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panha contra a fome e a miSéria, v-oltando-se agora 
contra o desemprego oHOooOOOOOoH-OO~AOOOOO~oO.OA-= -.2251 
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da Cormssao Mista, que institui a Unidade Real 
de Valor - URV ................... ~- .... ·-·. ~~-· 

cOnte.Sta:ndo.~~us8_ç~es -fonnUiarui.S em __ qúeixa-
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX- N° 46 TERÇA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos ter

mos dó1art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

ção: 

trârio. 

DECRETO LEGISLATIVO N• 18, DE 1994 

Altera o Decreto Legislativo n• 6, de 1993, que "regulamenta a escolha de Ministros do 
Tribunal de Contas da União pelo Congresso Nacional". 

O Congresso Nacional decreta: 

ArL 1° O caput do art. 3° e seu § 2°, do Decreto Legislativo n° 6, de 1993, passa a viger com a seguinte reda-

§ 10 

"Art. 3° A Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal e a Comissão de Finanças 
e Tributaçiio da Câmara dos Deputados submeterão à apreciação do Plenário da respectiva Casa, a esco
lha do Ministro do Tribunal de Contas da União. 

§ 2° O parecer será apreciado pelo Plenário em sessão pública e votado por escrutínio secreto." 

ArL 2° Fica revogado o art. 4° e seu parágrafo único do Decreto Legislativo no 6, de 1993. 

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-

Senado Federal. 28 de abril de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do afi. 48, item 28, 

do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° 36, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir, através de ofertas públi
cas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFT -RS, destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliâria com vencimento no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 • É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Resoluçao n• 11, de 1994, do Senado Fe
deral, autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- LFT-RS, para giro de sua divi
da mobiliária, com vencimento no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2• A emissão deverá ser realizada nas seguintes condiçéíes: 

a) quantidade: a ser defirúda na data de vencimento dos títulos a_serem substituídos, atualizados nos termos 
do § 6° do art. 15 da Resoluçl!o n• 11, de 1994, deduzida a parcela de 7%; 

b) modalidade: nominativa-transfer!vel: 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 25 
de novembro de 1987; 

d) prazo: de até sete anos; 

e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real); 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

Título 

532190 

531825 

TOTAL 

Vencimento 

15-5-94 

15-5-94 

Quantidade 

50.878.740 

4.526.250 

55.404.990 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocação 

16-5-94 

16-5-94 

Vencimento 

15-5-98 

15-5-98 

Título 

531460 

531460 

Data-Base 

16-5-94 

16-5-94 
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h) forma de colocação: ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979; dO Ban
co Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Leis n•' 6.465, de 15 de dezembro de 1972, e 8.822, de 15 de fevereiro de 1989; e 
Decreto n• 35.102, de 31 de janeiro de1994 .. , _ , , , 

Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, 
contados a partir de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 28 de abril de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO 
, 1-ATADA37"SESSÃO, EM 2 DE MAIO DE 1994 dias 4, 5, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22e 25 de abril último. Votação 

. , , . , , , , ,adiada por falta de quorum. 
1.1 - ABEiriiJRA . 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N" 180 e 182, de 1994 (n• 335/94 e 344/93, respectiva
mente, na origem), restituindo autógrafos de projetas de lei saneio~ 
nados. 

-Submetendo à deliberação do Senado Federal a es,co
lha de nome indicado para cargo cujo prOvimento depende 
de sua prévia aquiescência. -

- N" 181, de 1994 (n• 336/94, na origem), de 29 de abril úl
timo, referente à indicação do Senhor Carlos Luzilde Hildebrand~ 
Ministro de Primeira Casse da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à Reptíblica da Bulgá
ria. 

1.2.2- A vis os do Ministro da Fazenda 

- N" 468, 546 e 616, de 1994, de 15, 20 e 28 de abril últi
mo, encaminhando_ informações sobre os quesitoS constantes dos 
Requerimentos n"' 1.444/93, 113 e 104/94, de autoria dos Senado
res Josaphat Marinho, José Paulo Biso! e Jutahy Magalhães, res
pectivamente. 

1.2.3 - A viso da Presidenta do Tribunal de Contas da 
União 

- N" 272/94, de 26 do corrente, encaminbando informações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 208, de 1994, de 
autoria do Senador lrapuan Costa Júnior. --

1.2.4 - Ofícios 

- N"' 140 e 141/94, de Liderança do PDT na Câmara dos 
Deputados, de substituição de membros em-COmissões mistas. 

- N" 262 e 263/94, da Liderança do PPR na Câmara dos 
Deputados, de substituição de membros em comissões mistas. 

- N" 190 a 199/94, da Liderança do PP na Câmara dos De-
putados, de substituição de membros em comissões rilistas. -

1.2.5 -Requerimentos 

- N° 248, de 1994, de autoria do Senador Marco Maciel, so
licitando a retirada do Projeto de Lei do 'senado D0 23, de 1994, 
que "altera dispositivo da Lei D0 8.167, de 1991, e dá outras provi
dências". 

- N" 249, de 1994, de autoria do Senador César Dias, so
licitando que sejam cons~derados, como licença autorizada, os 

- N" 250, de 1994, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, 
sOiiêitando que sejam,·considerados, como licença autorizada, os 
dias de 31 de março a 4 de abril do corrente ano. Votação adiada 
por falta de quorum. 

__ ,.... N° 251, de 1994, de autopa do Senador Epitácio Cafetei
ra, solicitando que seja considerado, como licença autorizada, o 
dia 22 de abril do ano eru curso. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- N" 252, de 1994, de autoria do Seuador Lucídio Portella, 
sOlicitandO que sejam conSiderados, como licença autorizada, os 
dias 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 e 29 de abril último. Votação adiada 
por falta de quorum. 

- N" 253, de 1994, de autoria do Senador Iram Saraiva, soli
citando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
8, 15 e 25 de abril do ano ero curso. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- N" 254, de 1994, de autoria do Senador Magno Bacelar, 
solicitando que Sejam consideradOs, como licença autorizada, os 
dias 20 e 22d~ abril do,correote ano. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- N" 255, de 1994, de autoria do Senador Lourival Baptista, 
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias 15, 22 e 29 de abril de 1994. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- N" 256, de 1994, de autoria do Senador Louremberg Nu
nes Rocha, solicitando que sejam considerados, como licença au~ 
torizada, os dias 4, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 26 e 29 do mês de abril 
do ano em curso. Votação adiada JX>r falta de quorum. 

- N" 257, de 1994, de autoria do Seuador Jutaby Magalhã
es, solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, 
os dias 15, 18, 19, 20, 22, 25 e 26 de abril de corrente ano. Vota
ção adiada por falta de quorum. 

-,NO 258, de 1994, de autoria da Senadora Júnia Marise, so
licitando que sejam considerados, como licença autorizada. os dias 
8, 11, 22 e 25 de abril de 1994. Votação adiada por falta de quo· 
rum. 

- N" 259, de 1994, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, 
solicitando que sejam coo.siderados, como licença autorizada, os 
dias 4, 13, 15, 22, 25 e 26 do mês de abril último. Votação adia
da por falta de quorum. 

- N" 260, de 1994, de autoria do Senador Ruy Bacelar, soli
citando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
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4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 22, 25, 26 e 29 de abril do ano em curso. dias 4, 8, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 28 de abril do corrente 
Votação adiada por falta de quorum. ano. Votação -adiada por falta de quorúm. 

- N" 261, de 1994, de autoria do Senador José Eduardo, so- .., !'l"275, de 1994, de autoria go ~"'!"!i>" Jos~ Fogeça, soli-
licitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias citando que seja c;onsi~raçlo, COII\0, l~c_eJ;J.Ça RU:tor~~. o qia 79 de 
5, 11, 15, 18 e 22 de abril de 1994. Votaçã~ adiada por falta de abril de 1994. Votação adiada por falta de quorum, 
quorum. 

- N" 262, de 1994, de autoria do Senador Márcio Lacerda, 
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias 4, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 25 e 29 de abril, e 2 de maio do 
corrente ano. Votação adiada por falta de quorum. 

- N" 263, de 1994, de autoria do Senador Lavoisier Maia, 
solicitando que sejam considerados, como licença autoriza4a. os 
dias 4, 8, 11, 15, 18, 19, 22,25 e 29 de abril do ano em curso. Vo
taçãO adiada por falta de quorum. 

- N" 264, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos, so
licitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
15, 16, 17, 18, 21, 28,29 e 30 de março do corrente ano. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- N" 265, de 1994, de autoria do Senador Raimundo Lira, 
solicitando que sejam- ccnsiderados, como licença autorizada, os 
dias 4, 5, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 20, zze-28 do mês de abril de 1994. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- N" 266, de 1994, de autoria do Senador João França, soli
citando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
4, 15, !8, 19, 20, 22 e29 de abril do conente ano. Votação adia
da por falta de quorum. 

- N" 267, de 1994, de autoria do Senador Ney Maranhão, 
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada. os 
dias 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 e 29 de abril do ano em ctiiSO. ~Vota
ção adiada por falta de quorum. 

- N" 268, de 1994, de autoria do Senador Nelson Wedekin, 
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias 4, 5, !I, 15, 18, 22 e 25 do mês de abril do corrente ano. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- N" 269, de 1994, de autoria do Senado.: Henrique Almei
da, solicitando que seja considerado, como licença autorizada. o 
dia 22 de abril do corrente ano. VotaçãO adiada IX'I' falta de quo· 
rum. 

- N" 270, de 1994, de autoria do Senador Garibaldi Alves 
Filho, solicitando ·que sejam considerados, como licença autoriza~ 
da, os dias 8, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25 e 29 de abril do correnw 
te ano. Votação 8.diada por falta de quorum. 

- N" 271, de 1994, de autoria do Senador Teotonio Vi_Iela 
Filho, solicitando que sejam considerados, como licença autoriza
da, os dias 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 25,28 e 29 de abril 
de 1994. Votação adiada por falta de quorum. 

- N' 272, de 1994, de autoria do Senador Esperidião Amin, 
solicitando que seja considerado, como licença autorizada, o dia 
22 de abril do corrente ano. Votação ·adiada por falta de quo
rum. 

- N' 273, de 1994, de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso, solicitando que sejam considerados. como licença 
autorizada, os dias S, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 
28 de abril do ano em curso. Votação adiada por falta de quo· 
rum. 

- N" 274, de 1994, de autoria do Senador Hydekel Freitas, 
solicitando que sejam ccnsiderados, como licença autorizada, os 

- N" 276, de 1994, de autoria do Senador Áureo Mello, so
licitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
8, 13 e 15 do mês de abril do ano em curso. VOi.ação.ádiada por 

-falta de quoruoi. · - · ' · · 1 
: : • • , 

1 ~ - ·: 

- N"277, de 1994, de autoria do SeiJ.ador Jônice Tristão,·so-
licitando que sejam considerados,. como licença ai:Jtoriza:da, o.s .dias 
4, 5, 8, 11, 15, 18, 19 e 20 de abril do corrente'ano. ~Votação 
adiada por falta de quorum. 

_- N> 278, de 1994, de autoria do Senador João Rocha, soli
citando que seja coo.siderado, como licença autOriza~. q dia 72 de 
abril do corrente ano. Votação adiada por falta de. quorum. 

- N" 279, de 1994, de autoria do Senador Mauríc;io Corrêa, 
solicitando que sejam coosideradoS,: ccil:io liCellça â.UtOrizada. os 
dias 4, 5, 7, 8, 20 e 22 do mês_de~abri!_de'l994. V~tação â<jiàda 
por falta de quorum. , ~ _ , 

- N° 280, de 1994, ~ ~toria do Senador Dario ~ereit:a·, so
licitando que sejam considerados, como licença autorizada. os dias 
22 e 25 de abril do ano em curso. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- N" 281, de 1994, de autoria do Seoador Rachid Saldanha 
Derzi, soliCitando que sejam considerados, ·comq licença autOriza
da, os dias 22 e 25 de abril do corrente ano. Votação adiada por 
falta de quorum. · · · 

- N" 282, de 1994, de autoria do Senador Meira Filho, soli
citando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
8, 12, 14 e 22 do mês de abril de 1994. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- N" 283, de 1994, de autoria do Senador Ronan Tito, soli
citando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 e 29 de abril último. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- N" 284, de 1994, de autoria do Senador EsperÚ:lião Amin, 
solicitando que seja considerado, como licença autorizada, o dia 2 
de maio do corrente ano. Votação adiada por falta de quorum. 

- N" 285, de 1994, de autoria do Senador Júlio Caropos, so
licitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
5, 8, 14, IS, 18, 20, 22, 25 e 29 de abril do corrente ano. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- N' 286, de 1994, de autoria do Senador José Eduardo, so
licitando que seja considerado, como licença autorizada, o dia 29 
de abril do ano em curso. VotaçãO adiada por falta de quorum. 

- N' 287, de 1994, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, 
solicitando que seja considerado, como licença autorizada, o perío
do de 28 de abril a 2 de maio de 1994. Votação adiada por falta 
de quorum. 

_- N° 288, de 1994, de autoria do Senador Mauro Benevides 
e outros Senhores Senadores, solicitaitdo homenagem de pesar 
pelo falecinlento do~pi!oto Ayrtou Senna da Silva. Aprovado, 
tendo usado da palavra os Srs. Mauro Benevides e Eduardo Supli
cy, havendo o Sr. Presidente se associado às homenagens presta
das. 

1.2.6 - Comunicações d8 Presidênci3_ 
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- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisórian• 480, de 27 de abril de 1994, que organiza e disciplina 
os sistemas de controle interno e de planejamento e de__orçamento 
do Poder Executivo e dá dulra.S providênCiaS;- deSígnaÇão da Co
missão Mista e estabeleCimento de calendário pai-ã a· tramitação da 
matéria. 

- Recebimento do Oficio n• S/45, de 1994 (n• 38/94, na ori
gem), de 22 de abril último, do Supremo Tribunal Federal, comu
nicando ao Senado Federal que o Recurso Extraordinário n° 
145018-5/210 transitou em julgado, e aquela Corte declarou a in
constitncionalidade das expressões ''vencimeD.tos"~ "salários", 
"gratificações" e "remuneração em geral" do art. 1° da Lei n° 
1.016, de 1°dejulho de 1987, do Município do Rio de Janeiro. 

-AprovaçãO~ pela ComissãO Diretofa, em reunião do dia .26 
de abril do ano em curso, do Requerimento de InfOimação D0 186, 
de 1994, do Senador Nabor Júnior, ao Ministro da Fazenda. 

-Recebimento do Oficlo n• S/44, de 1994, do Banco Cen
lral do Brasil, encaminhando solicitação do Governo do Estado do 
Espírito Santo para emitir Letras FinanceiraS dQ Tesquro daquele 
Estado- LFIES, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívi
da :Mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994. 

-Recebimento do Oflcio n• 268/94, de 19 de abril último, 
do Presidente do Banco do Brasil, encaminhando o Balanço de 31 
de dezembro de 1993, devidamente auditado, do Fundo Cohstitu
cional de Financiamento do Centro-Oeste. 

-Recebimento do Oficio n• 1.476194, de 12 de abril próxi
mo passado, -cio Banco Central·do Brasil, comunicando que aquele 
órgão autorizou as contratações de operações de crédito de interes~ 
se das PrefeituraS Municipais de Não-Me-Toque, São Paulo, 
Mauá, Cambé, Guaratuba, Alto Piquiri, Quatro Pontes, Alvorada 
do Sul, Japnrá. São Paulo das Missões, Uniflor, Lupianópolis, 
Douradina e Casca, Governo do Estado da Babia e TECP AR/FI
NEP, constantes dos Oficiosn"' S/89, 149, 163, 167, 179 e 186, de 
1993, S/4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 23 e 31, de 1994; e de Jesuítas, 
Santa Mônica, lbaiti, Nova Aurora, -campin·a da Lagoa, São Pedro 
do Ival, Salgado Filbo, Minas do Leão, Constanlina, Farol, Sapo
perna, Rio Negro, Cafelândia, Enéas Marques, constantes dos Pro
jetas de Resolução n"' 160 a 163, de 1993, 6, 8 a 12, 15, 17 a 19, 
de 1994, indeferiu as solicitações das Prefeituras Municipais de 
Jaic6s, São João do Caluá, Iporã, Telêmaco Borba, Loanda, Ro
lândia, Doutor Camargd, Terra Rica, Bocaiúva do Sul, Pirai do 
Sul, Paraiso do Norte, Mamborê, Iporã e DER/MG, constantes dos 
Oficios n-" S/80, de 1992, 90, 105, 106, 117 a 120, 134, 138, 145, 
147, 156, de 1993 e 113, de 1994; e os Projetas de Resolução n"' 

7, 16 e 20, de 1994, referentes às Prefeituras Municipais de Eugê
nio de Castro, Ubiratã e Tamboara. 

-Recebimento do Oficio n• 171, de 27 de abril último, do 
Bf!D.co -da Amazônia S.A., encaminhando cópia do processo de 
prestação de contas do Fundo Constitucíonal de FinanciamentO do 
Norte- FNO, enviado à Secretaria de Controle Interno do Minis
tério da Fazenda- CISET~~. referente ao exercício de 1993. 
·'- ~- ~- 1~2. 7..:.. Discursos do EXpediente 

SENADORLOURIV AL BAP17STA ~ Falecimento d<> piloto 
Ayrton_S_enna da Silv.a. 

SENADOR VALMIR CAMPELQ- Transcurso do "Dia do 
Trabalho" em meio ao arrocho salarial e ao crescente desemprego 
c_onjuntural. 

SENADOR EDUARDO SUPUCY- Encaminbando ofício 
ao Ministro ~ubens Ricúpero aCerca da indicação do sindiê3.Iísia 
Gilma.r Carneiro dos Santos, pela CUT, para o Conselho Monetá
rio Nacional, na vaga destinada à representação dos trabalhadores. 
DefiniÇão do Programa do PT para a sucessão presidencial, no IX 
Encontro Nacional do PT, realizado em 1°-5-94, com o lançamen
to oficial da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. 

SENADOR ODACIR SOARES- Lançamento do "Comitê 
da CiênCia e Tecnologia Agropecuária contra a Miséria e -a Fome e 
Pela Vida 11

, pela E!vffiRAPA Transcurso· dos 21 anos- da EM
!l~M.A. 

1.2.8 - Com_u!ljçações da Presidência 

-Dispensada a Ordem do Dia da presente sessão, nos ter
mos do art. 17 4 do Regimento Interno. 

- Convocaçãá de sessão extraordinária-a realizar-se ama
nhã, às 12 horas, com Ordem do Dia que designa. 

1.3- ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR 

Do Senadoi-Marco Maciel, proferído na sessão de 14-3-94 
(Republicação). 

TES 

3-ATOS DO PRESIDENTE 

- N"' 182 a 193, de 1994. 

4 -ATA DE COMISSÃO 

5- MESA DIRETORA 

6-LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 373 Sessão, em 2 de maio de 1994 
4a Sessão Legislatura Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

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

-Alexandre Costa- César Dias- Chagas Rodrigues- Cou
tinho Jorge- Dario Pereira- Francisco Rollemberg- Gilberto :Mi
randa - Guilberme Palmeira- Henrique Almeida - João França -
José Richa- Lourival Baptista- Magno Bacelar- Marco Maciel-

Mauro Benevides- Meira Filho- Ronaldo Aragão- Valmir Cam
pelo. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) -A lfsta de pre
sença acusa o comparecimento de 18 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessãO. - --

Sob a prOteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
--- -- O Sr. }0 Secretário procederá à leitura do Expediente. 
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É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Assiste_nte df1 _SecretáriO:.Geral-Adjunto -pai-a A~ssuntos 
Americanos, 1969/70. 

Chefe da Divisão de ImigraçãO, 1918179. 
Secretário de Documentação de Política Exterior, 1979/83. 
Lisboa. Terceiro Secretário, 1964'65. 
Lima, Segundo Secretário, 1966/67. 
Lima, Encarregado do Serviço Consular, 1966. 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: Paris, Primeiro Secret{rr:io, 197 Ú73. 
N" 180, de 1994 (n• 335/94, na origem), de 29 último, refe- La Paz, Primeiro Secretário, 1974. 

rente ao Projeto de Lei do Senado n• 151, de 1993, de autoria do La Paz, Encarregado de NegócioS, 1974e 75. 
Senador Marco Maciel, que dispõe sobre restabelecimento do pra- La Paz, ConseJheiro, 1975. 
zo fixado pelo art. 59 da Lei n• 7.450, de 23 "de dezembro de 1985, Saiita Cruz de li~Sieria, Cônsul-Gerai-AdjÚrito, 197Se ~76: 
para instalação, modernização, ampliação ou diversificação de em- Santa Cruz de la Sierra, &carregado, 1975 e 76. 
preendimentos industriais e agrícolas nas áreas de atuação da Su- Madri, Conselheiro, 1976/78. 
dam e Sudene, sancionado e transformado na Lei n• 8.874, de 29 Helsinque, Embaixador, 1987/94. 
de abril de 1994;e I Reuníão Extraorcfuiária e ·n Reuníiio Ordinária de. Cl:ianée-

N" 182, de 1994 (n• 344/93, na origem), de 29 último, refe- teres dos Pafses da Bacia~do Prata, Brasilia, 969 (membro).· 
rente ao Projeto de Lei da Cárnara n• 105, de 1993 (n• 1.023/91, II Reunião da Comissão Mista Brasil-Equador, Quito, 1970 
naquela Casa), que atuatiza o valor da pensão vitalícia concedida (membro). 
pela Lei n• 3.597, de 29 de julho de 1959, à viúva do ex-Deputado Reunião da Comissão Mista Brasil-França, Paris, 1973 (as-
Silvio Sansan, Senhora Albina Clementina Frascalossi Sanson, ~' sessor). - --
sancionado e transformado na Lei n° 8.875, de 29 de abril de 1994. 

. •I 

Submetendo à deliberaçtio do Senado Federa( a 
escolha de nome indicado para cargo cujo provimç_fZI.o 
depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 181, DE 1994 

(N° 336194, na origem) 

Senbores Membros do Senado Federal, 
' De conformidade com o art. 84, inciso VII, da Ccnstimição 

Federal, e com o disposto no art 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, 
do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 93.325, de 1 o de outu
bro de 1986~ ilo 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 apre
ciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer,- do Se
nhor Carlos Luzilde Hildebrandt, Ministro de Primeira Gasse, da 
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República da Bulgária. 

Os méritos do Embaixador Carlos Luzilde Hildebrand~ que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada fun
ção, constam da anexa informação do Ministério das Relações Ex
teriores. 

Brasília, 29 de abril de 1994.- Itamar Franco. 

INFORMAÇÃO 
CURRICULUM VITAE 
Ministro de Primeira Gasse Carlos Luzilde Hildebrandt 
Rio de Janeiro'RJ, 8 de julho de 1935. 
Filho de Isahilde Cordeiro Hildebrandt e Luzia Borba Hil

debrandt. 

IRBr. 
Bacbarel em Direito, Faculdade de Direito, UEG. CPCD, 

Terceiro Secretário, 7 de dezembro de 1%1. 
Segundo Secretário, antigüidade, 22 de novembro de 1966. 
Primeiro Secretário, merecimento, 1° de janeiro de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 15 de março de 1975. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 21 de junho de 

1979. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 29 de junho de 

1984. 
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos da 

África e Oriente Próximo, 1968169. 

ll Reunião do Grupo de Peritos em Saúde, La Paz, 1974 
(chefe). 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, CoiD.elldador, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumon~ Brasil. 
Medalha Lauro MUller, Brasil . 
Medalha do Mérito Tarnandaré, Brasil. 
drdem do tiifante b. Henrique, Cavaleiro, POrtUgal ~ 
Ordem do Sol, Oficial, Peru. ~ 
Qrdem do Mérito Nacional, Oficial, França. 
O Embaixador Carlos_ Luzilde Hildebrandt encontra~se nes

ta data em exercício na Secretaria de Estado. 
(Gilda Maria Ramos Guimarães) 
Chefe do Departamento do Serviço Exterior 

(À Comissão de Relações Exteríores e Defesa Nacional.) 
AVISOS 

DO MINISTRO DA FAZENDA 

N" 468194, de 15 de abril último, encaminhando informaçõ
es sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 1.444, de 
1993, de autoria do Senador Josaphat Marinbo; 

N" 546/94, de 20 de abril último, encaminhando infOrmaçõ
es sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 113, de 1994, 
de autoria do Senador José Paulo Bisol; e 

N" 616/94, de 28 de abril último, encaminhando informaçõ
es sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 104, de 1994, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães. 

As informações foram encari:tinhadas, em cópias, aos reque
rentes. 

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 

DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO 
N" 272/94, de 26 do corrente, encaminhando informações 

sobre os quesitos constantes do Requerimento D 0 208, de 1994, de 
autoria do Senador Irapuan Costa Júnior. -

As infonnaçlJes foram encaminhadas, em cópias, 
ao requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário. 
São lidos os seguintes 
Oficio n• 140/94 
B:xm0 Senbor 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Congresso Nacional 
Nesta 

Brasília, 26 de abril de 1994 Senhor Presidente. 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelê_nc{a Ó Senhores 

Deputados Carlos Cardinal e .fosê Vicente J3rizola para integra
rem, na qualidade de membros Titular e Suplente, respectivamen
te, em substituição ao meu n_ome e ao Senhor Deputado carlos 
Cardinal, até então suplente, a Comissão Mista dÕ Congresso Na
cional destinada a apreciar e dar parecer sobre a Medida Provisória 
n° 476, de 20 de abril de 1994, que 11estabelece normas, de caráter 
emergencial, para a prestação de serviços por entidades de fms fi
lantrópicos" 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apreço. Deputado Luiz Salomão- Líder do PDT .. 

Ofícion° 141/94 
Brasília, 26 de abril de 1994_Senhor Presidente. 

Tenho a honra de indicar a Vossa _Excelência o Senhores 
Deputados V aldomiro Lima e Sérgio Cury para integrarem, na 
qualidade de membros Titular e Suplente, respectivamente, em 
substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado Carlos Cardi
nal, a Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a apreciar 
e dar parecer sobre a Medida Provisória n° 475, de 20 de abril de 
1994, que "dispõe Sobre a assunção da cjívida da Companhia de 
Navegação Lloyd Brasileiro- LLOYDRAS junto. ao 1\I~tanstalf 
Für Wiederaufbau e ao Fundo Nacional de Marinha Mercante -
FMM:". 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protésfos de conside-
ração e apreço. Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT. 

Oficio n• 262194 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Congresso Nacional 
Nesta 

Brasília, 22 de abril de 1994. Senhor Presidente. 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador- PPR, os Deputados Amaral Netto e Jair 
Bolsonaro para integrarem, respectivamente, como titular e su
plente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória n• 475, de 20 de abril de 1994 (reedição da MP n• 
452'94), que 11dispõe sobre a assunção da cf!vida da Companhia de 
Navegação Lloyd Brasileiro- LLOYDBRAS, jUnto ao Kreditaus
talt Für Wiederaufbau e ao Fundo Nacional de Marinha Mercante 
- FMM". em substituição aos Deputados Marcelino Romano Ma-
chado e Aécio de Borba. _ 

Atenciosamente, Deputado Marcelino Romano Machado, 
Líder do PPR. 

Ofício n° 263/94 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DD, Presidente do Congresso Nacional 
Nesta 
Brasília, 22 de abril de 994.- Façam-se as substituições so

licitadas. Em 2-5-94. -Chagas Rodrigues. 
Senhor Presidente, 

Tenho a honra de indicar a Vossa fucelência pelo Partido 
Progressista Reformador - PPR, as __ Deputadas Ângela Amin e 
Maria V aladão para integrarem, respectivamente como titular e 
suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória n• 476, de 20 de abril de 1994 (reedição da MP n• 
453/94), que "estabelece normas, de caráter emergenCial. para a 
prestação de setViÇos por entidades e fms fiJ.antr6picos 11

, em subs
tituição aos Deputados Marcelino Romano Machado e Aécio de 
Borba. . -

Atenciosamente, Deputado Marcelino Romano Machado, 
L!der do PPR. . , 

Oficio Lido PP n• 190/94 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Congresso Nacional 
NeSta 

Brasília, 29 de abril de 1994. Senhor Presidente. 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a-Vossa-Exçelência 

para iitdicar, como representantes do Pa;rticl.o Progressista, em 
substituição aos já indicados, junto à Comissão Mista destinada a 
proferir parecer sobre a Medida Provisória n• 479/94, o Deputado 
Laprovita Vieiri, na qualidade de Titular, e o Deputado Renato 
Johnsson, na qualidade de Suplente. 

Sirvo:-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. Deputado Raul Belém, Líder do 
Partido Progressisia- PP. ~ ~ 

Oficio Lido PP n• 191194 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Congresso_Nacional 
Nesta 

Brasília, 29 de abril de 1994. Senhor Presidente. 
Tenho a gr3:ta satisfação de dirigir-me-a-vossa Excelência 

para indicar, como representantes _do Partido Progressista, em 
substituição aos já indicados, junto ã Cónilssão Mista destinada a 
proferir parecer sobie a Medida Provisória n° 478/94, o Deputado 
0delmo 4fíg,.na quali<lp,de de Titular, e o Deputado Mário de Oli
veira, na qualidade de Suplente. 

SirVo-me do ensejo para renoVar a V essa Excelência protes
tos de consideração e apreço. Deputado Raul Belém - Líder do 
Partido Progressista- PP. 

Oficio Lido PP n• 192194. 
Brasília, 29 de abril de 1994. 
Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me ã Vossa Excelência 

para indicar, como representantes do Partido Progressista, em 
substituição aos já indicados, junto à Comissão Mista destinada a 
proferir Parecer sobre a Medida Provisória no 477/94, o Deputado 
Wagner do Nasciment<?, ~_g_1:1alidade de Titular, e o Deputado Er-
nani Viana, na qualidade de Suplente. ~ · 

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. Deputado Raul Belém - Líder do 
Partido Progressista- PP. 

Of.Lid.PP n• 193/94 
Brasília, 29 de abril de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfaÇão de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, como representantes do Partido Progressista. em 
substituição aos já Indicados, junto ã Comissão Mista destinada a 
proferir Parecer sobre a Medida Provisória n° 476/94, o Deputado 
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Romel Anísio, na qualidade de Titular, e o Deputado MARCOS 
MEDRADO, na qualidede de Suplente. 

Sirvo-. me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Raul Belém, Líder do 
Partido Progressista- PP. 

Of.Lid.PPn• 194/94 
Brasilia, 29 de abril dO 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, como representantes do Partido Progressista, em 
substituição aos já indicados, junto à Comissão Mista destinada a_ 
proferir Parecer sobre a Medida Provisória D0 475/94, o Deputado 
Carlos Scarpelini, na qualidade de Titular, e o Deputado Edmar 
Moreira, na qualidade de Suplente. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. ~ Deputado Raul Belém, Líder do 
Partido Progressista- PP. 

Of.Lid.PPn• 195/94 
Brasilia, 29 de abril de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, como representantes do Partido Progressista, em 
substituição aos já indicados, junto à Comissão Mista destinada a 
proferir Parecer sobre a Medida Provisória D0 474/94, o Deputado 
Salatiel Carvalho, na qualidade de Titular, e o Deputado Delcino 
Tavares, na qualidade de Suplente. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado RauJ Belém, Líder do 
Partido Progressista- PP. 

Of.Lid.PPn• 196/94 
Brasilia, 29 de abril de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa_ Excelência 

para indicar, como representantes do Partido Progressita, em subs
tituição aos já indicados, junto à Comissão Mista destinada a pro
ferir Parecer sobre a Medida Provisória n° 473/94, o De~tado 
La provi ta Vieira, na qualidade de Titular, e o Deputado Carlos-cã
murça, na qualidade de Suplente. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Raul Belém, Líder do 
Partido Progressista- PP. 

OfLid.PPn• 197/94 
Brasilia, 29 de abril de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, como representantes do Partido .Progressista, em 
substibJição aos já indicados, junto à Comiss,ão Mista dest.i:p.ada a 
proferir Parecer sobre a Medida Provisória n° 472194, o Deputado 
Eduardo Matias, na qualidade de Titular, e o Deputado Avenir 
Rosa, na qualidede de Suplente. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado RauJ Belém, Líder do 
Partido Progressista- PP. 

Of.Lid.PP n• 198/94 
Brasília, 29 de abril de 1994 

Senhor Presidente, 

Tenho a grata satisfaçãO de dirigir-me-a Vossa Excelência 
para indicar, como representantes do Partido Progressista, em 
substibJição aos jã indicados, junto à Comissão Mista destinada a 
proferir Parecer sobre a Medida Provisória n° 471/94, o Deputado 

FrancisCo Silva, na qualidade de Titular, e o Deputado Augustinho 
Freitas, na qualidede de Suplente. 

Sirvo-me do ensejo para renovar-a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço . ....:. Deputado Raul Belém, Uder do 
Partido Progressista- PP. · 

Of.Lid.PPn• 199/94 
Brasilia, 29 de abril de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfaçãO de dirigir-me a Vossa, Excelência, 

para indicar, como representantes do _Partido Progl"~ista,' çin 
substituição aos já indicados, jrinto à COnilSSãO-Misia destiriada'_a 
proferir Parecer sobre a Medida Provisória n° 470/~4, ·o _Deputado_ 
liérgio Naya, na qualidade de Titular, e o Deputado Alberto Had· 
dad, na qualidade de Suplente. . · 

Sirvo-me do e:o.Sejo par:a-retiovar a Vossa EXcelência protes
tos de consideração- e apreço. - Deputado Raul ·ue,ém, Líder dó 
Partido Progressista- PP. 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) - Serão feitas 
as substituiçcSes solicitadas. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido. pelo Sr. 1 o Secre-
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 248, DE 1994 
Nos termos do art. 256. alínea a, do Regimento. Interno. re

queiro a retirada d_o Projeto de Lei do Senado n° 23, de 1994, que 
"altera disposítivo da Lei n° 8.167, de 1991. e dá outras providên-
cias". - · 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1994. - Senador Marm 
Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) - O requeri~ 
mento será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
disposto no art. 256, § 2°, letra b, 2, do Regimento Jntemo. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Sew 
cretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 249, DE 1994 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelên

cia, a fim de requerer, nos teinios do art. 13, § 1°, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que seja considerado como licença au
torizada nos dias 4, 5, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22 e 25 do presente 
mês em curso, por estar tratando de relevantes questões atinentes 
ao Estado de Roraima, necessitando minha presença em Boa Vis
ta. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento~ 

· · Brasilia, 27 de abril de 1994.- senad.or·c~~ Dias. 

REQUERIMENTO N" 250, DE 1994 

Senhor Diretor-Geral 
Nos termos do art. 13, § Z', do RegimentO Jntemo, requeiro 

abono das faltas nos dias 31 de março e 4 de abril deste ano, quan
do estive fazendo palestra, a convite, na Escola SuperiOr de Guerra 
- ESG- (RJ) e Escola de Comando e Estado-Maior do Exército-' 
ECEME- (RJ), conforme convites ·mexos. Requeiro afuda ressar
cimento dos descontos efetivados. 

nho. 
Brasília, 29 de maio de 1994. -Senador .larbas Passar!-
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS 
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 
Of. n•01681DADE-DAP 
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·Rio de Janeiro/RJ, 25 de m""o de 1994 · 
Do Comandante e Diretor de Estudos da 
Escola Superior de Guerra 

. Ao Exm•Sr. S!'Dador J~BAS GONÇALVES PASSARI-
NHO 

Assunto: Convite para participar de Painel 
Anexo: .I (uma) Ficha Didática 
1. A Escola Superior de Guerra, em cumprimento de seu 

Plano de ~studos, progi:8ID.OU a realização de um Painel, no dia 31 
de março ~e 1994, (quinta-feira), no periodo de 8b30min ãs 
Ub30min, para,os Cursos de Altos Estudos de Política e Estraté
gia e Altos Estudps de Política e Estratégia Militares, seguido de 
Debate com._ os estagiários,_ sobre o tema 1'0 Movimen_to ~ ~1 de 
Março de 1964- Um Balanço Histórico". 

2. E:ste Cqmando tem a honra de convidar V. Ex• para parti
cipar Peste Painel, encaminhando, como subsídio, uma Ficha Di
dática onde são indicados o objetivo colimado pela Escola. os 
pontos que desejaria fossem abordados e o tempu destinado ãs ex
posições e ao Debate. 

3. A Escola muito apreciaria se V. Ex• enviasse o texto -de 
sua exposição com antecedência que permita proCeder a sua distri
buição aos participantes, logo após sua realização. 

4. Por opOrtuno, esclareço que estão convidados para parti
cipar, também; deste Painel o Ministro Oscar Dias -Corrêa e _o Pro
fessor Wanderley Guilherme dos Santos. 

S. Para a concretização de entendimentos fm.ãis ou iiúorma
ções julgadas necessárias, participu a V. Ex' que, além deste Ce>
mando, se encontra à sua disposição o Chefe da Divisão de 
Assuntos Políticos, Professor Pedro de Oliveira Figueiredo, atra
vés do telefone 541-1737 -ramais 243 e 250. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex' os pro
testos de minha estima e mais distinta consideração. - Tenente
Brigadeire>-de>-Ar Sérgio Xavier FeroUa, Comandante e Diretor 
de Estudos da ESG. 

REQUERIMENTO N• 251, DE 1994 

Nos teimes do art. 13? § 1°, do Regimento Interno, requeiro 
seja considerado como licença autorizada, o dia 22-4 do corrente, 
por encontrar-me tratando de assuntos partidários. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1994. -Senador Epitácio 
Cafeteira, Lfder do PPR. 

REQUERIMENTO N• 252, DE 1994 

Nos termos do § 1 • do art. 13 do Regbnento Interno do Se
nado Federal, venho requerer a V. Ex• licença para tratar de assun
tos partidários em meu Estado nos dias 4, 8, 11, 15, 18, 22,25 e 29 
do corrente mês. 

N. Termos 
P. Deferimento 
Brasília, 28 de abril de 1994.- Seuador Lucidio Portella

REQUERIMENTO N• 253 DE 1994 

Sr. Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1°. do Regimento Interno 

do Senado Federal, que minhas ausências dos dias 8, 15 e 25 do 
corrente sejam consideradas como licença autorizada, uma vez que 
me encontrava tratando de assunto partidário nos dias supracita
dos. 

Brasilia, 28 de abril de 1994.- Senador Iram Saraiva. 

REQUERIMENTO N• 214 DE 1994 

Exmo. Senhor Presidente. 
Requeiro concessão de licença autorizada nos termos do art. 

13, parágrafo I •, do Regimento Intemo do Senado Federal, nos 

dias 20 e 22 do corrente mês, em virtude de afastamento para tratar 
de assuntos de interesse partidário. 

Sala das Sessões, 19 de abril de 1994.- Senador Magno 
Bacelar, Lider do PDT. 

REQUERIMENTO N" 255194 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13, § J•, do Regimento Intemo do Sena

do Federal, solicito sejam consideradas como licença autorizada as 
minhas ausências às Sessões dos dias 15 e 22 dó Corrente rilês, in
clusive a de amanhã, dia 29 de abril, por motivo da necessidade de 
participar de reuniões partidáriãs no" Estado de Sergipe, onde sOu 
Presidente Regional do Partido ao qual sou filiado. 

Brasília, 2 de abril de 1994. 

REQUERIMENTO N• 256, DE 1994 
Senhor Presidente: 
Requeiro, nos termos do artigo 13,_§ 1°, do Regimento ln

temo, que sejam considerados como de licença autorizada os dias 
4, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 26 e 29 do mês de abril do auo em cur
so, em vista de estar tratando de assuntos partidários no meu Esta
do. 

Nestes Termos, 
P. Deferimento .. 
Sala das Sessões, 2 de abril de 1994. - Seuador Lonrem

bergNunes Rocha. 
REQUERIMENTO N" 257, DE 1994 

Requeiro; nos termos do _art. 13, § 1°, do Regimento Inter
no, que sejam considerados como Licença Autorizada os dias 15, 
18, 19, 20, 22,25 e 26 do corrente mês, periodo em que estive au
sente dos trabalhos desta Casa, em virtude de participação de pa
lestras sobre a Revisão Constitucional. 

Sala des Sessões, 2 de abril de !994. - Seuador Jutaby 
Magalhães. 

REQUERIMENTO N" 258 DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Inter

no, sejam coo.siderados Licença Autorizada os dias 8, 11. 22 e 25 
de abril de 1994, em razão de participação em debates e palestras 
sobre Revisão Constitucional. 

Brasília, 26 de abril de 1994.- Senadora Júnia Marise 

REQUERIMENTO W 259, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art 13, § 1°, do Regimento Interno 
do Senado Federal, seja considerada como licença autOrizada mi
nha ausência aos trabalhos desta Casa, nos dias 4, 13, 15, 22, 25 e 
26 do corrente mês, em face do atendimento dos vários compro
missos parlamentares e partidârios em meu Estado. 

Senado Federal, 28 de abril de 1994. - Seuador Dirceu 
Carneiro, PSDB- SC 

REQUERIMENTO N• 260, DE 1994 

O Senador que este subscreve, nos termos do art. 13, pará
grafo 1°, do Regimento, requer a V. Ex• se digne abonar os dias 4, 
5, 8, 11, 12, 15, 18, 22, 25, 26 e 29 do corrente mês, por estar au
sente tratando de assuntos partidários, na condição de Presidente 
Regional do PMDB-BA. 

Nestes Termos 
Pede Deferimento. 
Brasília, 2 de.abril de 1994.- Senador Ruy Bacelar. 

