nós $a~emQs _s_er umª
condição de procedibilidade. Se não há condição de procedi
bilidade - desculpem a simplicidade coin que- vou· dire:r isso 
-, significa que não se pode processar enquanto a condição 
não for atendida. Então, ontem, essa condição foi atençlida. 
Mas quero que o Se_nad_o, que evidentemente repercute o 
sentimento desta Nação, dê-se conta de que o povo brasileiro 
não lida com condições de procedibilidade, _o povo brasileiro 
foi àS ruas para fá:Zer o impeacbment. Os fatos são fatos; 
as idéias são ideias. Os fatos signifícãrit o·que sigriíiicllm.-pái:'a 
uma NaÇão, emboTa ·nós, féê:llícamente;-possanios aqui lidar 
com condição de procedibilidade. Nenhum de nós tem o direi
to de brúiçar com os sentimentos desta Nação, vividos de· 
uma maneira dramática,- iriepeHver. ·como Oc_órleu orit_ern.. 
E nós, Senadores da República, estamos empurrando o tempo 
para onde? Para que momento estamos empurrando um des
pacho? Onde é que está o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal? O seu lugar, nesta hora, é aqui dentro desta Casa 
- se é que na alma dele repercutem os sentimentos do meu 
povo. Onde é que está o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal? E o que é que estamos fa~ndo com uma reun~ão 
na qual não tínhamos nada para decidir? :{...eio aqui_ 'adenúncia 
está formalmente correta'. Meu Deus do céu, isso foi decididç 
na Câmara. A condição de procedibilidad e foi ate"iidida. Esta
mo~ aqui para fazer o jUlgamento do i':llgamento d~ Câmarà? 
Inclusive, é falta de respeito em matéria de c()mpetência. 
Estamos usurpando competência. Portanto, nobre Senador, 
eu não poderia deixar passar este moment~7 porque não vou 
levar nos meus ombros essa responsabilidade. Os que puderem 
me ouvir que me ouçam! É muito simples cumprir a lei: é 
trazer o PnbSidente do Supremo Tribunal Federal para aquela 
mesa ali, colocar .os autos pré-processuais na sua frente e 
dizé_r_: Ex_celéncia, promulgue aí um despacho interlocutório 
nos seguintes termos: 'Recebo formalniente a Qep.-úÕc;ía._Cite-_ 
se o Senhor Presidente da República, que no momento da 
citação ficará suspenso de suas atividades'. O que estamos 
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fazendo, quando as coisas são tão simples? A sabedoria é 
complexizadora? Estamos sendo usados? Ou é-verdade o que 
estou ouvindo nos corredores, estarrecido: que se está dando 
tempo. A quem? Quem aqui tem o direito de dar a quem 
quer que seja um tempo que a Nação ontem terminou? Quem 
aqui tem competência moral e nacional para ressuscitar um 
tempo que a Nação brasileira terminou, exauriu? Peço desculR 
pas pela veemência. Infelizmente, t_eroos_m.ania de regimento, 
e os nossos regimentos complicam tudo. Vamos áó ·a.rt. 380 
egimento e lemos um monte de coisas processualmente desne
cessárias e achamos que temos de fazê-las. Não tem nada 
a ver. Podem jogar na cesta o art. 380._ É a lei. A questão 
é de impeachment. A legislação não é regimental, tem que 
ser a nível legal. E o mandamento jurídico está no art. -22, 
da metade em diante: no caso de ser reconhecida - atuali
zando, é claro- a condição de procedibilidade, despacha-se, 
recebendo a denúncia, cita-se o réu; e o· que aéontece no 
momento da citação? Perfectibiliza-se o processo, isto é, o 
processo fica instaurado co_nform_e os termos da Constituição. 
Nobres Senadores, não sou melhor do que nenhum de V. 
Ex~ Muito pelo contrário. Cada um 'd~ V. Ex• _reúne __ mais 
virtudes, mais sensibilidade, mais patriotismo, mais compe
téncia para a verdade, mais coragem para fazer as coisas c.omo 
devem ser feitas do que eu. Mas ouçam-me:_ não_ vão _nos 
perdoar. Mas V. Ex~ acham que aquele povo de ontem, com 
aquelas bandeiras; que aqueles jovens de_ontem, com aquele 
calor e com aquela alegria pela nacionalidade, com a desco
berta de que é possível ser feliz sendo brasileiro, V. Ex• acham 
que eles vão olhar_ para nós com alguma tolerância e alguma 
simpatia? Estamos empurrando para a frente o que poderia 
estar feito já hoje e sem nenhuma explicação, sem nenhuma 
lógica, sem nenhum fundamento legal, sem nenhuma razão 
da inteligência e sem nenhuma razão dQ coração. Nobre Sena ... 
dor Cid Sabóia de Carvalho, eu solicitaria, do melhor do 
coração de V. Ex•, que aproveitasse a posição que tem ná 
tribuna neste momento e requeresse ao Presidente desta Casa 
que telefone para o Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
solicitando que S. Ex• venha a esta: Casa porque. em 30 minu
tos, fazemos o despacho, encaminhamos a citação e suspen
demos o Presidente da República das funções presidenciais, 
para que o povo saiba que não somos fars_ante~. Não tenho 
sequer condições físicas para fazer este aparte candente, sei. 
Mas estou tocado, sinto-me humilhado; não estou percebendo 
o sentido das coisas. Acredito que estamos nos desmorali
zando, estamos fazendo uma dilação vergonhosa. Creio que 
não há explicação racional para esse tempo que estamos 
perdendo e que essas formalidades não ericontram nç:nhuma 
inteligência que as torne de alguma forma compreensíveis. 
Gostaria de pedir a V. Ex• que solicitasse à Mesa que flzesse 
o que deve ser feito: o despacho formal de recebimento da 
denúncia. Quero chamar a atenção, pata terminar esse deta
lhe, que se trata de um despacho interlocutório, isto é_, de 
conte~do decisório -e "que muito embora haja_ entendimento, 
inclusive no Supremo Tribunal Federal, de que o atendimento 
da condição de procedibilidade pela Câmara obriga o recebi
mento; muito. embora isso exista para evitar nulidade~ o que 
devemos fazer é receber a denúncia. Só isso: 'Recebo a denún
cia e determino a citação de S. Ex~~ o PreSidente do País, 
que ficará suspenso _de suas atividades no momento em que 
tomar çiência desse despacho. Assina: Presidente do Supremo 
Tribunal Federal e por que não o Presidente do Senado? 
Alguma dúvida sobre isso? O que n;os obriga a fazer diferente? 
NãO seremos perdoados. Desculpem-me e obrigado. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Considero o 
aparte de V. Ex• muito interessante e só lamé-~tO- que V. 
Ex• nào tenha acompanhado totio o· texto do meu pronuncia
mento. porque _eu dizia, exatamente, que reunida a Comissão, 
dado o parecer do Senador Antonio Mariz será "ele aprovado 
aqui. Isso que V. Ex~ clarila terá que ser feitó hoje, sim -
e já! -, logo que aprovarmos o parecer aqui em plenário, 
porque se impõe o afastamento do Presidente da República. 

O Sr. José Paulo Bisol '- :é um despa~hÕ interloCutório. 
Se não for assinado pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal haverá nulidade, perfeitamente alegável. 

ÓSR. CID SABÓJA DE CARVALHO ,..- S.enador José 
Paulo Bisol, defendi, durante todas as reuniões preliminares 
da Presidência com os juristas cOnvocadOs, qúe fosSem duas 
as assinaturas: do Presidente do_ Senado e do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, porque se uma dãs duas não fosse 
necessária, a que sobrasse nada prejudicaria, por um princfj)io 
geral do Direito tão conhecido: o que sobra, o que excede 
não causa nenhum·prejuízo. 

O aparte de V. Ex~ não é diferente do meu pensamento; 
apenas o que temos de observar é que a Lei n"' 1.079 foi 
declara~a em vigor no que não colidir com a COnstituição. 

Nesses últimos dias, com a presença do Dr. Guido e 
de juristas da maior expressão. em reuniões informiD.s com 
o próprio Supremo Tribunal Federal, o Presidente do,Senado 
teve o _cuidado de verificar, na Lei n9 1.079, aquilo que colide 
com a Constituição, o que, portanto, eStá desatualizãdo e 
também verificar no Regimento da ·casa o que colide com 
a lei e, automaticamente, com a Constituição. De t_u_do isso 
se tirou a conclusão do procedimento que levou à eleição 
dessa Comissão da qual V. Ex~ faz parte. Ela não· prejudica; 
pelo contrário, é uma coriiissão de formação do processo, 
de organização do processo, uma comissão OD.de estão todos 
os Partidos e onde são exercidas todas as Vigilâncias, pois 
V. Ex• viu muito bem, na sala onde nos reunimos, que todos 
os que quiseram falar, falaram; todas as teses e antíteses foram 
erguidas, levantadas, debatidas, e o relatório final do Senador 
Antonio Mariz passou por unanimidade. Isso fortalece o pro-
cesso. _ _ . 

Sei, Senador Bisol, que seria muito interess3.nte se encon
trássemos, a deSpeito. à revelia de Regimento, à revelia de 
lei, uma consonância imediata, uma vontade popular, e logo 
resolvêssemos tudo isso. Se:cia muito melhor. V. Ex~ tem toda 
raZão, especialmente como um homem que trabalhou em tele
visão, como eu trabalhei em rádio e televisão. Tivemos essa 
comunicação imediata, sabenios como ela é sedutora. como 
é ínij:>ortante corresponder à vontade popular de imediato. 
Pois vamos lá no Supremo buscar o Presidente e trazê-lo 
para cá! Formemos uma comissão! Eu_ vou com V. Ex•! 