REQUERIMENTO 261, DE 1994 

Nos termos do parágrafo 1°, do art. 13 do Regbnento Inter
no, requeiro seja.ril Consideraàos como licença autorizàda os dias 
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S, 11, 15, 18, 22 de abril do _corrente, por haver permanecido no 
meu Estado, o Paraná. realizando ccotatos politicas do meu parti-
do, o PTB, do qual sou Presidente. _ 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• protestos 
de elevado apreço e consideração. 

Sala das Sessões, 28 de abril de .1994. - SenªdQI' José 
Eduardo. - ___ __ 

A publicação em 2-5-94 Chagas Rodrigues 

REQUERIMENTO N" 262, DE 1994 

Nos termos do art 13, § lo-, do Regimento Interno, Requei
ro seja considerado como licença autorizada aS faltas ocorridas nos 
dias 4, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 29 de abril e 2 de maio do 
corrente ano, em virtude de encontrar-me atendendo a vários com
promissos parlamentares, nesta cidade e no Estado de Mato Gros
so. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1994. - Senador Mamo 
Lacerda 

À publicação em 2 de maio de 1994-Chagas Rodrigues 
Gabinete do Senador Lavois1er Maia 
À publicação em 2-5-94 Chagas Rodrigues 

REQUERIMENTO N" 263, DE 1994 

Nos termos do arts. 13, § 1°, Regimento Interno, requer Li~ 
cença para afastar-se dos trabalhos da Casa, nos dias 4, 8, 11, 15, 
18, 19, 22,25 e 29 do mês de abril do corrente ano, afunde tratar 
de assuntos partidários em meu Estado. . 

Sala das Sessões, 2 de maiO de 1994. - Senador Lavoisier 
Maia 

À publicação em 2-5-94 

REQUERIMENTO N' 264, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 13, § ! 0
, do Regimento Inter

no, sejam considerados como licença para desempenho de ativida
des relacionadas a assuntos partidários no Estado de Mato Grosso, 
os dias 15, 16, 17, 18, 21, 28,29 e 30 de março de 1994. 

Brasilia, 2 de maio de 1994.- Senador Júlio Campos Pri-
meiro SecretáriO --

À publicação em 2-5-94 Chagas Rodrigues 
Exm0 Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Congresso Nacional 

REQUERIMENTO N' 265, DE 1994 

Requeiro a essa Presidência, nos termos do art. 13, § l 0 ,_do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam considerados Licen
ça Autorizada os dias 4, S, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 20, 22 e 28 do mês 
em curso, por encontrar-me, nas datas supra mencionadas, desen
volvendo atividades politico-partidárias. 

Lira 
Sala das Sessões, 2 de maio de 1994. - Senador Raimundo 

À publicação em 2-5-94 Chagas Rodrigues 

REQUERIMENTO N' 266 DE 1994 

Nos termos do art. 13, do§ 1°, do Regimento Jntemo do Se
nado Federal, solicito licença para afastar-me dos trabalhos da 
Casa, nos dias 4, 15, 18, 19, 20, 22 e 29 de abril do corrente ano, 
periodo em que estive e estarei cumprindo atividades partidárias 
em meu Estado_. 

Saladas Sessões, 2 de maio 1994.- Senadodoão França 
À publicação em 2-5-94 Chagas Rodrigues 

REQUERIMENTO N' 267, DE 1994. 

Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, requeiro 
que seja considerada licença autorizada, por motivo de estar tra-

tando de assuntos políticos partidários, em meu Estado, minha au
sência nos días 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 e 29 do corrente mês. 

_ Brasilia, 2 de maio de 1994. -Senador Ney Maranhão Lí-
derdoPRN - - -

Á pubticação em 2-5-94 Chagas Rodrigues_ 

REQUERIMENTO N' 268, DE 1994 

Nos termos do disposto no § 1° do art. 13 do Regimento In
tenio, requeiro sejam considerados como licença autorizada_ os 
dias 4, 5, 11,15, 18, 22 e 25 do mês de _abril de 1994, quando estie 
ve afastado dos trabalhos da Casa, exercendo atividade pãrTãiileri--
tarii<;~:Estadoquerepresento. _ _ __ _ _ ____ _ 

- -Salã das Sessões, 2 de maio de 1994. - Senador Nelson 
Wedekin 

À pubticação em 2-5-94 Chagas Rodrigues 

- REQUERIMENTO N' 269, DE 1994 . 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Inter

no_, que seja considerada licença autorizada no dia 22 de abril do 
corrente, quando estive atendendo compromissos político-partidá
rios no Estado. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1994. - Senador Henrique 
Abndda -

À pubticação em 2-5-94 Chagas Rodrigues 
REQUERIMENTO N' 270, DE 1994 
Requeiro, nos termos do art. 13? § 1°, do Regimento Iiiter~-

no, seja considerada como de licença autorizada, os dias 8, 11, 14, 
15, 18, 19, 22, 25 e 29 de abril do corrente ano, em que estive au
sente dos strabalhos desta Casa, por motivos de compromissos 
partidários. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1994. - Senador Gabriel 
Alves Filho 

À publicação em 2-5-94 Cbagas Rodrigues 

REQUERIMENTO N' 271, DE 1994 

Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, requeiro 
sejam consideradas como licença autorizada minha ausência dos 
trabalhos da Casa nos dias 4, 5, 7, 8, !1, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 
28 e 29 de abril corrente, quando estive percorrendo diversos mu
nicípios de Alagoas em missão partidária. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1994. 
Senador Teotônio Vilela Filho 
À pubticação em2-5-94 Chagas Rodrigues 

REQUERIMENTO N' 272, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, no termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno 

do Senado Federal, seja considerada como licença, minha ausência 
dos trabalhos desta Casa, no dia 22 de corrente mêS,- qriando estive 
participando de reunião com lidera.n,ças partidárias do PPR, no Es
tado de Santa Catarina. 

Sala das Sessões, 2 de de maio 1994. -Senador Esperidião 
Amin. 

À pubticação em 2-5-94 Chagas Rodrigues 

REQUERIMENTO N' 273, DE 1994 

Nos termos do § 1 o do art. 13 do Regimento Interno desta 
Casa, solicito seja Concedida licença autorizada nos dias 5, 6, 8, 
11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26,27 e 28 de abril, quando tive que 
me dedicar a atividades parlamentares relativas ã. Convenção Na
cional do PSDB, alianças partidárias e candidatura à Presidência 
da República, em Brasllia. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1994. -Senador Fernando 
Henrique Cardoso 
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Exm0 Sr; 
Senador Humberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 

REQUERIMENTO N' 274, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art _13, § 1 o do Regimento ln temo do Sena

do Federal, solicito que sejam consideradas licenças autorizadas as 
minhas ausências nos dias 4, 8, 15~ 18, 19~ 20, 22, 25, 26,27 e 28 
do corrente, quando nãO compareci ao plenário, em razão da coor~ 
denação de assuntos partidários no ineu Estado. 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 1994. - Senador Hydekel 
Freitas-

À publicação. Em 2-5-94.- Chagas Rodrigues, 
REQUERIMENTO N' 275, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 13, § 1°, do Regimento Interno do 

Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência para que seja consi
derada como licença autorizada, a minha ausência na sessãO do dia 
29 do mês em_curso, tendo em vista compromissos parlamentares 
e partidários no Rio Grande do Sul. 

Sala des Sessões, 28 de abril de 1994. - Senador José Fo
gaça-

REQUERII\JENTO N' 276, DE 1994 

Nos termos do art. 13, § 1° do Regimento_ Interno, solicito 
que seja considerada licença autorizada nos dias 8, 13 e IS do cor
rente, por motivo de estar tratando de assuntos partidários, ao qual 
participarei, na cidade do_ Rio de Janeiro, da Convenção Nacional 
do PR,J:i, 

Sala de Sessões, 2g de abril de 1994. - Senador Aureo 
MeiTo; Vice-Líder do PRN. 

REQUERIMENTO N' 277, DE 1994 
Requeiro, nos termos do arl 13, § 1°, do Regimento Interno 

do Senado Federal, sejam considerados como licença autorizada 
os dias 4, 5, 8, 11, 15 e 18 a 20 de abril do corrente exercício, 
quando estive ausente dos trabalhos da Casa, para tratar de assun
tos partidários. 

Sala des Sessões, 29 de abril de 1994. - Senador Jônice 
Tristão. 

Excelente Senhor Senador Humberto Lucena 
DignísSimo Presidente do Senado Federal 
REQUERIMENTO N' 278, DE 1994 . . 
RequeirO a V. Ex .. nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento 

Interno do Senado Federal, sejam considerados como licença o dia 
22 de abril do corrente ano, quando estive afastado dos trabalhos 
da Casa, em face de compromissos partidários no Estado do To
cantins o Qual tenho a honra de representar nesta Casa. 

Brasília, 28 de abril de 1994.- Senador João Rocha
REQUERIMENTO N' 279, DE 1994 

Nos termos do arL 13 e seu§ 1° do Regimento Interno, re
queiro justificativa da minha ausência nos dias 4, 5, 7, 8, 20 e 22 
do corrente mês, por razões de salide. 

Brasília, 28 de abril de 1994. - Senador Mauricio Corrêa. 
REQUERIMENTON'~,DE1994 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Inter
no, sejam considerados como de licença autorizada, os dias 22 e 
25 de abril do corrente ano, quando estive impossibilitado de com
parecer às Sessões do Senado e do Congresso Nacional, em virtu
de da necessidade de prestar assistência ao meu fllho Mauricio 
Pereira Macêdo, o qual, sendo portador de "Paralisia Cerebral por 

seqüela de Meningite Neo-Natal" (comprovante anexo) atravessa
va naqueles dias acentuada crise de saúde. 

Sala des Sessões, 28 de abril de 1994.- Senador Dario Pe-
reira. 

REQUERIMENTO N' 281, DE 1994 
Requeiro, nos termos do§ 1° do art. 13 do Regimento Inter

no do Senado Federal, seja corisiderada, como licença autorizada a 
minha ausência dos trabalhos da Casa nós dias 22 e 25 de abril do 
corrente ano, por motivo de viagem ao meu Estado do Mato Gros
so do Sul, em visita às bases politicas. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 1994. - Senador Rachid 
Saldanha DerzL 

REQUERIMENTO N' 282, DE 1994 
Excelentissimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno do Sena

do Federal, solicito sejam considerados licença autorizada os dias 
8, 12, 14 e 22 do corrente mês, em virtude de reuniões político
·partidárias de âmbito regional. 

Brasília, 2 de maio de 1994.- Senador Meira Filho. 

REQUERIMENTON'~,DE1994 

Nos termos regimentais do Senado Federal, solicito que se
jam consideradas licenças autorizadas as ausências em Plenário 
nos dias 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 e -29 do corrente, por motivo de 
me encontrar em meu Estado de origem tratando de assuntos polí
ticos partidários. 

Tito, 
Sala des Sessões, 29 de abril de 1994. - Senador Ronan 

REQUERIMENTO N' 284, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 13, § 1°, do Regimento Interno 

do Senado FCC;Ieral, seja considerada como licença, minha ausência 
dos trabalhos desta Casa, no dia 2 de maio p. vindouro, quando es
tarei cumprindo compromissos no Diretõrio Region:ai do Partido 
Progressista Reformador, em Florianópolis. 

Sala des Sessões, de 1994. - Senador Esperidião Amin. 

REQUERIMENTO N' 285, DE 1994 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Inter

no, sejam considerados como licença para desempenho de ativida
des relacionadas a assuntos partidários no Estado de Mato Grosso, 
os dias 5, 8, 14, 15, 18, 20, 22, 25 e 29 de abril de 1994. 

Brasília, 2 de maio de 1994.- S6riador Júlio Campos, Pri
meiro Secretário. 

REQUERIMENTO N' 286,DE 1994 
Nos termos do§ l 0 do art. 13 do Regimento Interno, requei

ro seja considerado como licença autorizada o dia 29 de abril do 
corrente, fX'I" motivo de Encontro Político no Rio de Janeiro. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex0 protestos de eleva
do apreço e distinta consideração. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1994. - Senador José 
Eduardo-

REQUERIMENTO N' 2frl, DE 1994 
Requeiro, nOs termos do art. 13, § 1 o do Regimento Interno, 

licença autorizada, para ausentar-me dos trabalhos da Casa nos 
dias 28 de abril a 2 de maio do corrente, quando estarei participan
do do Oitavo Usbon Meeting, em Portugal. 

Nestes Termos 
Peço Deferimento 
Sala des Sessões, 27 de abril de 1994. -Senador Jarbas 

Passarinho. 
Primeiro Ministro 

I' 
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Lisboa, 25 de fevereiro de 1994 
Senador, 
Te:iJ.ho a honra de convidar V. Ex• para o Oitavo Lisbon 

Meeting que terá lugar de 29 de abril a r~ de maio de 1994 na 
Quinta da Ríbafria em Sintra 

Esta Conferência faz parte da Iniciativa Norte -Sul que eu 
próprio lancei durante o Lisbon Meeting de 1993. 

Sei que a Academia Internacional de Liberdade e DesenvolM 
vimento teve já ocasião de levar ao conhecimento de Vossa Exce
lência que o principal tema de debate no enContro deste ano será a 
Iniciativa Norte- Sul 

Pobreza e empobrecimento- A Ameaça global para a Li
berdade 

Oportunamente será enviado a V. Ex• o programa detalhado 
deste Encontro. Os pormenores técnicos relativos à ·viagem de V. 
Ex• serão tratados através de contactos direçtos da Academi{l In~er
nacional de Liberdade e Desenvolvimento com o Gabinete de_ 
Vossa Excelência. 

Em anexo, envio a V. Ex• as conclusões do encca:úN do ano 
passado. 

Espero sinceramente ter a OJX)rtunidade de me encontrar 
com Vossa Excelência em Sintra. -

Caso não seja possível a V. Ex• participãi pessoalmente no 
Encontro, muito lhe agradeceria nomeasse um seu representante 
pessoal para assistir aO rileSino. -

Com os meus melhores cumprimentos. --Aníbal A. Cavaco 
Silva, Primeiro Miliisiro de Portugal. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A votação 
dos requerimentos fica adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 288, DE 1994 

Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221 do Regimento 
Interno e de acordo com as tradições da Casa,- aS seguintes home
nagens pelo falecimento do Piloto A yrton Senna da Silva. 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à farm1ia e ao Estado de 

São Paulo. 
Sala das Sessões, 2 de maio de 1994, Mauro Benevides -

Líder do Pf\.IDB, Marco Macicl- Líder do PFL, Magno Bacelar 
- Lourival Baptista - Francisco Rolemberg - Chagas Rodri .. 
gues- Valmir Cam.pelo- Eduardo Suplicy 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento depende de votação, em cujo encaminhamento poderão fa~ 
zeruso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem. 

O SR- MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra a V. Ex a 

O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para enca
minhar a votação.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, a opi~ 
nião pública intemacional, habituada a acompanhar as emoções da 
chamada competição de Fórmula 1, na área do automobilismo, 
pranteia. desde o infcio da tarde de onlem, o desaparecimento do 
piloto Ayrton Senna, glória do esporte brasileiro, cujo talento e 
competência fizeram~no Um aUtêntico ídolo de multidões entusias
madas. 

O desastre ocorrido na pista de Ímola, na Itália, foi levado 
ao conhecimento do mundo pela televisão, em noticiários sucessi
vos, que compungiram e amarguraram milhões de telespectadores. 

Em todas as cidades do País, sentia-se a dor e vivencia:.va:
sC o sofrimento, em meio a uma enervante" expectativa de que Ayr
ton Senna pudesse ainda sobreviver. 

o A infaústa notícia, porém, de que a sua morte fora inevitá
vel, pela gravidade do acidente que o vitimara. cOndoeu a alma 
dos_ nossos compatricios, enchendo-nos do mais proftmdo pesar. 

OS retrospectivos registreS da TV e das rádios, aludindo aos 
triunfos do grande piloto, transformaram-se em páginas de renova
das emoções, levando-nos à implacável constatação de seu preiita
turo desaparecimento. 

O Senado Federal, Sr. Presidente, Srs, Senadores, não pode
ria, assim, deixar de partilhar das angústias de nossa população, 
homenageando, também, como o fez o Poder Executivo, o grande 
brasileiro, que se consagrou nas principais pistas existenteS em nu
merosas nações. 

O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Exaum aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - ÓUço V. Ex", nobre~ Sena-
dor. 

O Sr. Valmir CampeJo - Nobre Senador Mauro Benevi
des, no momento em que V. E~· faz o encaminhamento para que o 
Senado possa votar o requerimento apreSentado por V. Ex•. em 
nome do meu Partido, o PTB, e também como representante do 
povo do Distrito Federal, eu quero apresentar o meu pesar pelo fa
lecimento de Ayrton Senna. Nesta hora em que todo o Brasil chora 
a sua morte, nesta hora em que o nosso País perde. talvez. a sua fi
gura mais popular, o seu ídolo maior, o seu grande herói, n6s qtie
remasnos a..ssodar_a esta manifestação de pesar que V. Ex• faz no 
Senado Federal, pedindo que leve a nossa solidariedade, os nossos 
pêsames à família de Ayrton Senna, este homem que honrou as 
cores verde e amarela do nosso Brasil. não s6 aqui, mas em todo o 
mtmdo. Ontem, n6s tivemos a oportunidade de ouvir comentáriOs, 
depoimentos, de crianças, de adolescentes. de idosos, chorando e 
lamentando a morte de Ayrton Senna. Quero, nesta oportunídade, 
Senador Mauro Benevides, trazer o meu abraço fraterno à _família 
enlutada. Por certo o nome de Ayrton Senna ficará guardado no
coração de todos os brasileiros, pelo muito que ele fez pelo nosso 
País e pela sua gente. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a~ V. Ex", no
bre Senador e Líder V a1mir Campelo. que empresta a sua solida
riedade a esta homenagem que o Senado Federal tributa na tarde 
de hoje ao piloto brasileiro Ayrton Senna. ontem desaparecido nas 
pistas de corrida de Ímola, na Itália. 

Eu gostaria de dizer que a televisão registrou a homenagem 
que os desportistas brasilienseS prestaram, ontem, a Ayrton Senna, 
tão logo circulou a notícia do seu trágico desaparecimento, ~pen
dendo, inclusive, uma competição que aqui se realizaria. com a 
presença já assegurada de dezenas de participantes. Foi sem dúvi
da um gesto dos mais nobres em termos de- Solidariedade e de 
compunção pelo desaparecimento do piloto Ayrton Senna. 

O Sr. Meira Filho- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR- MAURO BENEVIDES - Pois não, Senador Meira 
Filho. 

O Sr. Meira Filho- V. Ex a disse muito bem quando falou 
que o assunto não podia deiXar de ser enfocado no plenário do Se
nado da República, porque, sem dúvida, a notícia da molte tão 
brutal do Ayrton Senna causou um impacto terrível, consternou_ a 
família brasileira e transformou o domingo último no día mais tris~ 
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te_ deste ano de. 1_994 elil nosso Pais. Figura queridíssima no seio 
de todas as famílias, quando havia uma corrida de Fórmula 1 a ci~ 
dade parava, o Brasil parava, A yrton Senna era motivo de enc;on
tros, de conversas, de muita alegria. Esse infausto acontecimento, 
esse_ inesperado acontecimento empanou, entristeceu o domingo 
da Nação brasileira. O Brasil perdeu um ídolo do noss_o automobi: 
lismo. Ayrton Senna., que tantas vezes venceu a velocidade. foi, 
desta feita. vencido pór ela. Agora, ele está no reino de Deus, onde 
certamente encontrará a paz merecida. Congratulo-me com V. Ex• 
por fazer com que o Senado se pronuncie a esse respeito e enVie 
condolências_ à fann1ia de Ayrton Senna e também ao Governo do 
Estado.d_e_São Faulo_. Melhor seria que não estivéssemos aqui fa
lando deste assunto, um acontecimento que abalou a Nação inteira. 
Acredito_ que nunca mais verei o que assisti na televisão ontem: a 
confirmação da, importância que é para a Nação um ídolo, um ído~ 
lQ do esporte vertiginoso, 6 esporte da velocidade. Lamento imen
samente e espero em Deus que os que aqui ficarãm se retemperem 
na vida de luta e no espírito-de batalha de Ayrton Senn_a, e que não 
desanimem, não entristeçam, porque o espírito de A)'Tt.On Senna 
certamente estará junto de todos aqueles que praticam o esporte da 
velocidade, que é a Fórmula 1. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Senador Meira Fi
lho, expresso a V. Ex• os meus sinceros agradecimentos pelo seu 
comovido aparte. 

V. Ex•- ressaltou, como representante do Distrito Federal, 
que na Capital da República e, de resto, em todo o País- sobretu
do, aqui, onde V. Ex• reside e tem marcante atuação- o povo mer
gulhou numa prostração, num quadro de tristeza. Isso esteve 
espelhado nos registras da televisão, quando populares prantea
vam o desaparecimento do grande piloto de Fórmula 1 e, sobretu
do, como destaquei no aparte do nobre Senador V almir Campelo, 
que antecedeu a manifestação de V. Ex•, no gesfo dos que estavam 
naquela competição de automobilismo aqui em Brasília de suspen
der imediatamente a prova, antes fazendo preces fervorosas pelo 
restabelecimento de A)'Tt.On Senna, naquela fase que antecedeu o 
anúncio de sua morte. Não há dúvida de que aquilo tocou fundo a 
alma do brasiliense e, naturalmente, dos nossos compatricios de 
outros recantos do território nacional. Foi, realmente, uma grande 
perda para o Brasil, e boje aqui estamos, no Senado Federal, cho
rando a perda de Ayrton Sen,na, que soube, na sua atuação de des
portista, consagrar-se e a própria Nação brasileira. Muito grato, 
Senador Meira Filho. 

Sr. Presidente, com os apartes dos nobres Senadores Valmir 
Campelo e Meira Filho. desejo destacar que o requerimento que 
deliberamos submeter à decisão do Plenário, com o apoio de vá
rios Srs. Líderes e demais Senadores, como Magno Bacelar, Louri
val Baptista e Francisco Rollemberg, signifiCará um preito de 
saudade e de reconhecimento a um homem que soube elevar o 
nome do Brasil nos prélios internacionais·. 

O Sr-. Eduar-do Suplicy - V. Ex• me permite um aparte, 
Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES -Pois não, nobre Senador 
e Líder Eduardo Suplicy. 

O Sr-. Eduar-do Suplicy -Em nome do Partido dos Traba~ 
Jhadores e em meu nome pessoal, eu gostaria de transmitir qUe 
também assinei o requerimento de V. Ex• e considero esta iniciati~ 
va de extrema importância. Feliz ê a Nação que pode ter brasilei
ros como Ayrton Senna, que tantas alegrias pôde dar ao seu povo, 
desde que iniciou a sua carreira como automobilista, como exímio 
corredor, aquele que, por seus próprios colegas, era considerado o 
mais importante e capaz, o maior corredor da atualidade, dentre to~ 

dos os corredores de automóvel do mundo. N"ao é a-toa que ontem 
o Brasil viveu um momento de tristeza, ao mesmo tempo que 
acompanhava e lembrava das imagens de vitória de Ayrton Senna, 
de seu exemplo de determinação em unir à técnica a disciplina 
para aquilo que almejava sempre- a vitória. Sempre demonstran
do extraordinária confiança em sua capacidade, mostrava tambêm 
como era importante se_ disciplinar e aprender mais. Era um exem~ 
pio também de dignidade e de respeito para com todos os seres hu
manos. Portanto, em nome do Partido dos Trabalhadores, 
subsCreVo a iniciativa de V. Ex• de transmitir, pelo Senado Fede~ 
ral, as condolências ao Estado de São Paulo e aos familiares de 
Ayrton Senna da Silva. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, no
bre Senador Eduardo Suplicy, que, como conterrâneo de Ayrton 
Senna, traz a sua manifestação pessoal e a do seu Partido, o Parti~ 
do dos Trabalhadores, ao homem que, tendo sido um verdadeiro ás 
do volante, fez com que multidões compactas se entusiasmassem, 
vibrassem a cada oportunidade em que ocorria a sua apariçãO nes
sas competições intemacionaís. -

Ainda ontem, assistíamos àquelas mas intermináveis de po
pulares que se postavam na capital bandeirante, diante da residên~ 
ci~ da família de Ayrton Senna, querendo levar, naquele instante, 
uma sentida manifestação de solidariedade e de conforto aos pais 
do grande corredor brasileiro. 

Portanto, agradeço a V. Ex•, nobre SenadOr EdUardO Supli~ 
cy, que também honrou com o seu nome este requerimento de ho
menagem do Senado ao grande piloto Ayrton Senna. 

O Sr. Marco Maciel- V. Ex• me permite um aparte, nobre 
Senado Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Pois não, nobre Líder 
Marco Maciel. 

O Sr. Mar-co Maciel - Nobre Senador Mauro Benevides, 
desejo associar-me, em nome pessoal e em nome do meu Partido, 
o Partido da Frente Liberal, à manifestação de pesar de V. Ex•, que 
sei não é só do Senado, mas de todo o País, pelo passamento do 
pranteado Ayrton Senna. Aprendi com Oscar Wilde que o sentido 
da vida está na arte. E Ayrton S_enna fez do automobilismo a su
prema arte-. Morreu, posso dizer~ praticando a arte que ele tanto 
elev_ou e que, de alguma forma, tanto credenciou o Brasil. Morreu 
correndo, morreu na pole position, posição que ele manteve em 
vários campeonatos. Ayrton Senna - eu não estaiia exageJ;'ãridO Se 
dissesse- tomou o País maior. Era seguramente o brasileiro mais 
ccnhecido no exterior. O fato de ele correr com a bandeira do 
Brasil alargava as nossas fronteiras, tornava o Brasil mais divulga
do, mais respeitado. Com o seu desaparecimento, morremos um 
pouco também. Não é apenas a sua família que sofre com o seu 
desaparecimento, mas também os seus amigos, os seus conheci
dos, o automobilismo - quer o nacional, quer o internacional -, 
enfrm, sofre o próprio País. Ayrton Senna, ao fazer as proezas que 
ele realizava no automobilismo, tomava possível fazer com que o 
País se afirmasse. Era o País sobre rodas. O seu desempenho se 
confundia com o desempenho da própria Nação. Por isso, todos 
n6s não deixamos de estar tristes _com o seu brusco desapareci
mento. Para nós- que somos religiosos, católicos, sabemos que a 
vida não é tirada, mas transformada. Sei que Deus o tem em bom 
lugar. Entretanto, não podemos nunca deixar de sentir o seu passa
menta e nem de reconhecer que, com o seu desaparecimento, o 
Brasil perdeu um de seus heróis. Quero, por conseguinte, asso~ 
dando-me à manifestação de V. Exa, ressaltar que o Senado Fede~ 
ral não poderia ficar indiferente ao pasSamento deste tão jovem, 
mas já tão ilustre brasileiro. Tenho certeza de que, com o desapa~ 
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recimento de Ayrton Senna, todos fomos atingidos. No entanto, 
sabemos que, com seu exemplo, outros vocacionados surgirão, 
porque, de algum modo, ele contribuiu para fazer com que flores
cesse uma escOla de azes no automobilismo e até em outros espor
tes. Além de ser um excelente atleta, tinha, pelo seu carisma, pela 
sua forma·de ser, o condão de despertar outras vocações, vocações 
que não ficavam apenas no automobilismo, nos mais diferentes 
gêneros de provas automobilísticas, mas que perpassava para ou
tros campos da atividade desportiva. Por isso, nobre Senador Mau
ro Benevides, quero mais uma vez, reiterando a minha 
manifestação, que não é apenas minha, mas do meu Partido - PFL 
-,dizer a V. Exa que o Senado, por intermédio de sua voz, associa
se a um sentimento que é de todo o País: sentimento de perda, de 
tristeza, mas também de conf18llça no futuro pelo exemplo que ele 
nos legou; exemplo que, a meu ver, deve servir não apenas de mo
delo para o automobilismo, para o desporto em geral, mas para to
dos nós que, direta ou indiretamente, buscamos sexvir ao País e ao 
povo. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex', no
bre Líder Marco Maciel, que é o segundo signatário deste requeri
mento cuja votação agora se processa, em homenagem a Ayrton 
Senna, ontem desaparecido. Sei que V. Ex', desde o primeiro ins
tante, ao tomar conhecimento desta nossa inici_3.tiva e trazer ~o Ple
nário do Senado Federal este accntecimento lutuoso que atingiu 
duramente o automobilismo internacional e, de forma particular, a 
todos nós brasileiros, hipotecou o seu apoio e a sua solidariedade. 
Agora, nesta manifestação em aparte, expressa o sentimento que 
domina também os demais integrantes da ilustrada Bancada do 
Partido da Frente Liberal. 

Muito grato a V. Ex•, nobre Líder Marco Maciel. 

O Sr~ Francisco Rollemberg - V. Exa me concede um 
aparte, Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES -Pois não, nobre Senador 
Francisco Rollemberg. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Senador Mauro Benevides, 
nós que, boje à tarde, lamentamos, pranteamos mesmo, a figura de 
Ayrton Senna, assistimos ontem, no hinterland do meu Estado, a 
cenas patéticas. Viajávamos com companheiros por pequenas ci
dades, vilarejos da região do sertão de Sergipe e, lá, soubemos do 
acidente. Pararam as feiras, o povo lamentava, os bares pratica
mente fechavam e não se falava em outm coisa, naquele microcos
mo das pequenas cidades e dos pequenos povoados, senão do 
falecimento de um homem que, pela sua obstinação, pela sua arte, 
pela sua coragem pessoal. pôde ultrapassar as fronteiras do nosso 
País e levar ao mundo inteiro a demonstração da qualidade do jo
vem brasileiro, sua inteligência, sua disciplina, sua capacidade de 
aprender e sua obstinação de competir, revelando-se tão bom e tão 
técnico quanto os mais competentes e os mais téCnicos pelo mun
do afora. Isso para todos nós causou um pesar muito grande. No 
automobilismo, ele ultrapassou O:rico Landi, nosso primeiro corre
dor, Nelson Pique!, Emerson Fittipaldi, uma plêiade de cocredores 
que terminaram, deixaram as corridas, voltaram para o Brasil, tam
bém cheios de glórias, mas voltaram vivos e, hoje, continuam tra
balhando para o engrandecimento de nossa Pátria. Somente ele, 
Ayrton Senna, o maior de todos, o melhor de todos, não pôde fazê
lo. Por isso, Sr. Senador, eu, como representante da Bancada de 
Sergipe no Senado Federal, integrante do Partido da Mobilização 
Nacional, que também assinou esse requerimento, associo-me a 
sua tristeza, à tristeza do povo brasileiro, dos familiares de Senna, 
porque Senna, com a sua coragem, com a sua ·perícia, tomou-se, 
de uma certa forma, uma figura emblemática, uma figura paradig
mática. Ele era um paradigma para aqueles jovens que viam no au-

tomobilismo o· objetivo maior de suas vidas. Com ele aprenderam, 
como aprenderam com Piquet, como aprendem com eles, as técni
cas, as normas, o sentido de conservação da vida, o arriscar-se sem 
per<ler tudo, a disciplina no comportamento do aprendizado. Em 
suma, esse esporte, que é tão perigoso, de certa forma vem -fuode
lar não só o tisico, mas o caráter do homem, vem trazer aquele de
sejo de competir pelo prazer de c-ompetir, competir sem querer 
destruir, c.ompetir não paia-ganhar sempre, mas pata-mo-strar que 
se pode competir, alegrar o próprio coração e trazer para o próprio 
pais as glórias das competições. É uma tristeza que ele tenha ido. 
Tenho t:::erteza que outros hão de pegar a sua bandeira. E vamos 
pedir a Deus que aqueles outros que surjam sejam tão bons, tão 
competentes como ele, mas que voltem para os seus lares dep::>is 
de cumprida a sua missão, como voltaram Fittipaldi, Piquet, Chico 
Landi, para que não tenhamos mais um domingo brasileiro tão 
cheio de emoção, tão cheio de pesar, tão cheio de tristeza, que 
vem da hinterlândia do Brasil, das pequenas vilas, e que ocupa o 
coração de nós todos nas grandes cidades. Eram essas as palavras 
que eu gostaria de dizer. como uma forma de manifestar -o rileu 
sentirõ.ento. o meu apreço à figura do grande automobilis!-3- Ayrton 
Senna, associando-me às palavras que V. Ex' tão magnificamente 
profere nesta tarde. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Senador Francisco 
Rollemberg, V. Ex11

, no seu ap&te, intel-pretando os sentimentos da 
Bancada de Sergipe no Senado Federal, pôs em realce, em mereci
do destaque aqueles- requisitos que exomavam a personalidade de 
Ayrton Senna: a sua perícia, a sua disciplina, a sua competência. o 
seu talento. Enfun, toda aquela gama de qualidades que projetaram 
Ayrton Senna e tomaram a nós, brasileiros, credores, admiradores 
das suas constantes performances, que nos fizeram viver momen
tos de intensa emoção naquelas competições em que foi o partici
pante mais destacado. 

No meu Estado, nobre Senador Francisco Rollemberg, fo
mOs levados a sobrestar concentrações políticas que faríamos, reu
nindo em Fortaleza os diretórios zóilais do PMDB, porque não 
havia clima para qualquer decisão e para qualquer manifestação 
que não fossem exatamente aquelas de respeito e de saudade ao 
grande piloto internacional ontem vitiinado naquele trágico desas
tre nas pistas da Itália. 

Muito grato a V. Ex', nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O Sr. Magno Bacelar- V. Ex' me permite um aparte, no
bre Senador? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte ao no
bre Lider Magno Bacelar, da Bancada do_PDT. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Mauro Benevides, 
fui um dos que tiveram a honra de subscrever o requerimento de 
V. Ex'. O piloto Ayrton Senna, que elevou tão alto o nome doBra
sil, conseguiu ontem a unanimidade nacional no sentimento de dor 
e de pesar. No interior do Maranhão, onde estaVa, Vi como a popu
lação mais pobre, o homem mais humilde, o lavrador mais distante 
e mais carente deste País se referiam a Ayrton senna.. Quando as 
corridas se realizavam, já não diziam ''hoje é dia de corrida de Fór
mula 1 ". Diziam: hoje é dia de Ayrton Senna. Era como eram tra
tadas as corridas, porque Ayrton Senna, que elevou tão alto o 
nome do Brasil e do esporte. pelo seu carisma, levava o homem 
frustrado do interior, o jovem que vive nUm país em que -as escolas 
não são suficientes e em que as oportunidades são beni poucas, a 
ver, nas suas vitórias, a vitória do Brasil, que se repetia a cada cor
rida. Observei isso no homem do campo, e aqui chegando, à noite. 
às 11 horas, vi que o meu filho de 16 anos entrava em casa com 
uma tarja preta no braço, em- sírial de luto, uma manifestação da 
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juventude das gran_des cidades. Vimos o desaparecimento de Ayr
too Senna ser pranteado pelo mundo todo, porque a televisão 
transformou o mundo em uma grande aldeia global. As vitórias de 
Ayrton Senna no .Japão fizeram cqm que repórteres: jap:m.eses que 
cobriam aquela corrida demonstrassem, pelo pranto, a admiração 
o.o povo japonês. Então, para um vitorioso, para uril homem de ca
ráter como Ayrton Senna não há sentimentos, no Brasil e no mun
do, que não sejam unânimes e igualitários em demOnstrar o 
reconhecimento pela fibra e pela vitória. Espero que os jovens que 
ontem se frustraram, aqueles que, no mais puro dos sentimentos, 
chegam a prantear o seu desaparecimento como se fosse o de al
guém da famflia., sejam os próximos a empunhar a Oandeira brasi
leira que ele levava tão alto no momento de suas vitórias~ que 
esses jovens, pelo seu exemplo, passem a empunhar, daqui para 
frente, a bandeira do desenvolvimento e da fé no Brasil. Muito ob
rigado. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Senador Magno 
Bacelar, V. Ex•. ao iniciar o seu aparte a este meu discursO de en
caminhamento do requerimento ,em homenagem a Ayrton Senna 
esqueceu-se de destacar que, historicamente, V. Ex• foi quem leu o 
aludido requerimento. No instante em que ocupava a t• Secretaria, 
ao lado do Presidente Cba_gas Rodrigues, V. Ex•, com a voz em
bargada, fez com que nós partilliássemos dessa emoção que agora 
se amplia e se redimensiona com a manifestação praticamente de 
todos os Senadores presentes, que tributam uma homenagem de 
saudade, de admiração e de respeito ao grande piloto brasileiro 
Ayrton Senna. 

Ainda, há poucos instantes, nos noticiários do meio dia, as
sistíamos a uma retrospetiva das televisões do mt.m.do inteiro, to
das abrindo espaço, como fizeram deste ontem, para registrar o 
acidente, posteriormente a morte de Ayrton Senna, e, agora, as 
providências subseqüentes para o traslado do corpo do grande âs 
do volante da cidade de Bolonha, na Itália, para o Estado de São 
Paulo, possivelmente na manhã da próxima quarta-feira. 

.. • "7,xa pode exatamente prever o que será a comoção nacio
nal quando chegar ao nosso País o corpo fuanimado dó nosso 
grande e inesquecível compatrício AyrtOn SeD.na. ~uitograto a V. 
Ex1

, nobre Líder Magno Bacelar, pela solidariOOade emprestada ao 
nosso pronunciamento. 

Portanto, Sr. Presidente, com todas essas manifestações dos 
Srs. Senadores presentes ao plenário na tarde de hoje, eu diria que 
o Senado está de luto, por ser este um sentimento indiscrepante de 
todo o povo brasileiro. Nenhum de nós olvidará as _inapagáveis e 
fascinantes recordações proporcionadas pelo incomparável tricam
peão da Fórmula !. 

A Bancada do P:MDB, Sr. Presidente, subscreve o requeri
mento, certa de que o mesmo representa a homenagem póstuma a 
um desportista que sempre soube honrar as mais caras tradições da 
nossa gente. 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrignes) - Continua o 
encaminhamento da votação. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrignes) - V. Ex' tem a 
palavra, na forma regimental. 

O sr. Eduardo Suplicy (PT- SP. Para encaminhar a vota
ção. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senado
res, como todo o Pais, coriiO todos os brasileiros, nós, do Partido 
dos Trabalhadores, também sentimos imensamente a morte de 
Ayrton Senna da Silva ocorrida ontem. 

No primeiro dia do mês de maio de 1994, estávamos reali
zando, em um momento de grande significado, o IX Encontro Na
cional do Partido dos Trabalhadores, para a indicação de Luís 
Inácio Lula da Silva como nosso candidato a Presidente, ao mes
mo tempo e~ que iríamos apreciar, discutir e aprovar o ·progTama 
de governo. A tarde, faríamos um ato de comemoração desses fa
tos com a presença dos candidatos a Governador, a Senador e a 
Deputado em todos os Estados, mas em especial no Distrito Fede
ral, que se realizaria em frente ao Congresso Nacional. Entretanto, 
diante da notícia do falecimento de Ayrton Senna_, houve a resolu
ção de suspendermos aquele ato em respeito ao momento _de triste
za vivenciado por todos nós, brasileiros, pelo impacto da notícia 
do acidente. Completamos, pois, os trabalhos da Convenção no re. 
cinto da Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, por todo o País, houve um pensamento unís
Son() em relação a tudo aquilo que Ayrton Senna representou para 
nóS, brasileiros. Nos Estádios do Maracanã e do Morumbi, a torci
da de alguns dos maiores times que se estãvam enfrentando e lo
tando _ambos os estádios, de braços abertos e batendo palmas, 
cantaram: "Olê, olê,_olá! Senna! Senna!". 

Aquela imagem do acidente de Ayrton Senna, transmitida 
para todo o mundo, levou inúmeras pessoas a terem uma preocu
pação -com a vida.-Ontem mesmo~ ·uma-senhora aqui de Brasília, 
de nome Oáudia Lessa, encaminhou-me um fax logo após ter as
sistido àquela cena. 

Aqui, leio as palavras dessa brasileira, mãe, diante do epis6-
dio: 

Quantas vidas valem uma corrida? 

Eu sei o que todos os brasileiros sentiram no momento do 
acidente de Ayrton Senna. 

Eu, particularmente, estava assistindo à TV em meu quarto, 
com minha fJ.lha de três meses em meu colo, quando, ao ver o aci
dente, fiquei desesperada. Deixei até minha pequenina um pouco 
sufocada e chorei ao presenciar aquele homicídio. 

Meu marido, preocupado, a-inda falou: - Calma, mulher, 
nã.o vai acpntecer nada. Ele vai ficar bem ... - Mas as atitudes dos 
que primeiramente correrani para o carro (os ajudantes de prova, 
que ficaram indo e_vindo, sem nada fazer), a demora no atendi
mento, e a maneira como os médicos socorreram o noss.o cam
peão, fizeram:.me 'dizer. Ayrton já está pratiCamente morto, mas 
eles só -irão anunciar isso beni depois da coiTida, para não perder o 
rico dinheirinho aplicado na publicidade do circuito. 

Mais indignada fiquei quando ouvi a declaração de que a 
corrida recomeçaria em dez minutos. Não entendi como os pró
prios colegas de A)Tton esconderam, naquele momento, a gravida
de e a maldade dos fatos. Até então, também não se havia 
divulgado nada sobre as vítimas em estado grave do primeiro aci
dente de corrida (além da total indiferença com o acidente do Ru
binho e com a morte do piloto austriaco ). Era como se o dinheiro 
fosse colocado acima de todas aquelas vidas, que hoje afirmo, fo
ram assaSsinadas pela incompetência de todos os que organizam a 
Fórmula I. 