O Sr. ~dr Soares~ Parece que o Presidente do Supre
mo está no Senado, nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO :.._ Eu .diria que, 
na verdade, a pressa é exigida pela população- vimos ontem 
em todas as capitais, nas grandes cidades. Onde há povo, 
houve manifestação. O Presidente não foi cassado pelo Sena
do, nem pela Câmara, mas pela manifestação cio povo. Há 
ll!Da determinação, que vimos materializada diante do Con
gresso Nacional, vimos no Rio de Janeiro, em São Paulo. 
V, Ex• tem toda razão quando dá ~ fundamento· popular 
ao seu aparte. E quem pode contrariar esse fundamento do 
aparte de V. Ex~? Absolutamente ninguém. 

1}3i;:;) I ; 
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Todos nós estamos plenamente de acordo com V. E~, 
mas queremos o viável. E o viável, neste momento, é apro~ 
varmos agora o parecer da Comissão e, de imediato, mandar
mos a comúnicação assinada pelos dois Presidentes -:- dº 
Senado e do Supremo - para "que o Presidente se afaste. 
Tudo isso pode ser feito de imediato; é um comportamento 
que, além de ser legal, constituciõ:riã.l, é cívico __ e da ética 
política, inclusive com a informação popular a que aludiu 
V. Ex~, com o movimento desta Nação ontem em form~ de 
povo diante das autoridades, inclusive diante do Congresso 
Nacional. 

O Sr. Eduardo SupUcy- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARY.ALJlj)- Ouçi:J:v."E~•, 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Gostaria de, na mesma direção 
do pensamento de V. Ex• e do Senador José Paulo BisoJ, 
dizer da relevância que tem o Senado Federal. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Não tenho dúvi
da de que o Senador José Paulo Biso! tem razão no fund_a
mento do seu aparte; apenas falta viabilizá-lo na vontade de 
todos. Se eu_resoly~s.se __ isoladamente com o Seriador .José 
Paulo Bisol, mesmo de muleta ele iria, e e_u com os meus 
óculos! Chegaríamos lá e traríamos o Presidente. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Porque eu não gostaria, prezado 
Senador, que nós aqui, por razões regimentais ou processuais, 
atrasássemos, de maneira alguma, a decisão que cabe ao Sena
do tomar. Ouço de alguns que o novo Presidente, hoje Vice
Presidente Itamar Franco, estaria pensando em ter um pouco 
mais de tempo; mas o fato concreto _é que o Persidente Fernan
do Collor de Mello está praticamente sem niiniStros:-o Pr_esi
dente do Banco Cerit:r;al já pediu demissão; o Ministro da 
Economia, Marcflio Marques Moreira, solicitou hoje que fos
sem retirados os seus livros das _estantes do seu gabiQet_e, 
Os ministros já não se sentem maiS -oorn.o- fal; já_ ~p.tre~am_ 
suas cartas de demissão. Se o nOvo Presidente ainda não for
mou o seu ministério, o Presidente Fernando Co_llQr de Mello, 
ele próprio, está sem condição alguma de governar, já Perdeu 
completamente a autoridade para continuar presidindo a Na
ção. De forma que é preciso que o Presidente Itamar Franco 
assuma em questão de horas - no máximo até amanhã -
a Presidência da República~·e~ se não "tiver o seu miilistério 
completo, que passe a administrar o País com os ministros 
que já teria designado ou pensado em designar. Não há mais 
tempo. Concordo inteiramente com -o· Senti!DentO de urgência 
do Senador José Paulo Bisol, comungado por V. EX' Tenho 
certeza que é o sentimento do povo brasileiro hoje. É preciso 
que, de pronto~ o J?residente Fernando Collor de Mello deixe 
o Palácio do Planàlto, deixe as su:;\5 funções, porque ele já 
não as exerce, assim como os seus miiristros, na prátiCã, já 
não exercem as pastas onde estão. 

O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO - Quero ·acres
centar que, diante da crise que já tomava contaz deste País, 
o ato autorizado ontem pela Câmara dos Deputados, o ato 
que manda inaugurar o processo - aqui já inaugurado, de 
certo modo, com a instalação dessa Comissão- tqrna absolu-. 
tamente impraticável que nesta hora um presidente sob tal 
acusação esteja no comando da Caixa Econômica FefJ.eral, 
do Banco do Brasil, do Banco Central, de toda a obra social 
do País,, do ~esour9 ~ac~<:mal. É muit~ grave que~ díante 

da imputação erguida e acolhida pela Câmara dos Deputados. 
tenhamos, neste momento, na Presidência da República, uma 
pessoa absohJ.tameme _inaQiliJada. _ 

__ .. __ Até que se defenda e seja abs9lvido, Sua Excelênc~a não 
_deve ter condiçãQ alguma de comam~o. porque se vtu, na 
faSe da Câmara, o quanto se prometeu, na ação do Pre_sidente 
da Caixa, na ação do Presidente do Banco Qo Brasil, para 
se tentar coiromper Parlamentares. Graças a Deus, jsso .n~q 
deve_ter acontec~9.o, tãc;>_ pequeno foi o número de Deputados 
que votarã.m "não" ao impeacbment. Nessa oportunidade, 
o __ que. se viu foram pessoas corrompidas, mas foram pesso~ 
próxiinas do Prf?sideJ;Ite - prolatarem \'oto contra a a:uton
zação da Câmara ~o Senado. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho? 

O SR. CID SABÓIA DI> CARVALHO- Ouço V. Ex•, 
Sena_dor_E§peridíão Amin. 

O Sr. Esperidião Amin - Gostaria de concorrer com 
as palavras do Senador José Paulo Bisol, com o interve.nção 
do Senador Suplicy e, de certa forma e principalmente, com 
essa parte objetiva pertinente a prazos do pronunciamento 
de V. EX" Observa-se, pela coreografia do nosso Plenário, 
pela sUa ebulição, que há uma série_ d_e disçussões paralelas 
a respeito deste momento que estamos vivendo. E eu não 
gostaria de me omitir. Que to" aqui h o plenário repetir o espírito 
da minha intervenção por ocasião da. instalação da Comissão 
Espêciã:tã ~Que alUdem o art. 19 e o art. 38Q, :ç~_~ectiv~u:nente, 
da Ld ri~> i.079 e do Regjn;tel)to·Jnterno. Não há justificativa 
jUrldléa-·nem rn.õ-râl.Para jiroCfastiilar-se a-instauração do 
processo. Quando o Sep.ador José Paulo Bisol disse, ao fina~ 
das suas palavras, que o despacho interlocutório pode ser 
assinado até pelos dois Presidentes: o Presidente do Supremo 
e o Presidente do Senado ... 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Não s6 pode 
como deve. 

O sr. Esperidião Amin ... eu creio que ficou encerrado 
o assunto. Agora, não temos como explicar perante a socie
dade brasileira; ante a celeridade com que este processo trami
tou, o porquê, a essa altura, de dilatarmos, mesmo por falta 
da entrega de uma correspondência,- a permanência do Presi
dente, que já foi j:>olitiCâinenre-·aras·ra:do do cargo ontem, numa 
derrota fragorosa para os_ objetívõs- do __ _Go_vemo, após wna 
votação mais do que eloqüente. Prõcrastina:rffi_os.o seu afast!J-4 

mente vai requerer explicações que esta Casa não tem como 
dar. E eu gostaria de expressar aqui; em resumo, o que eu 
disse lá na ComissãO Especial há pouco instalada: Instaure-se 
o processo o mais rapidamente possível; comunique-se ao 
Presidente da República este fato, sob pena de estarmos des
servindo ao Brasil e ~-~nosprezanc;:lo ~anto a m~_nifestação do 
Congresso ontem havida, através da Câmara, quanto a mani
festação popular que é, na verdade, a autora da decisão da 
Câmara. Não há por que procrastinar. E, pessoalmente, não 
pretendo, em momento algum, silenciar diante da aparência 
de procrastinação que estamos a viver. ·MuítO o}?rigado. 

. - .. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Concon:lo com 
o .ap_arte de V. Ex~ e O insiro no meu_ c:J.iscu!So_. não por ter 
sido feitO, mas por coincidir, ao· ser feito, com o meu pensa
mento e a linha do meu raciocínio. 
- ·-:Agradeço a_ V. EX~ -que-, -com sua autoridade, traz esse 
aditiv<? _a inlnhà fala, pois é, acima de tudo, um ava_l da maior 
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importância; não o aval de PC Farias, mas o aval verdadei
ramente digno de um Parlltme'ntar que se preza. 

Quero dizer ao Senador José Paulo Biso!, que estranhou 
quando eu falava em uma f~ de preparação do processO, 
que, quando falo na fase ele prepataçáo, não cogito que ela 
se dê com a presença do Presidente. Acho que o importante 
e o iniciai é o afastamento do Presidente, Sua Exeél~ncia 
deverá ser afastado logo que aprovemos b Plirecer da Comi.., 
são EspeciaL Esse afastamento é urgente! Portanto, quando 
digo qúe o processo tem. que .ser prepaiado, acredito que 
isso deva ocorrer sim, ma• Dlb cum. a presença do Presidente. 
Até considero como câpaz de afetar a illdcpeodancla do tribu· 
nal, a competência dos proccssantcs, .:omprometer a autono
mia de tudo isso, a presença do indiciado como Presidente 
da Republica. . . 

Acho um absurd5l tennos 11m indiciado cOmo Presidente 
da República,_ no ~esmti_-.inÓmento,em -q~ d processam~, 
enquanto Sua ÊxcelêncÚI disponhà de toda a miquina da Re
pública, de toda a administraçilo pdblica, de mioist6rios, etc. 

O Sr. Jlsperld~ A..tn -· ~ o Comandante:em-Chef~ · 
das Forças Armadas. . . 