Depois, escutei pela TV que, um dia antes, o dono da Wil
liams havia mandado um recado para o A yrton, o chamando de 110 

nosso campeão". 
Ora, faça-me o favor, Ayrtqn não era campeão da Williams; 

aliás, ele não era campeão de equipe nenhuma. Se as equipes real
mente valorizassem "seus campeões", fariam muito mais pela se
gurança física dos mesmos. Estariam muito mais preocupadas em 
preservar a vida de seus "puros-sangues" (parece que eles vêem os 
pilotos como animais) do que em ganhar dinheiro com uma insen-
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satez maluca, que só os fazem pensar que a tecnologia está aí para 
servir à velocidade, não às vidas. 

Ayrton, Sr. Frank, era sim o nosso campeão, o campeão dos 
brasileiros, e não o de voCês (insanos), cómo- O senhor quis insi
nuar. Campeão dos brasileiros, um povo que é tão criticado porque 
muitas vezes deixa de ganhar dinheiro porque prefere viver. 

Aí está a diferença; aCeS~6 porqUê de minha revolta: en
quanto nós fabricamos a vida, dando-lhes o que temos de melhor 
em forma de campeões, vocês a destroem com a sua ganância fa
migerada pelos sabores amargos da fortuna. 

Ayrton, você sempre será o nosso campeão! 
Este artigo foi escrito por Cláudia Lessa, que é mãe e mOfa 

em Brasília, no Distrito Federal. 
Ayrton Senna da Silva, você conseguiu trazer felicidade aos 

brasileiros, a pessoas de todo o mundo, a pessoas da América Lati
na, como da Argentina, do Uruguai, enfim, aoS nOssos países vizi
nhos, que viam em Ayrton Senna, em especial os argentinos, o 
sucessor de Juan Manuel Fangio, pentacampeão mundial da Fór
mula 1. 

É preciso que os organizadores da Fórmula 1 respondam"'' 
aos apelos do próprio Ayrton Senna; que tci:iliam mais cuidado 
com a vida; que tenham maior preocupação, não apenas em fazer 
de tudo para que a Fórmula 1 continue sendo um meio extraordi
nário de arrecadação de recursos, como centro de atenção que-poS
sibilita tantas empresas conseguirem realizar uma publicidade tão 
eficiéitte, mas que a busca do dinheiro, a busca do lucro não se es
teja sobrepondo à vida das pessoas. 

É esse o apelo que faço e certamente a lição que fica para 
todos n~s. Para que os ensinamentos de Senna tenham validade, é 
preciso que haja muito maior cuidado em se preServar a vida hu
manâ -Me todos aqueles que amam a Fórmula 1. de todos aqueles 
que praticam esse esporte que, sem dúvida, encerra riscos na sua 
prática. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 

requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do 

Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
da Casa associa-se· às justas homenagens ora prestadas por todo o 
Senado Federal, vale dizer, pelas Bancadas de todos os Estados e 
de tod_os os Partidos. Essas homenagens traduzem as próprias ho
menagens de todo o povo brasileiro, dos nossos irmãos latino
americanos, dos nossos irmãos de língua portuguesa e de todas as 
nações do mundo, do Ocidente e do Oriente. 

O Brasil e o Mundo perderam um dos maiores atletas, um 
dos maiores automobilistas, um dos maiores desportistas. A yrton 
Senna era cmsiderado por todos os pilotos de Fórmula 1 de hoje e 
de ontem, que ainda estão vivos, o maior piloto de todos os tem
pos. Extraordinário herói, vitorioso, disciplinado, corajoso, honra
do, ele elevou o nome do nosso País e dos granclcs corredores de 
Fórmula I. 

De modo que a Presidência se associa a essas justas home
nagens aqui prestadas. O nome de Ayrton Senna pe-rmanecerá para 
sempre na história do automobilismo mundial. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória no 480, de 27 
de abril de 1994, que organiza e disciplina os siStem.-as-deCOntrole 

interno, de planejãménf6 e de orçamento do Poder Executivo e dá 
outras providências. · 

De acordo com as indicações das Lideranças e nos termos 
dos §§ 4° e S0 do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a comissãO mista inCumbida de emiti! pa!ecer sobre·a maté-
ria:·- .. .. -~-· ·- _- -

SENADORES 

1TI1JLARES 
PMDB 

I. Garibaldi Alves Filho 
2. Cid Sabóia de Carvalho 

PFL 
- 3. Raimundo Lira 

PPR 

4. Epitacío Cafeteira 

PSDB 
S. Mário Covas 

PTB 
6. Marluce Pinto · 

PSB 

7. José Paulo Bisol 

DEPUTADOS 

BLOCO 
1. Délio Braz 

PMDB 

1. Armando Costa 

PPR 
3.-Marcelino Romano Machado 

PSDB 
4. Jackson Pereira 

PP 

S. Wagner do Nascimento 

PDT 

6. Max Rosenmann 

PL 

SUPLENTES 

I. Amir Lando 
2. Márcio Lacerda 

3. Jônice Tristão-

4.Affooso Cainargõ 

5. Almir Gabriel 

6. JoilaS Pinheiro 

7. 

SUPLENTES 

!. Waldeck Omelas 

2. Harley Margon 

3. Aécio de Borba 

4. Deni Schwartz 

5. Marcelo Luz 

6. Giovanni QUeiroz 

7. Wellington Fagundes 7. Oscar Travasses 
De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN. fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:-
Dia 2-5-94- Designação da comissão mista; 
Dia 3-5-94- Instalação da comissão mista; -
Até 3-5-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 13-5-94- Prazo fmal da comissão mista; 
Até 27-5-94- Prazo no Ccngresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ofício n° 
SJ 45. de 1994 (n• 38/94, na origem), de 22 do corrente, atxavês do 
qual comunica ao Senado que o Recurso Extr~ordinário n° 
145018-5/210 transitou em julgado, e aquela Corte declarou a in
constitucionalidade das expressões ''vencimentos". "salários", 
11gratificações" e ''remunerações em geral" do art. 1° cia. Lei ti0 

1.016, de J•dejulho de 1987. do Município do Rio de Janeiro. 
O expediente será encaminhado ~ Comis~ão de _Constitui-

ção, Justiça e Cidadania- decisão terminativa. -
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
comunica ao Plenário que a Comissão Diretora aprovou, em Sua 
reunião do dia 26 de abril ~!timo, o Requerimento de Informação 
n• 186, 1994, do Senador Nabor Júnior, ao Ministro da Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio n• S/44, de 1994, 
encaminhando, nos termos da Resolução n• li, de 1994, do Sena
do Federal, solicitação do Governo do Estado do Espírito Santo 
para emitir Letras Finanoeiias do Tesouro desse Estado - LE1ES, 
cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do 
Estado, vencível no primeiro semestre de 1994. 

A matéria será-despachada à Comissão de Assuntos Econô-
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu o Oficio n• 268/94, de 19 de abril último, do Presidente do 
Banco do_ Brasil, encaminhando, nos termos do art. 20, § 4°, da Lei 
n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, o Balanço de 31 de dezem
bro de 1993, devidamente auditado, do Fundo ConstituciOnal de 
Financiamento do Centro-Oeste. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Econômicos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio n• 1.476/94, de 12 
de abril último, comunicando que esse órgão aUtorizOU as contrata
ções de operações de crédito de interesse das PrefeituraS Munici
pais de Não-Me-Toque, São Paulo, Mauá, Csmbê, Guaratuba, 
Alto Piquiri, Quatro Pontes, Alvorada do Sul, J apurá, São Paulo 
das Missões, Uniflor, Lupianópolis, Douradina e Casca, Governo 
do Estado da Babia e TECP AR/FINEP, constantes dos O fi cios n"' 
S/89, 149, 163, 167, 179 e 186, de 1993; S/4, 5, 8, 9, w; 12, 14, 
16,23 e 31, de 1994; e de Jesuitas, Santa Mônica.lbaiti, Nova Au
rora. Csmpina da Lagoa, São Pedro do !vai, Salgàdo Filbo, Minas 
do Leão, Constantina, Farol, Sapopema, Rio Negro, Cafelfuldia. 
Enêas Marques, constantes dos Projetes de Resolução noS 160- a 
163, de 1993,6,8 a12, 15,17 a 19,de 1994. Tendo indeferido as 
solicitações das Prefeituras Municipais de Jaicós, São João_ dó 
Caiuá, Telêmaco Borba, Loanda, Rolfuldia, Doutor Camargo, Ter
ra Rica, Bocaiúva do Sul, Piraí do Sul, ParaíSõ do Norte, Mambo~ 
rê, e DER!MG, constantes dos Ofícios n"' S/80, de 1992; 90, 105, 
106, 117 a 120, 134, 138, 145, 147, 156, de 1993, e 113, de 1994, 
e os Projetes de Resolução noS 7, 16 e 20, de 1994, referentes ãs 
Prefeituras Mtm.icipais de Eugênio de Castro, Ubiratã e Tamboara.--

Em virtude do disposto na Resolução n• 11, de 1994, do Se
nado Federal, e conforme o mencionado ofício, as matérias rela
cionadas vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu o Oficio n• 171, de 27 de abril último, do Banco da Ama
zônia S. A., encaminhando, nos termos do art. 20, § 4°, da Lei n° 
7.827, cópia do prooesso de prestação de contas do Fundo Consti
tucional de Fmanciamento do Norte- FNO, enviado à Secretaria 
de Controle Jntemo do Ministério da Fazenda- CISET/MF, refe
rente ao exercício de 1993. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Econômicos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à lis
ta de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival_Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL -SE. Pronuncia ó 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, Sr. Se
nador Mauro Benevides, quero dizer a V. Ex• que tive a maior sa-

tisfação em assinar o seu requerimento. trazendo voto de- pesar 
pelo falecimento do grande piloto Ayrton Senna. 

Não aparteei V. Ex" porque já estava inscrito nesta sessão 
de hoje, justamente para fazer um pronunciamento a respeito de 
AyrtOn Senna. Todavia, quero felicitar V. Ex .. pelo brilho do seu 
discurso e pel9s apartes que recebeu desta Casa. porque Serina me
rece, mereceu e continuará merecendo o aplauso de todos nós. 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex• permite-me um aparte, 
nobre S_enador Lourival Baptista? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA.~ Com prazer ouço V. 
Exa, nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Senador Loorival Baptista. no 
momento em que V. Ex .. inicia o seu pron:UnCíamento na· tarde- de 
hoje, entendo que a sua manifestação de tn"buna vai significar mais 
uma expressiva demonstração de solidariedade do Senado Federal 
a Ayrton Senna. ontem tragicamente desaparecido. Não circuns
crevemos essa homenagem apenas àqueles apartes dos Líderes que 
aqui estavam. V. Exa, no discurso que preparou. sem dúvida, vai 
trazer a todos nós. com a emoção de sempre, mais uma demonstra
ção positiva do reconhecimento desta Casa a um grande brasileiro 
que soube eletrizar multidões no mundo inteiro. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito grato a V. Ex', 
eminente Senador Mauro Benevides. 

Mais uma vez, louvo o discurso_de V. Ex .. , os apartes que 
recebeu, e acrescento: conheci Ayrton Senna, que me foi apresen
tado por um filho meu que mora em São Paulo. Algumas vezes de.,_ 
pois estivemos juntos e sempre aplaudi os feitos dele como 
automobilista. 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, hoje iria falar sobre 
outro assunto, mas, tendo em vista o fato lamentável ocorrido on
tem, domingo, 1° de maio, na Itália, vitimando o consagrado piloto 
brasileiro Ayrton Senna, um acontecimento que enlutou o Pais c 
entristeceu a todos os brasileiros, provocando um sentimento que 
foi uma verdadeira comoção nacional, quero fazer um breve co
mentário sobre esse triste episódio que foi uma grande perda na
cional. 

Sou muito ligado ao esporte porque o considero uma das 
m.á.is importantes vertentes da_atividade çultural.diretamente ligado 
que é à saúde física e psicológica das pessoas, além de propiciar a 
aproximação dos indivíduos, das comunidades, das nações e, tam
bém, e de desenvolver a motivação competitiVa. Na minha moei-· 
dade, fui muifu ligado ao esporte, mas sempre achei o 
automobilismo uma modalidade muito perigoSa. 

Quando fui Governador de Sergipe, a meta prioritária do 
meu Governo na área do desporto foi a constrUção de um estádio 
para 50 mil pessoas, apelidado de "Batistão", sob o qual havia sa
las de aula. Além desse estádio, mais outros dois foram construí
dos no interior do Estado: um em Lagarto e outro em Itabaiana, 
dois dos maiores Municípios de Sergipe. 

Neste sécUlO, Sr. Presidente, no meio desportivo, Ayrton 
Senna, aos 34 anos, foi -uma das_ maiores expres-sões nacionais do 
esporte e faz parte de uma seleta galeria de brasileiros que com co
ragem, profissionalismo, competência e desassombro mais coniri
buíram para divulgar e enaltecer o prestígio e nome do nosso País 
no exterior. 

É comentário geral, uma consciente unanimidade, que esse 
jovem, além de insuperável piloto na sua modalidade, era uma 
pessoa extremamente virtuosa. cuja personalidade era caracteriza
da com traços marcantes das pessoas de bem, educado, gentil, leal, 
solidário e ·religioso, que cultivava a simplicidade, declarava cren
ça e temor a Deus e, em toda sua carreira. demonstrou e transmitiU 
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um sincero patriotismo e um grande amor pelo Brasil, alimentando 
no meio da população, principalmente entre os jovens, um senti
mento saudável de confiança,. entusiasmo, auto-eStima e de nacio
nalidade. 

Nessa fase critica -de valores_ que atravessamos, em que pai
ra um clima de dúvidas e controvérsias sobre pessoas que atingem 
a notoriedade, esse moço, desde cedo, pelas SU3:8_ atitudes, pela sua 
formação moral e determinação, sempre se impôs como um carâter 
admirável de_ pessoa humana, bom cidadão, desportista mundial
mente respeitado, inexcedível em sua categoria, fez fortuna e co
nhecimentoS no exterior, onde tomou-se muito famoso __ e adquiriu, 
pelo seus méritos, a estima de todos os brasileiros pelo seu exem
pJo de vida e pelo muito que contribuiu para elevar o nome de seu 
País com as inúmeras vitórias e trazer mais alegria e confiança aos 
sentimentos da população e ao_espírito de nacionalidade. 

Ayrton Senna competiu em 228 provas, obteve 90 vitórias, 
conseguiu nessas competições 112 pole positions e conquistou 10 
dos"_l1 _maiores títulos mundiais de que participou, sendo, muitas 
vezes, campeão do mundo na m~dade em que concorria. Ele 
fOi ·atiiJ.gido pela fatalidade quando já se consolidava como uma le
genda mundial, porque, nacionalmente, já era um klolo, mais do 
que um mito, uma figura de heroismo para os seus compatriotas, e 
sempre se relacionava mundialmente o seu nome, o nome do Bra.; 
sil à aura do sucesso, da conquista e da vitória. 

Sr. Presidente, o País está triste, comovido. Em meu retorno 
de Sergipe, ontem ã. noite; domingo, Vi paSs3geiioS:-do avião em--

•. qtl(!; viajava, após anun_ciada a morte de A~ Senna, comenta
rem o acidente, essa grande perda, com emoção incontida, com os 
olhos marejados de l~grimas. Esse campeão. esse paulista tãO 
identificado com a alma nacional, era uma esperança. era muito 
querido e amado pela população. 

Por tudo isso, quero congratular-me com· o Presidente Ita
mar Franco, que, prontamente, refletindo o sentimento naciorial, 
anunciou a decretação de luto oficial por três dias, pela morte des
se brasileiro ilustre que muito honrou e enalteceu o nome do seu 
País, com o risco da própria vida que perdeu em Imola, na Itália, 
mas conquistou acessos gloriosos na história do esporte nacional e 
mundial. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com meu 
pronunciamento, das seguintes notas publicadas hoje, dia 2 de 
maio de 1994, na Imprensa: A inOrle do campeão e Senna está 
morto, no Correio Braziliense, e um artigo do jornalista e escri
tor João Ubaldo Ribeiro s-obre a evento E o Brasil perde Senoa, 
publicado em O Globo. 

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

Correio Braziliense 

A MORTE DO CAMPEÃO 
O Brasil, eletrizado pela emoção, ouviu ontem aquela que 

foi certamente a notíCia mais triste do ano: morrera Ayrton Senna, 
pouco depois de um violento acidente na perigosa pista de Imola. 
Na sexta-feira, outro piloto brasileiro, Rubens Barrichello, escapa
ra milagrosamente. No sábado, o austríaco Roland Ratzenberger 
pagaria, com a vida, trágico tributo ao esporte do automobilismo. 

Toda vez que morre um piloto na pista de Fórmula-1m- e 
Ayrton Senna foi o primeiro brasileiro atingido por esta f3talidade 
- são inevitáveis as reflexões- em torito dos esporteS que, como o 
automobilismo e o boxe, por exemplo, expõem seus praticantes a 
elevados riscos. No caso da Fórmúla-1, é sabido que os corredores 
propiciain, às indústriaS de automóveis e aos empresárioS dos es
petáculos, enormes !ucros de bilheteria e de receita publicitária. 

É estranho, por vezes doentio, o fascínio que a velocidade 
tem exercido sobre a Humanidade, no correr da História. Do ho
D:::!:_elll: _piiniifiVC)U buscar na tração animal o meio para se deslocar 
xapidamente atê o cidadãO CoiJ.tempórâDeO~- que cruza--oS céUs eni 
aviões supersônicos, perfaz-se a contagem de alguns milênios. 
Mas é comum o traço de identidade simbolizado por uma necessi
dade compulsiva de desafiar o tempo através do incremento da ve
locidade, para a qual parece não haver limites nos domínios da 
tecnologia. 

Triste engano. Limites há, e m~lhor seria que os res_pQnsá
veis pelo denominado circo da Fórmula-I se impressionaSsem 
com a morte brutal de dois pilotos num mesmo circuito e tomas
sem providências no sentido de reduzir, ao quase mínimo, a mar
gem de acidentes. 

A comoção nacional pela morte de Ayrton Senna vai ecoar 
n:iuito fempó nos córações e nas fuentes _áoS bi-asíleíros. E a emo
ção distendida tem singela e compreensível explicação. Ao longo 
dos anos, Senna, com seu jeito tímido e sua fibra de campeão. foi 
um dos poucos ídolos individuais. do espécime a que se conven
cionou qualificar de unanimidade nacional. Num País em que es
casseiam os mitos e alguns cidadãos notáveis ch_afurdam na lama 
da corrupção, a figura de um herói moderno, honesto, decente e 
inatacável, leva os cidadãos comuns ao quase frenesi. Num certo 
sentido, além de admirador o povo é torcedor e sócio de todas as 
suas vitórias. Afmal, não são muitas as vezes em que é íçada a 
bandeira nacional-~ ouvido o hino pátrio nas competições interna
cionais. Figura constante no podium, Ayrton Senna sempre revi
gorou o brio coletivo, com sua presença constante nos grid de 
largada e suas fulminantes arrancadas para a superação de outros 
competentes adversários. 

__ Os veículos de comunicação de massa refletem o misto _de 
emoção e respeito ao mito Ayrton Senna, a figura de maior proje
ção do automobilismo mundial Pelo pouco tempo de que dispuse
ram para preparar as edições de hoje, os profisSionais de imprensa 
mais atilados somente depois poderão aproveitar a trágica oportu
nidade para submeter a sério questionamento todo o conceito e o 
sistema de organização da Fóimula-1. O item fundamental a ser 
examinado é o da segurança nas pistas, cuja avaliação deveria, de 
alguma forma, ser revisada, _pel_os co:p-edores de verdade. E não 
apenas pelos técnicos designados pelo gerente-geral Bernie Ec~ 
clestone, cujo temperamento autoritátio -é- por demais conhecido: 
Haja vista os_inçident~s de r_elacion~ento entre a _9-ireção <19 circo 
e as autoridades do município do Rio de Janeiro, na temporada de 
1987. 

Outro capítulo a ser investigado é o do mercantilismo de
senfreado que impera no bojo da Fórmula-I, empreendimento que 
submete as prefeituras das cidades participantes a rígidos contratos 
de adesão, com exigências minuciosas_ e uma relação contratual 
leQI@.a. Em termos mai~ $:il:nples, a Fórmula-I é um negócio pri
vado que respeita poucas normas públicas. 

A morte de Ayrton Senna, aos 34 anos, é um aconteciinentO 
infausto e uma tragédia para o povo brasileiro. Que sua memória,
pelo menos, consiga motivar os dirigentes intemacionàis-do auio
mobilismo a repensarem seus métodos e a respeitar vidas huma
nas, aquelas dos jovens que um dia se deixaram seduzir pelos 
perigosos encantos da velocidade. 

Correio Braziliense 

SENNAESTÁMORTO 

Depois- de 161 corridas, 65 pole positions e 41 vitórias em 
dez anos de Fórmula-I, Ayrton Senna (34 anos) deixou a vida para 
entrar na história. ·o tricampeão mundial morreu ontem às 
!3h40mi.n (hora de Brasflia) no hospital Magiore, em Bolonha, na 
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Itália. para onde foi levado após o violentíssimo acidente que so
freu na pista de :&nola. Colidiu com o muro de proteçãoy na saída 
da cmva do Tamburello, a 270 quilômetros por hora ou 75 metros 
por segundo. O impacto equivaleu à queda de uma pessoa do tri
gésimo andar de um ediffcio de 30 andares. Senna foi sOcorrido 
imediatamente. Mas já estava em coma profundo. Sofreu múltiplas 
fraturas na base do crânio, hemorragia e afundamento ao osso 
frontal. Teve duas paradas cardíacas. Foi transferido de helicópte
ro para o hospital, submetido a exames diversos. Nada adiantou. 
Em verdade, o campeão já estava em estado crítico quando, ainda 
na pista, foi submetido a uma traqueotomia para melhorar a respi
ração. "O medo é atraente, principalmente associado ao perigo, 
disse Senna numa recente entrevista. Ele viveu no fio da naValha 
entre a arte e a tragédia. Entre o medo que o impressionava e o pe
rigo que o atraía. Na véspera do acidente, percorreu a pé: o trecho 
do circuito onde o piloto austríaco Roland Ratzenberger morrera 
também em Imola. E revelou sua preocupação: "A pista é muito 
escorregadia, muito perigosa. Tem muito pó e Os golpes ele vento 
desequilibram o carro". "Se_nna estava nervoso11

, contou :Michael 
Schumacher que o acompanhava durante a corrida a menos de um 
segundo de distância (0,682 seg.). ''Na volta anterior ao acidente. 
ele derrapou na mesma curva mas c_onseguiu recuperar a trajetória. 
Na volta seguinte, bateu", A)'rt9n Senna foi a_ ~s espantoSa reve
lação do automobilismo mundial nas últimas décadas. Foi o brasi
leiro que mais venceu na F6rmula-1 e, tragicamente, também o 
primeiro dos meninos do Brasil a morrer na pista. Construiu uma 
legião de fãs ao mexer com a auto-estima brasileira, carregando a 
bandeira nacional a cada vitória. Senna disse que o campeonato de 
1994 começaria, para ele, em Imola. Errou. O campeonato termi
nou ali Para ele e um pouco para cada um dos brasileiros. Morreu 
Senna. O mito viverá. 

João Uba!do Ribeiro 

Esportes 
O Globo 

Não estava vendo a corrida, estava sozinho no escritório, 
lendo os jornais. Uma amiga nossa telefona, tem a voz um pouqui
nho embargada e sente-se que pode chorar, se provocada mais um 
pouco. Não ê uma esportista, não ê nenhuma fanática par Fórmu
la-!. Apenas ligou a TV e viu lá o acidente em que morreu Ayrton 
Senna. Ainda tenho a esperança, na tarde de domingo em que es
crevo, de que ele sobreviva, mas já chegou a noticia: morte cere
bral, ou seja, morte, pura e simples. 

Eu tampouco entendo de Fórmula-!, praticamente não sei 
nada, mas senti um peso sinistro ao ouvir a notícia. _6].e mesmo, 
Ayrton Senna, havia falado sobre como a abolição de certas con
quistas tecnológicas em carros cada vez mais poderosos ce~en
te resultaria em maiores riscos para o_s pilotos. N"mguém lhe deu 
muita atenção, talvez achassem que estivesse com inveja do Wil
liams com que Prost havia conquistado o 'Último campeonato, mui
to diferente do Williams em que ele morreu. Agora é tarde, ele 
morreu. 

Tinha fê em Deus, chegon a ser ridicularizado par dizer que 
havia visto Deus. Agora, ·aqueles que o ridicularizaram por sua 
crença fervorosa podem estar pensando em como Deus haverá 
traído Ayrton Senna. Eu nãO. Se eu entendesse como _Deus obra, 
seria eu mesmo Deus. E também não sou cOmo os· ~gos do Jó -
livro para mim o mais belo e perturbador da Bíblia - que procurà
vam com insistência exasperante entender os motivos por que ho
mem tão temente a Deus e tão probo havia entrado naquela 
sucessão monstruosa de desgraças. A respos~ no fim, vem de 
Deus, no que se costuma chamar a teofonia do Livro de Jó. Deus 
vem e pergunta a Jó onde ele estava. quando Ele criou o mundo. 

"A chuva tem pai?", perguntou Deus. ''Quem é o pai da chuva?" E, 
restituindo a Jó tudo o que tinha perdido, lembron ao ser hllDlllll<i 
que nada podemos saber, na nossa insignificância, dos desígnios 
divinos, ou dos mecanismos do Universo, que ainda estamos longê 
de compreender, na intimidade da matéria ou na sua imensidão es.: 
pacial. 

Não sei o que significa a- morte de Ayrton Senna, não VOu 
interpelar Deus. Sei apenas que eStou triste com a mOrte de um 
moço cujo caminho sempre fulgmou; com o desaparecimento de 
mais um de nossos ·simbolos de orgulho; com esse baque que to-: 
dos tomamos. Não sou o pai da chuva, não sei onde estava quando 
foram criados a terra; suas plantas, seus bichos. Não sei por que 
Ayrton Senna, como Aquiles, teve uma vida gloriosa, porém curta. 
Talvez ele mesmo a haja escolhido, como fez Aquile~ S6 Sei que 
nada sei e que perdemos mais uni de nossos tão poucos heróis. Ele 
não está morto, UJ:Ü herói, na verdade, nunCa morre: Mas nós esta
nios de luto. 

O Globo 

; BRASll..PERDE SENNA 

As manhãs de domingo vão ficar mais tristes. Morreu on
tem, aos 34 anos, Ayrton Senna da Silva, o maior ídolo do povo 
brasileiro. Na sétima volta do Grande Prêmio de San Marino (ven
cido pelo alemão Michael Schumacher. da Benetton), em Imola, o 
Williams do tricampeão nnmdial de Fórmnla-1 falhon, não fez a 
Curva Tamburello, saiu da pista a quase 300kmlh e bateu no muro 
de proteção. A imagem. assustadora, paralisou o país. Dentro do 
carro, que tinha o lado direito completamente destruido, Senna ja
zia inerte, com a cabeça pendendo para a esquerda. No choque~ 
Stmna sofreu lesões cerebrais múltiplas. Em um minuto e-quarenta 
segundos os médicos chegaram ao local do acidente e, dois minu' 
tos depois, com Senna-deitado no chão, faziam uma traqueostomiR 
para reanimar o piloto. que sofrera uma parada cardiorrespiratória. 
Depois de 17 minutos. Senna foi trimsportado para o hospital. Às 
13h40mjn de Brasília foi anUnciada oficialmente a sua morte. No 
mesmo circuito de imola que matou Senna, motreu anteOntem-O 
piloto Roland Ratzemberger e escapou da morte o brasileiro Ru
bens Barrichello. ' 

Prost e Piquet cboram a morte do adversário 
O grande adversário de Senna, ~ Prost, que estava em 

imola c_omentando a corrida para uma TV Francesa. não ·resistiu: 
Ao ser informado sobre a morte_de Senna, tentou contar uma brin~ 
cadeira que o brasileiro fizera com ele na sexta-feira e não pôde 
manter a sua conhecida frieza: desatou a chorar, ao vivo. O outro 
antigo adversário, Nélson Piquet, que escapou da morte numa bati
da na mesma cutva e exatamente no mesmo primeiro de maio. erri 
87, se emocionou:- Tive mais sorte. Piquet e Prost atribuem o aci_: 
dente a uma falha mecânica. 

Corpo do piloto pode chegar ainda hoje 
Consternado com a morte de Ayrton Senna, o Presidente 

Itamar Franco decretoo luto oficial de três dias. Além disso, 1tam.ar 
mandou mensagem de apoio aos pais de Sénna e pediu que a Em
baixada brasileira na Itália ajudasse a família no que fosse possí
vel. O Brasil inteiro registrou cenas de emoção pela morte do 
ídolo. 

Na Itália. o irmão do piloto, Leonardo, começon a tratar da 
remoção do corpo. Ontem mesmo ele foi transferido para o Institu
to de Medicina-Legal, onde será feita a necropsia. Se houver tem
po, o. corpo de Senna deve embarcar ainda hoje para o Brasil, 
chegando 'no começo da noite. 

O SR- PRESIDENTE (O.agas Rodrigues) ,- C011c~edo a 
palavra ao nobre Senador V almir Campelo. 
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O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores, comemoramos mais um Dia do Trabalho em meio 
a-uma situação econômic~fmanceira ainda bastante crítica, carac-
terizada por altos índices inflacionários, o que submete o salário a 
um progressivo progresso de corrosão em seu poder de compra. 
Temos convivido no Brasil com inflação" e recessão, binômio per
verso que valoriza_ o danoso exercício especulativo -dos· papêis em 
detrimento do sistema produtivo, gerando a deterioração do poder 
aqúisitivo dos salários, de um lado, e, de outro, o espectro do de
semprego. 

O Brasil sofre, hoje, as conseqüências trágicas desse estra.; 
nho conúbio- _da corrosão do pOder de compra do salário com ·o de
semprego. Em- decorrência, decaem drasticamente os níveis de 
qualidade de vida dos assalariados, enquanto todos constatam, in
quietbs, que ao desemprego conjuntural, já alto, sobrevém o de
semprego estrutural, provocado pela evolução dos processos 
científicos e tecnológicos no mUndo e no Brasil. A busca da otimí
zação em matéria de custos leva à descoberta de equipamentos e 
processos que reduzem o emprego da mão-de-obra no setor produ-
~ - - --

Porém, esse é um prOcesso novo em noSSo País,- mii.is pre
sen~ e mais dr~tico no mun~ desenvolvidc?._ Grande parte do 
desempx:ego no Brasil decorre de fatores conjuntlJrais, é geradQ no 
ventre cia 'Crise econôiriico-Tmahcefra que aflige nOsso PáíS, f,eiO 
menos, desde o final da década de 70. E irrefutável que o trabalho 
não merece O devido valor em um país cuja economia é -ce:m.sidera- · 
dà·a'décim.i dO ID.undo. Nossa mão-de-obra é uma das mais bara
tas do mundo, o que explica os baixíssimos n$véis de distribuição 
de renda existentes entre nós. 

Se no Brasil o desemprego é uma questãO grave, em Brãsí
lia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, isso tein àdquirido contornos 
dr~ti,cos. _Segundo dados ofjciais recénteni~te publicados na 
imprensa, o desemprego, que era de 111 mil em dezembro do ano 
passado~ atingiu 120 mil pessoas em fevereiro - o que significa 
que, em curto espaço de tempo, nove mil pessoas foram expelidas 
do mercado de trabalho. O desemprego na capital do Pafs atingiu 
15,6%, reclamando uma ação criativa das autoridades para evitar 
que Brasília venha a se ín:c;crever no triste recorde das cidades com 
maiores índices de criminalidade. 

Todas as pesquisas realizadas por órgãos especializados têm 
revelado a profunda preocupação dos habitantes desta cidade com 
o fenômeno do desemprego. Numa dessas últimas sondagens de 
opinião, o maior prOblema, para o brasiliense, é o desemprego, se
gundo 49,6% dos entrevistados, seguido da saúde (42,1%); da mi
séria/pobreza (37,8%), da segurança pública (36%)-e da moradia 
(30, 7% ). É triste constatar que o desemprego atinge uma parcela 
significativa da população do Distrito Federã:t. 

Quaudo reclamo uma Postura CriatiVa da parte de nossas au
toridades, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero deixar claro que 
não adiantam medidas paliativas para enfrentar O giave fenômeno 
do desemprego em Brasília. Todos já concordaram em que se faz 
necessário enfrentar o problema com um elencO de variadas e efi
cazes soluções, que estão destinadas a resolver não apenas o pro
blema dessa parcela de deserdados de nossa população, mas de 
garantir_ a boa qualidade de vida em Brasília, tão decantada e hoje 
ameaçada de enveredar pelos obscuros caminhos da criminalidade. 

Creio que já não·se pOde retardar a execuÇãO de Um pOOgra- · 
ma objetivando a implantação de um process_o de_ ~dustri~ção 
se1etiva em Brasília, como está fazendo atualment.e o Governo do 
DistritO Federal, com a instalação de indústrias não-poluentes nas 
cidades-satélites e nos novos assentamentos, como formã. mais 

adequada para absorver a imensa mão-de-obra existente nos pró
prios locais em que essas comunidades foram assentadas. O Poder 
Ptiblico deve criar estímulos e condições favoráveis para que os 
empresários invistam riesse tipo de indústria, criando novos postos 
de trabalho em toda a região abrangida por Brasília, sem esquecer 
o Entorno. 

É óbvio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que um projeto tão 
ambícl"oso impõe a conjugação de esforços dos Governos do Dis
trito Federal e da União, uma vez que demandará a aplicação de 
muitos recursos que não poderiam ser gerados apenas em Brasília. 
O:GOVC!Jl.O Federa,l, que é hóspede privilegiado-de ~rasilia, dev~ 
ser o maior interessado em p!"Cservar os bons níveis de qualidade 
de vida que foram sempre o apanágio do Distrito Federal. 

Ao enaltecer o Dia do Trabalho e lamentar as precárias con
dições de vida de nosso trabalhador, não poderia deixar de men
cionar o aviltante salário mini.i:no pago a nossa massa obr~ira. 
Instituído a 2 de julho de 1940, pelo Decreto n° 2.162, de 1° de 
maio daquele ano, o salário mínimo de hoje é 60%"ínferior ao ní
vel que tinha quando do seu advento no Brasil. Sucessivos gover
nos têm prometido elevá-lo para 100 dólares, um valor ainda 
insignificante, sem obter resultados concretos. O salário" mínimo, 
entre nós, tem-se situado em tomo dos 60 dólares. 

No momento em que se comemora mais um Dia do Traba
lho, não é exagero afmn.ar que o Brasil não faz jus à-COndição de 
décima economia do mundo, quando confere ao trabalho o valor 
depreciado que todos reconhecemos. Isso explica os nossos vergo
nhosos níveis de distribuição interna de renda e Q fato _de que a 
massa salarial representa cerca de um terço do nosso Produto ln
temo Bruto, quando chega a alcançar 60% e D;lais nas economias 
desenvolvidas. 

Era o que eu t.ixiha a dize!, Sr. Presidente, Srs .. Senadores. 
Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, estou en
caminhando ao Exm0 SI~ Einbaixador Rubens Ricupero. 1vfinistro 
da Fazenda, o seguinte ofício: 

Sr. Ministro. 
Em discordância às normas legais, desde o primeiro semes

tre do ano passado que os trabalhadores não contam com seu re
presentante junto ao Conselho Monetário Nacional. 

O nonie do sindicalista Gilm.ar Carneiro dos Santos, indica
do pela CUT, em obse~ância ao critério- de rotatividade entre os 
representantes das centrais sindicais, foi proposto pelo Sr. Ministro 
áõ-Tr.ióalliO ao -Sr. Mhiistio da Fazenda em fevereiro do corrente. 
Entretanto, apesar de tal fato ler ocorrido há mais de 60 dias, a 
omissão governamental não permitiu que o citado sindic3.Iista fos-
se designado Conselheiro do CMN. _ 

Venho solicitar a V. Ex• as providências no sentido de cOr
rigir tal Situação. 

Na oportunidade, aproveito para reiterar meus votos de ele
vada estima e consideração. 

Em verdade, Gilmar Carneiro dos Santos, 40 anos, casado, 
com uma f!lha, administrador de empresas, formado pela Escola 
de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, fun
cionário do Banco do Estado do Rio de Janeiro, BANERJ, há vin
te anos,' foi Diretor do Departamento ln ter sindical de Estatí~tica e 
EStUdos Socio econômicos- DIEESE; foi eleito Diretor do Sindi
cato dos Bancários em São Paulo, em 1979, sendo, a partir de 
1988, Presidente dessa entidade; foi eleito Diretor da Central Úni-
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ca dos Trabalhadores desde a fundação, sendo Secretário Nacional 
de Imprensa e Divulgação; erif 1988, foi eleito Secretário-Geral e, 
a partir de maio de 1993, Diretoi Executivo. · - · -- .. -_ - · 

Em 4 de maio de 1993, o Presidente da Central Ú!!ica dos 
Trabalhadores, Jair Antonio Meneguelli- há praticamente um ano 
- encaminhou ao Excelentíssimo Senhor Itamar Augusto Cautiero 
Franco, digníssimo Presidente da Repúblic!l, oficiO i.riforinando a 
Sua Excelência que: em consonância com o disposto no" incisO 
XIV do art. 1• da Lein• 8.646, de 7 de abril de 1993, estamos sub
metendo à apreciação de V. Exa a indicação do Sr. Gilmar Carnei
ro dos Santos, Presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo 
e Secretário-Getal da cur,-para ocupará vaga da repreSentação 
dos trabalhadores no Conselho Monetário Nacional. 

como não tivesse h~vido, desde ~tão. manifestação ares
peito, o Presidente da CUT, Jair Antonio MenegueiJ.i, reiterou esta 
indicação,. em 18 de fevereiro de 1994, ao Sr. Ministro do Traba
lho Walter Barelli, nos seguintes tennos: 

Senhor Ministro, 
Em maio do ano passado, esta Central Sindical enviou à 

Presidência da República, por intermédio de V._ Ex•, indicação do 
sindicalista Gilmar Carneiro dos Santos para ocupar a vaga de re
presentante dos trabalhadores no Conselho Monetário NaçionaL . 

Sem termos recebido qualquer comunicação oficial a res
peito do assunto, ainda que tenhamos informalmente insistido.,na 
indicaçãO, até esta data os trabalhadores continuam sem represen
tação naquele Colegiada, que se vem reunindo e deliberando te
mas de grande interesse deste setor da Sociedade Civil. 

Serve este, portanto, para reiterar, agora fOrmãlmente, no 
sentido•<ie que os trabalhadores não continuem ao largo das deci
sões de que devem, inclusive por força da Lei n• 8.M6/93, partici
par. ;: i 

. Sem outro particular, mantemo-nos à disposição para os en-
tendimentos eventualmente necessários. 

Atenciosamente, 
Jair Antonio Meneguelli Presidente. 
Em 22 de fevereiro de 1994, o Chefe de Gabinete do Minis

tro de Estado do Trabalho, Francisco Marsiglia, encaminhou ao 
Chefe de Gabinete do M.n.istro da Fazenda, Synésio Sampaio 
G6es Filho, oficio encaminhando, em anexo, curriculum resumi
do do Sr. Giimar Carneiro dos Santos, sugerido pela CUT, para 
compor o Conselho Monetário Nacional, na qualidade de Conse
lheiro representante dos trabalh_adores. 

POis bem, em 28 de abril de 1994, o Sr. Francisco Marsi
glia, Chefe de Gabinete do Ministro de Estado do Trabalho, enca
minhou ao Chefe de Gabinete do Ministro de Estado da Fazenda, 
Sérgio Silva do Amaral, novo ofício, referindo-se, uma vez mais, à 
indicação do Sr. Giimar Carneiro dos Santos, pela CUT, como re
presentante dos trabalhadores no Conselho Monetário Nacional, 
esclarecendo: 

Como não houve possibilidade de acordo entre as Centrais 
Sindicais, este :Ministério apresentou o nome proposto pela CUT 
em observância ao critério de rotatividade entre representantes das 
Centrais, estabelecendo, previamente, que em 1995 seria indicado 
como conselheiro um representante da Central Força Sindical (já 
que, em 1993, o representante pertencia ã CGT- Confederação 
Geral dos Trabalhadores). Tal critério é aplicado na designação 
dos delegados representantes dos trabalhadores na Conferência In
ternacional do Trabalho, da OIT, com total concordância das Cen
trais Sindicais. 

Reitero, portanto, os termos do oficio acima referenciado, 
solicitando a V. s• submeter este assunto à apreciação do Sr. Mi
nistro da Fazenda, na expectativa de que o critério utilizado pelo 
Mib seja devidamente aprovado, e, conseqüentemente, haja a de-

signação do Sr. Gilmar Carneiro dos Santos como Conselheiro 
junto ao CMN. 

Com relação ao Sr. Gilmar Carneiro dos Santos, eu gostaria 
de reiterar que se trata de pessoa não apenas merecedora da coii
fimça da Central Única dos Trabalhadores mas também prep3rada 
para a fu.D.ção indicada no Conselho Monetário Nacional. 

_ Acrescentaria ainda que Gilmar Carneiro dos Santos foi 
meu aluno na Fundação Getúlio_Vargas no CursO_de_ ECOnomia. -É 
uma pessoa com muita vivência nessa ái-ea, com todas as condi
ções para dar uma contribuição válida à análise dos assuntos rela
tivos às questões monetárias, sobretudo nesse motneriio em que o 
Governo brasileiro está para definir qUais serão as regras, a data de 
emissão do Real, o lastro do Real. Seria muito importante cjuê 
houvesse a representação dos trabalhadores. Faço aqui um apelo 
ao Mnistro da Fazenda. Rubens Ricup4!ro, que não delongue mais 
a designação do representante dQs trabalhadores, certo de que in
-clusive o Presidente Itamar Franco s_enipre se c-olocou, favoravel
mente, à democratização do Conselho Monetário Nacional, sendo 
favorável, portanto, à representação dos trabalhadores naquela ins
tituição. 

Sr. Presidente, eu gostaria ainda de fazer um outro registro. 

Já mencionaliios aqui o quanio a data de _ontem foi entriStew 
cida pelo falecimento de Ayrton Senna da S_ilva, o nosso extraordi
nário tricampeão riiüiidiãl, pessoa que tantas vezes abrilhantou a 
Bandeira brasileira. levando à vibraÇão todo o povo brasileiro. 

A morte de Ayrtoo Senna ocorreu exatamente no_ dia 1° de 
maio de-1994, quando acontecia o IX Encontro Nacional dos De
legados do Partido dos Trabalhadores, com a finalidade de aprovar 
o Programa Nacional proposto pelo PT ao Pais e aos Partidos que 
estão conosco nestajômada. -

Alguns partidos já se definiram no sentido de apoiar o Parti
do dos Trabalhadores e a candidatura de Lufa à Presiçlência: o Par
tido Socialista Brasileiro, o Partido Connmista do Brasil, o Partido 
Popular Socialista, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido So
cialista dos _Trabalhadores Unificados e o Partido Verde. Essa coli
gação vai denominar-se: Frente Brasil pela Cidadania. 

Esse IX Encontro Nacional foi aberto por um poéma de Pe
dro Tierra, que, com palavras muito bonitas, soube sintetizar o que 
ê a história do Partido dos Trabalhadores e aquilo que nos propo
mos a fazer desde que, em fevereiro de 1980, foi fwidado o PT. 

Eis o poema -de Pedro Tierra: 
Nascemos num campo de futebol. 
Haverá berço melhor para dar à luz uma estrela? 
Aprendemos que os donos do pais só nos ouviam quando 

parava o rumor da última máquina... -
quando cantava o arame cortado da última cerca .. 
Carregamos no peito, cada um. batalhas incontáveis. 
Somos a memória perigosa das lutas. 
Projetamos a perigosa imagem dO S.onho. 
Nada causa mais horror à ordem do que homens e mulheres 

que sonham. 
Nós sonhamos. E organiZamos o sonho. 
Nascemos, negros, nordestinos, nisseis, índios, mulheÍC.s, 

mulatas, meninas de todas as cores, 
filhos, netos de italianos, alemães, árabes, judeus, portugu~ 

ses. espanhóis, tantos ... _ _ 
Nascemos assim desiguais como tOdos os sonh_o_s_humanos. 
Fomos batizados na pia, na água dos rios, nos terreiros ... 
Fomos, ao nascer, condenados 
a amar a diferença. 
A amar os diferentes. Viemos da margem. 
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Somos a anti-sinfonia que estorna da estreita pauta da melo-

Não cabemos dentro da moldura .. ~ 
Somos dilacerados como todos os filhos da paixão. 
Briguentos. Desaforados. Unidos: Como meninos de rua. 
Quanc:lo o inimigo não fustiga, inventamos nossas pr6prias 

guerras, desenvolvemos up:1 talento - -- - -- -- -

prodigioso para elas ... 
Com nossas mãos, sonhos, desavenças 
Compomos um rosto de peão. 
Uma voz rouCa de peão 
o desassombro dos peões 
para oferecer ao país, 
para disputar o país. 

· Por sua boca disSemos, na fábrica, nos estádios, nas praças 
que este País não tem mais donos. · 

';". Em 84 viramos multidão. Inundamos -as ruas. Somamos 
nosso grito ao grito de todos. Depois 

gritamos sozinhos. E choramos· a derrota sob 
nossas bandeiraS. 
_88: Como _aprender a governar e desenhar em cada passo, 

em cada gesto, a cada dia, a vida nova · 
que nossa boca anunciou? 
89: Encarnamos a tempestade. Assombrados pela vertigem 

dos ventos que desatamos. Venceu a solidez da mentira, do pre
conceito. 

Dois anos depois pintamos a· cara, comO tantos, e-fOmOS pra 
rua fuvezitar o arco-íris e a indignação. 

Dessa Vez a fortaleza ruiu diante dos nossos olhos. 
E só havia ratos depois dos muros. _ · · · · 
A fortaleza agora está vazia. Ou povoada de fantasmas. 
O caminho que conduz a ela passa por muitos lugares: -
Caravanas - -
Pelas estradas empoeiradas, pela esperança empoeirada do 

povo, pelos mandacarus e juazeir"os; · · -
pelos seringais, pelas águas da- Amazônia, pelos parreírais, 

pelos pampas, pelos cerrados e pelos 
babaçuais, mas, sobretudo, pela invencível alegria 
que o rosto castigado da gente demonstra à sua passagem. 
A revolução que acalentamos na juventude fãltoU.- --
A vida não. A vida não falta. E não há nada mais revolucio

nário qué a vida. 
Fixa suas pr6prias- regras. Marca a: hora e se põe diante de 

nós, incontornável. 
Os ftlhos da margem têm os olhos postos sobre nós. 
Eles sabem, nós sabemos que a vida não concederá uma ter

ceira oportunidade. 
Hoje, temos uma cara. Uma voz. Bandeiras. Terilos sonhos 

organizados. ~ 

Quetemos um prus oilde não se matem crianças 
que escaparam do frio, da fome, da cola de sapateiro. 
Onde os filhos da margem tenham direito à terra, ao traba

lho. ao pão, ao canto, à dança, às 
histórias que povoam a nossa imaginação, às raízes da nos

sa alegria. 
Aprendemos que a construção deste País não será obra ape

nas de nossas mãos. 
Nosso retrato futuro resultará da desencontrada multiplica-

ção~ 

dos sonhos que desatamos. 
Sr. Presidente, este poema de Pedro Tierra sintetiza as aspi

rações de todos nós, no momento -que abraçamos a candidatura de 
Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência do Brasil, que tão simboli-

camente foi lançada no 1 o de maio, Dia" do Trabalho. Lançada num 
dia de muita tristeza pelo passamento deste fomiidável herói que 
os brasileiros sempre terão como exemplo de retidão, de discipli
na, de vontade de vencer, que foi Ayrton Senna. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Coocedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soafes. -- --

. ~ O SR. ODACIR SOARES (PFL- RÇ!. Pronuncia o se
guinte 9-isçurso.)...;. Sr. Presidente, S~ e Srs. _S~lladores, fui honra
do _com o convite do ilustre MniStró da Agricultura, Sr. Sinval 
Guazzelli e pelo honrado presiden~ _da EMBRAP A, Sr. Murilo 
Xavier Flores, para a solenidade realizada no auditório daquela 
empresa, no curSo da qual foi lançado o Comitê da Ciência e Tec
nol9gia Agropecuátia. coi:J.tra a ~séria e a Fome e Pela Vida. 

A iniciativa pareceu-me de tcxlo oportuna, tanto mais que 
remeteu o problema da fome e da miséria para a única instância 
efetiVameilte capai de dar-lhe a devida solução. 

Na verdade, é minha convicção de que não será com pas
seatas, nem com campanhas de apelo à emoção pública que chega
remos sequer a minorar -o problema da fome e da miséria no 
Brasil A solução desse flagelo, que tanto nos desmerece, passa 
inelutavelmente pela via da produção ~n~fi~ia~ pelas inova_ções 
da tecnologia a:gJC)peCUáli·a~ - - -

Para ·comprová-lo, aí estão três exemplos bastante convin
cen~s. O da Europa Ocidental, até bem pouco, importadora, hoje, 
convertida à condição de auto-suficiência e até de grande exporta
dora de alimentos, graças às inovações tecnológicas intrcxluzidas 
na sua produção agrícola. O da China e o da Índia - países Pobres 
e superpopulosos, que, entretanto, caminham rapidamente para a 
autO-suficiência em alimentos, pOr estarem, também eles, renOvan
do suas técnicas de produção. 

No caso brasileiro, não se pode falar em pesquisa agrope· 
cuária sem que logo sobrevenha-nos a lembrança da E:MBRAP A, 
com sua inestimável folha de serviços prestados ao Brasil. 

Criada em 1973, eis uma estatal que tem dado certo, sobre
tudo, por sua eficácia e persistência na persecução-de sua fmalida
de: a de gerar e adaptar tecnologias agropecuárias voltadas para a 
elevação da prcxlutividade e para a economia de insumos e de 
mão-de-obra. 

E justiça seja _feita à Empresa Brasileira de Pesquisa Agro
pecuária: neStes 21 anos de sua atuação, ela tem conconido decisi
vamente, e com reconhecida eficácia,· paia o equacionamentO dos 
problemas agropecuários, florestais e da agroindústria nacionais, 
em beneficiO da sociedade brasileira. 

Presente em tcxlos os Estados brasileiros, ela dá seqüência, 
nas diversas regiões do Brasil, à cerca de 5 mil projetas que vão da 
busca de maiores conhecimentos científiCos 'i'eferentes ao" ec-oSsis:.. 
tema da Amazônia, às demandas de tecnologias mais competitivas 
que interessam aos sistemas de produção das regiões Sul e Sudes
te, passando pela pesquisa de soluções que contornem os fatores 
adversos às atividades agrícolas no Nordeste (secas) e no Centro
Oeste {acidez do solo). 

O agricultor brasileiro e os estudiosos dos problemas refe-
rentes à produção agrícola nacional passaram a reconhecer na EM
BRAPA uma das entidades mais prestantes, criadas em nosso país. 

PoUcos setores da econOmia podem se orgulhar, como a 
EMBRAP A, de apresen~ em seus investimentos, taxaS de retorno 
tão ·elevadas quanto as obtidas por essa empresa nos investimentos 
feitos em pesquisa agropecuária. ·- -

Oscilando entre 30 a 40%, elas têm demonstrado que inves
tir na EMBRAPA tem sido uma atividade rentável para a socieda
de brasileira. As taxas de retomo estimadas são (segundo dados 



Maio de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãóll) Terça-feira :f 2063 

divulgados pelo órgãO} superiores àquelas obtidas em outras ativi
dades econômicas, e comparáveis com taxas encontradas em ava
liações de impacto de programas e instituições de pesquisa 
agrícola internacionais. 

Tais performances são, fora'. de dúvida, fruto da competên
cia dos dedicados servidores da empresa, que entre seus 10.000 
empregados, conta com um quadro técnico de 2.13§ pesqUiSado
res, dos quais 74 são pós-gmduados em nive1 de doutorado, 1.141 
são pós-graduados em nível de mestrado e apenas 421 simples
mente graduados. 

O salto na produção de grãos do País, evidenciado em _su
cessivas supersafras há de ser atribuído, em grande parte, à compe
tência desses pesquisadores, e ao trabalho pertinaz da EMBRAPA 
pela geração de conhecimentos e tecnologias, logo postas ao al
cance dos produtores rurais. 

Isso porque cons.titl.li_fllos_gfia_de ação da empresa, praticada 
desde sua criação, que a pesquisa começa no produtor rural, atra
vés da identificação de seus problemas, e termii:la no produtor, 
quando a Empresa entrega a ele tecnologias mais eficientes. 

Seria justo, embora extenuante, enumerar todas as contri
buições da E~RAP A para o desenvolvimento da agropecuária 
brasileira. Limitamo-nOs, pOrém, a citar, pelo merióS; as principais: 

a recuperação dos cerrados que, coiiió é sabido, ocupa uma 
área de 180 milhões de hectares, nela introduzindo gradativamente 
sistemas de produção de soja, milho, trigo, ou diversas espécies de 
fruteiras troPiCais e de culturas alternativas tais como a da ervilha 
e da lentilha; a aceleração dessas introduções realizadas principal
mente através do Centro de Pesquisa Agropecuáriã aos Cerrados -
CPAC, conferiu aos cerrados uma participação significativa na 
produção agrícola brasileira; - - -

a elevação do nível de produtividade do milho, mediante a 
criação de diversos cultivares desse cereal, sobretudo do miJho hí
brido, próprio para-os solos áCidos, e mais resistente ao -calor; 

a crescente adoção, no Sul do País, das cultivares de arroz 
irrigado BR-!RGA 409 e 410, fruto das pesquisas integradas da 
EMBRAP A e do Instituto Rio Grandense do Arroz; 

a obtençã~ e ·multiplicação de videiras isentas de viroses, 
permitindo aumento de rendimento de até 60%; 

a criação e disseminação de variedades de trigo, dando e:fe
tiva contribuição para o incremento da prcxlução nacional desse 
grão; ~ 

o manejo integral de pragas da soja, com sensíveis reduções 
no emprego dos inseticidas; 

a produção de uva na região sen:ii-áiida do NOrdeste, com 
irrigação a custos reduzidos. o que tomou a viticultura uma exce
lente opção para os produtores da região; 

meJhoria na produção do leite, mediante a definição de no
vos sistemas de criação e no desenvolvimento recente do mestiço 
zebuo:holandês. que chega a alcançar a produção de 3.000 Kg de 
leite/vaca! ano~ 

no que tange à suinocultura e à avicultura, o desenvolvi
mento de tecnologias de ponta na obtenção do porco isento de v(
rus., das vacinas contra a "rinite atrófica" ou contra a 
''pleuropneumonia suína" e a criação de linhagens de aves bastante 
promissoras, que colocadas à disposição dos produtores, irão redu-
zir a dependência externa na área genética; -

tecnologias amplamente difundidas referentes ao manejo, 
inseminação artificial e vermifugação de ovinos e caprinos; 

criação de cultivares de sOja adaptadas às condições regio
nais em todo o País, permitindo que a soja ocupe regiões que, não 
faz muito tempo, era"::l. consideradas impróprias; 

o domínio da têcnic;a de m.icromanipulação de embriões, vr:·
sando à produção de gêmeos_ idênticos, para s6 citar um dos -notá
veis avanços da E:MBRAPA na ârea da biotecnologia; . - - - _- -

e, porrE. o romeciinento-de sementes básicas aos proouto
res. das quais a EMB_RAP A é a inaior fornecedora no País. Com 
efeito, a Empresa produz e dislnbui, anualmente .cerca de 15.000 t 
de sementes básicas, de variedades de alta qualidade, dos princi
pais produtos alimentares, resultantes estas das melhores cultivares 
criadas pelos 46 ceniros de pesquisa do Sistema EMBRAPA. 

Tal contribuição representa 50%~ sementes básicas pro
vindas do setor público e cerca de 25% do total, utilizado no País. 

O impacto dessas e muitas outras contribuições na prcxlução 
e produtividade da agricultura brasileira ji ê do domínio público. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, afumou o Mahatma. 
Gandhi, certa feita, que 'Um País pobre não pode dar-se ao luxo de 
não investi! em ciência e tecnologia". . 

Esse é uni axioma de tãó IJleridiarià verdade, que custa-nos 
cfer seja-ele contf~do pelo-· Brasil, que vem se dand_o a eSse luxo, 
ao deixar à IIIÍilgua, sob o pretexto de cónter despesas públicas, 
nossos meJhores centros de pesquisa.; ~clusive a E:MBRAP A. 

Quan® iss_o acontece, os ~soltados -negativos logQ se fa
zem sentir e são assi:àú~numerados por uma publJcação da Empre-
sa: 

a- paralização de importantes prqjetos de pesquisa; 
b - dissolução de equipes de pesquisadores; 
c- evasão de pesquisadores e· de pesSoàl de apoio; · 

__ d -:-_queda~ níveis de motivação e de produtividade dos 
~quis adores que pennan_ecem na Empr~a. 

S~~ Presidenle-. acabei juntando no mesmo pronunciamento 
a enumeração dos êxitos da EMBRAP A e a menção das ameaças 
que quase fizeram soçobrar essa brava instituição. 

Meu propósito foi o de louvar a EMBRAPA pelos seus 21 
anos de sucessos e o de escarm.entar os gov_emantes que persistem 
no erro_ crasso e imperdoável de iricluit ciência, pesquisa e tecno
logias renovadas n~ rol_ 4-as coisas ~~uas. 

- -É ? que peD_so .. 

Obrigado. 

COMPARECEM MAiS OSSRS; 
Eduardo Suplicy -~EpitáciÓ Cafeteira- José Eduardo- José 

Fogaça- José Paulo Bisol- Maurfcio Corrêa- Odacir Soares. 
Sessão Ordüiaria do Senado as 14:h30min 2-5-94. 

O SR. PRESIDE/'!TE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
dispenSa, nos termos do art 174 do' Regimento Interno, na sessão 
de hoje, o período CÔri'espotldente à Ordem do Dia. -

Não há maiS oradores inscritos. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 

havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, convo
cando sessão extraordinária a realizai:-~se amanhã às 12 horas, com 
a seguinte: 

O~demdoD!a 

1 

REQUERIMENTO N" 3, DE 1994 

VOtação, em fuiuo úriíco,- do Requerimento n° 3. de 1994, 
do Senador Humberto Lucena, solicítàndo, nos termos regimen
tais, a transCriÇão, nos Anais do Senado Federal, do artigo A Guer
ra da Fome, publicado no Jornal O Estado de S. Paulo, edição de 
8 de janeiro de 1994. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 16h27mio.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MAR· 
CO MACIEL NA SESSÃO DE 14-3-94. QUE SE REPU
BliCA POR HAVER SAfDO C.OM INCORREÇ6ES NO 
DCN-SEÇÃO ll-15-3-94 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o 5eguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Sr:' e Srs. Senadores, estamos viven
do, em nossos afazeres parlamentares, um período de intensa 
atividade. Assoberbados, por que não dizer, quase soterrados por 
esse caudal de atribuições, para a maioria das quais somos requisi
tados a atuar sob regime de_urgência e sempre sob a premê~cia d<?s 
prazos e das limítaçOOs de_tempo, estamos sempre na iminência~ 
incorrer em oi:nissõeS involuntárias, ao deixar passar, sem registro, 
algumas efeméride~ importantes ou algu_~_ datas com~orativaS. 

Para não permitir que isso ocorra; ve:riho hoje à tribuna des
ta Casa para prestar minhas homenagens a um profissional cujos 
serviços vêm alcançando uma :televâileia cada vez maior na atuali
dade. Refrro-me ao bibliotecário, Sr. Presidente, esse silencioso 
obreiro que, não obstante-a qUietude de seu mister, muito c~~bui 
para o desenvolvimento, sobretudo cultural, de nossa sociedade. 

E faço, de pronto, uma retificação. Ao dizer que prestaria 
minhas homenagens ao bibliotecário creio ter cõmetido uma im
propriedade. Não São apenas minhas as homenagens, mas, com 
certeza, a de todos nós, pois não pode haver nesta Casa um parla
mentar que considere prescindível o trabalho desse laborioso ser
vidor para amparar nossas demandas e solicitaÇões. Por isso, ouso 
atribuir à minha fala a voz de todos os Senadores, no justo preito 
que dedicamos ao bibliotecáriO, no transcurs-o- do dia que Jhe é de
dicado. 12 de março. 

E digo ainda mais: na figura do bibliotecáriC! ~sta Casa 
rendemos nossas loas a todos os profissionais das bibliotecas bra
sileiras, trabalhem eles em grandes complexos de armaz~namento 
de informações ou em pequeninas bibliotecas móveis, pOrque sua 
função, em qualquer dos casos, é iguãlmente grandiosa, qual seja, 
estar a SetVÍÇO dos que procuram a infontiação, disseminando-a 
por todos os espaços e meios possíveis. 

É fato que, vivendo em uma sociedade letrada, somos todos 
igualmente vassalos dos vefculos escritos, necessários à nossa so
brevivência e atualização como cidadãos partícipes dessa socieda
de. Isso quer dizer que a formação de leitores se coloca como uma 
responsabilidade do Estado. Saber ler, portanto, deveria ser o pri
meiro ritual de passagem para o indivíduo começar a usufruir do 
estatuto da cidadania. O livro deveria ser um objeto tão presente 
na vida de qualquer de nossas crianças quanto o é o primeiro brin-
quedo ou o primeiro objeto lúdico. . 

Sabemos, entretanto, que são poucos os que chegam ao le
tramento efetivo ou à alfabetização cabal. Muitos, embora saibam 
escrever o próprio nome, permanecem incapacitados para a leitura 
dos jornais do dia, para os informes do trabalho, para as divulga
ções do sindicato. São tão párias da sociedade letrada quanto o são 
os pobres da sociedade de consumo. 

Muitos educadores e filósofos vêem o acesso ao material 
escrito como um instrumento de combate à ignorância e à aliena
ção. Mais: como uma- ferramenta, um escUdo, uma arma mesmo 
contra a dominação e as imposições ideológicas. O processo da 
leiru.ra é, na verdade, um instrumento civilizatório que integra o in
divíduo na corrente da história, fazendo com que ele adquira uma 
compreensão da realidade por meio dQ acesso aos registres e docu
mentos veiculados pela escrita. É a meJhor forma de dar ao indiví-

duo uma consciência crítica e reflexiva, capacitando-o inclusive 
como um ser político, no mais amplo sentido da palavra. 

O acesso ao mundo da escrita-~ facultado em primeiro lugar 
pela escola, instituiç~ à qual cabe a promoção integr~ ~o indiví
duo no meio social. E nos bancos escolares que ~ mruona de nos
sas crianças e jovens vão se deparar pela primeira vez cõm- õ 
objeto livro. Nas bibliotecas das escolas, vão perceber que a busca 
do conhecimento é uma região ilimitada. No apoio que recebem 
dos professores e dos bibliotecários, encontram a porta de entrada 
no vasto mundo do saber, do qual seria desejável que nunca mais 
se apartassem. 

No entanto, sabemos quão largo é o fosso que separa nossas 
idealizações das condições concretas do acesso ao conhecimento e 
à informação. Enxergamos não só a penúria com que são tratadas 
nossas bibliotecas, parcas de livros, de funcionários, de instalações 
adequadas, de funcionamento sa:tisfat6rio, qucintó o estado de inse
gurança com que o aluno, o jovem, o próprio adulto procuram os 
serviços de uma biblioteca. 

É nesse particular que a função do bibliotecário assume re
levância. Ela não deve ser entendida como uma função que tem 
um fim em si mesma. A função do bibliotecário é uma função so
cial. É um serviço que acorre ao apelo duma necessidade, a rieces
sidade de encontrar o caminho que leve ao conhecimento buscado, 
consoante os propósitos, as círcunstâncias e até mesmo as limita
ções do requerente. 

Enganam-se, por isso, aqueles que acreditam ser um bom 
bibliotecário o especialista em catalogação de livros, o grande co
nhecedor dos sistemas de classificação, oU o que se intitula amante 
dos livros. Claro que a competência técnica conta muitO para a boa 
formação do profissional. Mas ela não basta. O bibliotecário mo
demo deve agregar à sua formação a dimensão educativa de seu 
trabalho. Deve ele ser um guia intelectual do leitor, um mediador 
eficiente entre os anseios de quem busca a informação e os meios 
de suprir as necessidades do demandante. Em suma, quero dizer 
que mais do que os livros e documentos, as técnicas e os sistemas, 
os catálogos e os processamentos eletrônicos, numa biblioteca, o 
centro é o leitor. É a ele que _deve servir o verdadeiro bibliotecário, 
aquele que tem a real consciência da missão educativa que Jhe 
cabe nas sociedades modernas. 

É preciso afastar da imagem do bibliotecário o_ perfil de 
uma pessoa debruçada sobre livros arcaicos, a examiná-los com 
minuciosas lupas, sem nenhum apreço pelos usuários. Também é 
preciso afastar do conceito de bibliotecário a figura de um grande 
expert em filigranas catalográficas. Ou ainda, de um poderoso 
guardador de livros impecavelmente enfileirados em prateleiras 
em constante estado de novos. Não é sem razão que a literatura já 
forneceu vários estereótipos do mau bibliotecário. Na obra A Re
volta dos Anjos, de Anatole France, publicado em 1914, há uma 
personagem que se compraz em afastar os leitores dos l~vros, por 
meio de um complicadíssimo sistema de classificação, s6 acessível 
aos j.niciados e especialistas. 

O bibliotecário moderno deve fazer do documento um 
meio, e não um frm, e oJhar o leitor como o verdadeiro objetivo da 
biblioteca. E vou além, deve ele estar comprometidq: com a trans
formação das bibliotecas em organismos dinamicamente integra
dos no desenvolvimento cultural, econôm.ico, científico e 
tecnológico do País. 

Esse mesmo pensamento professou-o com especial maestria 
o eminente professor de metafísica da Universidade de Madri, José 
Ortega Y Gasset, quando convidado a proferir a conferência de 
abertura do Segundo Congresso Internacional de Bibliotecas e Bi
bliografia, realizado em Madri, em maio de 1935. 
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Depois de traçar denso retrospecto histórico sobre o surgi
mento do livro, Ortega Y Gasset se aprofunda na necessidã.dc so
cial da profissão de bibliotecário e ressalta como missão precípua 
desse profissional o serviço prestado ao homem que necessita ler. 
Atribui ao bibliotecário a metáfora de um filtro que, dirigido ao 
leitor, avalia a pertinência do conteúdo do livro, seledonando o 
que mais atenda aos seus interesses. Para ele, uma idéia clara sobre 
um problema é como um aparato maravilhoso que converte uma 
angustiosa dificuldade em folgada e ágil facilidade. 

Ê exatamente essa imagem que quero reter para fmali.zar 
meu pronunciamento, Senhor Presidente. Necessitamos dos biblio
tecários sim, e necessitã.renios- cada vez mais, à medida em ijlie 
virmos proliferar, com avassaladora abundância, a impressão de 
mais e mais livros e documentos escritos. Imersos nesse oceano 
irifmdável de informação, o qual Ortega- Y Gasset chega a ver_ 
como a reversão perigosa de um bem originalmente facilitador -
que é o livro - , teremos de buscar no apoio seguro dos bibliotecá~ 
rios a ajuda para vencermos a travessia revoltosa da ignorância aO 
conhecimento. 

Quanto mais a humanidade acumular o saber e desenvolver 
a ciência e a tecnologia. mais precisaremos nos atúalizar e, para 
tanto, mais necessitaremos dos serviços prestimosos do bibliotecá
rio. 

Desejo exteriorizar, para ímalizar este pronunciamento -rios
sas homenagens - minhas e certamente de toda a Casa - ao Bi
bliotecário, através da Presidente do Conselho Regiooal, Dr- Célia 
de Almeida, e das Diretoras das Bibliotecas do Senado e da Câma
ra Federal, Dr.s Silvana Lucia Rios Safe de Matos e Marli Eliza
beth Schreiber. No meio de embates tão duros com que temos nos 
defrootado, este discurso aponta para uma pausa amena, na qual 
temos a oportunidade de reverenciar um profissional a todos nós 
tão impresCfudível, e tão merecedor de nossos preitos de gratidão. 

ATO DO PRESIDENTE 

N" 182, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência 

regimental e regulamentar, em cooformidade com a delegação que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n° 2. de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que coosta do Processo n° PD~ 
000143/94-4, resolve aPosentar, voluntariamente, o servidor OR
LANDO MEIRA TEJO, Analista de Infonnática Legislativa, 
Nível m, Padrão 41, do Quadro de Pessoal do Centro de Informá
tica e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, 
nos termos do art. 40, inciso fi, alínea a, da Constituição da Repú~ 
blica Federativa do Brasil, combinado com os arts. 67, 100, 186,
inciso m, alínea a, 192, inciso n, e 244 da Lein° 8-112. de 11-12-
90, bem assim com as vantagens do Ato n° 6, de 1992, do Presi
dente do Conselho de Supervisão do Prodasen. e das Resoluções 
no'i 59/91 e 51193, do Senado Federal, com proventos integrais ao 
tempo de serviço, correspondente à razão de 35/35 (trinta e cinco, 
trinta e cinco avos) do seu vencimento, observado o dlsposto no 
art 37, inciso XI, da ConStituição Federal. 

Senado Federal, 29 de abril de 1994. -Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 

N" 183, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 

regimental e regulamentar, de conformidade com a ddegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n• 2, de 4 de abril de I 973, e tend~o em vista o que consta do Pro
cesso n° 005.97 4194-1, resolve aposentar, voluntariamente, a servi
dora GER1RUDES FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, Técnico 
Legislativo, Área de Instalaçc'3es, Equipamentos, Ocupação e Am~ 

~ ~ 

bientação de Espaço Físico e Serviços Gerais, Nível ll, Padrão 30, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, 
inciso ill, alínea c, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado COD;J, os arts. 186, inciso m. alínea c; e 67' da 
Lei n• 8.112, de 1990, bem assim com os arts. 34, § 2•; 37 e 41, da 
Resolução (SF) n° 42, de 1993, com proventos pro.(X»"cionais a:o 
tempo de serviço, observado o- disposto no art. 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 2 de maio de 1994. Senador - Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO Do PRESIDENTE 

N" !84, DE 1994 

-O Presidente do Senado Federal, nq uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Coini.ssão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesson0 005.277/94-~,_resolve aposentar, voluntariamente, a servi
dora MARIA GORETTI DE A. UMA SISCONETI'O, Analista 
Legislativo, Área de Apoio Técnico ao PrOcesso Legislativo, Nível 
m, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos ter
mos do art. 40, inciso ill, alínea. c, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinad<? com os arts. _186,_inciso m, alí~ 
neã c; e 67, da Lei n° 8.112, de 1990, bem assim cOm os arts. 34, § 
2°; 37 e 41, da Resolução (SF) n• 42, de !993, com proventos pro
porcioriais ao tempo de serviço, observado o disposto no· art. 37, 
inciso XI, da Cpnstituição Federal. 

Senado Federal, 2 de maio de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO Do PRESIDENTE 

N" 185, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua cooipetência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação que 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire~ 
tora n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo n° 005.154/94-4, resolve aposentar, voluntariamente, o 
s~etvidor RAIMUNDO RAFAEL GUEDES,-·'Técnico Legislativo, 
Area de Apoio Técnico ao Processo lEGISLATIVO, Nivel n, Pa
drão 30, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, no~ termos do 
artigo 40, inciso ill, alínea a, da Constituição da República Fede
rativa do Brasil, combinado com os art(gos 186, inciso ill, alínea 
a, 67, e 250, da Lei n° 8.112, de 1990, be~_assilll:. com os artigos 
34, § 2•. e 37 da Resolução (SF) n• 42, de 1993, com proventos in
tegrais, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constitui~ 
ção Federal. 

Senado Federal, 2 de maio de 1994. - Senador Humberto 
Lucena. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 

N" 186, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, c;le conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro~ 
cesso n° 005..706/94-7, resolve aJX>sentar, voluntariamente, ARY~ 
CEVA GRANADO DA SILVA, Analista, legislativo,- de Apoio 
Técnico ao Processo Legislativo, Nível m, Padrão 45, do Quadro 
de Pessoal do.Sen.ado Federal, nos termos do art. 40, inciso ill, alí
nea d, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com as arts.. 186, inciso m. alínea d; e 67, da Lei n.0 8.112, 
de !990, bem assimcom os arts. 34, § 2°;37; e 41, da Resolução 

- (SF) n° 42, de 1993, com proventos proJX>rcionais ao tempo de 
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· · Sefviç·o; obseivado o· disposttrno art._ 37, inciso XI, da Cotistib.li-
ção Federal. . 

Senado Federal, 2 de maio de 1994. - Senadtt Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 

~ 187,DE 1994 

O Presidente do Senacto Federal, no u~ da s_ua competência 
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de 
.competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
Íl0 2; de 1973, e de acordo com o que consta do Processo 0° 

000.662'94-6, resolve exonerar, a pedido, GUILHERME ZANI
NA SCHILB do cargo de Analista Legislativo, Especialidade de 
Processo Legislativo, Nivel Dl. Padrão 45, do Quadro de PessOOI_ 
do Senado Federal. 

Senado Federal, 2 de maio de 1994. - Senador Humberto 
~ucêriti, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 

~ 188, DE 1994 

de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso m, ali
nea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os arts, 186, inciso m. alínea a; e 67 da Lei ll0 8.112, de 
1990, bem assim com os arts. 34, § 2"; 37 e 41, da Resolução (SF) 
n° 42, de 1993, cont proventos-inte-grais, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 2 de maio de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. · · 

ATO DO PRESIDENTE 

~ 191, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
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 cohsta do Pro
cesso D0 005.831194-6, resolve aposentar, voluntariamente, o ser
vidor RAULINO BERNARDES, Técnico Legislativo, Área de 

·Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço 
Físico e SeiViços Gerais, Nível II, Padrão __ 30, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso ill, alínea a, 

O Preside!;tte do Senado Federal, no uso <la sua competência '· da Coostituição da República Federativa do Brasil, combinado 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de com os arts. 186, inciso m, alínea a; e 67, da Lei n° 8.112, de 
competência que lhe foi outco:gadá pelo Ato da Comissão Diretora 1990, bem assim os arts. 34, § 2'; 37 e 41, da Resolução (SF) n° 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que C(Jilsta do Pro- 42, de !993, com proventos integrais, observado o disposto no art. 
cesso 0° 004.464/94-0, resolv_e aposenta:ç, por invalidez. o serviddr 37, inciso XI, da Constituição Federal 

· JESUS ROCHA, Analista Legislativo, Area de Apoio Técnico ao Senado Federal, 2 de maio de 1994. - Senador Humberto 
Processo Legislativo, Nivel Dl. Padrão 45, do Quadro de Pessoal Lucena. Presidente. 
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inCiso I, da Coostituição ATO DO PRESIDENTE 
da República Federativa do Brll!>il, combinado com os arts. 186, 
inciso ~. 1§ !'; e 67, da Lei n° 8.112, de 1990, bem assim com os 
arts. 34, § 2"; 37; e 41, da Resolução (SF) D0 42, de 1993, compro
vento§. jjntegrais·, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da 
ConstituiÇão Federal. · 

! Senado Federal, 2 de maio de 1994. - Senadtt Humberto 
Lucena, Presidente. -

ATO DO PRESIDENTE 

~ 189, DE 1994 

O Presidente do Senado ~ederal, no uso de: su~s atribuições 
e em conformidade com a delegaÇão de competência ·que lhe foi 
outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n?. 2, de 1973, e de 
acordo com o que consta do.Processon°. 005,961/94-7, resolve 
declarar vago, a partir de 4 de abril de 1994, o cargo de Técnico 
Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo t.egislativo. Es
pecialidade Processo Legislativo, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, nos termos do art. 33, inciso VIII, da Lei n° 8.112, de 
1990, ocupado pelo servidor JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES 
ALVES. em rãzãd de pedido de exoneração do cargo de Têcnico 
Legislativo, Nivel ll,.Área de Apoio Técnico ao Processo Legisla
tivo, Especialidade Processo Legislativo, Padrão 30, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal. 

Senado Federal, 2 de maio de. 1994. - Senadtt Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 

~ 190, DE 1994 
O Presidente do_ Senado Federal. no uso da sua competência 

regimental e regulamentar, de ~oufamidade com a delegação de 
competência que -lhe foi oUtorgada pelo AtO da Coinissão Diretora 
n ° 2, de 4 abril de 1973, e tendo ero vista o que consta do Processo 
n° 005.581/94-0, resolve aposentar,_ voluntariamente, o servidor 
ALBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, Técni"o Legislativo, 
Área de Instalações, Eqúipamentos, OctiJ?lição é- Atubientação de 
Espaço F'ISÍCO e Serviços Gerais, Nivel n. Padrão 30, do Quadro 

~ 192, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da CoiiliS:São Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em yista o que consta do Pro
cesso n° 006.513/94-8, resolv~ aposentar, voluntariamente, o ser
vidOr OTÁVIO PEREIRA DA CRUZ, Técnico Legislativo, Área 
de Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espa
ço Fisico e Serviços Gerais, Nível U. Padrão 30, do Quadro de 
Pess-oal do Senado Federal1 nos termos do art. 40, inciso ID, alínea 
a, da Coristituição da República Federativa do Brasil, combinado 
com os arts. 186, inciso Dl. alínea a, 67; e 250; da Lei n° 8.112, 
de 1990, bem assim com os arts. 34, § 2°; e 37; da Resolução (SF) 
n° 42, de 1993, com provetitos integrais, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 2 de maio de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 

~ 193, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
re8imental 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 en;t vista o que consta do Pro
cesso n° 005.951194-1, resolve aposentar, voluntariamente, MA
RIA ALBERTINA BARBOSA, Técnico Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do-~· 40, ÍD:Ci
so ffi, alínea a, da Con.s_tituiÇão da República Federativa do Brasil, 
combinado com os arts. 186, inciso m, alínea a; e 67, da Lei n° 
8.112, de 1990, bem assim com os arts. 34, § 2°; 37; e 41, daRe
solução (SF) n° 42, de 1993, com proventos integrais, observado o 
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 2 de maio de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 
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ATADAS•REUNIÃOORbiNÁRIÀDACOlvuSSÃO :. 

DIREfORA REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 1994 

Às onze horas e cinco-minutos do dia virite -e -seiS de abril de 
mil novecentos e noventa e quatro, reúne,:,se a Comíssãá Diretora 
do Senado Federal, na S-ala de Reuniões da Presidência, co:il:r a 
presença dos Excelentíssimos Sinhores Senadores Humberto Lu
cena, Presidente; Chagas Rodrigues, Primeiro.:Vice-Presidente; 
Levy Dias, Segundo-Vice-Presidente; Júlio Campos, Primeiro Se
cretário; Nabor Júnior, Segundo Secretário; Júnia Marlse, Terceira 
Secretária e Carlos Patrocínio, Suplente. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o. Excelentís-
simo Senhor Senador_Nelson Wedekin, Quarto-Secretário. · -, 

Ao abrir os trabalhos o Senhor Presidente submete ao exa-
medaComissãoDiretOraOs-seguintesassunt9~:-:-:- _· : ~; 

a) Processo n' @098/93'3 em que ós servid<ie$ Carlos de 
Castro Gonçalves Passarinho e outros, requerem a aplicação_ de 
jornada de trabalho idêntica à dos médicos_ do Senado Federal. 

É designado o Senhor Segundo Secretário para relatar a ma-
tériã; - .. --- - --

b) Projeto de Resolução n' 1, de 1994-CN, que altera oRe
gimento Comum do Congresso Nacional_ para instituir o Sistema 
de Controle Interno do Poder Legislativo. · 

Ê designado o Senhor Qua.it.Q_ SeCretáriC? para ~Iàtar ~ inaiéR 
ria; 

c) Requerimenton' 186, de 1994, no qual o Senhor Senador 
Nabar Júnior solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
informações sobre a rolagem das dívidas do Estado do Acre junto 
ao Govemo Federal e seus órgãos e bancos oficiais. 

Após debates, os presentes aprovam a matéria e a encami
nham à Secretária-Geral da Mesa para as devidas providências; 

d) Requerimento n' 203, de 1994, no qual o Senhor Sena
dor Guilli.erme Palmeira, solicita a transcrição, n~ ADais do Sena R 
do Federal, da matéria publicada no Jornal do Brasil, Coluna do 
Oistello, edição de 9-4-94, sob o título "Atenuantes na hora de jul
gar Betinho". 

Após debates, os presentes aprovam a matéria e a encamiR 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providênciw,, r-

e) Requerimenton' 204, de 1994, no qual o Senhor Senador 
Guilherme Palmeira solicita a transcrição, nos -Anais do Senado 
Federal, do artigo de autoria do Sociólogo Herbert de Souza, pu
blicado no jomal O Globo, edição de 9R4-94, sob o título "Uma 
lista de três erros". 

Após debates, os presentes aprovam a matéria e a encami
nham à SecretariaR Geral da Mesa para as devidas providências; 

O Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor Primeiro Se
cretário, que apresenta os seguintes assuntos: 

a) Processo n° 006799/94R9, pelo qual o Excelentíssimo SeR 
nhor Senador Esperidião Amin solicita a cessão do Auditório Pe
trõnio Portella, no dia 20-12-94, para a Formatura da Turma de 
Direito do Centro de Ensino Unificado de Brasilia- CEUB. 

A solicitação é deferida pelos presentes; o 

b) Expediente da Comissão de Formatura dos Alunos do 
Curso de Direito da Universidade de Brasília - UnB, solicitando a 
cessão do Auditório Petrônio Portella, no dia 30-6-94, para a reali
zação da Solenidade de Colação de Grau. 

A solicitação é deferida pelos presentes; 
c) Processo n• 006661/94-7, pelo qual a Liderança do PFL 

solicita a cessão do Auditório Petrônio Portella para a reali-
zação da Colação de Graú dos Form.andos do Curso de Direito da 
Universidade de Brasilia- UnB, no dia 9-12-94. 

A solicitação é deferida pelos presentes; 

_· - -: d) Expediente .S!n°, no qu_al o excelentíssimo Senbof Séria
dor Dario Pereira solicita que sejam adquiridos medicamentos para 
seu filho, portador de paralisia éerebral. 

A solicitação é deferida pelos presentes; 
e) Processo no-007049/9.4-7, rio ·quâ.l a Associação Bras'ileira 

de Imprensa - RJ solicita a cessão do Auditório Petrônio Portella 
para realização do SemináriO ''Gerar Empregos- Essa é a Saída", 
nOdi~ll:s-94. · :, , ; ~,;. , .• , . · , ·" ,,,_, 
- · : A solicitaçãq ~ ~~ferida pel9s preSOJl(es; . .· . 

f) Processo i,i' 022648/93,3, pelo qual o Serviçode Admi
nis,tração de Pagamento de Pessoal comunica que o ex-Senador jq-
;VênCio Dia.5 recebeu créditos indevidos. _ .,._ 

"----~-' ~- J\p6s debateS, Os present'eS 'dêçiil~m_·qu~ 'â Ad.miniStriÇão 
deve continuar insistindo na cobrança dos referidos créditos. 