O SR. CID S.UÓIA DE CARVALHO ::.. Exatalneote. 
Que um homem indic.iado i~poqda il uni processo como çO. 
mandante-em-Chefe das Forças Armadas. lsso resulta num 
potencial coativo, num poder coercit:ãvo sobre qs prOcessantes. 
Acho que nisso o Senador Paulo Siso! tellt toda razão. Não 
encontrei ainda uma dis_cie:plnci• minha com os meus apaf .. 
teantes; pelo contrário, enc:dntrci soma, encontrei sintonia; 
só o modo de diz_er que I! mais bonito nos meus aparteantes. 

O Sr. Amir Lamelo - V, EX' me permite um aparte? 

O SR. CID SABÓIA QE cAilVAÍ.IIO -::-Ouço com todo 
prazer V. Ex' ' -

O Sr. Amlr Lando ...- Nobie Senlador Cid Sàbóia, também 
me alio na mesma exegese dada por V. ÉX' • e aqui devemo, 
fazer a leitura do que dispõe o art. 86 da. Carta Magna. B 
claro que, nos crimes de responsabilidade, na forn'la do inciso 
II, do art. 86, o Presidente ficar' suspenso de suas funç6ci 
após a instauração do procc!liO pelo Senado Federal. O que 
é instauração do processo? Devemos recorrer aos ensinamen
tos do Direito Processual, seja do Direito Procellsual Penal, 
seja do Direito Procéssilal _ Civilt porque, aqui, nada mai• 
são necessários elo que ()I prindpios setais que informa o 
Direito Processual. E o ptoéeUo ióicia•se no caso com a de• 
núncia. A denún.tia que sé rectbe da CAmara dos Deputad01 
já contém o pré-requisito da admissibilidade, já contém a· 
auto.dzação .de dois terços da Casa. Entio, nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, o que cabe aqui é que esta sessão 
de instauração do proceliSO SCJ& realmente presidida pelo Presi• 
dente do Supremo Tribunal, como de resto jt afirmaram •, 
saciedade o nobre Senador lol<! Paulo Biso! e o Senador Espe• 
ridião Amin. É neccssãrio !'lue essa instauração se Inicie pot 
este despacho de reccbimentu c de citaçfio do réu, porque, 
é exatamente esta citaçlo que complementa e aperfeiçoa a 
relação processual. E assim o proce!S() estar-i definitivamente 
instaurado. Aqui, deve-se fazer a leitura a partir da Consti• 
tuição e não do Regimento illtemo, porque quem acampa· 
nhou·a decisão do Supremo Tnbunal Federal entendeu plena·. 
mente que aqui se trata de uot princípio de reserva legal. 
Quem rege o proccs!lo de impeacbment é a Lei. E temos 
a Lei nq.Q79, mas est* leitura deve ser feita de acordo com 
o que dispõe a Constitui~, qui! 4 clara, é ütsofismável. Nilo 

h' que se perder em meandros do Regimento e nem em aspec~ 
to$ legais, porque também essa lei deve ser compatibilizada 
com aquilo que dispõe a ConstitUição: Portanto, a coisa é 

· meridiana, é clara, é visível. Não há lugar, aqui, para compli~ 
c:ar-se. Há, sim, necessidade de agir. Afasto até as pressões 
populares estan'do diante da Constituição, pois esta exerce 
a pressão suprema sobre a conduta desta Casa: __ ela e_ a Lei. 
É preciso pois agir de acordo com a Constituição. É necessário, 
enfim, dar continuidade e ~leridade ao processo como quer 
.a Lei e a Constituição. Parabenizo V. Ex~ por essa decisão 
adc>tada e também comungo inteiramente desse entendimen
to. Portarito, estamos a perder tempo, não com o discurso 
de V. E~, tnàs com esses expedientes meramente protela
ttlrioS. Não há o que inventar. Há, sim, imperiosidade de 
agir, e agir segurido a Constituição, segundo a Lei. O Regi
hieDtb, neste caso,. afasta-se. A Lei é que tem evideiJte curso, 
porque esse, inclusive, foi o entendimento do Supremo Tfi4u~ 
nal. Neste caso especifico exige-se a aplicação do princípio 
de reserva legal, ou seja, entre a Lei e o Regimento, é evidente 
que será' selllpre a Lei. O Regimenta poderia socorrer em 
circunstAnclils extremas e subsidiaria:mente, mas ele eStá afas
..tado pelo principio da reserva legal a que alude a Constituição 
no ar_t. 85, parágráfo único. Esse foi o entendimentO do Supre
lili) Tribunal Federal. Nio sei as razões que levam esta Casa 
a fic:ar perplexa, quando a lei é clara e meridiana. Quero 
congratular-me com V. Ex> Muito obrigado. 

· O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado, 
nobre Senador Amir Laudo. 

· O Sr. José Fopça - Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
permite-me V. Ex• um aparte? 

0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Ouço V. Ex• 
ent seguida, nobre Senador. 
. . O ap,arte do Senador Amir Lando fundamentou ainda 
melhor o meu pronunciamento, ainda mais levando-se em 
~nta -queto dizer isto antes de ouvir o Senador José Fogaça 
..-.... que o ato da Câmara só é eficaz através do Senado, s6 
tem eficácia através do Senado. Não tem eficácia o ato da 
Qth'{ta se não for à C~mara Alta; é um ato da Câmara Baixa 
para tl Câmara Alta. Daí por que se justifica plenamente 
o aparte do Senador Amir Lando. 

Ouço V. EX' com prazer, Senador José Fogaça. 

O Sr. JoH Fopça __... V. E r. tem razão, e é sobre isso 
que eu aostaria de fazer algumas observações. De fato, com
pete ao SenadO a iniciativa de afastar o Presidente da Repú~ 
bllca. Como isto ocorre? Mediante a instauração do processo. 
Ouall! o mecimismo de instauração do proce..:;so? 

. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -É essa Comissão 
evidentemente. · -

O Sr. José Fogaça - A Comissão já deu um parecer 
quanto à denúncia: ela preenche os requisitos legais~ está
de acordo com a exigencia da Constituição e da lei. A denúncia 
Cit' aí; o que precisamos agora é instaurar o processo e, 
unut vet instauradO o processo, comunicá~lo ao Presidente 
da República. É simples e meridiano. Agora, quanto a essa 
discussão, se o que vale é a Constituição, a lei ou o Regimento, 
parece·mC qu~ é uma questão hierárquica tão-somente. Vale 
a Constituição, vale a lei naquilo que não contraria a Consti
tuiçio e vale o Regimento naquilo que não contraria a lei. 

0 SR.. CID SABÓIA DE CARVALHO -Nem a Consti
tui~o. 
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·t~:.:;, ·.·---~.,Sr;. Odaq~,~~re.~ 1~Y: ~',~~per:mite um aparte? 
0 SR- CID1SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. EX. 

" .com todo o prazet. · ~ 

O Sr. José Fogaça- Exato,_ nem a CODStitui~o,eviQ.ente~ 
mente, porque, se contrarias.se_a:le;~ __ f:c a_Ço~ttt~iç?.ó_, nl\io 
seria válido. De modo que é. simples., é_óbviQ, é fu<Uf;ciltfvel, 
é inSOfismável. Dize.t, lambém, que:,p, R.egimêntq es_tâ excluí
do, isto me parece um equívoco; .dizecque. a .leftã.qui ·tem:'-_-~ .. : O Sr. Odaéir SOares_-:-: Nób:re.senador, achei intereSsante 
uma reserva absoluta não me parece.-~tre.to,, porque a própria L~- ~ão só· o seu dis~4i;.so, .c~#{6,.J~J?~é~:p _<?S apartes; tanto V. 
Lei D"' 1.079 diz que os subsídios para essa decisão serãp os' . Ex~ quanto os-ápa~rteantes· estã.o ~rtús, No final, ficamoS 
do Regimento das respectivas Casc;t.s. De ~podo qUe o-Regi- ··sem saber quaL é á lei, a .. Pà:rte do- Regimento ou a norma: 
menta do Senado é Subsídio à_ lei, deve ser usado cOmo- fÔnte . aplicável. FicamO~ ~~benao·d.~. ~Ill-. aContecimento imp9rtante: 
subsidiária de lei. Quando a lei é .o:mis~a, ~ale- <f Regiinento. -~·o Senado está_:~~- teunit;td, o P;r~id~nte do Supremo 
E naquilo que o Reginiento·na:o .contraria.a lei·e.não·-tonttaria ;_-pa~~.:e~contrar.V..~~ ipteqir _, )ej-que j>ossaser aplicada 
a Constituição, ele vale. Po'rtan~9~ I).áo vamos aprç,Wndar.esta ;.~~~1.:. ~.ra 0 qu·~~ ê~·"*<?~:ta?.~.: ~.~ ! -.J·. · .; .,, . 
discussão. · .- --··· • '"' -,. ' ,,, .,, 0 ,-., ... o SR. çm$J),i1PlA I>E CÀRV ÀLHO- Não tenho dúvi-

0 SR. CID SABÓIA DE CA.li.VALHO ::.._Na~ &â'riém , das quanto a iss.i:l •. S.enador O,.Q~cir Soares. Respeito muito· 
o que complicar. ' -... -~ç,- <:>" ·::;-r--r-:-' -''~" a sua posição, ·que é das mais honradas. V. Ex• não correu 

· ··· , '·· · ·· ~ ~:na hora do perigo~ nem-feZ comÇ)Qutro:Sfizc::rãm, que riludarani 
O Sr. José Fogaça- V. Ex•_tcffi.I:àzãq. , ... , _·· •. de posição sem.UJll~ jusiifi~tiV.:i, sem que houvesse um fato· 
O SR. CID SABÓIA DE CA.li.VALHO·- Agradeço o. ·novo. V. Ex• te!)). sido nobre, na sua posição, e acolho seu 

aparte de V. E~ Com a m,inha vinda à tribuna, -quffi apenas' aparte numa hÇl,!Jl~nagero _a_o . .setl,·!!Spfritó··ae--réSisténcia e--a
sintetizar aquilo que é o nos59 pensamento purifiCadO ao longo sua_ coragem d~-~~nter uma posição! mesmo_ quando tudo 
da experiência. POrque,· quando e~e a-ssui:rtO-'OO:):j].eÇOu a ser -.é" àdverso. '·"'·h·- ,;_ m' ·._-. -

discutido, tínhamos até posições: dlvêtsaS;'é;~u~-ptrsiÇÓes Mas explico que a lei que está effi· Vigor é aquela que 
de todos nós foram se _afunilando _po~·fg~ar~ ~té C~_e_g_arm·os ·o Supremo decidiU·que está·em•vigor,··que se soma ao nosso 
a essa conclusão, que é a conclusão dos'Sert~dóres 'q'ué me -Regimento naquilo: em que an'lbos os instrumentos não colidi-. 
apartearam, dos Senadores que nãó ·ap·att:ea.tam·;d.0 SeriadOr \rem ·c-om a ConstitUição Federal. 
orador, do Presidente da Çasã., ·doS jlirislâS ·que'ldt'áirí CbiiVi- · Era o que tinha a dizer, Sr. Pr_esidente. (Muito bc;mJ) 
dados para uma orientação l)lajs minud~nte da Mesa do Sena- . - -
do, como outros juristas tamb.élll aSSeSSôiãiiin' a· Mesa da. 
Câmara dos Deputados. Vamo."', enfim; cb.ÇgandO a ~nia posi-

·Durante o discurso 'dq Sr. Cid Sabóia de Carvalho,_ 
o Sr. Iram Saraiva, 4? Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, 
_Presid_ent_~·F .-·. ·: _. 

ção que ~ realm~nte madura_. qua~d~~p_rédó~lná,-a~~a .. de 
t!ldo, aétlca política, a necesstdade âe cq_rresponder à vóhtãde 
popular, o império de não se podertrap:,a yc;m~adt(4 dp~pOvo, como bem acentuou o Senador José.PalUo Bt~ol; é o mOmento · ~';~_ · Lt -

de fidelidade do parlamentar coÍn ps'i}iis'~iêito{is;é'o'Diô- O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo· 
mento das instituições com 0 povo iriSt_ít4iiÍor; _ç 0 ni_rn.p._ento , a palavra ao nobr~ .Senadc;>r Márcio Lacerda. . 
da sintonia do Estado com a Nação; é ci'@omerito aa-siiitóriia . . O SR. MÁRÇIO LACERI>A .~B - MT. Pronuncia 
de todas as forças alocadas do ___ Pafs, P":ti* que1 

_ ChéjiU_emos a .:o seg~inte discurso.) ~ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores: 
uma consumação democrática do cum{:nirileô.to"'d;;t,Y,ôntj.de No próximo dia seis de outub.J;o,, o município de Cáceres~ 
-põpüiar:·---- -- -------- ------------------ · - · _r · c com!fmorar~ SÇllep.eroe_nt~,_2l4 __ arrQ~od_~ fundação, lastreado 

Então, quanto a isso, acho qUe nãO h~. disqQl.d,âD,Ci.*. ~go J)Um passado de h• tas e glórias, consolidado -petO-SeU-I3b()ri0So~ 
rrlais teremos !;'~solvido todos C$§, prob'~~~}lS .. .O •. gUé 'nâo povo como impprtahte pólo econô.oí.ico da região fronteiriça
é possível é a manutenção de um presidente que já.fói'CàSSado do Centro Oes.te.;l;>rasileiro. &ua· bjstória jnsere~se naquehr. 
pelo povo e que seja mantido, no entanto, ·pelas iiiSfitiiições. çamiqhada d~ inJ~I.ioriZação e in~egraçãó do Brasil, a coloni: 

Bem acentuo que a decisão da_ Cârtfata: do_s_ Deputados,! zação de nosso t~rritório, empreendida pelos intrépidos des.: 
ontem extraordinariamente prolatada, só terá __ efícá~ía: ãtraVéS ,bravadores, através da penetração dos bandeirantes paulistas~ 
do Senado FederaL As dua,s Câmaras se_-~mam. Uma, para· em busca de ouro .. e pedras preciosas. Neste século, o espírito
autorizar a outra, e a outra se transfp!fll!J., entãO, ·nQ.m.a C0rte1 de integração naciCn;tãl foi reavivado na figura do Marechal 
especial para julgar o Presidente da RepúbliCã. num pTôcesSo,1 Cândido Rond_oQ..,. que desbr_avo.u. o Mato Grosso, de norte 
cujos -passos iniciais já foram qadÇ>s :Q_çj~-c~,~ ~-~ ~q:(mação ·a sul, e contactoq_,_pacificamente, os indígenas. 
da Comissão Partidária, a representação de todqs.ps .P.~idgs.\ Cáceres de.sfi:u~a desta inipressiónante fase de seu desen
quando, democraticamente, discutimos O nobre e_ douto pare- volvimento econô@co ~tu~l, devido, principalmente, ao tra
cer do Senador Amir Lando, que demonstrou clárlVidên~a.: bailio e e$forço de_ seus filhos ~ pioneirismo de seus líderes, 
sensatez e ~ube aterrissa_r __ wbre ~ -que:stâ_ó, -no póilto .m,.;~is 1l . o que vale dizer, a independência _e altivez de seu povo traba
exato e preCiso, de tal sorte que Já temos agora· ·condtçoes lhador e ordeiro .... ~ 
de, aprovando esse parecer, propiciar a ·citação. do Pl'eside"ilte 

1 
• Em toda nossa vida pública, sempre nos preocupamos 

da República, para que seja imediatamente afastado d_o alto\· e nos interessamg_s pela' cidade de Çácei'es, seu povo empreen
cargo a que chegou pelo voto popular. E dizer que a Nação .. dedor, seu_deserwolvimento social e .e.conômico, a realização_, 
espera de nós todos o cumpriménto·-exato dessa respot'lsa- 1 

• de obras e servi~s essenciais ao !!eU bem-estar. 
bilidade inerente aos nossos cargos, mas muito mais inerente \ . Apresentam'O.s. várias emeTidàs ao Orçamento da União, 
ao voto, diretamente à vontade popular éjUe nos maiúbu 3qui. ' bene-ficiando- o Município ·coin cibi-as importantes, há muito 

O voto é que nos dignifica, e ni.ais noS dignifica a sihtonia _ reivindica~as pela popul:ição, como as drenagens de córregos, 
com OS votantes, a COUÇ.$pondêncja COQl O pOVO, a fidelidade r . ,parà. combater 3S enchentes qrb.~nas; ~pliação e modemi-, 
ao eleitor, isso.-é_que é fundamental. _ _ _ _ _zação do_se~ açropo~o; construção do anel rodoviário e do' 
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porto fluvial; manutenção da navegação do Rio Paraguai e 
para sediar, em Cáceres, uma das Zonas de Processamento 
de Exportação (ZPE), assegurada pela aprovação nesta Casa 
de projeto de lei relatado por nós. _ ' ' 

Por várias vezes, pronunciaino-nos soóre a conveniência 
de se efetivar a sua instalação em Cáceres, dentre os municí
pios já anteriormente escolhidos para sediá-la, em razão da 
sociedade industrial da região, motivada para esse fim, dispon
do de projetes elaborados e definidos. 

Lutamos, também, pela aprovação, na Secretaria Nacio
nal de Irrigação, em Brasília, do Projeto de Irrigação da Coló
nia Agrícola do Facão, localizada em Cáceres. AcomPanh~
mos de perto, com o maior interesse e dedicação, a sua trami
tação em Brasília, afé à sua autorização. O que está faltando, 
agora? é a liberação de recursos por parte da Secretaria Nacio
nal de Irrigação. Temos envidados permanentes esforços juntO 
a esta Secretaria? para que esta formalidade seja cumprida? 
evitando-se, assim, sérios prejuízos pra: O Estado e, particular
mente, para Cáceres. 

Sr. Presidente, Dentre o trabalho que vimos desenvol
vendo em prol de Cáceres e da região, encontra-se o projeto 
de lei que "Cria área de livre comércio de importação e expor
tação, sob regime fiscal especial, com a finalidade de promover 
o desenvolvimento e incrementar as relações bilaterais com 
os países vizinhos, segundo a política de integração latino-a
mericana". 

A Lei n9 8.210, de 19 de julho de 1991, instituiu a área
de livre comércio de Guajará-Miril)l, no Estado de Rondônia. 
Assim, os mesmo motivos que fundamentaram a criação da
quela área justificam- o estabelecimento de tal medida em 
Cáceres, em Mato Grosso, que servirá os objetivos da integra
ção sul-americana, pois CácereS -pOsSui O iriã.is alto porto nave
gável do sistema dos rios Paraná e Paraguai, dando acesso 
fluvial a cinco paíSes do Cone Sul, quais sejam, Brasil, Argen
tina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Contribuirá, tarÍJ.bém, deci
sivamente, para o combate ao narcotráfico e ao tiáfico de 
veículos roubados, já que o município se localiza num dos 
pontoSwehaves, que vêm sendo utilizados como rota dos trafi
cantes. O controle a ser exercido sobre a área livre comércio 
pelas autoridades federais que nela se instalarão, inibirá, sem 
dúvida, a ação·dos criminosos. 

Finalmente, o aspecto turístico. Cáceres sitU.a~se na parte 
mais ~lta do pantanal matogrossense, de invulgar beleza natu
ral e, portanto, atração turística. A área de livre comércio 
será mais um atrativo turístico para a região. -

Parabéns Cácer_es, porta da integração latino-americana, 
ponto intennidiário da ligação Atlântico-Pacífico que conso
lidará a .economia regional e ampliará as oportunidades para 
a Nação despontar como fornecedora mundial de alimentos. 