. ~ . _ ~ 9. Senhor Presi<lente passa_ a _palavra ao Senhor Segundo 
SecretáíiO,· que apreserita parecér~ sObie õ ProjetO de ~esqlução n° 
103, de 1991, que unifqrmiza o prazo de apreSent.aÇãõ de emendas 
perante as comissõeS:- ~- -- ·" · , c 

Após debates, os presentes aprovam o parecer . 
. Por ftm, o Se;nhor Presidente concede a palavra ao Senhor 

DiretorwGeral, que submete ao exame da Comissão Diretora os se-
guinieSasS\Dltos: .-. . ·, · ·_: :, - .. ~:;. , ·. _.-

. a) Processo D0 002233/94;-0, D,o.qual a SuQs_ecretarla.de Ad
miniStração de Mate,rip.Í e Patrimônio solicita à SSENG justificar a 

- à.J.lenação de diversos il:;lateriais, para que seja providenciado o lei-
lão. · · · 

É desiguado o Senhor SeglJll.do Secretário pan relatar a ma
téria; 

b) Processo ;;• 007001/94-o no qual o Serviço de Instala
ções Prediais presta, esclarecimentos. referentes aos equipamentos 
denominados hidropneumáticoS, em número de quatro, instalados 
numa área de 36m• no subsolo dÓ Bloco A do Senado Federal. 

É desiguado o Senhor Quarto S.ecretário p;,.. relatar a maté-
ria; 

c) Processo D0 002955/94-6, no qUal à Senhor Marcos Flá
vio de Castro Vale reitera a denúhCi3., perante o Senado Federa4 
relativa ao Ministro Carlos MáriO da Silva Velloso, do Supremo 
Tnounal Federal, por crimes de responsabilidade capitulados no 
artigo que menciona e presta informações. .. 

E: designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a maté
ria; 

d) Processos n" 007091/93-1 e 004138/94-5, nos quais a 
Associação Jnterparlamentar de Turismo/Grupo Brasileiro encami
nha prestação de cOritas daquele Grupo, relativas ao exercício de 
1992 e 1993, respectivamente. 

É desiguado o Senhor Segundo-Vice-Presidente para relatar 
a matéria; - · 

e) Processo n° 003164/94-2, no qual o Grupo Brasileiro da 
União Interparlamentar encaminha prestação_ de contas daquele 
Grupo, referente ao exercício de 1993. _ -

É designada a Senhora Terceira Secretária para relatar a ma
téria; 

f) Prop:>sta de Ato da Comissão DiretOra (Prõcesso n° 
008002/93-2) que ''Dispõe sobre o Programa de Assistência em 
Cteches e Pré-Escolas do Senado Federal". -

APós debates, os presentes aprovam a proposta e assinam o 
respectivo Ato, que vai à publicação. 

Ainda com a palavra, o Senhor Diretor-Geral solicita autori
zação para alterar a redação d.ãdi ao quarto parágrafo § da página 
n° 1 da Ata da Comissão Diretora referente à sa Reunião Ordiná
ria, realizada em 10 de março de 1994, por não ter sido modificâda 
a atual sistemática obsetvada para a aferição da freqüência dos Se-
nhores Senadores nas segundas e sextas-feiras. 
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Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 
encerrada a reunião, às doze horas e dez minutos, pelo que eu,_ 
Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secretário da ~ 

Comissão Diretora lavrei a presente Ata; que, depois de assinada 
pelo Senhor Presidente, vai à. publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 26 de abril de 1994. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1-ATA DA 38• SESSÃO, EM 3 DE MAlO Í>E 1994-
Ll -ABERTURA 
1.2-,. EXPEDlENJ'E 
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Repú

blica 
- N" 112, de 1994-CN, encaminhando ao Congresso Nacio

nal alterações e complementação ao Projeto de Lei n° 23, de 
1993-CN, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício fmanceiro de 1994. -

- N" 183, de 1994 (n• 345/94, na origem) de 2 do corrente, 
restituindo autógrafos -de projeto de lei sancionado. 

- N" 184, de 1994 (n• 346/94, na origem), de 2 do corrente, 
comunicando o recebimento das Mensagens CN noS 85 a 89? de 
1994, que participavam ter-se esgotado, sem deliberação fmal do 
Congresso Nacional, o prazo para apreciação das Medidas Provi
sórias n-' 450, 452 a 455, de 1994. 

1.2.2 - Ofícios do Primeiro S<cretário da Câmara dos 
Depntados 

- N° 127194, de 2 do -corrente, comunicando a rejeição 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cãm.ara n° 13, 
de 1990 (n• 3.238/89, na Casa de origem), que acrescenta dis
positivo ao art. 7• da Lei n• 7.492, de 16 de junho de 1986, tipi
ficando conduta delituosa no caso Qe operações em Bolsas de 
Valores. 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos dos 
seguintes projetas: _ ~ , _ _ 

- Projeto de Lei da Câmara n• 72, de 1994 (n• 3.67 4'93, na 
Casa de origem), que designa o perlodo de 20 de abril de 1994 a 
20 de abril de 1995,-como Ano das Comemorações do Sesquicen
tenário do Nascimento do Barão do Rio Branco. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de 1994 (n• 42(1194, 
na Câmar.i dos Deputados), que disciplina os atos praticados na vi
gência das ~edidas Provis6rias n°s 381, de 6 dei dezembro de 
1993; 408, de 6 de janeiro de 1994; 425, de 4 de fevereiro de 
1994; e; 446, de 9 de março de 1994. 

1.2.3 -Parecer 
Referente ã. seguinte matéria: 
Projeto de Resolução n• 103, de 1991, que imifonniza o 

prazo de apresentação de emendas perante as comissões. 
1.2.4- Requerimentos 

- N" 289, de 1994, de autoria do S~Mdor JOio Ç;,i,;~. ,.;_ 
licitando que seja considerado,,como licença autoriZada,,o dia Ia
de abril do corrente ano. Aprovado. 

- N" 290, de 1994, de autoria do Senador José Samey, soli
citando que sejam considerados, como licença autorizada; os dias 
11, 15, 20, 22,28 e 29 de abril de 1994. Aprovado. 

- N' 291, de 1994, de autoria do SenadorOdacir Soares, So
licitando que sejam cóhsiderados, como licença autorizada. os dias-
8,13, 18, 19, 20,22 e 29 de abril do ano em corso. ~provado. . 

1.2.5 -Comunicações da Presidência 
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 

Provisória no 481, de 28 de abril de 1994, que concede abono e&-· 
pecial aos servidores públicos civis e militares da A~stração 
Federal Direta, AutárqUica e Furidacional, e dá outras providên
cias; designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendá
rio para a tramit<l"~ão da matécla. 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 482, de 28" de abril de 1994; que dispÕe sobre o Pro' · 
grama de E_stabilizaçãp _EconôJP.ic.a, o S;~t~~- .~çn,etá,ri,o, N~c.io-.. 
nal, institui a Unidade Real de_ Valor - URV, e dá outras 
providências; designação da Comissão Mista e estabelecimento de 
calendário para a tramiiação da thatéria. · 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 483, de 28 de abril de 1994, que autoriza a contrata
ção de fabricação de papel-moeda, e dá outras providências; desig
naÇão da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para a 
tramitação da matéria. 

1.2.6- Apreciação de matérias 
-Requerimentos n~ 249 a ~87, de 1994, lidos na sessão an-

terior. Aprovados. - -

1.2. 7 - Requerimento 
- N" 292, de 1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda 

e ~tros _ Srs. Senadores, solicitando a realização de Sessão Espe
cial do Senado destinada à bomep.agem póstuma de Ayrton Senna 
da Silva, no dia 5 de maio próximo, após a sessão do Congresso 
Revisor. 

1.2.8- ComuniCaçãõ 
- Do Senador Jaxbas Passarinho, de ausência do País no pe

ríodo de 28 de abril a 2 de maio do corrente ano. 
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EXPEDIENTE 
Centro Grãfico do Senado Federa] 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Gcral do Senado Fedeyal 
AGACIEL DA SILVA MAIA -
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1.2.9- Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Transcrição dos arti

go intitulado "Estudo mostra que fumante passivO tem risco de 
câncer' 1

, publicado na revista de boido da V .t'\SP Viaje Qem. Re
gozijo pela recuperação do Seila_dol' José R.icha e pela decisão de 
S.Exa de abandonar o tabagismç:t. _ _ _ , . __ __ 

SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder -Repasse de 
recursos da União aos Estados e Municípios convertidos em URV 
-Unidade ReaL de Valor. _ 

1.3- ORDEM DO DIA 
RequerimentO ·no 3, de 1994, dO SenadO! Humberto Lucena,_ 

solicita.rido a transcrição, nos-Anais do S~nado Federal, do artigo 
"A Guerra da Fome", publicado no Jornal O_ EStado de S~ Pa~o, 
edição de 8 de janeirO de 199'1. -Aprova-ao--:--

1.3 . .1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
-Requerimento n° 292, de 1994, lido no Expediente da pre

sente sessão. Aprovado. 

1.3.3- Discursos após a O r'dem do Dia 
SENADOR DIRCEU CARNEJRo·c:eonsioerações sobre a 

aliança PSDB/PFL e o Plano de Estabilização ECOnônllca.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Modo de inserção do 

Brasil na economia inteinacíõhál é merecedor de atenção imediata 
da classe política do País. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

- Jmpiesso sõb resp<:Dsabilidade da Mesà do &nadO Federal -

ASSINATURAS 

Semestral ==------- 23,53uRV 

T!f:agem: 1.200 exemplares 

SE]'JADOR HENRIQUE ALMEIDA - Cumprimentando a 
Embrapa, na pCssoa do seu diretor no Amapá, Sr. Raimundo Bra
bo Alves, pelo sucesso das técnicas implementadas na produção 
agrlcola no Estado. 

1.4- ENCERRAMENTO 

. z:_ ATA DA lS" SESSÃO, REALIZADA EM 23 DE 
MARÇO DE 1994 

_3- A'J:'A DA 16" SESSÃO, REALIZADA EM 23 DE 
MARÇO DE 1994 

4:.. ATOS DO PRESIDEN'J:'E 
:N"l~4e195,de 1994. -

5 -ATOS DO DJRETOR-GERAL 
N"' 42 a 47, de 1994. -

6- SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Resenha das __ matérias apreciadas de 1 o a 30 de abril de 

1994. 

7 --ATAS DE COMISSÃO 

8-MESA DIRETORA 

9- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
- _lQ- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN

'J:'ES _. 

Ata da 383 Sessão, em 3 de maio de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 12 HORAS E 19 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN']J!;S 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso Ca.rilargo -- -Albano Franco - Alexandre Costa 
Amir Lando- Carlos De'Carli- Carlos Patrocínio....:. César DiãS ~ 
Chagas Rodrigues - Cid Saboia. de Carvalho - Dario Pereiia -
Dirceu Carneiro- Echlardo Suplicy- Epitácio C3feteira- Esperi
dião Amin - Fernando Henrique Cardoso- Francisco Rollemberg 
- Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira -' Henrique Almeida -
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Iram Saraiva- Jrapuan 

Co~ta Júnior- .Jar"bas Passarinho- João c.a.Jmon.- .loão_França
Jonas P1nheir9-= J_osé Eduardo- José Fo~_ça- Josê Paúlo Bisol
Jósé"ilicbo- Jútahy Magalhães -lévy Dias- Louremberg Nunes 
Rocha- Lourival Baptista ..:.._ Lucídio Portella - :Magno Bacelar -
Márcio Lacerda - Marluce Pinto - Mauricio Corrêa - tvfa.uro Be
nevides - Meira Filho - Ney Maranhão- Odacir SÜare~ - Onofre 
Quinan - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Reginaldo 
Duarte Ronaldo Aragão- Ronan Tito-- V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental!_declaro -~~~ a sessão. 
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Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. _ 

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

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS PRESIDENCIAS 

(•) MENSAGEM N"ll2, DE 1994-CN 
(N" 347194, na origem) 

Altera e complementa a Mensagerm D 0 1.078, 
de 28 de dezembro de 1993. - -

~ublicada em Suplemento a presente edição. 

Restituindo aui6gTafos de projeto de lei sancionado: 
N" 183, de 1994, (D0 345/94, na origeinj,- de 2 do .corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Cãmaran• 14, de 1994 (n' 4.148/93, 
na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir 
como Autarquia o Departamento Nacional de Pr_odução :M:ineral -
DNPM, e dá outras providências. 

N" 184, de 1994, (n° 34{;/94, na origem) dO 2 dO corrente, 
comunicando o recebimento das Mensagens CN n°s 85 a 89, de 
1994, que-,PãiticipãVã.m terMSe-esgOtidQ, S(;ni. deíi6efãÇã0. fma1 do 
Congresso Nacional, o prazo para apreciação das Medi~ag __ provi-
sórias n•s 450, 452 a 455, de 1994. ----- ----

OFÍCfúS 
Ofícios do Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados 

~ 127/94, de 2 do corrente, comunicando a rejeição do 
Substitutivo -do Senado ao Projeto de _Lei da_ Câmara n° 13, de 
1990 (n' 3.238/89, na Casa de Origem), <jlle acrescenta dispositivo 
ao art. 7" da Lei n"7.492, de 16 de junho de 1986, tipificando con
dutadelituosano caso de operações em Bolsas de Valores. 

(Projeto enviadQ à-s_anção em 2-5-94) 

ENCAMINHANDO À REVISÃO DO SENADO FE
DERAL AUTÓGRAFOS DOS SEGU!NrES PROJli:roS: 

PROJETO DE LEl DA CÂMARA N' 72, DE 1994 
{N° 3.674193, na Casa de Origem) -

(De iniciativa do Presidente da Rcptiblica) 

Designa o periodo de 20 de abril de 1994 a 20 de 
abril de 1995 como Ano das Comemorações do Scsqui
centenãrio do Nascimento do Barão do Rio Branco. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica designado o periodo de 20 de abril de 1994 a 20 

de abril de 1995 como Ano das Comemorações do Sesquicentená-
rio do Nascimento do Barão do Rio Branco. _ -

Art. 2° O Poder Executivo planejará. por intermédio do Mi
nistério àas Reiações ExteriOres. os eventos COmemorativos a se
rem realizados no decorrer daquele período. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Mensagem n• 157, de 1993 

Senhores Membros do Ccngresso NaCional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências. acompaDhã.do de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de listado dasReiações 
Exteriores, o texto do_ projeto de lei qu_e ''Desigt:la. 9 perfodo de 20 
de abril de 1994 a 20 de abril de 1995 como Alio das Comemora
ções do Sesquicentenário do Nascimento do Barão do Rio Branco". 

Brasília, 31 de março de 1993. -

EM n• 088/IRBr-MRE 

Brasília, I9 de março de l993. 

__ Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
O dia 20 de abril de 1995 marcará 150 anos do nascimento 

de José Maria_ da Silva_ Paranhos Jtinior, Barão do Rio Branco. O 
patrono da diplomacia brasileira é figurei. Oe mai9r realce na Histó
ria do Brasil. GraçaS ciOs seus esforços incansáveis e à sua sensibi
lidade_ política, legou sempre em tratados ou decisões arbitrais uma 
situação ímpar na América do SuL 

2. O centenário do nascimento do Barão foi objeto de De
creto do Presidente Getúlio Vargas. N.t_tquela oportunidade, foram 
celebrados alguns atos de importância, dentre eles a criação do 
Instituto Rio Branco, nossa academia diplomática, que desde então 
vem funcionando ininterruptamente. Em 1970, o 20 _de_ abril foi 
designado Dia do Diplomata. 

3~Empenhado em comemorar coo.dignamente o sesquicentená
rio de Rio Branco. o Itamaraty vem estudando uma série de eventos -
edições e reedições de obras do Barão e sobre a sua vida; exposiç_êies; o 
reaproveitamento eh sua efigie eni cédulas de dinheiro; e a realização, 
em Brasília. de cooferência de Direrores de Academias Diplarn?tticas. 

4. Para considerar esses projetos e selecionar, com a antece
dênciã desejável, os que deveriam ser executados, pretendo desig
nar comissão composta por fUnC-ionáriàs do Ministério das 
Relações Exteriores e personalidades não vinculadas ao Itamaraty. 

-~S. Preliminarmente, porém, sugeriria a VosSã- EXcelênCia o 
envio de Mensagem à Câmara Federal propondo a designação do 
periodo entre 20 de abril de 1994 e 20 de abril de 1995 como o 
Ano das Comemorações do Sesquicentenário do Nascimento do 
J3arãq dQ Rio Branco.J!:sse gesto asseguraria a participação do Le
gislativo nas comemorações, dando-lhes maior projeção. 

Respeitosamente,_ Fernando Henrique Cardoso, Ministro 
de Estado das Re~aç~s ExteriÇ)Tes 

LEGlSLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPITuLO I 
Do Poder Legislativo 

............... ..., ...... .,. ............. -............................................ -.................... ~---
SEÇÃOVIll 

Do Processo Legislativo 

····························-······-···································"'•····--·········'-···;.;.:...;..... ... - --. 

_____ SUBSEÇ.ÃQID_ 
Das Leis 

Art. 61. A iniciãtivi das teis complementares e ordinári3s 
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, 
do_Senado Federal ou do Congresso NacionaL ao Presidente da 
República, ao Supremo Tnõunal Federal, aos Tribunais Superio
res, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e 
nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1° São de iniciatíva privativa do Presidente da República 
as Ieís que: 

I- fiXem ou modüiquem os efetivos das ForÇas -A.i:r:Uadas; 
n-:.. _disponhani sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na ad

ministração direta e autárquica çu ãUmento de sua remuneração; 
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b) organização administrativa e judiciária, niatéria tn"butária 
e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios; 

c) setvidores públicos da UniãQ e Territórios, seu regime ju
rldico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de ci
vis, reforma e transferência de militares para a inativida.de; 

d) organização do MinistériO Público e da DefeD.soria Pú-

§ 6G A pessoa fisicã. e: o segurado especial mencionados no 
caput deste artigo são obrigados a apresentar ao rnss Declaração 
Anual das Operações de Venda-DA V. 

blica da União; bem como normas gerais para a organização -do Altera dispositivos das Leis n°5 8.212 e 8.213, 
Ministério Público e da Defensaria Pública dos Estados, do Dsitri- de 24 de julho de 1991, e dá outraS providências. 
to Federal e dos Territórios; -- -

e) criação, estruturação e atribuições dOS -'Ministéilos e 6rgã- O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe 
os da administração pública. __ confere o art. 62 da Constib.Iição, adota a seguinte Medida Provi-

§ 2° A ii:iiciátiVâ. popUlar pode ser exercida pela apresenta- sória, com força de lei: 
· ção à Câmar~ dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no Art. 1• Os arts. 12, 25, 28, 37, 68 e 93 da Lei n• 8.212, de 

mínimo, um por cento do eleitorado nacional,_ p.istribuido pelo nie- 24 de julho de 1991, passam a vigoi'ar cOm as seguirites alterações: 
nos por cinco Estados, com não menos de três déçimos por cento 11Art.12 .............. -............. .:,. ____________ ,;,,_.,... ....•....... .....,_._,_ 
dos eleitores de cada um deles. -

···~~ .. -·····~···· ... ····--.... ~ ... -. - .... --········-·-········_é···--·~--~-··----·-
··--~····._. ...................... .,. ... ,..__~~-------····-··· ... ··············~··---

(À Comissão de Educação.) ._ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 38, DE 1994 
. (N" 420!9.4, na C§mara dos Deputados) 

' : _ ~ :I;>~~Piiúa os atos praticados na ·vigência das 
Medidas Provisórias D

011 381, de 6 de dezembro de 
1993, 408, de 6 de janeiro de 1994, 425, de 4 de feve. 
reiro de 1994 e 446, de 9 de março de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: ___ __ 
Art. 1 o Consideram-se válidos, para todos os efeitos legais, os 

atos pmticados pelo Poder fu.ecutivO durante a vigência das ~das 
Provisõria.s n"" 381, de 6 de dezembro de 1993,--408, de 6 de janeiro 
de 1994,425 de 4de fevereiro de l994e 4<16 de 9 de março de 1994. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em_cont:ráiio. 

LEGlSLAÇÃO CTT ADA 

Medida Provisória n• 381, de 6 de dezembro de 1993 

Altera dispositivoS das Leis na~ s.212 e 8.213, 
de 24 de julho ~de 1991, e, dá outras providências. 

O Presidente da República. no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 62 da Constituição? adota a seguinte Medida Provi
sória, com força de lei: 

Art. 1• Os arts. 12, 25, 28, 37, 68 e 93 da Lei n• 8.212, de 
24 de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

11
Art.l2. ·········~···--···-·-···-.. ·~······ ... -·--·--·········--·· 

§ 3• O INSS instituirá cartéita de Identificação e Contn'bui
ção para fms de inscrição e comprovação da qualidade do segura
do especial de que trata o inciso VD deste artigo. 

§ 4° A inscrição do segurado especial e sua renovação 
anual, nos termos do Regulamento, constituem condições indis
pensáveis à habilitação aos benefíciOS de q~e trata a Lei n° 8.213, 
de 24 de julho de 1991." 

"Art.25 ............. ·-·····-············-·····~-·-·-····-·······-····· 

m - 0,2% da receita bruta proveniente da comercialização 
da produção do segurado especial para o custeio do salário mater
nidade da segurada especiaL 

··············-·-···.....----·····--~---·---······-----··.o;--······-··········-·-· 
§ ~· O INSS instituirá Carteira de Identificação e Conti:t'bui

çãõ paia fmS de inscrição e comProvação da quaiidade do segura
do especial de que trata o iilciso vn deste artigo. 

§ 4° A inscrição do segurado especial e sua renovação 
anual, nos termos do Regulamento, constituem condições indis
pensáveis à habilitação aos beneficies de_ que trata ;:t_Le_i n° 8.213, 
de 24 de julho de 1991." 

····································-·····--····~-.---·····-···········-··········-····· 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 425, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1994 

Altera dispositivos das Leis n•' 8.212 e 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. 

· 6Preskfei,te da República, no uso da atribuiçãQ que lhe confere 
o art. 62 da Cmstituição. adota a seguinte Provisória, com fmça de lei: 

Art. 1• OS arts. 12, 25, 28, 37, 68 e 93 da Lei n• 8.212, de 
24 de jullio de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

11
Art.12 .............. ·-············-········ .. ····················•····•· .. ·········-·· 

§ 3° O INSS instituirá Carteira de Identificeção e Contribui
ção para fms de inscrição e comprovação da qualidade do segura
do especial de que trata o inciso vn deste artigo. 

§ 4° A inscriÇão do segurado especial e sua renovação 
anual. nos termos do Regulamento, constituem condições indis
pensáveis à habilitação aOS beneficies de que trata a Lei n° 8.213, 
de 24 de julho de 1991." · 

"Art.2S ................. ~······..--· .. ······-··.,.·-···-·-··-·---············· 

m - 0,2% da receita bruta proveniente da comercialização 
eh! produção do segurado especial para o custeio do salário mater
nl'&ulé dá ·segurada especial. . - "' ,-' - - . 
•••••••••••••• .. -•--••••••••-•••••-••~-----•••--••••••n-•••••-•--•"'!•-··--• 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 446, DE 9 DE MARÇO DE 1994 

Altera dispositivos das Leis n•' 8-212 e 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe 
conferE} o art. 62 da CQD.stiJuição, adota a seguinte Medida Proviw 
s6ria, com força de lei.: -· · 

_ Art. 1• Os arts. 12, 25, 28, 37, 68 e 93 da Lei n• 8.212, de 
24 de julho de 1991, pasSam a Vi& orar com as seguintes alterações: 

'
1
Art.12 .................... --~·-··---··--···-·-·----··-·-····· 
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§ 3° O INSS instituirá Cãrteira de Identificação e Contnbui
ção para Íms de inscrição e cOmprovação da qualidade do segura
do especial de que trata o inciso VII deste artigo. 

§ 40 A inscrição- do ·segurado especial e sua renovação 
anual, nos termos do Regulamento, constituem condições, indis
pensáveis à habilitação aoS benefícios de que trata a Lei n° 8.213, 
de 24 de julho de 1991." 

''Art.25 ...................... ----·-·············-··-····~;...:---· -··--

m - 0,2% da receita bruta proveniente da comercialização 
da produção do segurado especial para o custeio do salário mater
nidade da segurada especial. 

§ 6° A pessoa fisica e o segurado especial mencionados no 
caput deste artigo São obrigados a apresentar ao INSS DeClaração 
Anual das Operações de Venda- DAV, na forma a ser defmida 
pelo Instituto com antecedência mínima de 120 dias em relação à 
data de entrega. 
••••••••••••••.--·~·---·---·-~··-·•-•U-- •••-•on.-••••••-•••••• 

(À Comissão de Corutituição, Justiço e Cidadania.) 
PARECER N" 110, DE 1994 

Da Conússão Diretora, sobre o Projeto de Reso .. 
Iução do Senado n' 103, de 1991, que unifonnlza o prazo 
de apresentação de emendas perante as conú.ssõt!s.. 

Relator: Senador Nabor" Júnior' 
I- Relatório 

Encontra-se sob exame da Comissão Diretora o Projeto 
de Resolução do Senado Federal n° 103, de 1991, que visa a li
mitar a possibilidade de apresentação de emendas perante as 
comissões. _ 

A alteração, de natureza restritiva, tem por escopo faciliiar a 
tramitação das proposições no âmbito dos órgãos es~iãlizad_os
da Casa, mediante o disciplin.at:nento das oportuniddes para a apre
sentação das emendas. Tal modificação, segundo o_Autor do pro
jeto, permitiria eVitar ·que emendas apresentadas momentOs antes 
da apreciação da matéria viessem a prejudicar o trabalho legislati-
vo nas comissões. -

O projeto em tela recebeu, no âmbito da Coniíssãó de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, parecer da lavra do eminente Senador 
Jutahy Maga]hães, o qual considerou a matéria adequada à ordem 
constitucional e jurldica, aléni de implicar aperfeiçoamento da tra,;. 
mitação legislativa nas comissões. 

O citado Relator opinou pela aprovação 'da iniciativa, não 
obstante haja oferecido emenda ao projeto, a qual estende à hipó
tese prevista no inciso I do arL 122 do Regimento Interno os pra
zos referentes ao inciso 1I do mesmo arL 122, estabelecidos em 
seu § 1° Isto significa que, nas comiss:ões, o prazo pata ápresenta
ção de emendas será único, atingindo tanto os senadores que são 
membros da comissão, como aqueles que não o são. 

A emenda oferecida no âmbito da Comissão -de Constitui
ção, Justiça e Cidadania deixa de considerar a revogação proposta 
pelo projeto, referente -a dispositivos do Regimento Interno (iliciso 
I do art. 122, inciso I do arL 124, e o art. 232), dá nova redação do 
art 1° e mantêm o acréscimo consubstanciado na norma do § 3° do 
projeto. 

ll- Dos Aspectos Jurídicos e do Mérito 
Em essência, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada

nia, mediante a emenda oferecida, estendeu aos parlamentares que 
pertencem a órgão especializado os mesmos prazos que são desti
nados aos demais senadores. Excepciona, apenas para o relator, a 
possibilidade de que sejam apresentadas emendas, até o encerra-
mento da discussão na comissão. · -- · 

A. Plodificação proposta pelo Autor do projeto, que suprime 
artigos do Regimento Interno já citados anteriormente, restringe o 
direito dos parlamentares de apresentar emendas e, por este moti
vo, a alteração pretendida não prosperou no âmbito da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Tal restrição significaria que 
os parlamentares, membros de comissão, estariam impedidos de 
reapresentar emendas, não rejeitadas por unanimidade no órgão 
técnic_o. Haveria, portanto, limitação sensível aa participação do 
parlamentar nessa fase do processo legislativo. -

De outra parte, coovém suprimir, haja vista o princípio da 
oportunidade, o§ 7° do art. 133 do Regimento Interno. que diz: 

As emendas com parecer contrário das comis
sões serão submetidas ao Plenário, desde que a deci
são do órgão técnico não alcance unanimidade de 
votos, devendo esta circunstância constar expressa .. 
mente do parecer. 

Ora, seria desnec_essária a norma transcrita, de vez que: 
_ a),s.omen_te QS membios cbi. comissão poderiam apresentar 

emendas, depois de esgotado O-prazo estabelecido no§ 1° do art. 
122, de acordo com a redação dada pelo projeto e pela emenda da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; 

b) mantido o atual entendimento do aludido § 7', todas as 
emendas com parecer contrário deveriam ser submetidas ao Plená
rio, o que, salvo melhor juizo, tOmaria inócua a alteração consubs
tanciada na iniciativa sob axame. 

Obviamente, se todas as emendas com parecer contrário de
vem ser enviadas, não há motivo para permitir que somente os 
me.i:nbros da comissão possam renovar a apresentação de emendas, 
nõs-tetmós do art. 232 do Regimento Interno. 

ID-CONCLUSÃO 
-Diante das evidências apresen~das e de acordo_ com os: ar

gumentos formulados pela Comissão de Constituição, JuStiça e Ci
dadania, é conveniente man_ter ~ emenda oferecida :g.o bojo do 
parecer emitido pelo referido órgão técnico, bem assinl suprimir o 
§ 7' do art. 133. 

O ·presente parecer é, poriarito, faVoiável ã aprovação do Projeto 
de Resolução n' 103, de 1991, com a emenda da Comissão de Consti
tuição, Jústiça e Cidadania e mais a seguinte emenda desta Relatoria: 

EMENDA N" 2- CD IR 

Dê-se ao art. 4° do projeto a seguinte r~çãq: 
"Art. 4° Revogam-se as ·disposições em contrário~ especial

mente o §7'doart 133 do Regimento Interno do Senado Federal" 
Sala das Con;iissõcs, 26·de_aQril de 1994.- Humberto Lu

cena, Presidente,- Nabor Júnior', Relator- Chagas Rodrigues
Carlos Patrocínio. 

O SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lida pelo Sr. 1 o Secretário 

É lido e aprovado o segtiiD:fu 

REQUERIMENTO N' 289, DE 1994 

Senhor Presidente. 
Nos termos:·do art. 13, § 1°. do Regimento Interno desta 

Casa Legislativa, venho requerer licença autorizada junto ao Sena
do Federal com relação aos trabalhos do dia 12 de abril do corren
te ano, em razão de encontrar-me, naquela data, em meu Estado
EsPírito Santo-, atendendo a assuntos político-partidários. 

Aproveito a oportunidade para reafirmar a expressão de mi
nha alta estima e superior consideraÇão. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1994.- Senador João Calmon. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .c 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' 290, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos_ do art. 13, § 1° do Regimento Interno do Sena

do Federal, requeiro que sejam considerados como licença autori
zada os dias 11, 15, 20, 22, 28 e 29 do corrente, quando estarei 
afastado dos trabalhos da casa, a fim de atender compromissos po
lítico-partidários. 

Saladas Sessões, 27 de abril de 1994.- Senador JoséSarnçy._·. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, fiCa conc_edida a licença solicitada.__ · 1 

Sobre a DJW1, requerimento que sem lido pelo Sr. I' Seirétário. 

É lido e aprovado o segujn~e 

REQUERIMENTO N' 291, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 1° do Regí:mélitOinter_no · 
do. Sepaqo Fecpal, ~ejam c~sic;leradas co~o lice~.ça 'aút~da
minhas ausências nos dias 8, 15, IS, 19, 20, 22, e 29 de abril do 
corrente ano, tendo em vista_encontrar-me tratando de ass'ui:ttos ~dO" 
interesse do Estado de Rondônia e do PFL. . . , ,,, , ·' • , 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1994. - s·en<i.dor Odacir 
Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, fiCa cOOcedida a licença solicitada. 

O Senhor Presidente da República editou a Medida Prbvisó_.. 1 

rian° 481. de 28 de abril de 1994, quecoocOOe abono espe"cial aos 
servidores públicOs- ciVis C.-inilitares da Admiiústração Federal Di· 
reta, autárquica e fundacional, e dá outras providências~ · 

De acordo-com as-indica.Çôes das Lideranças, e nOs termos 
dos §§ 4° e 5 do art. 2° da Resolução n° l/89·CN, fica assim· consi.. 
tituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a màtêria: 

SENADÓRES .,~, 

Titulares Suplentes 
. ':·, 

PMDB 

I. Cid Sàbóia de Carvalho I. Wilson Martins ' , 

2. Gerson Camata 2. João Calmon 

PFL 

3. Júlio Campos 3. Carlos Patrocínio-

PPR 

4. Epitácio Cafeteira 4. Affóriso Carnargo 

PSDB 

5. Dirceu Carneiro"- ·· 5. Teótlinio Vilela Filho 

PT 

6. Eduardo Suplicy 

PMN 
7. FranciscO Rollemberg 

Titulares 

I. Tourinbo Dantas 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO . 

1. Ciro Nogueira 

•i I 

-2. Fernando Diniz 

3. Pedro Pavão 

4. Denis Schwartz 

5. Raul Belém 

ô. Amaury M~Uer 

· 7. José Carlos 'sabÓia 

PMDB 
2. Mauri Sérgio" 

PPR 
3. Jair Bolsonaro 

PSDB 
4. Djenal Gonçalves 

PP 
5. Benedito Domiítgos 

PDT 
, 6.Carl~s Alberto 6unpista 

PSB 
· · · · ?.'Álvaro Ribeiró · 

D.e acordo com, a; R~io)ução'no J •. ~ l989~~~~ fi~â E?stãbe. 
leci,do o_ seguinte calendário para_a tramitação da m.at.éria: 

Diá 3-5-94- Designação da Coinissão Mista; · 
Dia 4:5.94 -lnstalàçãó da Conussão ·Mista:; · 
Até 4·5-94 - Prazo para recebimento de emendas. PraZO~ 

para a Comissão M.sta emitir o parecer-sobre a admisSibilidade; 
Até 14-5-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 28·5-94- Prázo·ncl Congre.sso Nacional. 

O SR.· PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) "- O Senhor 
Presidente da República edi(ou a Medida Provisória n• '182; de 28 
de abril de 1994, que disJ'Õ!' sobre' o Programa ~e Estabilização 
Econômica, o sistema monetário nacional, institui ·a ·Unidade Real 
de Valor- URV, e dá outras provitlências. . 

De acordo coíri as' :ii:l.dicã.ções das LideranÇas; e nos termos 
dOs §§ 4n e 5 do art. ~ da ReSoiUÇOO n° l/89·CN. fica assim cons
tituída a Colilissão'Mista-fucunibida de em.iili'p-aieêer sobre a m'a.
téria: 

Titulares·'·'·· 

L RonanTito 
2 José Fogaça 

3. Odacir Soaies·· · 

4. Esperidião A.i:rU.D. · 

5. José Rich3' · ' -

6. Aureo 'Mello · 

7. Magno Bacelar 

Titulares 

Í. JO~é Jo.ti~ , . ' ' 

2. Neuto de Conto-

SENADORES 

Suplentes 
;,PMDB'' ·: 

PFL 

I. Gilberto Mirancl'! . , 
2. César Dias 

3. João Rocha 
PPR 

, , 4. Lev:Y biâS · -
P.SDB 

5. Mário Covas 
PRN 

6. Ney Maianbão 
PDT 

7. Júnia Marise' 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

, i.:M~ric.ío qJ.i~to .• 
PMDB 

2 Luis Robertp Ponte 
PPR 

3. MarcelinO ROmano Machado 3. Aécio de Borba 
PSDB. 

4. José Aml>al 

5. Raul Belém 

4. Jackson Pereira 
PP 

5. Benedito Domingos 
PDT 

6. Mãrcia Cibilis Viana ô. Carlos Alberto Campista 
PCdoB 

7. Aldo Rebelo 7. Sérgio Miranda 
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De acordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: -

Dia 3-5-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 4-5-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 4-5-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 14-5-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 28-5-94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a MEDIDA PROVISÓRIA N• 
483, de 28 de abril de 1994, que autoriza a contratação de fabrica
ção de papel-moeda, e dá outras providências. 

De acordo com' as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 56 do art .. 2.• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissãd Mista incUmbida de emitir parecei' sobre a ma-
téria: - · ' · - · · · 

Titulares 

!. Amir Lando 
2. ·Aluízio Bezetra 

3.,Ale~lll\dee Costa 

. 4. Carlos DeCarli 

.s. Mauricio cor(êa 

6. João França 

7. Jonas Pinheiro 

-SENADORES 

Suplentes 
'PMDB' 

!. Márcio Lacerda . 
2. Wilscn Martins 

PFL 
3.Jônice Tristão 

PPR 
4. L<>vy Dias . 

PSDB _ 
5. Fernando Henrique Cardoso 

PP 
6. Meira Filho 

·PTB 
7. José Eduardo Vieira 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

I. José Múcio Monteiro I. Waldir Guerra 

2. Geddel Vieira Lima 

3- Basilio Vil)ani 

4. Vitorio Medioli 

5. Raul Belém 

6. Carrion Júnior 

PMDB 
2. José Belat.o 

PPR 
3. Paulo Mourão 

PSDB 
4. Aparicio Carvalho 

PP 
5. Benedito Doiningos 

PDT 
6. Max Rosenmann 

PSD 
7. Paulo de Almeida 7. Edi Siliprandi 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: · 

Dia- 3-5-94- Designação-da Comissão Mista; 
Dia- 4-5-94- Instalação da Comissão Mista; _ 
Até 4-5-94- Prazo para recebimento de emendas. 
Prazo para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a ad-

missibilidade; 
Até 14-5-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 28-5-94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em sessão 
anterior foram lidos os Requerimentos n~ 249 a 287, de 1994, dos 
Senadores César Dias, Jarbas Passarinho, Epitácio Cafeteira, Lucí
dio Portella, Iram Saraiva, Magno Bacelar, Lourival Baptista, Lou-

remberg Nunes Rocha, Jutaby Magalhães, Júnia Marise, Dirceu 
Cameiro, Ruy Bacelar, José Eduardo, Márcio Lacerda, Lavoisier 
Maia, Júlio Campos, Raimundo Lira, João França, Ney Maranhão, 
Nelson Wedekin, Henrique Almeida, Ganbaldi Alves Filho, Teo
tônio Vilela Filho, Espericlião Amin, Fernando Henrique Cardoso, 
Hydekel Freitas, José Fogaça, Aureo Mello, Jônice Tristão, João 
Rocha, Maurício Corrêa, Dario Pereira,- Racbid Saldanha Derzi, 
Meira Filho, Ronan Tito e José Eduardo, solicitando, nos termos 
do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, licença para se ausentarem 
dos trabalhos da Casa, nos períodos que mencionam. 

Os requerimentos deixaram de ser votados, naquela oportu
nidade, por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento n° 249, de 1994, do Senador 
César Dias. 

Os Srs. Senadores que o aproVam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 250, de 1994, do Senador 

Jarbas Passarinho. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 2S 1, _de 1994,_ do Senador 

Epitácio Cafeteira. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer st'm-· 

lados. (Pausa.) 
· ·Aprovado. 

Em votação o Requerimento n° 252, de 1994, do Senador 
Lucídio Porte lia. 

Os Srs. Senadol-es que o aprovam queiram permanecer sen
tados.(Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação _o_ Requerimento n° 253, de 1994, do Senador · 

Iram Saraiva. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 254, de 1994, do Senador 

Magno Bacelar. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Ein votação o Requerimento n° 255,_de 1994, do Senador 

Lonrival Baptista. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 256, de 1994, do Senador 

Louremberg Nunes Rocha. 
Os Srs. SetiadOres que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 257. de 1994, do Senador 

Jutaby Magalhães. 
Os Srs. Seil.adores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 258, de 1994, da Senadora 

Júnia Marise. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado~ 
Em votação o Requerimento n• 259, de 1994, do Senador 

Dirceu Carneiro. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requeri.niento n° 260, de 1994, do Senador 

Ruy Bacelar. -· . . _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queitã.iri-petmanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n' 261, de I !r94, do Senador 

José Eduardo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneC-ei' sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o ReqUerimento n° 262, de 1994, do Senador 

Márcio Lacerda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n' 263, de 1994; do Senador 

Lavoisier Maia. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer sen

tados. _(Pausa.) 
Aprovado. . . _ . _ . _ 
Em votação o Requerimento n' 264, de 1994, do Senador 

Júlio Campos. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 265, de 1994, do Senador 

Raini.Undo Lira. - - --
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento D0 266, de 1994, do Senador 

JoãO Ff.mça. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permariocer sen-

tados. (Pausa.) ··--
Aprovado. . 
Em votação o Requerimento n' 267, de 1994,-do Senador 

Ney Maranhão. 
Os Srs. Senadores que o apiovam queiràm perinâhéCet- sen.::-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 268, de 1994, do Senador 

Nelson Wedekin. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram petiliãffêCer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 269, de 1994, do Senador 

Henrique Almeida. 
, Os Srs. Senadores. que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 270, de 1994, do Senador 

Ganbaldi Alves Filho. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 271, de 1994, do Senador 

Teotônio Vilela Filho. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em VOtação o~ Requerimento n° 272, de 1994, do Senador 
Esperidião Am.fu:- _ _ __ 

Os Srs. Senadqres que o aprovam queiram PermaneCer sen
tados. (Pausa.) 

.Apr~:>Vado. _ _ _ 
--Em-votação-o Requerimento n° 213,- de 1994. do-SenadOr-

Fernando Henrique Car4qso. o _ _ _ _ __ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peinianecer sen
ta<los. (Pausa.) 

_ c Apt0v~do. . . _ 
Em votação o Requerimento nó 27 4, de 1994, do Senador 

Hydekel Freitas. . .· .. 
_,..,,_ .9~ Srs. SenadoreS que o aprovãni queiram-permanecer sen

tados. (Pausa.) 
. .. __ Aprovado. . .. . 

Em votação o Requerimento D0 '2:75, de 1994, do Senador 
J osê Fogaça. 

Os Srs. Senadores que -o apfovam queiram peTinanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento rio 276, de 1994, do Senador 

Aureo Mcllo. 
Os Srs."Sena.dores que O aprovam {rueirã.m ·permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. -- -_ 
Em votação o Requerimento n° 277, de 1994, do Senador 

Jônice Tristão. 
~ -,---_- 0!;: Srs._Senadores q~~ o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. ~ 
Em votação o Requerimento n° 278, de 1994, do S'el:tador 

João Rocha. 
OS.Srs. Seiiãdores que o aprovam queiram perm.imecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 279, -de 1994, do Senador 

Maurício Corrêa. 
Os Srs. Senãdores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) · 
Aprovado. 

=Em_votação o RequerimentO-no 280, de 1994, do Senador 
Dario Pereira. - - -

OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ 
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requeriri:J.ento n° 281, de 1994; do Senador 

Rachid Saldanha Derzi. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação O RequerimentO n° 282, de 1994, do Senador 

MeiraFt.l.ho. 
oS Srs~ senadOres que o aprovam queiram permane~r sen

tados. (Pausa.) . 
Aprovado. 

-Em votação o Requerimento _n° 283, de 1994, do Senador 
Ronan Tito. 

Os Srs. Senadores que_o aprovam queirani permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em Votação O Requerimento n° 284,-de 1994, do Senador 

Esperidião Amin. 
OS Srs. Senadores que o aprovarp. queiram _permanecer s~n- _ 

tactos, (Pausa.) · · · ·· · -
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Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 285, de 1994~ do Senador 

Júlio Campos. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votaçãO O~ Requerimento no 280, de 1994, do Senador 

Josê Eduardo. 
Os Srs. Senadores que _o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requeriniento i:t0 287, de_~ 994, _ 4o _ Senad9r 

Jarbas Passarinho. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) ~~~~- __ -----~- __ 
Aprovado. 
Aprovados os requerimentos, fiCam Coi:ú:edidas as licenças 

solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
requerimentoqueserálidopeloSr.l0 SecretáriO. - --

É lido o seguinte 

REQUERJMENTO N" 292, 1994 

Nos termos do art. 199 do Regimento Interno, requeremos a 
realização de Sessão Especial do Senado, destinada à Homenagem 
Póstuma de Ayrton Senna da Silva, no dia S-5 após sessão do 
Congresso Revis_or 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1994. - Senador Gilberto 
Miranda Batista, Alexandre Costa, Valmir Campelo~ César 
Dias, Francisco Rolemberg, Mauro Benevides, João França. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento lido será submetido à deliberação do Plenário apÓs a Ordem 
do I;ia, nos termos do art. 255, I, b, do Regimento Interno. 

tário. 
Sobre a mesa, comunicação que será lido pelo Sr. l 0 Becre-

É lida a seguinte 

Senhor PreSidente, 

-- - - - - - -- -

Tenho a honra de comunicar a V. EXa que me ausentarei dos 
trabalhos da Casa. em viagein a Lisboa, no período de 28 de abril 
a 2 de maio do corrente, atendendo a convite do Primeiro-Mfuistro 
de Portugal para participar do Oitavo Lisbon Meeting. 

Atenciosamente, Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A comunica, 
ção lida vai à publicação. ~ ~~ ~ 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre Se-
nador Lourival Bap~sta. -- -

O SR. LOURJV AL BAPTlSTA (PFL- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, retornando de Aracaju de avião, há-poucos dias, li 
uma revista de bordo, onde me deparei com um artigo que consi
dero possa ser do interesse de todas as pessoas que fazem longas 
viagens aéreas e, ~ UPJ. modo geral, pela mesma razão, das pes-
soas que ficam muito tempO em recintos fechados, como nós, 
quando trabalhamos neste plenário. 

Trata-se de _uma pesquisa, Sr. Presidente, realizada pela 
Universidade do Sul da Flórida, em Tampa, na qi.Jal os pesquisa
dores concluíram que o risco de uma pessoa que nunca fumou em 
adquirir câncer de pulmão dobra se ela conviver no mesmo am
biente com outra que fuma. 

Esse relatório, publicado pelo Instituto Nacional do Câncer, 
atesta, categoricamente: 

Às desC-obertas sugê!em que a exposição piÔlon
gada à fumaça de tabaco existente no ambiente aumenta 

--~!iscõ_de c_~cCr em_lid:~~itos que nunca}umaram:·· 

O referido artigo é bastante elucidativo e -sucfuto e- peço a 
sua transcrição junto-áó nieu pfonui:iciãinentõ. -- ~ -

É-lanientável que as pessoas (pJe não fumam e convivem 
com fumantes tenham risco duas vezes maior de contrair câncer de 
p;;linão, uma daS pioies e mais dolorosas doenças que se conhece. 

Insisto em fazer este registro, Sr. Presidente, para mais uma 
vez alertar as pessoas que convivem com fumantes em ambientes 
fechados, mesmo eventualmente, para o risco que correm, pois o 

- cigarro. além de causar danq a pessoa que fuma, também polui 
todo o ambiente, prejudicando, dessa forma, a todos os que convi
vem num mesmo espaço. 

Sr. Presidente, antes de encerrar este breve registro, quero 
manüestar o meu grande contentamento pela recuperação de nosso 
prezado colega, o nobre Senador José Richa, meu velho amigo, a 
quem muito estimo e pof quem tenho grande admiração, que re
centemente foi acometido de uma ameaça de embolia pulmonar e, 
graças a Deus, já está em franco processo de melhoria do seu esta
do de saúde, totalmente fora de perigo e restabelecido. 

Pelo que fui informado por um colega, também médico, o 
eminente Senador- que, como sabemos, era um fumante invetera~ 
do - teria deixado de fumar após esse embaraço, estando com 
mais de 20 dias de abstinência. 

Fico feliz com essa notícia, pois nós, os médicos, sabemos, 
como verdade cristalina, que o fumo também contribui para o sur
gimento do problema que acometeu o Senador José Richa, produ
zindo vasoespasmo, aumentando a coagulabilidade do sangue e 
diminuindo a taxa de oxigenação sangüínea, o que compromete 
seriamente a circulação em geral. 

Faço votos de que o nobre Senador José Richa seja bem su
cedido ao transformar esse período de abstinência do cigarro em 
um fato ãOSOlutamerite-defmitivo, porque nós~-no Seriado, o Brasil 
e o Paraná muito precisamos dele, político de grande envergadura 
e brasileiro-exemplar. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex•um aparte? 

O SR. LOúRIVAL BAPTISTA- Comprazer, eminente 
Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão --Senador Lourival Baptista, estava 
no meu gabinete quando comecei a ouvir V. Ex• falando a respeito 
desse problema -que tanto combate, o fumo. Desejo incluir no seu 
pronunciamento uma_ definição de Henrique Pongetti, aquele gran
de jomalista que esc!evia na revísta Maochete, fumante invetera
do~ o qual dizia não ter -condições de evitar o vício, leD:do monido 
de enl!Strílã: ''Cigario: um rolo de papel, uma brasa na ponta e um 
imbecil chupando." Isso significa, nobre Senador, que o cigarro 
faz mal ã saúde e as pessoas continuam fumando, mesmo sabendo 
disso. Desse modo, trago essa lembrança de Henrique Pongetti, 
que, embora não tivesse conseguido deixar de fumar, alertou aos 
fumantes sobre o maleficios que -o cigaiTo traz à Saúde. MUito oh::. 
ri gado a V. Ex a. 

O SR. LOURJV AL BAPTISTA - Muito grato a V. Ex', 
eminente Senador Ney Maranhão. Em nosso pronunciamento será 
inserida a valiosa colaboração que V. Ex• presta em benefício da 
saúde daqueles que desejam tê-la. 

Muito grato a V. Exa, eminecte Senador Ney Maranhão. 



2078 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IÍ) Maiodei994 

Sr. Presidente, manifesto mais uma Vez o meu contenta
mento pela admissão de mais um sócio ilustre na legiíio dos não
fumantes, reiterando a minha convicção de que estamos no 
caminho certo ao combatermos o tabagismo, hábito absolutamente 
pernicioso à saúde da população e à felicidade das pessoas. 

Alegria maior teremos quando virmos o nobre Senador José 
Richa aqui em nosso meio, vendendo saúde, alegre e feliz, mas 
sem o cigarro, dizendo: '' Cigarro, nunca mais!" 

Finalizando, Sr. Presidente, passo a ler nota publicada na 
Coluna do Estadão, de Cristina Lôbo, com Agência Estado, do 
jornal O Estado de S. Paulo, edição de 30 de abril, sãbado, com o 
titulo de ''Volta11

, nos seguintes termos: 

Já recuperado da doença respiratória que o levou 
para o INCOR, em São Paulo, José Richa reapareceu 
ontem, em Curitiba, na foonalização da coligação do 
PSDB comoPDTdeJaime Lemer. 

Mais magro e disposto, inform.oú-oõ- 'Segredo da 
boa saúde: ''Deixei de fumar, depois de completar 50 
anos com o cigarro." 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVALBAPTISTA: EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

O Estado de S. Paulo 
Sãbado, 30 de abril de 1994 

COLUNA DO ESTADÃO 

Cristiana Lôbo, com Agência Estado 

Volta 

Já recuperado da_ doença respiratória-que o levou para o ln
cor, em São Paulo, Josê Richa reapareceu ontem, em Curitiba, na 
formalização da coligação do PSDB com o PDT de Jaime Lemer. 

Mais magro e_ disposto, informou o segreao- da boa saúde: 
"Deixei de fumar, depois de coinpletar 50 anos com o éig&rio". 

ESTUDO MQSTRA_QUE FUMANI'E PASSIVO 
1EM RISCO DE CÂNCER 

O risco de se desenvolver câncer de pulmão dobra se uma 
pessoa que nunca fumou conviver com outra que furila. A conclu
são consta de um estudo realizado pela Universidade do Sul da 
Flórida, em Tampa. "As descobertas sugerem que a exposição pro
longada à fumaça do tabaco existente no ambiente aumenta o risco 
de câncer em adultos que nunca fumaram" alertou a médica Heat
her Stocwell, em relatório publicado_ pelo Instituto Nacional do 
Câncer. 

"Nosso conhecimento atual dos riscos decorrentes da expo;. 
sição à fumaça ambiental do tabaco justifica -plenamente conside
rarmos indefensável que os adultos, homens e mulheres, 
continuem expostos a esse perigo, é impensável que as crianças 
sejam submetidas a essa exposição afirmou David Bums, do Cen
tro de Medicina da Universidade da Calif6mia em San DiegO. 

Segundo Bums, é preciso estabelecer políticas pliblicas que 
reflitam adequadamente esse conhecimento científicO. "Seria uma 
tragêdia de saúde pública se dentro de vinte anos formos obriga
dos a pagar os custos, em vidas humanas e sofrimento, de nosso 
fracasso em agir baseados em certeza científica" disse Bums. 

Um novo estudo? que envolveu 210 mulheres da Flórida vi
timas de câncer de pulmão, embora nunca tenham fumando, cons
tatou que o risco-de desenvolver a doença dobrou para aquelas que 
revelaram estar expostas à fumaça em casa durante quarenta ou 
l:Ilais "anos-fumo" na idade adulta ou 22 ou nlais 1 'anOS-fuiito" na 
infância ou adolescência. Um "ano-fumo" foi deímido como_ a 

soma do temp:> de exposição à fumaça de cigarro de cada fumante 
existente na casa.'' 

O SR- NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, peço apalavra 
como Líder. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, na forma regimental. 

O SR- NEY MARANHÃO (PRN :_ PE. Colno Llder. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr "se Srs. Senadores, 
o Congresso Nacional tem sido alvo das mais contundentes criti-
cas sobre-o seu comportamento como instituição. · 

Lamentavelmente, temos de admitir que a Instituição tem 
sido lenta na apreciação dos temas submetidos à sua deliberação. 
No caso da Revisão ConStitucional, condição necessária e sufi
ciente para recolocarmos o País na rota do_ desenvolvimento e do 
bem-estar social, houve capitulação dã inaioria diante de uma rili
noria aguerrida e representante das corporações do atraso. 

Não obstante os desvios de alguns _de :sçus_zypresentan~,s. o 
Congresso Nacional tem sido o sustentáculo da democracia braSi
leira. Mesmo com os seus erros e acertos, o .Congresso Nacional 
tem sabido interpretar os anseios da nacionalidade e não faltará 
com as suas decisQes para promover as mundanças necessáriaS à 
modernização do País, ao equih'brio e à justiça social. Por isso, 
ocupo a tribuna do Senado Federal a fim de chamar a atenção do 
Senhor Presidente da República e do Ministro da Fazenda, Rubens 
Ricupero, para a justa reivindicação dos Prefeitos, Governadores e 
demais representantes de entes públicos, relativa à correção pela 
URV, dos repasses dos Fundos de Particlpaçito dos Estados e Mu-
nicipiOs e outros. -

Sr. presidente, Srs. Senadores, a postulação dos Prefeitos é 
co:rreta a justa. Com uma inflação no patamar de 45% ao mês, ne
nhuma atividade ou negócio se agGentará de pé, caso não receba o 
mesmo tratamentO_ que receberam os preços e os salários. 

- ·Portanto, o plano de estalização do Governo, que prevê a 
adoçãó da URV para quase todos os contratos, deixou de forao ós 
seus compromissos para com os Estados e Municípios. -

A sistemática em vigor para as tranSferências de recursos 
para Estados e Municípios estã disciplinada pela Medida Provisó' 
ria n• 465, de 30 de março de 1994, que prevê uma atualização dó 
valor pelo quociente entre o valor observado no mês imediatai:neú.! 
te anterior e o valor observado no mês de abril de 11193, do Índice 
Geral de Preços - Dispoml>ilidade Interna, da Fundação Getúlio 
Vargas. 

Assím, com 45% de inflação ao mês, a sistemática de corre
çiJQ dos recursos a ~erem transferidos levará à falência, dentro de 
dois ou três meses, quase todas as Prefeituras brasileiras, já que 
elas dependem quase que exclusivamente dessas transferências. 

E o que é pior, Sr. Presidente, ~ que essas Prefeituras não 
poderão pagar oS salãriosdos seus servidores corrigidos pela URV 
jã que, pela sistemática adotada pelo Executivo e com a inflação 
de 45% ao mês, os seus recursos estarão !eduzidos a menos da me
tade. 

A questão é meramente fuianceira; sem rienb.uma conotação 
política. A urgente correção dessa situação esdrúxula é dever de 
bom senso das autoridades constituídas, sob pena de completa fa
lência da harmonia dos poderes. 

Essa situação dos Estados e Municípios brasileiros ainda é 
agravada pela inexistência de uma lei orçamentária, por culpa do 
Poder Executivo. 

Sr. Presidente, é necessário que a Nação tori::te conhecimen
to de que até a presente data o Poder Executivo ainda não enviou 
ao Congresso Nacional a peça orçamentária de 1994. 
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É necessário também que o Congresso Nacional corrija essa 
anomalia existente no plano de estabilização, tanto no que diz res
peito às perdas salariais como no tocante à correção, pela URV, 
dos recursos das prefeituras. -

Finalmente, é necessário que o Congresso se aparelhe para 
apresentar um orçamento alternativo e possa fazer 3Vãliações per
manentes do desempenho público, a fim de que ganhe credibilida
de maior à sociedade. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à ' 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação.- em huno ÍínicO~ dQ·Re<foerioientÕ"ri_o~~. __ & "19~4~ 
do Senador Humberto Lucena, solicitaitdo, nos termoS _reg'imen
ta1s, a transcriçfu;>, ·nos· ~s do Senaqo Fede~, do a:rvgÓ 'nA 
guerra da Fóine". publicado :no jorD.ai O Estado de S. PaulO, edi-
çãode8dejinelrOdel994; __ - · _-

Em.votação'oreqllêriniéritó,ein_~mo·Ú:D.i~o: ~ . :·>.: ·'; · 
Os Srs. Sei:Ladores que ó aprovam queiram ~rmanecer sen-

tados. (Pau~ã.)- - __ ~ : ~ .'- ~ . ·_ , _ , . ' _' ~-.'~ ' ' : .. ' _: : 
Aprovado. . . . . . . , . _ .. , . . 

· , _ A:erOy~ o ~-erl,níeniO, ·sÇrá ,feita â~ transcriçã-O soéili4tcfii: 
• -- • • • _ • • i • ;: -, -• r • 

É a seguinte a matéria cuja tTúilScrifão. ·e SoUcitàdá_: 

O Estado de S. Paulo 

Sãbado, 8 de janeiro de 1994 

ESPAÇO ABERTO 
' · JOSÉ NEÚMANNE 

:A: GüERRA DA FOME 

O ruído produzido pelas metralhadoras em luta do--E;<.ér.citQ 
Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) e das trop~s.T~>gulares 
federais, nô Estado de Chiapas, no Sul do México; cham<} a ate;n
ção_ do mundo para três doenças graveS deste fllll de s.éculo. A pri
meira delas é a miséria da maioria da população do. planeta, que os 
ricos querem esconder sob o mantç da jnd_ife~p.Ç~--~_segup.da,_~ 
fragilidade das instj~içõys_ Ç~xqqcrátipfll! çlMsic.as-,. sob o, peso ~~ 
rpivir\dicações,de tais massas. famintas. E a terceira, o .use de um 
spfiSticado aparato tecnológico <!e comunicação. de IÍlassa8 para 
criar mitos, booitiohos por fora, mas ordinários por dentro. 

Tais enfermidades não são estanques,-·mas ·se comt,Ini_c~ 
entre si: uma nutre a outra e, de certa fonna,. cada qual é parasita 
da vizinha. A miséria, que não se consegue ocultar sob_ a mitologia 
criada pelos. meios de comunicação compromete a- integridade da 
democracia clássica. Além de dificultar o adequado tratamento 
para a fome da maio_ria. ~ssa mes:rp.a ~s~~gt;ação_ e.n_gross~ o cal
dô da cultur~ mitológic~ -da ,cp:r;n~~cação1 principalmcDte a _elelrô
nica, sendo_ a imprensa uma caudatária. desta ... O mito ..,. ~'nada que é 
tudo". na defmição do poeta português. Femando Pessoa .- é a 
arma insuficiente. à qual os frãgeis regimes democráticos recorrem 
para esconder seu ponto mais fraco, qual seja, sua int:rfu.Sica natu
reza exclud.ente. 

A fome, usada como pretexto para a revolta pelos guerri
lheiros indígenas do Sul do México, é um produto da escassez e, 
como tal, assola a humanidade desde suas origens. Tem. agora, no 
entanto, um aliado no novo, no mtmdo da Terceira Revolução In
dustrial e do Novo Paradigma. Trata-se do avanço tecnológico, 
que toma a produtividade função do desemprego e permite a subs
tituição do paternalismo colonial pela crueldade do isolamento ab
soluto. 

O desemprego é a maior praga deste flm de m.ilênio. O iso
lamento da África, América Latina. Eurásia eslava e grande parte 
do Continente Asiático (a exceÇãO flca p& conta das ilhas japone
sas e dos novos tigres) é o pre"ço que está sendo pago pelas popula
ções- pobreS do plail.eta para a classe operária dos ricos·-não- se 
expulsa do paraíso consumista, herdado da fase áurea da mentali
dade fordista, dominante na Segunda Revolução Industrial. A co
nexação entre_ o desemprego e o funcionamento das comunidades 
económicas é evidente. 

Os descedentes dos maias e. nostálgicos de Emiliano Zapata 
do Estado-de Chiapas perceberam tal evidência. Em seu comunica
do, o EZLN deixou claro que o Tratado de Livre ComérciO da 
~rica do Norte (NAFTA), em vigor desde o primeiro dia deste 
anõ inau-gurado sob o signo da surpresa, representa "uma sentença 
ae morte" para os povos indígenas mexicanos. 
' ~' ' Na verdade, a derrubada de fronteiras econômicas é um si
nal inevitável de modernidade, mercê do encolhimento das distân
das,_ ·Como avanço da tecnologia dos transportes e das 
-técolocOmunicações. No entanto, a nova mentalidade comunitária, 
-vigente mi. Europa unificada e nos países do Nafta, vem acompa-
nhada do desprezo da metrópole pelo destino da periferia,-que foi 
colonizada no passado e agora é_jogada às próprias carências. O 
ds~elÚ fe_chou o portão, recolheu a ponte movediça e não se pro
põe mais a proteger a Planície· das intenipéríeS,' en:i irôc"a de víveres 
e Outios produtos prí.nlários, que, agora, adquire a preço de banana. 

Os- Cadávares produzidos pela insperada insurreição meXi
cana, como-a-guerra. civil na BQsn.ia, as ameaças de Sadan Hussein 
e a ditadura de_ Fujimori são indícios macabros de que, ao contrá
rio da prólecia de Francis Fukuyama, a HiStória não acabOU-cOnl o 
fim da guerra fria. Se a fogueira da ideologia está extinta, no cam
po onde se enterraram suas cinzas e trava a batalha cruenta pelo 
e!npi-Cg-o:---A. guerra~ fome já -c~~eçil-a ·coõ~af SeU-_dí-zh:rio~ , _ . 

P SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotade a 
m;ltéria da Ordem do Dia. Passa-se à apfecia.Ção do RequerimentO 
n° 292, de 1994, lido no Expediente, de autoria do nobre Senador 
Gilberto Miranda e outro_s Srs~ Senadores. solicitando a realização 
de sesSão especial dO Senado, destinada a homenagem póstuma de 
Ayrton Senn.a da Silva, no dia 5 do corrente, após sessão do Con
gresso ~~yisor._ -__ · 
, • . -- Em votação q·requerimento. 

Qs 6rs. Senadores que o àprovam queiram permanecer sen-
tados . .(l,'ausa.) 

Aprovado .. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador DirCeu Carneiro. - -

O SR. DIRCEU CAf'"'EIRO (PSDB - SC. Pronuncia o 
~eg!.linte_discurso.). .. Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, venho __ à 
t.n.õiina do Senado F~eral para fazer uma reflexão sobre a tese ab
surda da aliança da meu partido, 9 PSDB, com o PFL e sobre os 
iriteresses que se e$G.Ondem por trás do desejo dos liberais nessa 
uiiião com â Social Democracia. _ 

As elites nunca levaram a sério os partidos políticos no Bra
sil. In.fluenciarani nos Que puderam, dando preferência aos mais 
afms. Aceitaiam sempre o jOgo hipócrita e ambíguo do discurso 
politic-o, que raz no~ Brasil o partido mais conservador chamar-se 
paradoxalmente Partido 11Progressista Reformador11

• Prosperaram 
em 64, agindo de acordo c·om suas conveniênciaS. Recentemente, 
compuseram com Samey e com Collor. Agora, mais "con.fiantes11 

do que nunca, querem apropriar-se da candidatura de FHC. 
No Brasil, os, partidos que meJhor abrigam as concepções 

do capitalismo selvagem estão _sem candidatos viáveis. PFL. PPR 
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e outras siglas satélites que defendem a visão e os iniCresses ~ 
ricos, não têm perspectivas eleitorais próprias de pOder. Ambí
guas, desacreditadas, não comandam seus possiveis eleitores e 
buscam formas de continuar sem se eleger. 

Estas elites levaram um susto com o Plano FHC. Afmal, 
acabar com o déficit público significa deixar de transferir do Te
souro para os bancos pelo menos US$10 bilhões anuais. Expõe, 
além disso, os setores monopolistas e oligopolistas, grandes fabri
cantes da inflação, ã luz. O Plano FHC quebra a espinha dorsal da 
um sistema que produz inflação para dela se beneficiar. 

O capitalismo selvagem necessita do mecanismo de concen
tração da renda para sobreviver. Algo que, no Terceiro Mundo, 
ocorre grosseiramente pela inflação, enquanto, no Primeiro Mun
do, acontece por outros fatores mais sutis e sofisticados, como pro
dutividade, tecnologia avançada, desregulamentação, integração 
de mercados, etc. Nenhum plano econômico, como o de FHC, que 
contraria esses pressupostos c_oncentracionistas, terá a· simpatia dos 
banqueiros e da elite econômica brasileira. 

O Governo é: um instrumento útil para a elite. Para ela, tudo_ 
é válido para aderir e flsiologicamente continuar no poder. As arti
culações para a sucessão, agora, revelam essa poSfuta. Para elas, 
partido ê algo descartável. Usado, vai para o lixo. Agora, esse par-
tido é o PSDB. . . . . 

O Partido da SoCial-DemOcracia Brasileira é um dos poucos 
capaz de o~ar alguma transformação nesse quadro dramático 
para o País. E pluralista, social-democrata. ético, dono de_ um pro
jeto sério. Por se constituir assim uma ameaça e ter candidatu~a 
consistente, está sendo literalmente cercado numa grande conspi
ração das elites consetvadoras industriais, fm.anc~iras, política~, de 
comunicação, contra um eventual sucesso da Soc1al-Democracta. 

O PFL neste momento é a ponta do iceberg. Mas o PPR po
derá aparecer também (ou esvaziar-se). Toda uma unidade de inte
resses, confesses e inconfessáveis, se articulam rapidamente 
visãndo não desembarcar do poder. 

Se o PSDB aceitar esse jogO~ a Social-Democracía será co
mida tenra e precoce e seu projeto de partido morre no nascedou
ro. A alternativa Pr isolou-se no corporativismo monoclassista, 
frágil. Se, porventura, ganhasse a eleição, nãO govemariá. . 

Caso o PFL logre aliar-se com o PSDB, o plano econôm.Jco 
será mudado. Os banqueiros, nessa aliança, não irão per~r por 
ano US$ 10 bilhões do Tesouro. A brutal e injusta concen4'ação de 
renda, então, talvez deixe de ocorrer pela via grotesca_da inflação, 
mas continue por mecanismos mais- modernos e sutis, como pro
dutividade, agregado tecnológico Sofisticado, autoJ:!!8.ção; integra
ção de mercadO, etc. Como já Cori:u~Çamos a faier, aliás, igualzinho 
ao Primeiro Mundo. Irresistivel proposta! 

Portanto, a cidadania digna, ética e decente no Brasil tem de 
ter um pé atrás. Não bastasse as origens do PFL (a Arena), seu fi
siologismo, vamos buscar a companhia de um partido que ~e~á 
vir a ser apontado como o mais conupto pela CPI das Empreltel
ras?! A cúpula do PSDB, até aqui negociadora ãntidemocrática au
toprorrogada, pode vir a não precis~ consultar suas bases, que, 
ironicamente, serão insignificantes, comparadas às bases do PFL 
e, quiçá, do PPR. -

Eu que acredito no confronto da Social-Democracia X Li
beralismo neste fmal de século, após o fim da guerra fria, vejo 
como absurda a idéia da aliança de correntes radicalmente opostas, 
tão opostas que não comportariam um programa comum coerente, 
uma farsa, aliás, que vem sendo difundida. Os liberais IDviabiliza
riam o Brasil como nação. 

Os que dafendem a aliança PSDB/PFL transformarão o 
quadro partidário brasileiro numa gelêia geral e o projeto de espe
rança que o PSDB construiu simplesmente acaba ai. 

O imediatismo, para chegar à Presidência da República, não 
pode derrotar mais uma vez o povo brasileiro. 

Eram essas as considerações que desejava fazer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --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, temos 
insistido, na oportunidade de alguns pronunciamentos nossos, em 
que a questão relativa ao modo da inserção do Brasil na economia 
intemacional é um tema fundamental e urgente que deve merecer a 
atenção imediata da classe política deste País. O que dizemos não 
coostib.li nenhuma novidade: encontra-se estampado diariamente 
nos jornais e nas capas das revistas, sendo assunto de debates em 
mesas-redondas na televisão. -

A integração mundial das economias nacionaiS e·-um. desses 
fatos peremptórios dos quais, mesmo que se queira, não se ~ 
fugir. No passado existiu a opção, que muitas nações ftzeram de 
forma competente, por uma economia relativame:r:tt~ _autõnomit em 
relação aos fluxos de comércio internaciOnal. O Brasil mesmo im
plantou políticas industriais bastante amplas de substituição' de im
portações, que tinham na contenção das imp::>I1ações sua pedra 
angular. O Pais retirava-se de parte da corrente do comércio itiier
nacional para que pudesse desenvolver aqui indústrias que jamais 
vingariam caso tivessem de concorrer de igual para igual com suas 
similares estrangeiras, mais maduras. Essa política, adotada de 
forma generalizada, representou uma fase importante de nosso de
senvolvimento industrial. Hoje ainda pode ser adotada com efi
ciência para um ou outro setor estratégico de alto valor 
tecnológico, desde que de maneira moderada e por tempo determi
nado. 

Entretanto, as mudanças espantosas que ocorreram no mun
do, nas duas últimas décadas, em termos de tecnologia, de trans
portes e de organização da produção de mercado_ri~, relegaram 
essa opção por uma economia auto-suficiente a um malogro quase 
certo. Um país isolar-se da economia mundial, hoje em dia, equi
vale a condenar seu parque industrial e sua estrutura de serviços a 
uma obsolescência muito rápida, com conseqüências funestas so
bre sua capacidade de exportação e, de forma mais ampla, sobre o 
bem-estar de sua sociedade. Assim, uma vez que não é dada ao 
Srasil a escolha entre se deseja ou· não inserir sua econoiriia -de 
maneira mais integrada no comércio internacional de bens e de 
serviços, resta à elite brasileira pensar de que forma, em que ritmo 
e em quais condições essa integração deve se processar. 

Nesse contexto, a consolidação do Mercado Comum ·dos 
Países do Cone Sul- o MERCOSUL- reveste-se, para o Brasil, 
de uma importância estratégica capital. Nos quatro cantos do pla
neta, as nações organizam-se em blocos econõmicos, instaurando 
uniões aduaneiras, zonas de livre comércio e mercã.dos comuns. O 
Brasil não JXXIe virar as costas para essa tendência mundial, sob o 
risco de ficar ã margem dos caminhos do progresso e dos fluxos 
de riqueza. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, muito tem sido aplaudida a 
participação do México, ao lado dos Estados Unidos e do Canadá, 
no NAFTA -o Acordo de Livre Comércio da Amêrica do Norte. 
O acesso do México ao mercado norte-americano, que o NAFr A 
permitirá, tem sido apoo.tado por muitos analistas como uma espé
cie de panacêia para os problemas de desenvolvimento daquele 
país. Há mesmo quem diga que o NAFfA cOnstitui o marco ini
cial da entrada do México no Primeiro Mundo. Esperamos que es
sas esperanças se concretizem e que os mexicanos logrem atingir 
um melhor bem-estar como conseqüência de suas recentes opções 
políticas e econõmicas. 
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Entretanto, sem desmerecer as preferências D.J.eXicanas, pen
samos sinceramente que o Brasil, ao participar do MERCOSUL. 
encontra-se em meJhor situação do que a do nosso irmão latino do 
Norte, ainda que o tamanho do MERCOSUL seja bastante modes
to em comparação com o dQ imenso NAFf A. Enquanto _o México -
há de sentir a dificuldade de ter de negociar com um parceiro mui
tas vezes mais forte que ele, o Brasil lidera, ao lado da Argentina, 
um processo de integração entre países Cultural e economicamente 
mais próximos a si. -

Aliás, coin.o declarou o Presidente Itamar Franco~ no recen
te encontro ocorrido no Uruguai entre os presidentes dos países do 
MERCOSUL, o Brasil espera que o MERCOSUL constitua-se 
numa primeira etapa para uma integração mais ampla de toda a 
América do Sul em um mercado único. Talvez mesmo o êxito do 
MERCOSUL seja uma última oportuuidade de o Brasil figurar 
como protagonista ntima -iniciativa desse tipo- e não ser obrigado, 
mais tarde, a aceitar ingressar num mercado comum_ que englobe 
toda ou quase toda a América sob a liderança dos- interesses dos 
Estados Unidos. 

Assim, Srs. parlamentares, o MERCOSUL tem de réceber 
a devida atenção de t.OOos nós, pois representa um dos tópicos fun
damentaís para a viabilidade do País, no futuro, como naçao prós
pera. justa e sobretudo independente. O Brasil precisa assutriir~
juntamente com a Argentina, seu papel de liderm1:'ia Dt:Jm pr~esso 
de integração econômica que congregue t<Xios nossos vizinhos sul
americanos num mercado único, talhado sob medi di pãra permitir 
que a região ultrapasse vitoriosa o.s grandes obstáculos a seu de
senvolvimento _ecoilômico e social. 

Da mesma forma que a União Européia cresCeu e CoriSoli
dou-se a partir do embrião formado pela aliança entre a Alemanha 
e a França, o :MERCOSUL e-, mais tarde, o mercado comun;:a da 
América -do Sul hão de medrar com base no eixo Brasília-BuenQS 
Aires. Para ati:D.gfr tal objetivo, porém, cumpre ·procurar uma ·solu
ção para o que hoje constitui o maior entrave para a integração en
tre o Brasil e a Argentina, qual seja, o- descompasso 
macroeconômico· entre os doiS países. 

Na Argentina, a paridade cambial fixa entre o peso e o dó
lar, fundamento do Plano Cavallo, provocou a sobrevalorização do 
peso, tendo por conseqüência o encarecimento excessiVCi das ex
portações argentinas e o barateamento também excessivo de suas 
importações. Essa situação artificial dá margem a press_õeS de em
presários argentinos por proteção institucional COnfra aS importa
ções. Como resposta- a esses- apelos, o Governo argentino adotou, 
para alguns produtos, no passado recente, a chamada taxa estatísti
ca, que nada mais é do que um novo nome para a velho conhecido 
aumento de alíquotas de importação. Tal medida gerou protestos 
por parte dos exportadores brasileiros, uruguaios e paraguaios, por 
ir de encontro ao espúito do MERCOSUL, que é justamente o de 
queda das tarifas alfandegárias e o de liberalização comercial. 

No Brasil, o princiPal empecilho à harmonização macroeco
nômica entre o Pãís e-seus parceiros do :MERCOSUL continua a 
ser a falta de estabilização monetária. Nesse aspecto, o Brasil en
contra-se na contramão não somente em relação aos países do 
J\.1ER.COSUL mas também em relaçãO às nã.ções da América Lati
na em geral, as quais, nos últimos anos, têm levado a um bom ter
mo o combate às altas taxas inflacionârias-qtie" Vigoravam ainOa há 
pouco. A altíssima inflação brasileira, de forma semelhante ao 
que ocorre com o setor produtivo interno, dificulta aos agentes 
econômicos do MERCOSUL a previsibilidade quanto a ·cus_tos e 
receitas de vendas e compras com o Brasil, bem como o planeja
mento de investimentos. Ademais, a grande oscilação do valor da 
moeda causa sempre aos parceiros comerciais apreensões quanto 

ao comportamento futuro da taxa de câmbio, o que é um desincen
tivo aos empreendimentos de mais longa maturação. 

Sobre o êxito do MERCOSUL eJ;;D,jp,5,::~me:o.t.;u- as trqças co
merciais entre seus membros não paira qualquer sombra de dúvi
da. Desde a assinatura do Tratado de Assunção, que deu inicio ao 
MERCOSUL em 1991, o intercâmbio comercial entre as quatro 
nações que o compõem mais do que dobrou. Hoje, cerca de 13% 
do comércio exterior do Brasil_ p:tantém-se çqm a Argentina, o 
Uruguai e o Paraguai. As exportaÇões brasileiras para os países do 
MERCOSUL quase triplicaram entre 1990 e 1993. A partir de 
1992. o Brasil superou os Estados Unidos como prinCipal mercado 
importador dos produtos_ argentinos. Igu~ente, nesses ~os de 
vigência do tratado, o intercâmbio e as associações entre empresas 
dos países membros multiplicaram-se, principalmente entre em-
presas brasileiras e argentinas. · · · · 

Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, o l'viERCOSUL consolida
se a cada dia, fortalecendo os laços que nos unem a nossos parcei
ros e vizinhos de nossa fronteira sul. O :MERCOSUL consiste na 
decisão mais importante desta déc"ã.d.i na -ái"ea da política externa 
brasileira, pois abre caminho para a inserção irite:iúáciOrial gfadati
va da economia do Brasil, dentro de uma estratégia correta que 
concebe a independência do País i::OOio- tini valor fundamental. 
Juntos, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai -e, num futuro pró
ximo, quiçá toda a América do Sul - poderão apontar suas econo
mias para uma direção onde irãO buscar sOluÇões comuns que 
superem problemas também comuns próprios à nações em vias de 
desenvolvimento. _ 

A maior contn"buição concreta a curto prazo que podemos 
dar a esse projeto refere-se, como aludido, à questão da estabiliza
ção da moeda brasileira. Como já dissemos em pronunciamentos 
anteriores, o Brasil perde seu tempo e afasta-se do caminho do 
crescimento e do progresso, por não conseguir organizar de forma 
permanente suas fmanças públicas. Pela primeira vez em muitos 
anos, djspomos de um plano econômico coererite que ataca a infla
ção da moeda em suas causas _reais. Temos de eliminar o dé&cit 
públiCo brasileiro se quisermos estancar -o processo de eniissão de 
moeda inflacionária e de endividamento público a prazos_ curtíssi
mos e a juros escorchantes. Não~ p:1_ágica fora desse diagnóstico. 
É 0- que fazem todas as nações que logram atribuir um valor está:
vel a suas moedas após um processo de des_contrOle inflacionário. 
Todavia, como todos sabemos, essa iniciativa exige sacrifícios e 
espírito público. Esperamos_ que a sociedade bra_sileira esteja à al
tura do momento politico em que se encontra e que possamos co
locar de volta o Brasil no rumo do desenvolvimento e da 
prosperidade, que é a vocação maior-deste imenso País. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Coucedo a 
palavra ao nobre Senador HenriqUe Almeida. -

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia o 
-seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, na estei
ra da produção_ agrícola que deverá levar o Brasil a uma colheita 
de 70 milhões de toneladas de grãos este ano, o Amapá também dá 
mostras de estar enfrentando bem seus problemas agrícolas. Con
forme informações da EMBRAP A, no meu Estado, está havendo 
um aumento considerável da produção em Macapá e, conforme o 
diretor dessa empresa, Raimundo Brado Alves, o crescimento se 
deve à utilização de sementes que estão sendo repassadas para a 
Secretaria Estadual de Agricultura. 

São sementes de arroz, milho e feijão e, somente em relação 
ao arroz, está sendo estimada para este ano a colheita de 1.5_00 to
neladas. Eu reconheç-o, Sr. Presidente, que essa é uma produção 
inisória para os padrões das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 



2082 Quarta-feira 4 - DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1994 

mas não para o Amapá, cuja produção de alimentos vinha em fran- ATOS DO PRESIDENTE 
ca decadência deSde_l984. O desestimulo a que ficaram sujeitos os 
agricultores do meu Estado chegou a tal ponto, nos últimos dez; 
anos, que a produção agrícola, que já havia alcançado 2.200 tone
ladas, caiu para 400 toneladas. 

Isso se chama desestimulo. Nenhúm agricultor tem âpixp.o 
para acordar cedo, pegar sua enxada e ir pa,ra o campo, se não tiver 
certeza de que venderá bem sua produção, de que disporá de crédi
to agricola ofK:ial, de que .terá a orientação da extensão rUral. Um 
exemplo acabado de _como ficou desanima'dor Plantar llo Estado 
está na j)roduç'ãó 'de feijão.:... em 1980, a· colheita desse produto 
chegou a 320 toneladas; nove anos depois, a produção caiu para 
120 toneladas. o mesmo -aconteceu com o -milho, _cuja produção 
caiu de 1.200 para 400 toneladas no período de 1975 a 1985. · 

, E isso aconteCe nuin EStado altainente necessiU!-do de pro
dução agricola,:~~-Esta:d9.t!ue-imjxlrta praticamente tudo o que 
consome. É ~bé:m ~m Es~adp com um governador altamente'ib.
teressado em desenvolv~r a agricultura. _Mas faltou, nos 'últimOs 
dez anos, voD.ta.de do Góveino Fedei"al para'i.ii.Vistir ná agricUittir~. 
E sem a vontade política do governo da União, é muito pouco o 
que um govemadc;rr pode fazer. -

Conforme o diretor da EMBRAP A no meu Estado, o Ama
pá não vinha obtendo suceSso ·com a agricUltura porque as semen
tes eram otiwidaS de OUtros Estádo'e' portanio erà difícil adaptá-las 
à região.~ Agor.a,' a_ F;~~ :A ~~t~ ."prep'arap.dq, -~as Várzeas do 
piúprio-'Amapá, serilerites para a reprodução de arroz, feijãd e: i:ôi
lho. A direção da EMBRAPA no Amapá diz' que a niaiar vanta
gei_ll __ d{l.s prçxiuç~Q de sementes .e:m solo arllapàeÍI.Se_ é que 
elimina-se, o tiscó de sua itladeQUaç_ão às terraS do ~ta~o. Em :mi
nha opinião, a"maiôf vantageril'dessa produçã~é 9 alcance social e 
econõmiCo da irii~iativa-. Por isso, desejo, aqui deste Plenário, 
Cúmpri..rllentar á EMBRAP A na pessoa do seu cfuetor no Amapá, 
Raimundo Brabo Alves, pela capacidade de ajudar o &tado a ôe-
senvolver sua agricultura. · ' ' ' · ' 

Muito Obrigado. · ' ' · ' · · ' · · · 
. . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~.Nada .mais 
havendo a tratar. está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às J21i56'min.): 

15' sJ!:SSÃO 'RJ!:ÀLÍZÁDA EM 21 DE MARÇO DE 1994 -
(Publicada no DCN (Seção II), de 22-4-94). ' ' 

RETIFICAÇÕES 

Na& páginas ri"' 1311;1314,1315, 1316, 13!8, 1319, f320, 
1321 e 1322, imediatamente após a legislação citada que acompa
nha os Projetos- de Decretos de Legislativos no& 18 a' 27/94, respec
tivamente. inclua-se por omissão, o seguinte despacho: -

(À Comissão de Educação.) - · 

16" SESSÃO, REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 1994 
(Publicada no DCN ~Seção II), de 24-5-94) 

RETIFICAÇÃO . 