Parabéns cacerenses, conterrâneos que sempre souberam 
valorizar e culturar suas raízes históricas -e- políticas. 

Era o_ que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, 

OSR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Pronuncia o seguin
te discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores: 

Em dezenove de maio de 1988, dentre outras vezes, fiz 
nesta tribúna um pronunciamento acerca da usina hidrelétrica 
de Xingó,sãU.dando-a . 

Naquele pronunciamento eu dizia_ que a hidrelétrica de 
X!ngó' ~-UD?-~_obra n~~~sária e urgente para o Nordeste. Atra-

v éS de Xingó, o Nordeste terá um desenvolvimento mais r~pi
do, e a capacidade energética do País será fortalecida e amplia
da. Xingó promoverá o desenvolvimento industrial e a agrope
cuário do Nordeste~ Xingó é um meio de o 'Governo, se quiser, 
redimir a sofrida região nordestina. 

Em ordenando a construção de Xingó, o Governo estava 
preocupado com mais um novo racionamento de energia na
quela Região, como aconteceu em 1987. E um novo raciona
mento pode acontecer este ano, criando toda sorte de proble
ma à sua vida económica e social, se a usina de Xingó não 
for terminada. 

As obras de Xingó foram licitadas em vinte de junho 
de 1986, durante o Governo Sariiey. Foram adjudicadas aos 
vinte de março de 1987. _As obras (oram iniciadas em vinte 
de março de 1987 e paralisadas em seis de outubro de 1989. 

Com o Governo Collor, as obras foram reiniciadas. 
Agora, Sr. Presidente, estando as obras de Xingó em 

pleno andarne!J.tO, vem o jornal O Estado de São Paulo, em 
sua -edição de treze do corrente, com uma reportagem na 
qual afii"ma que 'Xingó é süpeffaturada em um bilhão e qui
nhentos mil dólares' e a revista Veja, em sua edição de núme
ros 1195 - ano 24 - número 33, com uma outra intitulada 
'A Grande Conta', na qual afirma que 'um relatóriO da CHESF 
mostra um rombo de 600 milhões de dólares nas obras hidrelé
tricas de Xingó'. 

Repito, Sr. ~residente, que o Governo Collor retomou 
as obras de Xingó para evitar o déficit de energia elétrica 
no Nordeste, a partir de 1995. 

Mas o Presidente da CHESF, Dr. Marcos José Lopes, 
deu a devida resposta tanto ao O Estado de São Paulo, quanto 
à revista Veja e sobre o assunto teceu considerações que, 
agora, passo a comentar. 

Defedendo-se da Chamada 'majoração de preço', o Dr. 
Marcos José Lopes disse que o que houve foi uma pseudo 
majoração do faturamento. 

O orçamento original de Xingó, em junho de 1986, foi 
de um bilhão e seiscentos mil dólares. Entre junho de 1986 
a abril de 1991, o Índice Geral de Preços (!GP) cresceu 
33.-984,73 enquantõ <:>dólar oficial variou 18.838,87 vezes. 
Sendo assim, o orçamento da obra, em abril de 1991, passaria 
a ser: 
· (US$ 1,6 bilhão x 33.984,73) 6 18.838,87 = US$ 2,9 
bilhões. 

A conclusão das obras de Xingó passaram de junho de 
1992 para julho de 1994. Este 3âiantamento elevou o montante 
-de custo de dois bilhões e novecentos mil dólares para três 
bilhões e dezenove mil dólares. ESse aumento de custo foi 
devido à variação de índices setoriais e ao crescimento de 
custos indiretos. Tudo isso de acordo com o contrato original. 

A reportagem de O Estado de São Paulo acusa que o 
consórcio de contratos de Xingó ficou à margem do congela
mento de preços. ~sso simplesmente não é verdade porque 
foram aplicados aos contratos de Xingó os critérios fixados 
em resoluçõ _ __.da Eletrobrás, referentes aos planos de estabili
zação económica I e II. 

Claro que. houve reivindicação dos fornecedores. Mas 
faltavam dados para avali~r a defasagem dos preços. Por falta 
desses dados, a avaliação não foi feita e consequentemente 
as reivindicações não foram atendidas e as empresas contra
tadas também. 

A CHESF, Sr. Presidente, produziu um relatório sobre 
a 'Avaliação de Custos' para detectar as possíveis irregula
ridades da contratação de obras públicas. Esse relatório é 
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de vinte e quatro de outubro de 1991 que registrou pontos 
significativos como: · 

O Maciço de Xing6 para ser trabalhado é mais "oneroso 
que o Maciço de Segredo, se se considerar a média de contra
tos realizados para essa obra. Considerando as demais hipóte
ses da obra de Segredo (seus contratos são contemporâneos 
aos de Xingó), a obra de Xingõ é menos onerosa em 3%. 

O Concreto - Quanto aos preços do concreto não sã.o 
superiores em 21% aos preços .pagos por Segredo, como diz 
a reportagem, mas em toleráveis e razoáveis 5%. 

Custo - O custo final da energia a ser gerada por Xing6 
será de vinte e um dólares por MWH. É preço bem inferior 
em 12,55 ao empreendimento de Segredo. 

Transporte - Quanto ao transporte para pôr na óbra o 
m~terial necessàrio, este fica a cargo das empreiteiras, não 
interferindo ·a CHESF nessa contratação. 

Está aí, Sr. Presidente, a resposta do Presidente da 
CHESF ao que disseram as reportagens da revista Veja e 
do jornal O Estado de São Paulo. 

, Interesse, Sr. Presidente, é que esses dois órgãos da 
lmpre.ns!J'l~cional são do Sul do País e a fiid"r~Iétrica fie Xingó 
está no Nordeste, levando-o ~o desenvolvim~ntQ e_çonômico 
e agropecu"ário. 

Essas reportagens da impresa do Sul até parece ,que 
estão dizendo _não ·quere_r e não aceitar o desenvolyimento 
do."l'foi-deste e a 1 integração do -Nordeste ao .desenvolvimento 
nacional. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) · Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson CarneírO. -- -

O SR. NELSON CARNEffiO (PMDB - RI. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sras. E St:S. SenadoreS: 

Administrar é, em si_, tarefa árdua e complexa. As variá
veis não passíveis de controle estão sempre presentes, o conhe
cimento da realidade é sempre relativo, e ~uas alterações, 
no mais das vezes, são rápidas demais para serem acompa
nhadas. 

O que resta, então, a quem tem sobre seus ombros incum
bência de tal monta? Buscar conhecer, tanto quanto possível, 
e sempre com a maior rapidez, a realidade na qual deve inter
vir, fazendo da administração- no limite, uma impossibilidade 
-a arte do possível, à luz da informação de que se dispõe. 

Transporte-se, agora, este problema para uma realidade 
chamada Brasil, enorme, complexíSsima e de diversidades tão 
grandes quanto o continente que ocupa. Temos af um proble
ma colossal_a ser resolvido, o qu~_só se toiiia poSSlVel mediante 
um Sistema ágil e.~ficiente ds_f3}"Q.duç49dei.Júprrnações, pronto 
a orientar a AdiriiTiistração Pública. 

Esse panO de fundo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem 
a finalidade de situar a gravidade do problema que desejo 
abordar hoje, desta tribuna. Trata-se da situação aflitiva que 
vive a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
em meio a uma grave crise que afeta o órgão, 'ocasionando 
interrupção de pesquisas relevantes e evasão-de técnicos quali
ficados', conforme manifesto divulgado pelos funcionários -do 
IBGE. 

De acordo com a Constituição de 1988, cabe à União 
'organizar e manter os serviços ofiCiais de estatística, geogra
fia, geologia e cartografia de âmbito nacional', além de 'legislar 
privativamente sobre o sistema estatístico, sistema cartog~á
_fico e de geologia nacionais'. 

O IBGE é, há mais de cinqüenta ano'S, --o braço do Go.:
verno Federal encarregado de dar cumprimento ·ao que fOí 
reiterado pela atual Carta Magna, produzindo um--trabalhO 
reconhecido e respeitado nacional e internacionalment~. ·-É 
iss_o que tem garantido ao Instituto lugar de; destaque em 
seu campo de atuação junto a instituições congêneres de_ outros 
países, como o Bureau of the Censos, dos Estados Unidçs; 
o INSEE, da França; o Statistics Canada; e o INE da Espanha, 
com as quais tem iritenso intercâmbio. Além di~so, ocupa 

" importante posição junto ao Statistical Office, da Or~anização 
das Nações Unidas, como centro de referência_ para prestação 
de assistência técnica a países da América çio Sul ~ ·_a_o§ _pª_fses 
africanos de língua portuguesa.. - -;;-

Agora, essainstituição respeitável e tradicional se vê-às 
voltas com graves prOblemas para cumprir o papel que lhe 
foi destinado em obediência aos ditames da ConstituiÇ'g>_J:~cle~ . 
ral, numa afronta, portanto, à própria Carta Magna 'Vigente. 

Num país em que, lamentavelmente, a Consh1Uição _á 
desrespeitada com uma freqüência assustadora, a infiingênÇí~. r 

de suas normas fita até relativizada. Não se pode, entretanto, 
deixar de ver a gravidade desses fatos e lutar parã qUe- O.ão 
se repitam, se é que desejamos a oonstrução do E~taQQ d!; 
Direito pleno. 