Na página n° 1353, 1 .. coluna, no despac.ho do Projeto de 
Lei do Senado n• 18, de 1994, 

Onde se lê: 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania .. ) 

Leia-se 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia-decisão terminativa.) --

ATO DO PRESIDENI"E N" 194 DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da suá competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Aio_dãComis_sã.o Diretoi-a 
n° 2; de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 005.650/94-1, resolve aposentar, voluntariamente, o ser
vidor ORIONE DUARTE MAIA. Analista Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao Processo. Legislativo, Nível fi, Padrão 45, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, in
ciSO m, alínea "a", da eoD.stituiÇãc) da República Federativa do 
Brasil. co'mbinadO com os artigos 186, indso m, alínea-"a'.1; ~~~; é 
67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, §.2°; e 
37, da Resolução (SF) n° 42, é:Ié 1993, ~oll!- irro:veD.toS i.t:Í.tegrais, 
obserVado o dispostO no arti_io, 3_7 .• inciso XI. da ConstituiÇã"o" Fe-
'deial. · · · -

Senado Federal, 3 de_ maio de 1994. - Senador Humberto 
· :Lúcella, Presidente. 

. _ATO DO PRESIDE~TE.N• 1~5, DE 1994 

O Presidente do Senado Fede~:al, no uso da sua competência 
~gliD~ntal e regulamentar, Qe cobfon:b.idade Coin. a del~ga~ãq_ çle 
competência que lhe- foi outorgada pelO Ato tia c'omiSsãó Diretora 
Jt>2~ de 4 de abril de 1973, "e't~n4o-em Visia' o que éonsta.do Pro
. c'eSso n'o 006.367/94-f, resolve -tornar sem efeito o Ato desta Presi
- dê'nêía-~0--151!94, que aposentOu,-voluntariamente, por tempo de 

seí-ViÇó, a'servidol-a JÚLIA PEREJRA GOMES, TécriiCo LegiSlati-
vo, ÍVrYa de Apoio Técnico ao Processo Legis~atiVo,_ Nivel U Pa
fuão·30; do Quadro de Pessoal ào Senado Feclel'!'1. 

Senado Federal, 4 de maio de 1994. -Senador HUMBER
TO LUCENA, ]>residente. 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 

ATO DO DIRETOR:G~RAL N" 42, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
.qu~dbe foi conferida ~lo art. 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de 
, 1993, e de acordo com o que consta do Proce.sso n° 006.347/940, 
resolve nomear ASSÚ GUIMARÃES para exercer o cargo. em co

, missão, de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal do Senado Fe
deral, com lotação e exercício_ no Gabinete do Senador Maurício 
Corrêa. , . , 

-Senado Federal, 3 de maio de 1994 ·_: Manoel Vilela de 
Magalhães Dlretor-Geral 

ATO DO DIRETOR:GERAL N' 43, DE 199"4- . 

O Diretor-Geral do SenadO Federal, no uso _da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. .7" § z•, da Resolução n• 42, de 
1993, e de acordo_ com o que consta do Processo n° 005.572194-0 
resolve nomear STELA MARIS DA SILVA para exercer o cargo, 
em_comissão, de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal do Se~ 
nado Federal, coD;J. lotação e e~e:rcício no Gabinete do Líder do 
PDT, Senador Ma~o Bacelar. 

Senado Federal, 3 de maio de 1994 - Manoe1 Vilela de 
Magalhães- Diretilr-Gerai. · 

ATO DO DIRETOR-GERAL N' 44, DE 1994 

O Diretor-Geral do _Senado _FecleraJ. no uso da atribuição 
que lhe foi confeiida pelo art. 7'; § 2°, da Resolução n° 42. de 
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1993, e de acordo com o que consta do Processo n• 007.361/94-7, 
resolve exonerar MARIA CARlviELA T ALENrO MOURA do 
cargo, em comissão, de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Sena
dorRuy Bacelar, a partir de 12de abril de 1994. 

Senado Federal, 3 de maio de 1994 - Manuel Vilela de 
Magalhães Diretor-Geral 

ATO DO DIRETOR-GERAL N' 45, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi cooferida pelo art. 7•, § 2°, da Resolução n• 42, de 
1993, e de acordo com o que consta do Processo n• 006.880194-0, 
resolve nomear FRANCISCO GRAZIANO NETO para exercer o 
cargo, em comissão, de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete· do_Sena
dor Fernando Henrique Cardoso~ 

Senado Federal, 3 de maio de 1994- Manuel_ Vilel_a_c!e 
Magalhães Diretor-Geral. 

ATO DO DffiETOR-GERAL N_' 46, DE 1994 

O Diret.Or-Geral do Senado Federal, no uso da atn'buição 
que lhe foi conferida pelo art. 7°, § T' da Resolução n• 42, de 1993, 
e de acordo com o que consta do Proces,so n° 007.352/94-8, resol
ve exonerar JERFFERSON LE\[Y ESPINDOLA DIAS do cargo, 
em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal_do 
Senado Federal, do Gabinete do Senador Levy DiaS; a-partir de 30 
de abril de 1994. 

Senado Federal, 3 de maio de 1994 - Manuel Vilela de 
Magalhães Dire!or-Geral 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 47, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7°, § z•, da Resolução n• 42, de 
1993, e de acordo com o que consta do Processo n• 007.353/94-4 
resolve nomear PAULO NELSON DUARTE MENDONÇA para 
exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Ga-
binete do Senador Levy Dias. __ 

Senado Federal, 3 de maio de 1994 - Manoel Vilela de 
Magalhães Diretor-Geral 

SECRETARIA-GERAL DA MESA , 

(Resenha das matérias apreciadas de 1° a 30 de abril de 1994 -
art. 269, II, do Regimento ln temo) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
À SANÇÃO 

- Projeto de Lei da Câmara n• 92, de 1993 (n• 2.989/92, na 
Casa de origem), que autoriza: a reversão ao Município de Florio
n6polis, Estado de Santa Catarina. do terreno que menCion:aiía 
Sessão: 6-4-94 Extraordinária - · 

- Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei .do S®ado no 
151, de 1993, de autoria do Senador MarcoMaciel, que dispõe so
bre o restabelecimento do prazo fixado pelo art. 59 da Lei n° 
7 .450, de 23 de dezembro de 1985, para instalação, modernização, 
ampliação ou diversificação de empreendimentos industriais" e-
agrícolas nas áreas de atuação da SUDAM e da SUDENE. 

Sessão: 6-4-94- Extraordinária 
-Projeto de Lei da Câmara n• 21, de 1993 (n• 2.239/89, na 

Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n• 4.769, de 9 de 

seteinbro de 1965, que dispõe sobre o exercido da profissão de 
Técnico de Administração. 

Sessão: 6-4-94-Extraordinária 
-Projeto de Lei da Câinaran• 105, de 1993 (n• 1.023/91, na

Casa de origem), que atualiza o valor da pensãO Vitalícii COD.cedi
da pela Lei n• 3.597, de 29 de julho de 1959, â viúva do ex-Depu
tado Sílvio San.son, sr- Albina Oementina Frascalossi Sanson. 

Sessão: 6-4-94- Extraordinária 
· :.. Projeto de Lei ·da Câmara n• 39, de !994 (11° 4.290/93, na 

Casa de origem), que dispõe sobre a criação, extinÇão e irãnsfor~ 
mação de cargos efetivos e em comissão, nas Secretarias do Tribu~ 
nal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá 
outras providências. 

Sessão: 12-4-94-Extraordinária 
-Projeto de Lei da. Câmara n• 36, de 1994 (n• 3.707/93, na 

Casa d~ origem). ç1e inici~va do Tnbunal _Superior do Trabalho, 
que cria cargos em comissão Iio_Qqadro Pennan~nte de Pçss-o~ da 
~eCretaria do Tri~unal Superior do Trabalho e dá outras providên
cias. 

Sessão: 12-4-94-Extraordinária 
- Projeto de teí da-Cãinara n• 2, de !'994 - Com.pleinentar 

(n° 181/94- Coniplementar, na Casa de origem), que altera a reda~ 
ção da alíne_a b do inciso I do art. 1 o da Lei Çomplementar n° 64, 
de 18 de maio de 1990, para elevar de três para oito o pfazo de 
inelegibilidade para os parlamentares que perderem o mandato por 
falta de decoro parlamentar - -

· · Sessão: 13-4-94 . . .. . . . __ .- . . ._ 
-Projeto de Lei da Câiilara n• 14, de 1994 (n• 4.148/93~ mi 

Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República. que au
toriza o Poder Executivo a instib.rir c-omô autarquia ·o Departamen
to NaciOnal de Produção :Mineral - DNPM e dá outras 
providências. 

-- -~-:sessão: 13:4.94 
-Projeto de Lei da Câmara n• 15; de 1994 (n° 4.218/93, na 

Casa de origem), de iniciatiVa- do Presidente dã República, que au
toriza o Poder Executivo a doar quinze aeronaves A-12.2;A (f-23) 
à Força Aérea bolivi.alia. 

Sessão: 13-4-94 
-Projeto de Lei da Cãmaran• 125, de 1993 (n°2.815/92, na 

Casa de origem}, que cria a Empresa Comunitária, estabelecendo 
incentivos à participação dos_ empredos o capital da empresa e dá 
outras provídênCias. 

SessãO: 13-4-94 

-Projeto de Lei da Câmara n• 167, de 1993 (n• 3.529/93,na 
Casa de origem), que cria cargos do Grupo Processamento de Da
dos np .Quadro P~en,te de Pessoal da Secretaria do Tribun_al 
Regional do Trabalho da 2a Região e dá outras providências. 

Sessão: 19-4-94- Extraordinária 

PROJETO APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

-Projetes de Resob,lçã0ll0 33.- de 1994, de inicüitivada co~ 
nllsSãO-blietora, que disj>õe sobre a aplkàção- JiCI mercado fman
ceiro de recursos dos Fundos do Senado Federal, do Centro 
Gráfic_o--dó~Seoackl Fede:ral e dO. Ceniro de Processam.eriio de Da
dos do Senado Federal. 

Sessão: 12-4-94 Extraordinária 

-Projeto de Resolução D0 37, de 1994, que autoriza a União 
a realizar operaÇão de crédito externo jtmto ao Kreditanstalt für 
Wiederaufbau - DFW. no valor equivalente a DM27 .000.000,00 
(vfute e sete milhões de marcos alemães), Sendo 
DM24.500.000,00 (vinte e quarto milhões e quinhentos mil mar
cos alemães) a titulo de empréstimo, e DM2.500.000,00 (dois mi-

""·-"· ----.· 
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lbões e quinhentos mil marcos alemães) coniO contribuição fman
ceira, destinando-se os recursos ao fmanciamento pã.rcial do Proje
to Ações Básicas de Saüde no Ceará. a cargo do Ministério da 
Saúde, e dá outras providências. 

Sessão: 12-4-94- Extraordinária 
-Projeto de Resolução n° 42, de 1994, que· autoriza o Go

verno do Estado do Rio Grande do Norte a reescalonar a dívida 
contraída pelo Banco do Estado do Rio Graride do Norte S.A. -
BANDERN, jtinto à Reserva Monetária, para pagamento de inde
nizações trabalhistas, no valor de um bilhão, quatrocentoS e· qua
renta e sete milhões, trezentos e oitenta e um mil, quatroCentos e 
oitenta e sete cruzeiros reais e quarenta e seis centavos, equivalen
tes a 6.073.269,08 URV em 30 de novembro de 1993. 

Sessão: 13-4-94- Extraordinãiia 
- Projeto de Resolução n° 43, de 1994, que autoriza ã. Pre

feitUra MuniCipal do Rio de Janeiro· (RJ) a emitir Letras Financei
ras do Tesóuro do Município do Rio de Janeiro - LFfM-Rio, 
cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do 
Municipio,-vencível no primeiro semestre de 1994. 

Sessão: 14-4-94 Extraordinária 
-Projeto de Resolução n° 44, de 1994, que autoriza o Go~ 

vemo do Estado de Alagoas e cootrair operação de crédito ex!!mlo, 
jtinto ao Banco Jri.temaciooal de Reeoostrução e Desenvolviinento -
BJRD, Ii<> vala: de CR$597 .360.lXXJ,OO correspoodentes a 36.402.193,78 
URV, equivalentes a US$38,000,000.00, em 29-1-93 . 

Sessão: 19-4-94- Extraordinária 
-Projeto de Resolução n• 45, de 1994, que autOriza o Go

vemo do Estado do Mato Gross-o a: elevar temporariamente o Iimi~ 
te fixado no art. 4° da ResoluÇão D0 11. de 1994, e a emitir Letras 
FmãriceiraS-do TesoUto do Estado do Mato Grosso- LET/_MT, cu~ 
jOS i'ecUisOs serãO destinados ao giro da dívida mobiliárla· dO Es-ta~ 
dó~ vencl.vel no prilnCirO semestre de 1994. -

Sessão: 19-4-94 Extraorc:linária. · · 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 37, de 1994 (n°413/94, 

na Câmara dos Deputados), que disciplina relações juridicas da 
MedidaProvisórian"434,de 1994. · 

Sessão: 20-4-94 Extraordinária. 
. - Projeto dç Resolução n° 46, de 1994. gue autoriza o ·Go~ 

vemo do Estado do Rio Grande do Sul a emlili, através -de -ofertas 
públicas Letras Fmaneeiras do Tesouro do Extado do Rio Grande 
do Snl-l.Ff-RS, destinando-se os recursos ao giro de sua dívida 
mobiliária com vencimento nó pri:ffieiro simieStte de 1994. 

Sessão: 27-4-94 Extraordinãria. 

MATÉRIAS APROVADAS E ENVIADAS 
À CÂMARA DOS DEPUTADOS 

-Projeto de Lei do Senado n• 224, de 1991, de autoria do 
Senador Carlos Patrcxínio, que determina a atUalização monetária 
dos dividendos a pagar aos acionistas das sociedades anônimas, e 
dã outras providSncias. 

Sessão;_ 4--4-94 Decisão Terminativa. 
- Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1993, de antoria do 

Senador Esperidião Amin, que dispõe sobre a Obrigatoriedade de 
incluirnanotafiscalovalocdo frete do transporte de ccmbustiveis. 

Sessão: 4-4-94 Decisão Terminativa. _ · 
- Projeto de Lei do Senado n• 66, de 1992, de antooa do 

Senador Iram Saraiva, que regulamenta o inciSo V do art. 203 da 
Cmstituição Federal e dã ootras providências. 

Sessão 6-4-94 Extraordinária. 
- Proje!o de Lei do Senado n• 14,. de 1993, de autoria do 

Senador Iram Saraiva, que autoriza o Poder Executivo a adotar 
medidas de apoio aos servidores respoosáveis por portadores de 
derJCiêneias fisieas, sensoriais oo mentais. 

Sessão: 6-4-94 Extraordinária. 
- Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 0° 246, 

de 1993 (no 1.229/91, na Çasa de Origem), que dispõe sobre a mu~ 
nicip'hlização da merenda escolar. 

Sessão: 12-4-94 Extraordinária. 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 36, de 1994, de autoria 

do Senador Alfredo Campos, que altera o Decreto Legislativo n° 6, 
de 1993, que 1 'regulamenta a esc_olha de_ Ministros do Tribunal de 
Contas da União pelo Congresso Nacional11

• 

Sessão: 12-4-94 Extraordinãria. 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS PELO 
SENADO FEDERAL 
(Mês de abril del994) _ -· 

Projetos aprovados e enviados à sanção 
Projetos aprovados e enviados à promulgação 
Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados 
MensagenS relativas à esc-olha de autoridades 

SUMÁRIODEMATÉRJASAPROVADAS. 
PELO SENADO FEDERAL 

· -(Aié o dia 30 de abril de 1994) 

Emenda Constitucional promulgada pelas Mesas do Senado 
. Federal e da Câmara dos Deputados 

Decreto Legislativo prOmUlgado pelo Presidente do Senado 
Federal · 

Projetas aprovados e enviados à sanção 
Projetas aprovados e enviados à promulgação 

' · · Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados 
Mensagens relativas à escolha de autoridades 

ATAS DE COMISSÃO 
ÇOi\:US.SÃ,Ó P.JC ÀS$UNTOS ECONÔMÍCOS 

ri• RellniãO, realizada em 19 de abril de 1994, às onze 
horas e vinte minutos. 

Às ollze hÓras e vinte minutos do dia dezenove de abril de 
__ mil novecentos e quatro. na sala de retmiões da Cóinissão, Ala Se

nador Alexandre Costa, sob a presidência dO Senador João Rocha 
~ _com a presenç_a dos Senadoies Ronan Tito. Esperidião Amin, 
MÓiséS Abrão, Gilberto Miranda, Carlos Patrocínio, Josaphat Ma~ 
rinho e Eduardo Suplicy, reúJ:!.e-se_ a Comissão de Assuntos Econô~ 
micos. O Senhor Presidente declara aberto os trab~os, 
dispensando a leitura da ata da reJllrião an't;erior. que é _dada como 
aprovada e, a seguir, coloca elii discussão a propoSta de convidar o 
Senhor Ministro da Fazenda, Rubens Rienpero e o Senhor Presi
dente do Banco Central, Pedro Malan, a comparecerem perante 
esta Comissão a íuii de debaterem com os Senhcres Senadcres 
questões relativas à política econômica brasileira. A Presidência 
submete ainda à apreciação dos Senhores Senadores requerimento 
de_ autoria do Senador' Eduardo Suplicy que visa convidar o Dou
tor André Franco Montoro Fllho, Presidente da Comissão Diretora 
do Programa Nacional de Privatização, a expor perante esta Co~ 
missão na presença dos economistas Amir Khair. LaUra Calabi e 
Lucy Souza sobre o Edital de privatiZaÇãO da Eri:lbraer, que deve 
ser previamente aprovado pelo Congresso Naciooal. Participam 
das disenssões os Senadores Rooan Tito, Gilberto Miranda, Moi
sés Abrio, João Rocha, Esperidião Amin e Eduardo Suplicy. O 
Senador Esperidíão Amin comunica sua itenção de enviar previa
mente, por escrito, ao Senhor Ministro da Fazenda e ao Senhor 
Presidente do Banco Centxal as questões de sua autoria que fica
ram sem resposta por pate da equipe econômica do Governo quan
do de sua visita anterior a esta Comissão. O Setilior Presidente 
com:unica que o Senadct" Gilberto :Miranda já enviou suas indaga
çOOs através do Plenário do Senado. Sua Excelência se oferece 
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para, na qualidade de Presidente da ComissãO de Assuntos Econó
micos,. encaminhar as perguntas dos Senhores Senadores aos seus 
destinatários, sugerindo aos demais Senadores interessados que 
ainda não entregaram suas indagações por escrito. que o façam. 
Fica acertada ainda. para o dia vinte e Seis de abril, uma reunião 
com a presença do Doutor André Franco Montoro Filho, Presiden
te da Comissão Diretora do Programa Nacional de Privatização e 
dos economistas Amir Kbair, Laura Calabi e Lucy Sousa, e uma 
reunião para o dia vinte e sete de abril com a presença do Senhor 
Ministro da Economia, Rubens Ricupero e d6 Presidente do Banco 
Central do Brasil, Pedro Malan. Constatando a ausência de quo
rum, o Senhor Presidente agradece a presença dos Senhores Sena
dores. encerrando a reunião às doze horas e trinta minutos, 
lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente Ata que, 
lida e aprovada, será publicada em conjunto com suas notas taqui
gráficas. - Senador João Rocha, Presidente da Comissão. 

O SR. PRESIDEN'IE (João Rocha)- Declaro aberta a reu-
nião de hoje. _ . . , 

Antes de passar a palavra aos Srs. Senadores, queremos co
locar que, na reunião-passada, ficou a sugestãó~âo Senador Esperi- -
dião Amin, ratificada também pelo Senador Gilberto Miranda, no 
sentido de que, logo após o dia 14 de abril, data fatal para a rene
gociação da nossa dívida externa, convocássemos nova.inente a 
esta ComissãO O Sr. MinistrO :da _Fazenda e o Sr. Presidente do 
Banco Central do Brasil para prestarem todos os esclarecimentos 
necessários sobre a assinatura desse acordo de rolagem da dívida. 

Tivemos contato hoje com o presidente do Banco Central, 
Dr. Pedro Malan, ratificando a ele o que ficara decidido nesta Co
missão e, hoje, estamos trazendo aqui a_ sugestão de convidá-los 
para amanhã, quarta-feira, aparfiraas !Oh da manhã. ou, então, 
somente para o dia 27, quinta-feira da próxima semana, em decor
rência de viagem· do Dr. Pedro Malan aos Estados Unidos. 

Portanto, colocamos em discussão esta_ sugestão, bem como 
o requerimento do Sr. Senador Eduardo Soplicy, solicitando que 
se convoque para comparecer a esta ComissãO o lli.-Aridré Lara 
Resente, Presidente da Comissão de Desestatização, 3. fim de pres
tar esclarecimentOs sobre a privatização da Embraer. A Presidên
cia desta Comissão distnõuiu a todos os Srs. Sen$res o edital, 
publicado no Diário Oficial da UniãO, coni todos QS detalhes so
bre essa privatização que estaiá· sendo C!etivada no fmal do mês de 
maio. 

Em discussão os doiS assuntos. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Pl:osidente, eu gostaria de usar 
da palavra. 

O SR PRESIDEN'IE (João Rocha) - Com a palavra o Sr. 
Senador Rooan Tito. 

O SR. RONANTifO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, pen
so que convinha privatizar primeiro ;i Einbraer pata depois discu
tirmos. Devo coo.fessar um crime que cometf Côhtii o meU País: 
quando se queria privatiZai O Lloyd. Brasileiro, eu, unilateralmen
te infonnado pelo pessoal do Uoyd, achei que era um absurdo 
muito grande aquela privatização, naquela circunstância - isso já 
tem uns três ou quatro anos, salvo engano ou melhor juizo. Lem
bro-me até do meu discurso empolgado, enfatizando que as linhas 
de que o Uoyd Aéreo dispunha eram não apenas extraordinárias e 
históricas, mas havia também a questão da sobe~ da bandeira 
brasileiia, etc. Além do mais, o direito de aportar e tal, que corres
ponderia, por exemplo, a ter uma linha de ôoibus. Vender os õoi
bus não era nada, o problema era o direito. 

Acontece que o Uoyd agora está para ser privatizado. 
Quem dá dez centavos? N"mguém dá dez centavos em leilão ne-

nhum. virou sucata; não vale nada. E o que é pior: a dívida do 
Lloyd aumentou violentamente. Quem vai pagar? A Viúva. Não 
tem dinheiro para pagar os hospitais, que ·estãO em lockout hoje; 
não tem dinheiro para tapar buracos; não tem dinheiro para pagar 
professores; paga mal aos militares e furiCiOnários civis ... 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Paga os hospitais em espas-
mos. 

O SR. RONAN TITO - Exatamente. E, assim mesmo, por 
espasmos provocados, porque, senão, nem por aí pagaria. 

Não entanto. tem dinheiro para dispor de dez ou doze bilhõ
es de dólares do Orçamento, todo ano. de _ ~ejra _ sub-~ptícia, 
para que ninguém note que aquilo está indo e, de prefefê.ncia, cQm 
aqueles Parlamentares de esquerda, porque são eles os santos guer
reiros contra os dragões da maldade. Quando Maria Laura, que é 
do DistritO Federal, coloca dois bilhões de dólares para a Petrobrás 
comprar naviOs ele 56 mTI toneladas, diz-se: ''Não; isSo é uiD ato 
patriótiCo". 

O SR. GTI..BERTO MIRANDA - Para navegar af no Lago 
de Brasilia. 

O SR. RONAN TITO - Talvez seja ·para iSso, Mas é para 
transportar petróleo para a Petrobrás; vaí frausportar de onde para 
onde? Da Barragem do Paranoá -p~_ o COta ,Mil~ Seria ~isso? 

Mais intereSsante aiD.da é o fato de que, se aparecer um na
vio mais barato de 64 mil toneladas, não pode. porque citá. 'carit:D.
bado: tem de ser de 56 mil tooe1ãdaS. Por que tem de :ier de 56 mil 
toneladas? Não pode ser de 60, nem 62; ncin 64, nem 54. ·Quando 
se tentoU QuestionidSso na CP4 argumentou-se: ''Nãp; :rpas isso é 
patriótíc(r. isso-é para a Petrobrás! 11

• Agor3.. se fa; para a saúde pa
gar hospitais, setviço médico, aí começa a _chamar os hospitais~ de 
... aliãs, Sr. Presidente, vamos ter de quesúonàr riluíto CSsã qUestão 
_de ética no Brasil. Quando se c~~ ou_ a fal.~ ~l!l_éti~~ ~política. 
já comecei a colocar a tal de 1'mublca". Por gue étic_a na política? 
Ética departamentalizada? Ética na poÍíti~a: étiCa ilós- impostOs 
não, não é Senador Esperidião Amin. " " . " " 

O Brasil sonega, os empresários sonegam.· A média:. de 82 
bilhões de dólares por ano, todo ano. IssO ninliu:élxi deve mexer 
porque, afmal de cootas, o próprio Mário Amato jã declarQU publi
camente que quem não sonega é trouxa. e Fernando Henrique. 
mais iarde, mostrou que ele tinha razão, poique, quandO houve· a 
eX,ecução da sentença pelo Supremo do Coíms; õ que 3conteceu? 
Ele deu 15 anos de prazo para aqueles que não pagaram; quem pa
gou, pagou, quem não pagou tem 15 anos de prazo, e os imbecis 
que pagaram. .. e o profeta Mário Amato, já tinha dito quem não 
sonega. neste País, é trouxa, e não foi preso. -interessante! 

O SR GTI..BERTO MIRANDA - V. Ex" me concede um 
aparte, Senador Rooan Tito? " 

O SR RONAN TITO - Pois não. ~ora é Presidente Na
cional da Confederação das Indústrias. Beleza, isso é que é País, 
e.D.qtiaDI.O isso -Vai:nOS]Ji-egai' éticà na política. mas naqueles que 
não freqüentam a esquenJa.. · 

O SR GILBERTO MIRANDA- Mas Senador, V. Ex" tem 
toda razão; Imagina que o ex-Ministro da Fazenda Fernando Hen
rique, hoje Senador, provou, realmente, que essa léci:Uca fim.ciOna, 
porque quando ele passou as escrituras 1~ segtmdo uma revista de 
grande circulação~ ele também passou por um ''Precinho" baixo, 
pagou menos Cisa, não teve origem do dinheiro. Então, qoer dizer, 
o negócio é completo. Ministro também faz isso. 

O SR RONAN TITO---- au grand complet- Muito bem, 
Sr. Presidente, vamos discutir agora essa questão da privatização 
da Emater, vou. dizer a V. Ex•. 
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O SR. GILBERTO MIRANDA . O requerimento que ia 
colocar ... (inaudível.) 

O SR.RONAN TITO- Quem assina? Por acaso é o Sena
dor Eduardo Matarazzo Suplicy? E, está certo. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Passo a ler, resumida
mente: "considerando que a Resolução n° 30, de 1°-7-91 do Sena
do Federal, estipula que o edital de privatização da Enbraer deve 
ser previamente aprovado pelo Congresso Nacional, vem requerer 
ao Sr. Presidente da Comissão Diretora do Programa Nacional de 
PrivatizaçãO, Dr. André Franco Montoro Filho, convidado a expor, 
perante esta Comissão, na presença dos EconOiníSia.S: Almir Caim, 
Laura Calabe e Luci Souza, que estudaram o assunto por solicita
ção do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos e dos Engenhei
ros daquela empresa, sobre os seguintes pontos que demandam 
melhor esclarecimento: metodologia utilizada para o- cálculo do 
preço mínimo estabelecido pela ComiSSão Diret.Ora para o leilão 
da Embraer, incluindo a discussão sobre a data-base utilizada e os 
critérios de redução do preço devido à dívida remanesc~nle. O es
quema fmanceiró pelo qual a União ressarce o Banco do Brasil no 
empréstimo de 407 milhões de dólares, parcela principal do sanea
mento prévio à privatiZação. 

Esse estudo inclusive, parece que o Senador Moisés Abrão 
pediu Vis1ã. a eSs_e -próCeSso-ôe privatização da Embraer, e tivemos 
também contanto coin O MinistrO da Aeronáutica, e o pensamento 
do Governo realmente é da privatiZação, qUe, dentro da situação 
atual, o Governo pensa, através do Ministério da Aeroriállfica, que 
é um órgão subordinado a Embraer, que, para viabilizá.-la, nesse 
momento, a única sa1da seria buscar a forma clã privatização. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, o expediente é s~in
pre o mesmo, chama, quem conhece bem a questão da privatiza
ção s-ão pr6Ceres dei PT. PessoaS do Tesouro não são chamados, 
porque só são chamadas a comparecer na ora do déficit. Quando 
aprovamos aqui um relending de 425 miJhões de dólares, está 
lembrado Senador ... 

O SR. MOISEs ABRÃO - Nos últimos seis anos. 

O SR. RONAN TITO-- Nos últimos seis anOs, um- i'elen
ding, o Banco d_Q Brasil repassou 425 milhões de dólares, eu disse: 
aprovo sob condição, e o Senador J arbas Passarinho disse o mes
mo: se for alocado esse recurso para Embraer, tem que ser para 
prepará-la para privatização. -

Todos concordaram, todos votamos, mas na hora-de privati
zar tem que chamar os próceres do PT, que têm que estudar, por
que são eles que sabem das coisas. Como é que se chama aquela 
empresa que foi privatizada à época, tentou se privatiZar à época 
do Presidente José Samey, e o Lula foi lá, com seus ascetas, o Dr. 
Luíz Inácio Lula da Silva- porque ele pode ser Presidente daRe
pública daqui há uns dias-, nãó em doutologia já foi, isso há mui
tos anos. Ele é Doutor sim, porque o sUjeito que tem 15 anos, não 
tem emprego. fica andando de jatin.ho para b_aixo e para cima e 
questiona a integridade e a moral de todo mundo, é doutor. Ess"e 
homem sabe de tudo, eu não sei mãis nada. -Te:DhO que trabalhar 
vínte e quatro horas por dia, meus filhos tênl que trabalhar para 
subsistir. Para eu andar de jatinho, só se for de carona com meu 
amigo Gilberto, de vez em quando. --

A Fábrica de Vagões em São Paulo - não tenho certeza -
não foi príV-afizada porque o Lula pediu. A idade é-Um fatO, Sr. 
Presidente. Essa senilidade ... Senatus e senilis, é tudo parecido. 
Sei apeiiãS que tiveram que privatiZar na última hora, e o prejuízo 
do Brasil de 30 milhões de dólares. O seu Lula não. compareceu 
para pagar e ninguém foi ao Tesouro Nacional _para pagar. 

O desprendimento com o dinheiro do Tesouro é uma Coisa 
de louco. Não sou de ouvir nin!;uém. ~cho que já ouvimos_ muito. 
Sou a favor da privatização imediata porque prezo muito essa em
presa. Entendo que essa empresa apropriou muita tecnologia e se a 
deixarmos se transformar num novó Lloyd, vamos perder- inclusi
ve a tecnologia apropriada. Se a privatizarmos, com a conâição de 
não carregarem a Embraer nas costas para fora. .. 

Na ocasião da privatização da indústria automobilística es
panhola, os esquerdistas foram até Felipe Gonzales - ele era socia
lista, mas segundo eles não eram esquerdistas - e lbe disseram: 
mas o senhor vai privatizar a maior-indústria? Ele respondeu: se os 
alemães não levarem essa empresa nas costas para lá, ficarem com 
ela aqui, gerando emprego, apropriarido tecnologia, trazendo tec
nologia da Alemanha para cá, a Espanha somente tem a ganhar 
com isso. Os alemães da Volkswagen ficaram na Espanha mesmo, 
e aquele país está ganhando muito com iSso. 

A ex~Mnistra Margareth Tatcher privatizou a_ British 
AviiincO por doiS bilhões de dóiares. Deu de graça. 

Quanto à MAFERSA, _perdemos tririta milhões de dólares 
-por obra e graç·a ·poi- um pedido. dá Sr. Lida: et caierVa.· Quem Vai 
pagar por isso? O Tesouro Nacional. Ele é bonzinho. Não tem di
nheiro para a saúde, para a educação, nem para pagar bem os fun-
ciónários, mas tem dinheiro para a Mafersa. -

Sr. Presidente, entendo que temos que privatizãr a EM
BRAER logo. Essa empresa, verdadeiramente, desenvolveu proje
tOs eXcelentes no Brasil Eu apenas_ tenho uma_ dúvida_ quanto ao 
edital,_ no ponto que diZ qUe o·capj.tal internacional somente pode 
entrar com 40%. Neste momento, reduz-se o número de licitantes. 
Meu Deus do cêuf V. EX a, os SenadoreS MoiSés Abrãó e Gilberto 
Miranda sabem. Vamos admitir: enfro lá e compro 60%. Se al
griéill compra 40% e de mim compra, em carteira, 40%, tem o 
"cOntrole. Mas, com esse item do. edital, limita-se o número de liCi
tantes. E quem comprar vai cOri:lprir- mais baiato? E quem "dan
ça''?_ O Brasil, o Tesouro Nacional novamente. 

Como _é_ que abusam do dinheiro do povo desse jeito no 
- Biasil? Isso é falta de ~speito. E tndo isso ca~ado por um _discpr

so_lin.do .~bre o_nacionalista, tudo mriito Subjetivo. 
O que está acontecendo é que não querem consertar a Previ

dência Social; não querem, de maneira nenhuma, consertar a ques
tão tributária. O que estão querendo é inviabilizar o Btasil porque 
eles somente navegam bem no caos._ _ _ ___ __ , _ . . 

No dia ein que estabilizarmos a nossa economia e .este Bra
sil começar a caminhar, qual será o discurso desse povo? Acab_a_o 
discurso. _O discurso na democracia, quando" há metida-estável e o 
País está em crescimento, tem que ser de projetos, de boas idéias, 
de criatividade, de govemabilidade. Mas parece que isso não inte
ressa. 

Então, Sr. Presidente, fmalizandq, sou pela privati:Za.Ção 
imediata da Embraer através de leilão. E assim no mundo todo. 
Não v~os inventar a roda. Para os funcionários, dez por cento. 
Aliás, isso faz pãrte de um discurso meu de 1988. Sabe o que está 
fazendo agora o Presidente da Bolívia: o controle acionário das 
empres.::y; é de quem arremata. Os trabalhadores ficam_ çow 40% 
das ações. Por quê? Diz ele que é porque aquelas empresas foram 
construídas- e acredito- com sacrifíCio do povo boliviano. Mas, 
infelizmente, eles não têm como gerir. 

Sabe_c_omo é<!, compra? É iriteressantíssima, Sr. Presidente. 
Estima-se 51%, digamos, de uma empresa, que custa 100 triilhões 
de_ dólares. Pensa V. Ex11 que o sujeito pega eSSes 100 milhões e 
entrega para Governo? Não. Ele capitaliza a empresa com 100 mi
Jhões e passa a administrar a empresa. O que ele quer? Claro, ele 
quer criar interesse para as empresas. Mas, isso é muito para nós 
aprendermos com o Presidente da Bolívia. Há um outro exemplo 
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para dai par3. o Brasil. Quando este presid.tiDte falou ·que ia derru
bar a inflação no seu País - ela estava em 32% - ele se sentou na 
cadeira e fez um Plano, enquanto a inflação não caiu para 9% ao 
ano, ele não levanlOu -da cadeira e saiu. --

0 SR. GILBERTO MIRANDA- En.tão, está igual ao Presi
dente Itamar Franco. Sua Excelência está sentado na cadeira o 
tempo inteiro. 

O SR. RO NAN TITO - Está certo. Sr. Presidente, agora 
quero registrar um rato altamente poSitivo. 

Passei a acreditar no Plano, no Real porque agora tem um 
gerente sério que se chama Rubens Ricupero. Esse homem é abso
lutamente sério. Leio o Recupero há uns 15 anos, são_ excelentes 
os seus textos. 

Vou trazer um artigo dele que foi esérito. Qti3.ndo era-erllbai-" 
xador do Brasil nos Estados lJnidos, onde S. Ex"' faz a mensuração 
das perdas do Brasil nas exportações de mercadorias do Brasil 
para os Estados Unidos. Ai, você fala: esse cara é comunista. Não. 
Ele mensura tudo direitinho: tantos dólares por hectolitro de suco 
de laranja, tanto disso, tanto daquilo, n§s exportamos tantO, perde~ 
mos tanto. Tenho esse artigo em casa. E uma beleza, é um primor. 

Esse homem é sério comprometido com o País. Agora estou 
acreditando. Se dermos apoio a Rubens RiCuperó, vamos ter estaM 
bilidade, pois temos um homem absolutamente sério. SéPo , mas 
sério mesmo. Ele é também um homem preocupado c_om a exatiM 
dão das coisas. Tudo que falarmos com -o Ministro Ricupero ele 
vai estudar até o fundo para ver se temos razão ou não.- Não teM 
nham dúvidas disso. A equipe técnica é -boa -e agora temos um ad~ 
ministrador disso. . 

Sr. Presidente, pela privatização da Embraer, sem mais de
longas .. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Souador MQisés 
Abrão, a respeito do requerimento_do_Senado Eduardo Suplicy. 

O SR. MOISÉS ABRÃO- O pedido de autorizaÇão de pri
vatização da EIVIBRAER, cujo pare<:er do Senador Eduardo Supli
cy é contrário, vejo que _essa convocaÇãO D.âda :mã.is ·é do que 
prorrogar a discussão e a aprovação da Embraer. Não vejo razão 
alguma para se convocar aqui para debater um assunto que já está 
extremamente debatido e esgotado. 

Acho que agora é aprovar a autorização para priva'tizar a 
EJI.ABRAER e como diz muitO bem o Senador Ronan Tito, encer
rar essa página: que ianto prejuízO téni trazido à _N_ação. 

O Ineu-voto_é contrárk> à convocação~ "de algumã-pessoa 
para vir aqui debater sobre aqui sobre a privatização. -

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sou contril. a vinda a este 
plenário. Sou muito mais favorável que se acelere realmente a pri
vatização. Como V~ Exa teve a oportunidade dever na reunião do 
GATT que participamos agora. O próprio Marrocos está privatiM 
zando tudo, está privatiiando as aciarias e até eStrã.da.S-agora. Uma 
estrada que ele está querendo fazer de 300 quilôm.etros, que vai de 
Casablanca a fez. O Governo dá exploração para qualquer grupo. 
Não interessa. Aquele que levar dinheiro, ele compra, independen~ 
te se tenha participação de empregado, se não tenha, a ordem real-
mente, é privatizar. · 

Quanto mais tempO demóraniios para privatiZar a Embraer, 
mais insegurança para os funcionários, mais mseguranÇã na re
gião, mais distante tecnologicamente vamos ficar das companhias 
que estão investindo. Realmente, independente de quem venha 
comprar a Embraer. Deus queira que fosSe-um Boeing, com certe
za, ia Se fabricar muito mais, ia gerar muitõ niais impostos na loca
lidade de São José dos Campos, ia gerar iri:J.põStoS federais, 
pagamento de Imposto de Renda - o Senador Ronan tito bem 

••• :.o,,.,_,, ''oM ••••--"•••• o •• --.: ••• , •• -,~- ............... _,._.,,.,," " 

aborda sempre que se fala em privatização, e cita a AceSitá e todas 
as outras-, quer dizer, o Estado já é sócio,- dando emprego., já é 
sócio, recebendo tributo, gerando riqueza. Então, não temos que 
chamar absolutamente ninguém. 

Não podemos entrar ness2. estória do PT: toda vez chamar 
alguém para ficai explicando isso, para explicar aquilo. 

Protelar, protelar, protelar: não, nós temos ·que privatizar já,
urgente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- V amos, também, ago
ra, cOlocar aqui em discussão a visita do Ministro Ricupero, mas 
seria uma visita por cOnvite e-D.ão por convocação. 

Eu acho que é a oportunidade para ter um relacionamento 
maior com a Comissão. - · 

O -senador Ronan Tito acha que amanhã, às lOh, seria um 
horário ideal, viriam ele e o Presidente_ do Banco Central. 

O Senador Gilberto Miranda, tem um requerimento já apro
vado para trazer o Ministro ao plenário. Sabemos que_a fmalidade 
da Comissão é econômica, então bem específico. -

Qie!o c~ntar--cOlil. a colaboração de V. Ex .. , porque não se
ria uma conVocaçãO, mas sifu para sentirmos, D.este primeiro mo
mento, o comportamento do Ministro. A transparência- que S. Exa 
deu hoje, num ~igo que está na Folha de S. _Paulo, achei muito 
interessante, lá neste artigo S. Exa _expressa o que pensa. Nesta 
oportunidade também convi~anioS' o Presidente do Banco Cenw 
trai, já que S. Ex'"' ficou nos devendo essas informações após o dia 
14. S. Exa viaja nesta semana, desSa forma teríamos a oportunida
de somente no dia 28. 