Além do desrespeito à COnsiiti.ilÇão, salta aos··othos·que 
não se pode prescindir dos relevantíssimos serViç4s que o 
IBGE presta ao País. Sem contar todo o Planejamento-gOver
namental, impensável sem um sistema eficiente dé- iiifOtm~~
çôes como o do IBGE, imaginemos, Sr. Presidente, Sis. Sen~~ 
dores, o nosso trabalho privado dos valiosíssimoSd~dQs Pif'9!l-
zidos pelo Instituto. -O-~-=--"-

Toda a nossa atividade Pãflaffieiitar encontra SólidO ãPOiO -· 
nos elementos fornecidos pelas peSquisas e levantamentos do 
IBGE. _Raros são os pronunciamentos, pareceres e proje'tos 
de lei que não se 'amparãin substancialmente nas inform'"ªções
preciosas coletadas e elaboradas pelo Instituto: E Tôd_os- nós 
já experimentamos, aqui e ali, a desagradável s~nsa'"çãn de 
precisar de dados para o nosso trabalho parlamentar e não 
encontrá-los OU Vê-los desatualiz.adQS. . _ _ .. ___ __,__ 

Assim, Srs. Senadores, parece ocioso continuar fl ª-náJ,ise 
dos prejuízos que decorrem da falência do sistema de in~Ç!ffi~
çõ_es que representa o IBGE. Passemos, então, à nah,li"eZa 
da crise vivida neste momento por aquela Instituição. 

A não-liberação de recursos orçamentários aprovados pa
ra 1992 já resultou, no segundo semestre deste an.Q,._·n~-@rali
sação de pesquisas relevantes como_ a PIA- Pesquisà Industrial 
Anual; a PAC - Pesquisa Anual do Comércio;. a PA~ -
Pesquisa Anual de Transporte Rodoviário; a PAI C- Pesquisa 
Anual da Indústria de ConStrução; os Inquéritos de Educação 
_e a AMS - Assistência Médico-Sanit_ár ia, entre OUtraS: A · 
perspectiv~ de cortes drásticos np orçam:en..f9 proposto ·ç,-ãfà 
1993 pode aprofundar ainda mais a gravidade desse quadro. 

Temos, portanto, no caso do IBGE~ uma situaçã.o que 
vem se repetindo em várias áreas da Administraç_ã.çt ~úplica 
Federal. Como parte de uma suposta política de contenção 
da dívida pública interna e em nome do combate _à inflaçã02 

o Governo realiza cortes indiscriminados de despesas, com
prometendo atividades vitais para· o desenvolvimentO _patio
nal. 

Enquanto is_so, a corrupção campeia, gera um· pedido 
de 'impeachment' do Presidente da República e este, sem 
argumentos sólidos para se defender, recomenda a se~ .~ubor
dinados a prática de mais corrupção para manter-se no-Cãrgo. 
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É o que· declarou à imprensa, recentemente, o -vice-Líder 
do Governo na Câmara, DepUtado Basílio Villani, num espan-· 
toso acesso ·cte franqueza, que resultou numa confissãO ae 
práticas absolutamente into 
eráveis. 

Além do comprometimentO de várias das pesquisas do 
IBGE~ os salários do pessoal do Instituto estão em patamares 
inco~.;-atíVeis Com s_ua_:ffiiSsãQ_institucional. A decisão de não 
incluí- o na tabela das carreir~s fípicaS- de Es-fádo, não apenas 
descom.iderou- o art. 21, inciso XV da ConstitUição, como 
também o elevado padrão de seus técnicos, especialistas inter
disciplinares de excelente form<::lção. O resultado disso é a 
evasão de profissionais altamen e qualificados, que _buscam, 
graças à sua competência, melh Jres condições de vida fora 
da Instituição. 

Pode-se pensar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante 
de tantos descalabros a que temos assistido nas -atividades 
desse Governo, que a situação do IBGE faça parte de uma 
ação deliberada e não_ seja apenas fruto de inépcia e descaso. 
Afinal de contas, o seu trabalho propicia, também, a avaliaç_ão 
da atuação governamental. Quando ele não existe ou não 
produz resultados por simples incompetência, é natural que 
os governantes não gostem que isso seja demonstrado publica
mente. E a prática da censura não é propriamente uma novi
dade entre nós. 

Assim, desejo maniféitai" fueu integr-al aPOio fC:auS3 doS 
funcionários do TBGE. O País precisa· de seus inestimáVeis 
serviços sempre e cada vez mais aperfeiçoados. ConheGCr para 
modificar. Esta niáxiina traduz toda a importâD:c:ia de que 
tenhamos no IBGE um órgãO Confiável, à altura de sua tradi
ção, produzindo permanentemente, com a agilidade neces-. 
sári3., as informações de que o Bras-il tanto _!lecessita para 
o seu desenvolvimento. 

Muito obrigado 

COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES: 

Aureo Me !lo -César Dias-Divaldo Suruagy-Eduar· 
do Suplicy - _Eneás Faria - Epitácio Cafeteira - Fernando 
Henrique Cardoso -Gerson Camata - Hugo Napoleão -
José Paulo Bisol - Lucidio Portella - Magno Bacelar -
Maurício Corrêa -Wilson Ma!1:ins. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Srs. Senado· 
res a Presidência, nos termos do art. 174 do Regimefttointer
no: dispensa o período correspondente à Ordem do Dia da 
sessão de hoje. 

Sobre a mesa, Parecer da Comissão Especial que aprecia 
o processo re~rente a crime de responsabilidade do Senhor 
Presidente ..ta República. Já foi firmado pedido de urgência 
para esse requerimento, .;o fim C:. Ç"" ele se privilegie pelo 
rito urgentíssimo do nosso Regim~. 11to Interno, Subscreve· 
ram-no 39 Srs. Senadores. - _ _ __ _ 

A Presidência indaga se, dentre os preseu.~i',. há algUm 
Senador que deseje ainda subscrever esse docuin~n.to. Alguns 
Srs. Senadores entenderam que não deveriam fazê-lo. Por 
isso, se houver mais Senadores que desejem sub_screvê-lo 
para possibili4tr. a votação, nesta ~essão de h?je, do Parecer 
emitido no final da tarde pela Comtssão Espectai, deve procu
rar a Secretaria-Geral da Mesa imediá~amente,_a fim de_ que 
se alcance o número de 54 Srs. Senadores,· exigid6 explicita
mente pela letra regimental. Se esse número não fOr alcançãdo 
até às 21 horas de hoje, a Presidência convocará, para às 
dez horas de amanhã, sessão extraordinária do Senado Fe
deral. 

A Presidê~cia, no i~st~nte em.que o Senado aprecia maté
ria de indiscutível importância para a vida política e adminis
trativa do País, apela para que todos os Srs. Senadores cance
lem os seus compromissos nos respectivos Estados, permane
_cendo em Brasília no dia de amanhã e no subseqüente, próxi
ma sexta-feira, a fim de que possamos, já amanhã, às dez 
horas, numa sessão extraordinária, obter número indispen
sável à solicitação de urgência requerida na alínea "bn do 
Regimento Interno do Senado Federal. -

A Presidência esclaréce àqueles que, neste instante, 
acompanham os trabalhos do Senado Federal, que a urgência 
"b" impossibilita a apreciação de qualquer matéria na mesma 
sessão em qu~ for formulado o requerimento. A outra alterna
tiva prevista- na nossa lei infel"n1f estabelece que, rt:_querido 
pelas lideranças partidárias, terá que fluir um prazo· de 48 
horas para que a matéria venha à decisão do Plenário. 

Na próxima sexta-feira, importantes deciSões'deverão ser 
·tomadas pelo Senado Federal, que iniciou hoje, com ímpeto 
elogiávd, o cumprimento da missão que lhe é deferida pela 
CóiiStituição, pela Lei n~ 1079 e pelo próprio Regimento da 
Casa. Port~nto, esperamos contar com número expressivo 
de Senadores nesta Casa, sem o que não se próCessarâ a 
apreciação do Parecer emiti.do pela Comissão ESpecial, que 
terá de ser votado pelo Plenário. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr, Presidente, peço 
a palavra pela ordem. _" 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex•, pela ordem. 

O SR, CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - ÇE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr: Presidente, gosta
ria de requerer a V. Ex• a leitura dos nomes dos· SeQadores 
que já assinaram, para sabermos quem não assinou, porque 
pode ser que haja dúvida. Então, seria-iiiteresSarite sabermos 
o nome dos Senadores que já assinaram. 

. OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Sena· 
dor Cid Sabóia de Carvalho, o que posso dizer a V. Ex• 
é que oito dentre os Senadores PresenteS Se recusaram a firmar 
o documento que requer a urgência prevista no item _"b", 
do art. 336 do Regimento do Senado Federal paia apreciação 
desse Parecer. 

Para conheci nen~v :ia Casa, o Sr. 1 ~'Secretário procederá 
à leitura do text J do Parecer. 

É l.do o seguinte: 

PARECER APRESENTADO PELA COMISSÁO 
CONSTITUÍDA. NOS TERMOS DO ART. 380, "B", 
.. DO REGIMENTO INTERNO . 

A- Com!ssão do_ Senado Federal, constituída nos termos 
do ~rt. 380, b, do Regimento Interno, após- a a"preci3.ção da 
.denúnc1; "" do relatório circunstanciado e documentos que 
o -acompanham (fls. 1 a 696), encaminhados pela Câmara 
_dqs Deputados admitindo e autorizand<M~-_instauração do pro
cesso por crime de responsabilidade contra o ExcelentíssimO 
SenhOr Presidente da República, Dr. Fernando Affonso Co
llor de Mello, conclui que a denúncia e o relatório circuns
tanciado estão formalmente. corretos e adequados às exigên
cias .legais. 

Portanto, satisfeitos os requisitos da lei, a Comissão é 
de parecer que deve ser instaurado o processo por crime de 
resp<?psa~ilid~de, nos teJ1D:'?.s postos na denúncia e no relatório 
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circunstanciado, determinando-se a citação d.o Excel~ntíSsimo 
Senhor Presidente da República, Dr. Fernando Affonso Co-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Esse é o 
texto do Parecer da Comissão Especial para cuja apreciação, 
em regime de urgência, numerosos Srs. Senadores subscre
veram o requerimento que~ até este momento, não alcançou 
54 assinaturas, número indispensável à sua aceitação pela Me
sa. 

O Sr. Esperldião Anilo- Sr. Presídente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin, pela ordem. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, eu pediria à Mesa que, examínando O teor 
?~ste Parecer, promovesse o que eu entendo deva ser o com-

llçr_-de Mello para~ por si OU ·seu ·advogado. apresentar a 
sua defesa e acompanhar o processo até o firi3.1 da- decisão. _ 

plemento das fOlhas citadas que ainda não estavam no texto 
original delimitadas. Salvo melhor juízo, estava escritos~ "fo
lhas 1-A'', sem o complemento. Creio que é uma formalidade 
indispensável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Casa agra
dece a intervenção do nobre Senador Esperidião Amim e 
adotará as providências saneadores recomendadas_ por S. Ex~ 

O Sr. Josapbat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviàes) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Jos~phat Marinho, pela ordem. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela ordem.) 
-:--Sr. Preside1_1te, Srs. Senadores: 
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Atenderei ao pedido de V. Ex•, Sr. PreSidente, permane
cendo aqui até sexta-feira. Quero -po'rém esclarecer que não 
subscrevi antes, nem subscreverei o pedido de urgência para 
a apreciação do Parecer da Comissão Especial, ainda hoje. 
Não o fiz. por entender que a gravidade da matéria impõe 
que sejã apreciada com presteza, mas· sem precipitação. 

A decisão da Câmara se Operou ontem, o processo entrou 
nesta Casa .hoje. É um processo voluroo_so .... Sabe-se que só 
a defesa do .Presidente Qa República, apresentada à Câmara, 
tem sessenta páginas. É até estranhável que a Comissão hou
vesse oferecido o Pai"ecer hoje mesmo. Razão não há para 
que, De;Sta sessão, aind,fl e_II). regime de urgência, opere-se 
a decisão -da matéria. O _Senado Federal começa a fcizer 

o julgamento_ definitiv_o do Presidente da República, por meio 
desse processo. Hoje mesmo, o jornal O Estado de S. Paulo 
traz longo editorial, pedindo atençáo sobre as formalidades 
que de_vem ser observaP.as, a fim de que não pareça que há 
procedimento leviano no_tratamento da ma teria. Pronto para 
apreciar e sem ter declinado até aqui o meu voto, pois só 
o farei na assentada de julgamento, em tempo oportuno, ape
sar disso, não me parece que devamos andar com tanta pressa. 
É preciso que possamos dar à Nação a certa:a de que estamos 
julgando criteriosamente. Exatamente nesse sentido, por essa 
razão, é que não a_ssinei o requerimento e .. ainda agora, não 
o farei, por não me parecer adequado. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala
vra o nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -,<;P. Para uma expli
cação.)- Sr. Presidente, SrS. Senadores; ..... , __ 

Considero da maior importância a celeridade do Stin.3dõ . 
Federal em apreciar os termos da denún,cia e do relatório 
circunstanciado, apresentado pela Câmara_ dos DeputadOS, 
para que iniciemos o proCesso por crime de responsabilidade 
contra o Excelentíssimo Senhor Presiden~e da ~epública, 

Fernando Collor de Mello. Considero importante o apelo que 
V. Ex' faz a todos nós, Senadores, para aqui permanecerm'os. 

Devo-lhes uma explicação especial, porque, neste instan
te, deveria estar seguindo para São Paulo para um outro dever 
de responsabilidade. A Rede Bandeirantes de Televisão havia 
promovido para hoje à noite um debate entre os candidatos 
à prefeitura da cidade de São Paulo: Pal}lo Maluft Fábio 
Feldmann, Aluízio Nunes Ferreira, José Maria Eymael, Wal
mor Bolan e eu. Em razão da responsabilidade de estar aqui, 
comuniquei à Rede Bandeirantes e à Fqlha da Tarde -

que promovem o debate - que não me· poderia ausentar 
hoje des_ta sessão e tampouco amanhã, quando permanecerei 
até o final da tarde no Senado_ Federal,. porque considero 
muito importante cumprir a minha responsabilidade de Sena
dor, em que pese seja candidato à Prefeitura da Cidade de 
São Paulo. ~ 

Eram essas a~ eXpúê3Ções- que ·eu -ConSiderava imPor
tantes. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência agradece a comunicação do nobre Senador Eduardo 
Suplicy que, mesmo empenhado, com amplas possibilidades 
de vitória, ·na campanha eleitoral à Capital do seu Estado 
São Paulo, aqui pennanece, no cumprimento do seu mandato 
de Senador, no momento em que o Sen3do Federal é chamado 

. a deliberar sobre essa importante matéria. 

Srs. Senadores, a Presidência convoca sessão extraor
dinária a realizar-se, amanhã, às !Oh, destinada à apreciação 
do Requerimento nç. 607, de 1992. 

A Presidência e$clar~ce _ q~e v~i_ proceder à publicação 
amanhã, em avulsos, do parecer emitido pela Comissão Espe
ciãl, embora a distribuição já tenha sido procedida a todos 
os Srs. Senadores. Porém, amarlhã, formalmente, em avulso, 
o parecer será entregue nos gabinetes e, posterioríne'nte._ no 
próprio plenário. 

O Sr. Mário Covas -· Sr. Presidente, peço a palavra 
pela arde~. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Com a pala
vra o nobre Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem.)
Sr. Presidente, V. E~ poderia dizer-me q·ual é a tramitação, 
na hipótese de tramitação normal,-sem o p-edido de l!rgência? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena-~ _ 
dor Mário Covas, se houver essa mani.festaçã9 cqn,.clqsiva, 
em relaÇão ao parecer da Comissão Especial, arriscar-me-ia 
a dizer a V. E:r, neste instante, que, após essa_ de_cisão, a 
Mesa do Senado Federal já estaria convocada para amanhã-, -
às llh e, evidentemente, aguardará a decisão do Plenário. 
A Mesa reunir-se-á para preparar os documentos prOceSsuais 
indispensáveis à intimação do Senhor Presidente da R~pública 
e à comunicáção ao Vice-Presidente Itama_r FrãnOO. 

O SR. MÁRIO COVAS - Não me expliquei correta-
mente, Sr. Presidente._ __ _ _ _ _ _ _ 

Pergi.mta~a _qual a tramitação ã nível de Plen'ário, n3 hipó
tese de não ser obtido o número ~e 56 assjnaturas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência vai responder a V. EX!' com· absoluta -precisão, ainda 
ma.is porque todos os atas inerentes ao des~_mpenho da Presi
dência, nesta sessão, certamente estárão sendo acompanhados 
também por aqueles que se_ incumbirão da defesa do Serihor 
Presidente da República. e tudo recomendaria ao Presidente 
que redobrasse a Sua cautela no que diz respeito a ~Ç!ges~ 
do texto regimental. -

O SR. MÁRIO COVAS- O que isso significa, Sr. Presi
dente? 

O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Que farei 
-chegar a V .Ex~ a -informação absolutamente precisa, com a 
indicação do artigo do Regimento Interno que, a julgar pelo 
que entendeu a Presidência, V. Ex~ quer que tomemos explí
cito neste instante. 

Nobre Senador Mário Covas, a Mesa :vai responder a 
V~ Ex~ que, com b~se no Regi!llento= I~terno, para que esta 
matéria seja apreciada, amanhã, há necessidade' do privilégio 
regimental da alínea "b". Sem isso, não teremos condições 
de fazer a apreci~Ção desta matéria, porque a inclusão ná 
Ordem do Dia do parecer, sem o rito da urgênçia, já agora 
referenciado, esta_ríamos cometendo uma infringência à Ietr~ 
expressa do Regimento da Casa. __ __ _ _ __ 

Ao que sei, as Lideranças partidárias estarão empenhã:daS 
em Obter o número de assinaturas para que, ainanhã, sepossa
favorecer esta matéria com o rito regimental urgen,tíssimo. 

O SR. MÁRIO COVAS- A minha dúvida, Sr. Presi
dente, não é para a hipótese de se_ obter o número de assina
turas suficientes._ Nessa hipótese, vota-se imediatamente. Es
tou admitindo ã hipótese contrária: não se obtendo, c:l)l_que 
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data será votada? Quando será pautada a matéria? Há prazo 
para efeito de ser pautada? Há interregno a ser observado? 
Essa a pergunta que formulei. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Mário Covas, as Lideranças, pela informação que- éhega 
à Mesa, estariam tentando obter o apoio para a alínea "c", 
o que exigiria a fluência de um prazo de 48 horas para que 
a matéria fosse "incluida na Ordem do Dia. 

São essas as duas alternativas de que disporia a Mesa 
para fazer a inclusão desta matéria na Ordem do Dia. Ou, 
com a alínea "b", o que representaria, sem dúvida, a inclusão 
imediata na Ordem do Dia, ou cóm a alínea "c", que exigiria 
o prazo de 48 horas. .. 

Afora isso, teríamos que deixar tramitar a matéria du
rante cinco dias no plenário do Senado Federal, ex-vi do que 
dispõe o art. 281 da nossa Lei Interna. 

O SR. MÁRIO COVAS - Portanto, se não tiVerMOs 
nenhum pedido de urgência, a tramitação é por cinco diás? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Perfeita
mente, nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Não há mais 
matéria a ser apreciada. 

A Presidência pede mais uma vez aos Srs. Senadores 
que permaneçam em Brasília, cancelando seus compromissos 
nos respectivos Estados, a fim de que todos possam·participa:r··· 
amanhã, às 10h, da sessão extraordinária do senado Federal, 
com a seguinte 

OROEMDODIA 

-l
REQUERIMENTO N• 607, DE 1992 

Votação, em turno único, do RequerimentO n~ 6CJ7, de 
1992, de autoria do Senador Dirceu Can'J.eiro, ·solicitando, 
nos tennos regimentais, a transcrição nos Ánaís· do Sena.do 
da matéria ~'A Amazónia e o Meio Ambiente", de autoria 
de Argemiro Procópio, publicada no jornal Correio Brazi
lien5e, de 1• de junho de 1992. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. -

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 2lminut()S.) 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 371, DE 1992 
O Presidente do Senado Federal, no uso de_ sua compe

téncia regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, tendo em 
vista o que consta no Processo n" 004.499/91.3, resolve: 

Alterar o Ato desta Presidência n" 24, de 1991, publicado 
no DCN, Seção II, de 30-1~91, para manter aposentado, volun
tariamente, JOÁO DOMINGOS WOLFF DA SILVA, As
sessor Legislativo, código SF-~S-102.3 do Quadro Pessoal 
do Senado Federal - parte especial, nos termos do artigo 
40, inciso III, alínea, a, da Constituição da República Federa
tiva do Brasil combinado com os artigos 67 e 18_6, inciso III, 
alínea a, Lei n~' 8.112, de 1990, bem assim com o ártigo 11, 
da Resolução SF n~' 87, de 1989, com as vantagens da Resolu
ção SF nt? 21, de 1980, com proventos integrais, a partir de 

6 de março de 1991, obervado o disposto no artigo 3':7, inciSo 
XI, da Constituição Federal. _ 

Senado Federal Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal. 

CONSELHO DE SUPERVISÁ O DO CEGRAF 
177~ Reunião 

Às dezessete horas do dia priníeiro de setembro de hum 
mil novecentos_ e noventa e· dois, na Sala de Reunião da Primei
ra Secretaria, em sua centésima septuagésima sétima reunião, 
sob a Presidência do Senador DIRCEU CARNEIRO, Primei
ro Secretário e-Presidente do Conselho de __ Supervisão e as 
presenças dos Consellieiros ANTÓNIO MENDES CANA
LE, RUBEM AMORESE, JOSÉ RIBAMAR DUARTE 
MOURÃO e AGACIEL DA SILVA MAIA, reuniu-se o 
Conselho de Supervisão do CEG RAF. Abrindo a reunião 
o Senhor Presidente colocou em discussão e votação a Ata 
da Reunião aiiterior, sendo a mesma-ap:mVãda-Por unanimi- -
da de. Começando a apreciação da pauta o Senhor Presidente 
solicitou ao Conselheiro Rubem Amorese parecer sobre o 
Processo n" 0540/92, que trata da Concorrência n~' 3/92, para 
aquisição de máquina para encadernação composta de uma 
alceadora automática e unia encadernadora automática. O 
Senhor Relator fez uma análise detalhada de todo o proceg.. 
sa:do, verificando estar o mesmo de acordo com os ditames 
legais, podendo ser acljuçlicado segundo o estabelecido pelas 
normas regulamentares. Colocado em discussão e votação o 
parecer é aprovado por unanimidade. O _segundo item trata 
do Processo n"' 0837/92, sobre a Concorrência n-? 4/92, para 
aquisição de peças de reposição para impressoras ofeset, novas 
e originais. O Relator do processo, Conselheiro Antônio Men
des Canale, emita detalhado parecer, verificando que o mesmo 
atendeu às normas do procedimento licitatório, estando apto 
à adjudicação segundo os ditames da lei. O parecer, após 
discussão, é aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente, 
prosseguindo a reuriião, solicita parecer ao Conselheiro Ru
bem Amorese acerca do Processo Disciplinar instaurado con
tra o servidor IVOLETE LISTEN DE OLIVEIRA FILHO 
matrícula 1575, por abandono de cirgo e inassiduidadé habi: 
tual. O Senhor Relator discorre longamente sobre o assunto, 
apresentando o relatório conclusivo da Comissão de Inquérito 
des~_gnada para apurar o fato, que conclufa pela aplicação 
da pena de demissão. O parecer do Relator é pelo acolhimento 
desse relatório. Col_ocad.o em discussão e votação o Conselho 
pronuncia-se, à unanimidade, pela demissão do refúido serVi
dor. O Processo deye ser enviãdo à Presidência do Senado 
a firiJ. de s_er baixado Ato do Presidente do Senado demiti:odo 
o servidor. O Siithor Presidente solicita ao Conselheiro José 
Ribamar Duarte Mourão parecer sobre a representaçao assi
nada pelo Sr. MARCO ANTONIO MOTT A TENÓRIQcon
tra sua exoneração do cargo em comissão de Assessor DAS-3 
pelo Sr. Diretor Executivo do Cegraf. Amparado em Expo: 
síção de Motivo encaminhada pelo Sr. Diretor Exçcutivo do 
Cegraf ao Presídente•do Conselho de Supervisão onde faz 
consideração acerca do assunto e de que sua decisão decorreu 
de sentença prolatada pelo Sup:femo Tribunal Federal e de 
qUe a Diretoria Executiva "procedeu em reStrita obediência 
às normas legais em. vigor, aplic~veis à espécie, atuando nos 
limites de sua competência regulamentar, praticando ato for
mal e substancialmente legítimo, pelo critério de conveniência 
a~inistrativa, prerrogativa está definida e proclamada pelo 
Supremo Tribunal Federal ao julgar a ação mandamental do 
requerente". O Relator pronU.rú5ia~-se pela decisão da Diretoria' 
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sular. Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Gov-erno da República 
Argentina, em Brasüia~ eri:t "20-8-91 ••. Não hãVeD.ê:io discussão, 
é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Dando continuidade, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Chagas Rodrigues, que na qualidade de 
Relator, emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Legis
lativo n"'70, de 1992, que "aprova o texto do Estatuto Orgânico 
do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Priva
do-UNIDROIT, adotado em 15-3-40". Não havendo discus
são, é o mesmo colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Finalizando, o Senhor PreSidente declara adia
do o item pihneiro da pauta, o Projeto- de Lei da Câmara, 
n'? 25, de 1992, em face da ausência do Relator. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a- presença 
de todos, e encerra a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto 
Almeida Campos, Secretário da COmissão,· a presente at3., 
que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. --:-Senador lrapuan Costa Júnior, Presidente. 

17• Reunião, realizada 
Em 23 de setembro de 1992 

Às dez horas do dia vinte e três de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão, 
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor 
Senador Irapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores 
Senadores Ronaldo Aragão, Ronan Tito, Marco Maciel, Hugo 
Napoleão, José Richa, Chagas Rodrigues, Magno Bacelar, 
Albano Franco, Francisco Rollemberg, Valmir Campelo e 
Nelson Wedekin, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. Deixam de comparecer por ~_otivo justifi
cado os Senhores Senadores Aluízio Bezerra, Nelson Carnei
ro, Humberto Lucena, Pedro Simon, GU:ilhenne Palmeira, 
Lourival Baptista, Jonas Pinheiro, Marluce Pinto, Albano 
Franco, Moisés Abrão e Jarbas Passarinho. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, 
sendo dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que 
é dada por aprovada. A seguir, sua Excelência, comunica 
que a presente reunião destina-se a apreciação das matérias 
constantes de pauta e, ainda a ouvir as exposições que farão 
os Senhores AGILDO SÉLLOS MOURA e JOSÉ NOGUEI
RA FILHO, irldicados para exercerem as funções de Embai
xadores do Brasil junto às Repúblicas de Trinidad e Tobago 

e Cuba, respectivamente. A seguir, o Senhor Presidente deter
mina que a reunião torna-se secreta para ouvir suas Exce
léncias e ainda, para deliberar sobre as seguintes matérias: 
Mensagem n' 303, de 1992, "do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome 
do Senhor AGILDO SELLOS MOURA, Ministro de Segun
da Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cãrgo 
âe Embaixador do Brasil junto à República de Trínidad e 
Tobago, tendo como Relator o Seilhor Senador Chagas Rodri
gues. Mensagem nt? 309, de 1992, "do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, a 
rode primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil Junto à República de Cuba, 
tendo como Relator o Senhor Senador Marco Maciel. Mensa
gem n' 296 de 1992, "do Senhor Presidente da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal, a escolha do 
nome do Senhor RUY ANTÓNIO NEVES PINHEIRO DE 
VASCONCELOS, Ministro de Segunda Classe, da Carreira 
de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embai
xador do Brasil junto a República popular de Angola, exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Demo
crática de São Tomé e Príncipe, tendo como Relator o Senhor 
Senador Ronan Tito, Mensagem n'? 308, de 1992, "do Senhor 
Presidente da República, submetendo à apreciação do Senado 
Federal, a escolha do Senhor LUIZ ORLANDO CARONE 
GÉLIO, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo
mata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador 
do Brasil junto_ ao Reino da Noruega, exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República da Islândia, tendo 
como Relator o Senhor Senador Ronaldo Aragão. Reaberta 
a sessão em caráter público, o Senhor Presidente comunica 
haver recebido solicitação do Senhor Senador Lourival Bap
tista, de adiar a apreciação do Projeto de Lei da Câmara, 
n' 25, de 1992, do qual é relator, em face do fato de não 
poder comparecer às reuniões da Comissão nos próximos vinte 
dias por estar ausente dos trabalhos, em tratamento de saúde. 
Não havendo manifestação em contrário, fica det_erminado 
o adiamento da referida proposição. A seguir, Sua Exceléncia, 
agradece a presença dos Senhores Embaixadores assim como, 
dos Senhores Senadores, declarando encerrado os trabalhos. 
Pelo que eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Secretário da 
Comissão, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, indo à publicação. -

_ Senador lrapuao Costa Júnior, Presidente. 