Na CaSa h_á u_m projeto, uma medida de resolução que trata-
da URV, que está atrelada à fase li do Plano FC; c;>l!- do PlaJ.l_o lta-_ 
mar ... 

O SR. GILBERTO i'vi!RANDA - Isso foi aprovado pela 
atuãção d? Senador Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Então, acredito que 
seria oportuno, mas para isso eu quero contar com a colaboração 
dos Srs. Membros da Comissão. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente, peço a pa
lavra. 

d SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Senador, com a pala-
vra. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, acho que 
trazer Ministro da Fazenda e .trazer o Presidente do Banco Central 
para S. Ex a contar estória para nós não resolve. 

Acho que o ex-Ministro da Fazenda veio aqui, sentou à sua 
direita- até foi relativamente descortês com este Senador- não fa
lou nada, não moStrou nada, não disse nada, como tinham sido 
realizadas as operações da compra dos _bônus de trinta anos. 

O Senador, hoje, Femandq aenrique Cardoso omitiu do Se
nado, e acho que até mentiu no plenário, porque em várias vezes 
que S. Ex .. esteve presente eu fiz a pergunta: "Onde estão as reser
vas do Brasil? QUanto estão rendendo essas reservas? 11 E S. Exa 
disse que as reSCITas estava.Dl,_ no Banco Central da Basiléia, o _ 
Banco Central dos. bancos centi:ai~, e aplicado a 3,14. 

Não era verdade, porque nessa época S.Exa já havia dado 
autorização para Pedro Malan, já estava comprando títulos e os tí~ 
tulos estavam rendendo mais, e nós não sabíamos disso, e dinheiro 
tiriha saído -da Basiléia para ir para os bancos _e para corretoras no 
Mundo, que até hoje o Congresso não sabe, como foi passado, s.e 
foi passado o dinheiro antes, se fci passadO-o dinheiro depois, para 
comprar. dinheiro que poderia ser até arrestado, dado que o Brasil 
estava inadimplente no Mundo inteiro, sem o acordo da dívida. 
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Então, eu sou muito favorável que o Sr. Ministro venha 
aqui, venha ao plenário, mas que não venha mais com conversa. 
Que o Presidente do Banco Central não venha mais com estória. 

O prazo já passou, o acordo já foi assinado. 
Eles têm que mandar para nós, previamente, para os oitenta 

e um Senadores, para os vinte e sete Senadores da Comissão de 
Economia, uma pasta completa. 

Eu já flz um requerimento ao Ministro e ao Presiâ.ente do 
Banco Central: 

1 -Como foi a escolha dos bancos ou corretoras _que agi-
ram em nome do Brasil para comprar esses títulos? 

2- Qual a comissão paga? 
3- Qual a forma de transferência desses recursos? 
4- Quanto custou cada titulo? 
5 - QUando começaram a ser comprados esses títulos? 
6- Qual a variação de preço? 
E assim sucessiVamente. 
Nós temos que receber uma pasta completa, o Banco Cen

tral tem computadores, o Banco Central tem gente, o Banco Cen
tral tem toda a estrutura para imprimir uril. bloCo Coinpleto de 
infonnaçõcs totais para nós sãbernios se o Mnist:ro --da Fazenda, 
então,na época, falou a verdade, omitiu ou mentiu rio plenário do 
Senado, porque todos os discursos do Sr. Ministro nessa época di
ziam que o Banco Central, que o governo americano fria linl.it. -
emissão de bônus para trinta anos., 

Dizia o Sr. Ministro que era uma emissão· igual a que fõi 
feita para o México, para a Venezuela e para a Argentina. Dizia 
que não teria custo, porque essas emissões são diretas, de governo 
para governo. Dizia o Sr. Ministro que haveria um advancing do 
Fundo Monetário Internacional e nada disso era verdade, quando 
ele discursava no Senado ou quando respondia às perguntas nesta 
Comissão e no plenário para os Srs. Senadores, pois ele já havia 
dado ordem ao Presidente do Bane<o_ Central O Br_asil. de~ch; o fim 
de setembro e início de outubro, _comprava bônu_s de trinta anos. 
Em nenhum momento ele pensou em uma emissão privada do go
vemo americano, que custaria muito menos reCurSõs. 

Desconhecemos quais os critérios de contratação das corre
toras e por isso acho que o Sr. Ministro deveria vir a esta Comis
são, gostaria que viesse ao plenário do Senado, com tod_os os Srs. 
Senadores presentes, com a presença do hoje Senador Fernando 
Henrique Cardoso e, de preferência, com a assiStência do Sr. Pe
dro Malan, para sabermos o que aconteceu: se se omitiú.. se se 
mentiu, enfim, o que tem por trás de tudo isso. 

Quando ele esteve aqui, disse que, depois do dia 15, assina
do o Plano, poderia mandar todas as infomiações. Se tivesse boa 
intenção, hoje é dia 19, poderia ter chegado, na segunda-feira ou 
hoje pela manhã, um fax, ou um documento do Banco Central 
com todas as informações. Se nós os apertamios, ele-s rião darão 
nenhuma informação. Essa história da compra de 2,8 bilhões de 
dólares de bônus é mal contada, fabulosa. por isso temos de exigir 
documentos, provas. 

Sr. Presidente, sou favorável a que o novo lvfinistro, a quem 
tenho todo respeito, venha aqui, pois ele não tem compromisso 
com as histórias do ex-Ministro. Espero que venha aqui com tudo, 
que previamente tenhamos recebido e analisado os documentos 
para podermos fazer perguntas ao Sr. Pedro Malan, Presidente do 
Banco Central. e para o Sr. Ministro. Prefrro qUe-perCainOs urila 
semana que, na verdade, não estaremos perdendo; estaremos ga
nhando, para termos perguntas objetivas. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência da 
Mesa fará chegar ao conhecimento do Sr. Ministro e do Sr. Presi-

deute do Banco Central este pedido. Nesta reunião ê fundamentra! 
a presença do Presidente do Banco Central e do atual Ministro. 

.. . 
O SR. GILBERTO MIRANDA- E que ele responda o re

querimento que fiz, com todas as informações necessárias para 
análise do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Vou contactar hoje e 
pedir que essas informações cheguem a esta Casa ainda hOje. no 
má.xi.nio -ainab.hã, para dis~buí-Ias. Vamos sugúir uma reunião 
para quinta-feira, dia 28 de abril, porque ele vai viajar para ·os Es
tados Unidos e gostaria que estivesse presente. 

O SR RONAN TITO- Na quinta-feira, dia 28, está marca
da a presença do presidente da Febraban, que virá depor sobre eva
são fiscal e contas fantasmas. A reunião JX>d,eria ser mUdada pãra 
outro dia. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Poderia ser dia 27. Se 
nãÕ-for possível fazer a reunião pela manha, poderemos fazê-la à 
tarde. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - De preferência que, ainda 
nesta semana, mandem todas as informações. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Certo. Vamos levar 
hoje ao cqnhecime.r;tto .do. ~j.stro e 4o Presidentre do Banco Çen
tral. Temos a ata com __ ~_ solicitação de V. Exa e do Senador Es,Peri-
dião Amin. -- -

O SR. GILBERTO MIRANDA - Essa ata é daquela reu
nião em que ele este_ve aqui? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Sim-. V. Exa acrescen-
tou mais alguma coisa? -

O SR. GILBERTO MIRANDA- Não, depois disso flz um 
requerimento, consultei autoridades internacionais em moedas, em 
bónus, que me deram uma aula de como fazer o requerimento e· o
fiz muito bem detalhado. Se V. Ex a desejar, peço que m.inlra asses
_soria o encaminhe a esta ~esidência. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -V. Ex' poderia man
dá-lO. Mas;-parece-me, que já foi aproVado pela Mesa. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Acredito que sim. Se o 
Presidente do Banco Central, juntamente com o M.nistro, Manda
ram essas infoimações com três oti quatro días de antecedência, 
para que possamos analisar e faiefmos ConSul~ para .constar se 
aquilo realmente eStá corretO, teremos coo.dições de saber se o 
atual caudidato à Presidência da República pelo PSDB, quando fez 
brincadeiras, se, efetivamente, consultando os Anais do Congres
so, faJ.ori a verdade ou mentiu. Na: ininha opinião, de cara, ele omi
tiu. No entanto, acredito que o pronunciari:lento de S. Ex~ vai aléJ;D 
da omissão. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Se-
nador Esperidião Amin. . . . . 

Colocamos aqui o requerimento do Senador Eduardo Supli
cy pedindo a presença do Presidente da Comissão de Desestatiza
ção. Todos os presentes foram contra o requerimento, alegando_ 
que as informações ·que coo.stam do edital e outras são suficientes 
para a privatização. Queria saber a opinião de V. Ex' 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -.Sr. Presidente, não tenho ob
jeção alguma ã convocação do Presidente da Comissão de Deses
tatização para tratar desse assunto, que é pertinente à Embraer. A 
propósito desse último tópico, que eStava sendo aqui abordado, o 
de reiterar o que consta da página CC-14 das notas taquigráficas 
da reunião do dia 24 de nwço de 1994, em que digo o seguinte, 
depois de ter feito as perguntas sobre a compra dos bônus no mer-
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cado secundário - e quero lembrar que o convite ao Ministro e ao 
Presidente do Banco Centrai foi endereçado por V. Ex• por suges
tão, por solicitação minha, fiz as perguntas. Diante da impossibili
dade de responder e com o alerta que fez, naquela oPortunidade, o 
nosso prezado Senador Ronan Tito, eu disse, textualmente, o se
guinte: ''Quero, por isso, assinalar o seguinte; não vou requerer 
que a reunião se transforme em secreta". Porque o Senador Ronan 
Tito tinha esclarecido que nem sempre o que vira sessão secreta se 
transforma em não divul~do. Já t!nhamos _UIIJ, antecedente, que 
ele lembrou, naquela oportunidade. ~'Então, não se transforma em 
secreta. mas como, ao que tudo indica, vão- dizer que Ii.ã<i podem 
responder a essa ou aquela pergunta, quero que elas fiquem regis
tradas para que depois, no dia 15, sejam respondi3as''. 

Diante disso, o próprio Ministro disse, às pp. 17: "O Presi
dente do Banco Central dirá a V_. E2S•o_que puder se dito a respeito 
das outras questões". Entretanto, o Ministro assegura que depois 
do dia 15 de abril as informações serão minuciOsas, porque isso 
tem de ser feito com esse critério.. ''E concordo inteira.!p.pnte c~ 
V. Ex111

, disse o então Ministro Fernando Henrique Cardoso, diri-
gindo-se a mim. _ ·-·---------

Finalmente, na minha última intervenção, tomo a-repetir, às 
pp. 18: ''Entendo que isso pode ser esclarecido h_oje ou_depois do 
dia 1511

• - -

Por tudo isso, e sem mencionar aqUi aS intervenÇõeS dÕs Se
nadores Gilberto Miranda e Ronan Tito, só quero encerrar Cssa mi
nha digressão para dizer que o Senador Gilberto Miranda disse, às 
páginas 19 o seguinte_: ,_,Aprovçitq ª opo~dade e_ faço minhas as 
palavras dos Senadores Esperidião A.m.in e Ronan Tito: V. Ex• não 
tem necessidade de dar explicações hoje, espero recebê-las, por es
crito, após o dia 15". 

Então, não quero fazer novas citações, mas houve um acor
do para que não se transformasse a reunião eni secreta, pelas razõ
es que jâ expus. Mas ninguém abriu mão de ter as respostá.s. De 
forma que quero instar V. Ex• a marcar a data para as respostas. Se 
vai ser em reunião secreta ou em reunião pública ... 

O SR. GJLBERTO MIRANDA - Temos que saber o que 
foi feito, a imprenSa e a pOpulaÇão tem qUe saber. 

Levaram à privafi:Zação, entendo ser iiit.ereSsánte oUVirmOS 
o Presidente da Comissão Diretora de Privatiia.ÇãO~ bem como o 
Ministro da Aeronáutica. Na oportunidade, se isto for aceito pela 
Cbmissao, gostaria que estiv-e-ssem presentes- everitualmente para 
dialogarem com André Franco Montoro e o Ministro da Aeronáu
tica - economias que, a pedido do sindicato dos metalúrgicos e 
dos engenheiros da Embraer, fizeram estudos relativamente ao 
processo de privatização e_ avaliação do patrimônio. 

Nesse sentido, Sr. PreSidente, estará o COO.gresso Nacional 
cumprindo muito meJhor com o seu dever e a sua responsabilidade 
se aqui ouvir o Presidente da ComiSSãO Diretora e o Ministro da 
Aeronáutica. Foi o própriO- Ministro Henrique Hargreaves quem 
me sugeriu fosse ouvido aqui o Ministro da Aeronáutica, porque 
ele é quem conheceria melhor este tema. 

Sabemos que a questão da privatização da Embraer tem ge
rado muita polêmica, e o próprio processo também. Assim, avalio 
que esta Comissão estará melhor cumprindo_a_sua função se ouvir
mos o Sr. André Franco Montoro Filho e o Ministro da Aeronáuti
ca, sendo facultada, na oportunidade, a presença das pess_oas 
citadas no requerimento, que são: Amir_Antônio Khair, Laura Ca
labi e uma outra senhora economista. 

Seria importante também a, presença da Prefeita de São José 
dos Campos, que muito tem se interessado, dados os efeitos "qUe a 
privatização da Embraer acarretará à comunidade de São José dos 
Campos. 

Por Isso, Sr. Presidente, eu gostaria de reforçar a importân
cia dessa sugestão, que pode ser feita na forina de um convite, por 
um consenso da ComisSão. Peço aos meus Colegas que reflitam 
melhor sobre essa questão, porque em nada prejudicará a Comis
são, ao contrário, fará: com_ que cumpramos melhor a sua fmalida
de. 

-Reiterei ao Presidente Itamar Franco que quando insisti que 
viesse para cá o edital não era propriamente uma atitude contra a 
privatização da EMBRAER, mas era para -que o Congtesso Nacio
nal soubesse bem como é que ela está se procedendo, e para dar 
oportunidade às pessoas de todas as opiniões de se pronunciarem 
após o melhor conhecimento da questão estando conscientes do 
procedimento. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - QUando à lisia: de iiomes, 
também não sei se tem que ser essa; n1as não faço nerihuma obje 
ção a que haja uma sessão pública, digamos assim, para iSso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Em um outro dia, claro. 
-~ ·-

O SR. ESPERIDIÃO AMlN- Que não seja no dia 27; mas 
e11 cori,cOrdo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Poderia ser na semana se
guinte, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEN'IE (JQãp Rocha) - A privatização é no 
dia 20 de maio. -· 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sim, no dia 20 de maio, se 
não for adiada. Há rumores de que ... 

O SR. PRESIDEN'IE (João Rocha) - Estive com o Minis
tro da Aeronáutica, e numa reunião informal ele me extemou que 
o pensamento dele era aquele realmente expresso no edital. Ele 
teve participaçãO diretor na elaboração do edital e, atê no último 
momento, algumas alterações ele conseguiu fazer. 

Ele disse-me que manteve e mantém um relacionamento 
permanente lá no Ministério, por ter -colocado à disposição toda a 
sua assessoria para discutir com a Prefeita e com todas as pessoas 
envolvidas; e disse que esse relacionamento já v-em-~ há muitp 
tempo, inclusive porque ele considera a Embraer como uma fllha. 
Ele disse que tem um amor mriito grande pela empresa,-já que lu
tou por grandes projetes, grandes aquisições. 

O que ele pensa nesse momento, na realidade que está aí, é 
que a melhor solução é aquela que ele extemou ali no próprio edi
tal; mas se precisar convidá-lo vamos ver, porque o convite não 
gera a obrigação, de acordo com o regimento. 

V. Ex a havia falado que iriam os lá para tratarmos de outros 
assuntos, tinham colocado antes em votação, e o último a votar foi 
o Senador Esperidião Amin, que chegou depois. mas submetemos 
ao Senador; não sei como é que é o aspecto- do Regimento, se a 
sua decisão, no caso aqui ... 

O SR. EDl,JARDO SUPLJCY- Em .se tratando de convite, 
se houver consenso ... 

O SR. PRESIDEN'IE (João Rocha)- Seria mais uma ques
tão de consenso. No dia 26 há reunião ordinária; pode ser nesse 
dia, já que também não há sessão do Congresso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Poderia ser no dia 26. 

O SR. PRESIDEN'IE (João Rocha) - Na quarta-feira há 
sessão do Congre~so a partir das 14h. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - No dia 26, inclusive, não 
há sessão do Senado pela manhã. 

O SR. PRESIDEN'IE (João Rocha) - Como V. Ex' é pes
soa diretamente ligada, a sugestão de V. Ex[ seria uma h"beralida-
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de, porque é convite; nós convidaríamos pessoas relacionadas. 
Deixaria, por exemp-lo, o ministro e então convidarlam.os o Dr. 
André Franco Montoro e os economistas que tiveram participação 
na elaboração desse material. 

O SR. EDUARDO SUPUCY -Tudo bem. a sugestão de 
convidar o Ministro é do próprio Ministro Henrique Hargreaves. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Mas se sentirmos lá 
nessa reunião que há necessidade de_ uma forma só ... A observação 
dele foi de que teve participação diieta em tudo o que está ali. Ele 
não teria mais nada a tratar, dentro dessa realidade de hoje. O que 
ele quer é a sobrevivênCia da empresa. Ele considera que, diante 
da tecnologia implantada e do investimento que o Governo fez, ela 
tem que realmente ser viabilizada pela empresa privada. 

Então, já fiCã: autorizada para às 1 Oh da rilãiiliã do dia 26, 
terça-ferra.· 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Em havendo tempo, depois 
se prossegue para a reunião ordinária. - -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Nós estamos aqui 
mais na reunião informal, porque nós não temos quorum para de
cidir. 

O SR. EDUARDO SUPL!CY- Sr. Presidente, acho que se
ria ihtiiessarit.e-que nO -convite aO Pedro Malan e o ministro Ricu
pero fosse explicitado bem o que ê que se quer, para que S. Ex• 
não venham aqui com informações para: depois ... 

O SR. PRESIDENTE (JciãciKcichaj:_ NÓs colocamos rem 
claro aqui as perguntas que foram feitas e o senador -Gífberto Mi
randa fez um requerimento escrito também. Atê pedi a S. Ex• que 
encaminhasse cópia disso também à Mesa para distribuirmos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - (inãüdlvel) ... daquelas e 
outras correlatas. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Exato. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Para sabermos quanto é 
que foi gast~ (iniudível). 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Claro. é deságio e 
uma série de informações técnicas. Há sprcad ~bém, porque ai 
entra ágio. --

Agora, porque nós temos_ um requerimento aí, ficaram bem 
claras as perguntas do Senador Esperidião Amln, porque as fez 
com clareza e foi inclusive por escrito, uma por uma. E o Senador 
Gilberto Miranda alega que, além das perguntas do Senador Espe
ridião Amin, S. Ex• acrescentou as dele; e nós já pedimos a S._ Exa 
que nos encaminhasse para distribuir a todos os senadores, porque 
achamos muito importante o ministro já chegar aqui sabendo quais 
as informações que nós vamos querer, inclusive para ter condições 
de prestar os esclarecimentos necessários. 

Acho que a sugestão é válida. Ele já tem as perguntas do 
Senador Esperidião, e vamos ver o requerimento d() Senador Gil
berto Miranda. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ele foi redigir? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Não, a Mesa já apro
vou o requerimento de S. Ex• e já foi encaminhado. S. EXa fic_ou de 
nos encaminhar ·cópia. Estou sendo informãdo pela Secretaria que 
a cópia já se encontra na ComiSs!io' e sera -distribuída- aos mem
bros. Dia 27 já é um prazo realmente suficiente para que o gover
no venha com as informa:Ções. 

O SR. EDUARDO SUPLicY -Sr. Presidente, até para fa
cilitar, eu gostaria de acrescentar alguns pedidos_ de informação ao 

Ministro da fazenda e ao Sr. Pedro Malan, para que eles já venham 
com as informações ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Sim, é muito~ mrus 
importante pata S. Ex• do que para nós. 

O SR. EDUARDO -SUPLlCY - Eu PoiJeria apresentar por 
escrito à Mesa. - -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Pode apresentar por 
escritO, e eu enca.ri:tinho a S. Ex• (inaudíVel). · · -

Vamos ver se a complementação que V. Ex• está pedindo 
não coincide_, senão não há por quê. Assim já damos para a asses
soria do Banco Central levar, agora. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu gostaria de extemar, 
aqui, aos meus pares, uma preocupação adicional. 

Sr. Presidente, hoje está na imprensa que o Senador Fernan
do Henrique propôs, ontem, que a data de emissão do Real seja dia 
l 0 dejulho. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- O Ministro da Faun
da concordou com isso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP) - O ministro reu
niu-se com a equipe., Hoje, o ministro publica um artigo, na FolhB. 
ae-s. Paulo, mencionando que a emissão do Real vai ser baseada 
enl reservaS. 

É a prinieira -Vez que ele explic-ita a maneira do Reai, em 
que pese, ainda no domingo, no jornal O Globo, S._ Ex~ disse, de 
forma diferente, qu"e estava considerando sugestões, proposições 
dos mais diversos economistas sobre a questão do lastreamento dO 
ReaL Ora, o Ministro está defmindo issO. - --

Acres_centaria, como propósito da nossa reunião, que além 
de explicações sobre a dívida externa brasileira, o acordo com os 
credores internacionais, venha o !\.finÍstro à ComisSão de Assuntos 
Económicos discutfr o-programa-de estabilização, a fase três, as re
gras de emissão e lastreamento do Real, porque· esses tetnã.s estão 
relacionados. 

Quero citar aqui_ que solicitei dO Presidente Pedro Maian 
que demonstrasse em que medida, em decorrência do novo acordo 
da dívida externa ou da conclusão do acordo, estava sendo respei
tada a capacidade de pagamento do setor público, ou seja, em que 
:thédida os juros da dívida externa eram de tal monta a que fosse 
respeitada a capacidade de pagamento do setor público. 

Ora, o Presidente Pedro Malan encaminhou-me informação 
de que como fonte de capacidade de pagamento teremos ~m 1994 
4,5% de super:ivit primário, em 1995 2,76% em relação ao PID. 
Financiamentos externos - 0,27%, fmanciamentõS internos -
0,55%. Mas como usos estão 5,83% do Pffi, em 1994, e 2.94%, 
em 1995. Acnmulação de reservas, em 1994, 1,33%. Juros da dlvi
da externa 0,75%. Juros da dívida interna 3,75%. Isso vai requerer, 
eni temiós de emissão de moeda, em 1994, 1,33%. As exigênciaS 
de emissão de moeda para fazer frente a juroS da dívida externa de 
0,99% do PIB, e da dívida interna de 1, 78% serão da ordem de 1% 
doPm. 

Gostaiia de saber do Ministro e do Presidente Pedro Malan 
em que medida a emissão de moeda, da ordem de 1,33% do PIB 
em 1994 e 1~0 do Pffi, em 1995. será cOnsistente com O programa 
de estabilização? Como procurarão Compatibilizar isso? Em vista 
também da..;; grandes modificações na econõmia mrern.a:cional, o 
acréscimo na taxa de juros que ve-m sendo administrada pelo Fede
ral Reserv World, das autoridades monetárias norte-americanas, 
qual é o efeito disso sobre o setor externo da ec_onomia brasileira? 
Em que medida isso vai alterar. eventualmente, os juros da dívida 
externa brasileira, o serviço da dívida externa. em que medida isso 
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pode afetar ou não o programa de estabilização, e como O Mi
nistro Rubens Ricupe•o reiteTa que tem preocupação, não ape
nas com a estabilização, mas também c_om o aspecto social. 
Então, eu gostaria que a presença de S. Ex• aqui fosse pãi'a dis
cutir a política econômica no seu âmbito mais compreensivo. 
Para que'- aqui responda questões relativas ao acordo com a dí
vida externa, ao programa de estabilização e questões relativas 
à maneira como será atacada a miséria e melhorada a distribui
ção de renda no_ País. Poderíamos aproveitar a oportunidade 
para debater sobre essas questões. 

Sendo _aceita essa sugestão, formularei, por escrito, o que 
acabo de dizer encaminhando a V. Ex' e à Mesa. 

O SR. PRESIDEN1E (João Rocha) - Há I~Ws algnma su-
gestão sobre a vin~_do Minjstro? - --- _ _ _ 

A Secretaria paSsará à-Assessoria do Bãnco Central aS colo
cações do Senador Eduard.o Snplicy .. 

Poder-se-ia tirar umas três cópias. 
O Senador Moisés Abrão foi o Relator do IAA, mas há uma 

norma sobre. .. 

t6ric0 de toda i operaÇão, -porque o projeto não está com maioreS 
justificativas. Tudo o que encontrei na documentação, que requeri 
ao l\1inistério da Fazenda e que diagnostiquei,-coloquei. .. 

Ninguém poderá dizer que não cooheceu a operação; eles 
não mandaram absolutamente nada. Tritava.:se de um projeto sem 
maiores explicações. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Então, o parecer só pode 
ser apresentado na discussão. 

O SR. PRESIDEN1E (João Rocha) - V. Ex• recebeu a có- _ 
pia? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Eu a recebi agora. 

O SR. MOISÉS ABRÃO- Vou apenas verificar pai'a ver se 
está ru.do certo. Eu recebi a cópia agora, mãs ainda não a li. Vou 
verifi.Cã:i"sé hão há algum erro. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Chegará uma cópia d~ meu 
parecer. 

O SR. MOISÉS ABRÃO -Isso seria bom. 
Aqui há um históricO de toda a operação. Pedi a documenta~ 

o SR. _EDUARDO SUPUCY- Eu tenho material aqui. ção, para que se tomasse conhecimento de tudo que se passou, 
A matéria entrou em pauta? Foi votada? porque o projeto veio do Executivo sem maiores explicações, ape

nas com um pedido de autorização. 
O SR PRESIDENTE (João Rocha)- A ma_têria e.stá em re- Eu .só não coloquei, porque mandaram-de volta para ser no-

gini.e de urgência. Há uma sugestão dos Senadores Esperidião vam.Cnte analisado. Eu coloquei em juízo. 
Amin e Pedro Simon. ---- --- - --- -- ---- -- - -

O SR. EDUARDO SUPUCY- Eu não recomendo que isso' 
O SR. ESPERIDIÃO A:Mll'l- Deixei um iecado ii-a sala do seja aceito. Então, o meu parecer é contráriO. Vou ler com atenção. 

Senador Pedro Simon. Penso que S. Ex", como líder do Governo, (INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO.) 
não deveria concordar com isso ... 

(Levanta~se a reunião às 12h34min.) 
O SR. PRESIDEN1E (João Rocha)- Há o envolvimento ik (*) s• Reunião, realizada em 14 de março de 1994, às 

muito dinheiro. - 15h25min. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ainda mais agora que o·se- -Às quiniC horas e vinte e cinco minutos_ do dia quatorze de_ 

nador ainda não deu o parecer. março de ~.il novecentos e noventa e quatro, na sala de reuniões 
da CotriiSSão, Ala Senador Alexandre Costa,_ reúne-se a Comissão 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Está mandand_o um substi- de_ Assuntos Econômicos sob a presidência do Senador João Ro-
tutivo ao Plenário. cha e com a presença dos Senadores João Calmon, Affonso Ca-

0 SR. PRESIDENTE (l_oão Rocha) - Não há maís discus- margo, Raimundo Lira, José Richa, Dirceu Carneiro, Esperidião 
são aqui na Comissão. -- Amin, Gilberto Miranda e Ed,uardo Suplicy. O Senhor Presidente 

0 SR. MOISÉS ABRÃO _ Vamos ver Se entramos nunl declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da ata da reu-
nião anterior, que é dada como aprovada_e , a seguir, comunica 

acordo Com O Senador Pedro Simon, no sei:ttido de se prorrogar que a reunião destina-se a um debate sobre 110 Programa Econõ-:;i:: C:.s~~~an~. p~a- pbd~~os __ ~!>~~~~" ~<:'~~ ~s_s~~--~s_unto mico do Govemo11
, com a presença dos Senhores Fernando Henri-

que Cardoso, Ministro da Fazenda, Edmar Bacha, Assessor 
O SR. EDUARDO--SUPUCY- Mas eu tenho Uin parecer Especial de Política Econômica, GUStavo FranCO, Diretor da Área 

contrário._ _ Internacional do_ Banco Central do Brasil, os Professores Mário 

0 SR MOISÉS ABRÃO _V. Ex• tem_urilVow enrsepara.: Henrique Simonsen e Paulo Roberto Nogueira Batista Júnior e da 
do, não é? Professora Maria da Conceição Tavares. Apóos tecer algumas con-

siderações sobre _o_ teina, Sua Excelência passa a palavra aos con-
0 SR EDUARDO SUPLICY- Tenho um voto em separa- vidados. Encerradas as exposições, tem início o debate. 

do. 

O SR MOISÉS ABRÃO --V. Ex11 aprcsentãria esse voto 
em separado. 

O SR. Pf..ESIDEN1E (João Rocha) - Isso iria ao Plenário 
ou à Comissão? 

O SR. ESPERIDIÃO AlvliN- V. Ex• apresentou o voto em 
separado? 

O SR. MOISÉS ABRÃO- Não, Senador Eduardo SupÍicy, 
o seu voto em separado não está no proCesso. Tomei coohecimen~ 
to do seu voto em separado através da Assessoria. Mas o voto não 
está no processo, a menos que tenha sido anexado agOra. Só havia 
três emendas do Senador Gilberto Miranda no processo. Há o his~ 

Participam, além dos expositores, os Senadores Eduardo_ Suplicy e 
José Richa. Encerrados os debates, o Senhor Presidente agradece a 
presença dos Senhores convidados, parlamentares e __ do público 
presente e, nada mais havendo a tratar, encerra a reunião às dezoi
to horas e quarenta e cinco minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira 
Machado Fllho, a presente Ata que, lida e aprovada, serã publica
da em conjunto com as suas notas taquigráficas. - Senidor João 
Rocha, Presidente da Comissão. - - -

(*) Republicada poT haveT saída com incorreções no DCN - Seção IT - de 
18-3-94. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Srs. Senadores, te
mos a honra de receber neste momento, no plenário desta comis
sãO;- Coino convidadOs ilustres, o Senador e Ministro da Fazenda, 

~~~~~~---------~~~- --·--
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Dr. Fernando Henrique Cardoso; o ex-Ministro da Fazenda e Pia- infantil, de desnutrição e da proliferação de doenças derivaclaS da 
nejamento, Dr. l'dário Henrique Simonsen; a Economista e Profes- fome. - -
sora. Dr- Maria da Conceição Tavares; e o Economista Paulo O Governo, que, neste momento, se lança em busca de uma 
Nogueira Baptista Júnior, para o importante debate com V. Ex.s, nova moeda, o real, deve adotar também conduta realista de aban
sobre o plano de estabilização da economia brasileira, no momento danar de imediato o-apelo patriótico como forma de obter a-adesão 
já em franca execução. do empresariado para conter as altas de preços. 

Os Poderes Executivo e Legislativo não podem mais frus- · O empresáíi.o deve ser visto como pessOa juridica que busca 
trar o sonho da população brasileira de acabar com a verdadeira o lucro e que reage como função dos m.ec~ismos econõmicos 
indústria da inflação e dos elevados juro_s reaís~ enfim, da ciranda postos em execução; mas deve se exigir desse empresário o estrito 
financeira que só vem beneficiando uma pequena minoii<i cOncen- cumprimento das leis, incluindo-se aí aquelas que se referem aos 
tradora de renda e de poder. abusos econômicos e as que visam a proteger a economia popular. 

Os nossos acentuados problemas econômicos e sociais não Os abusos devem ser reprimidos pela sociedade com exces-
cabem mais no laboratório dos planos mãgicos, mas, ao-contrário, sivo rigor, mediante aplicação de pesadas multas e até mesmo ca
pede um verdadeiro e sincero diagnóSticO que seja capaz de apon- deia para os infrafoies mais audaciosos. Para se efetivar uma 
tar reformas estruturais profundas, onde se inclua o equilíbrio defi- conduta nesse sentido, exige-se a prévia cOibição do clientelismo, 
nitivo das contas públicas e de dar início de todo um tr_abalho de Uill_C~trole social_ sobre o comportamento predador dos m.onop6-
reconstrução nacional. li os e dos oligopólios. 

Precisamos construir uma sociedade livre, justa e solidária, O Congresso Nacional, num gesto ousado e consciente, 
garantindo o· desenvolvimento nacional atravês de um amplo en- está, neste momento, ao lado do Poder ExecutivO e de toda a so
tendimento em favor do crescimento da economia e, conseqüente- cíedade, em busca de um amplo entendimento nacioD.al e de um 
mente, das melhorias das condições do bem-estar social. reencontro com a cidadania. Temos certeza de que esse debate de 

Em síntese, precisamOS noS ·reencontrar cOm o processo de hoje ampliará ainda mais o nosso conhecimento na defesa de um 
desenvolvimento auto-sustentando, que não somente encare os plano de estabilização da economia. aberto a uma reconstrução na
drásticos problemas da distribuição de renda, corilo também garan- ci~-~ _ _9!!_~ ~rá vir, em _seguida, a ser capaz de atender aos an
tir Um novo salto tecnológico e o nosso apriniõniriJ.eDIOD.a-capta- sei~ _<:la maioria do povo brasileiro. 
ção de recursos externos que fortaleçam a competitividade e Essas são as considerações iriiciais qUé eu queria fazei 
produtividade dos nossos_ produtos. como Presidente da Comissão de -Assuntos Econômicos desta 

Neste momento hã um esforço nadOrial para que, com a es- Casa. 
tabilização -da tão- sonhada economia~ o capital especulativo e sei- Dando inicio aos trabalhos de hoje, concedo a palavra ao 
vagem não dilapide a poupança e os investimentos produtivos, Ex0 Sr. Dr. Femando Henrique Cardoso, digníssimo Ministro de 
esperança das gerações de novos __ empregos. Estado da Fazenda, para uma exposição de 15 a 20 minutos. Poste-

A nossa taxa de crescimento, entre 1970 e 1987, foi supe- riormente, ouviremos o digníssimo ex-"Ministro Mário Hemique 
rior à do Japão e dos- Estados Unidos, e esse crescimento precisa Simonsen, a economista Mal-ia da Conceição TaVàreS e o econo
ser retomado não apenas em termos quantitativOS i:Iiã.s,- Principal- mista Paulo Nogueira Baptista Júnior. Após esses esclarecimentos 
mente, assumindo características qualitativas que impliqUem em iniciais, a palavra e o debate ficai"ão franqUeados aos Srs. Senado
melhorar a distribuição de renda entre os agentes econômicos. res e Deputados, que terão o prazo de cinco miD.utos; para pergU.ri--

O modelo concentrador de renda favoreceu, essencialmente,- tas e _respostas. 
aos banqueiros nacionais e iote:m:a.cionã.is, aos oligopólios, aos · - Agradecemos, mais uma-vez, a presença de todos os que es-
monopólios e aos váriOs segmentos cartelizados no mercado. tão aqui como convidados especiais que vieram prestar a só.a Cola-

O riosso País precisa voltar a produzir conipetifi.Vamente, boração ao Plano do_ Governo, ao plano da sociedade brasileira 
explorando melhor as suas potencialidades e abandonando, de para estabilização da nossa economia. 
uma vez por todas, as táticas meramente recessivas apoiadas no _Concedo a palavra ao Ministro de Estado da Fazenda, Dr. 
capitalismo monetarista de busca da estabilização a qualquer custo Fernando Henrique Cardoso. 
e somente isso. 

Não queremos uma explosão de demanda, mas temos que -0-S:R.-ffiRNA.N:OO~HENRIQl.JE- CARDOSO- ~-Si-- Presi-
pensar, com urgência, em mecariismós criatiV-Os'àe melhoria do ní- dente da Comissão de Asstm.tos Econômicos do Senado, Senador 
vel de oferta e do gradual fortalecimento do poder aquisitivo dit João Rocha; Srs. Senadores e Deputados; meus companheiros de 
população. Mesa, Sr. Paulo Nogueira Baptista Júnior. Sr. Mário Henrique Si-

Sem nenhum apelo neokeynesiano, numa hora em que a monsen, Sr. Gustavo Franco, ProF Maria da Conceição Tavares e 
onda é a privatização e a saída- estrãtégica-ae c~na do Estado, en- Sr. Edmar Bacha: 
tendemos que o Executivo e o Legislativo podem e devem ainda Em atenção a convite que me foi formulado por esta Comis
capitalizar grandes transformações sociais -e ainda assim acredita- são, venho aqui, mais u.ma vez., ao Congre-sso Nacional, mais espe
mos possível o sonho de Raúl Prebish, de uma Aniéricã Latina de- cificamente ao Senado da República, para prestar alguns 
senvolvida, não sujeita a perversas trocas no mercado esclarecimentos a respeito do Programa de Estabilização que está 
internacional. sendo proposto ao País por intermédio, mais recentemente, de uma 

Temos, decisivamente, de encarar nossa_ situação de extre- medida provisória que está em tramitação no Ccngresso NacionaL 
ma pobreza, os nossos 32 milhões de fam.intos e mais 60 milhões Já-me escusei de antemão ao Sr. Presidente desta Comissão, 
de pobres que vivem em baixíssimo nível de consumo, mesmo bem como ao Senador Suplicy, que me convidou, e disse que faria 
para padrões latino-americanos. - --uma exposição, mas que me ausentaria. Por essa razão mesmo, es-

Não é mais possível, simplesmente, querer-se reduzir drasti- tãó aqui presentes os Drs. Edmar Bacha e Gustavo Franco, que po
camamente o coo.sumo, em todos os segmentos e em todos os ní- derão debater e responder as questões pertinentes. 
veis, para fazê.. lo atuar como um mero regulador de preços~ sem Como é natural em uma exposição de abertura, cabe ao :Mi
atentar para as suas conseqüências sobre os índices de mortalidade nistro da Fazenda apresentar as linhas gerais, a arquitetura, se as-
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sim posso dizer, do programa que está sendo submetido ao País. 
Como sr;rá, talvez, esta a enésima vez que venho a esta Casa para 
fazê-lo, e como já tive o prazer de receber em meu gabinete prati
camente quase todos os aqui presentes, discutindo esta mesma ma
têria, pouparei um tantO as minhas energias e serei bem conciso. 

Em primeiro lugar, o esforço de estabilização, de combate à 
inflação-se imptmha, como se impõe, a qualquer--goveiil.ó qiie te
nha que fazer face a um processo inflacionário com a iiiipetuOSida
de daquele que corrói a moeda nacional. 

Desde que assumi a Pasta da Fazenda, em maio do ano pas
sado, era claro - e jâ o era para os meus antecessores também -
que não- teriamos condições de levar adiante programas efetivos 
em quaisquer das áreas atinentes à ação de governo, se não en
frentãssemos a questão da inflação. Decisão que~ aci m-esmo tempo 
em que se impunha. era difícil, pelas razões conhecidas: o Gover
no do Presidente Itamar Franco sucedeu a outro Governo em con
dições bastante dramáticas. Por outro lado, não é ·um governo que; 
disponha de base parlamentar estável. Havia vários -argumentos no 
sentido de, ao invés de atacar as questões de frente, contornar-se 
talvez o temporal e deixar para outros a tarefa maiS árdua que é a 
de quebrar um conjunto de interesses que, ccnscienie ou incons
cientemente, vem sustentando o processo inflacionáriO il.O Brasil, e 
de tentar corrigir-alguns rumos. 

Nosso ponto de vista foi de que, na circunstância brasileira, 
não caberiam escolhas em função de análises qUe tomasse em con
sideração estaticamente o processo político; e que um programa 
econômico, qualquer que venha a ser, que tenha como objetívo 
atacar frontalmente a inflação e, por outro lado, que tenha como 
propósito assentar as bases para que possa haver um cresCimento, 
como já foi dito pelo Senador João Rocha, sustentado, não pode 
ser apresentado ao País como algo de interesse de um governo, de 
um partido ou de um conjunto de partidos. Ou o País, no seu con
junto, enf!enfa a questão, ou a questão está de ·antemão derrotada. 

Disse inúmeras v:ezes. desde que fui nomeado, no mesmo 
dia da minha posse, que não seria o Ministro da Fazenda de um 
partido e nem mesmo pensando apenas no interesse do Governo, 
mas seria :Ministro da Fazenda do Brasil. ~ao faltefCom ess.e prO
pósito até agora. Em nenhum momento, tomamos decisões outras 
que não aquelas que pareciam atender aos interesses nacionais. 
Como. por ouro lado, ninguém é dono_ da verdade, todos somos 
passíveis de erro, tampouco caberia ao Governo uma atitude de ar
rogância,-e muito menos ao Ministro, posto que, para que algo seja 
aprovado com a amplitude e o escopo necessários e com a sUsten
tação de que depende, que tem de ser mais ampla do que mera
mente de um conjunto de partidos ou de um partido, é natural que 
o Ministro tenha que exerce suas funções por delegação do Presi
dente, mas com a consciência de suas limitações: limitações pes
soais, desde logo. para um ministro que não é especialista em 
economia - longe disso; limitações qlié ·a própria-SítUã.Ção iriljnl- _ 
nha e requerimentos de cooperação que o momento exigia, e conti
nua exigindo. 

Foi com esse propósito que começamos, há algum tempo, a 
assentar as bases para possibilitar um programa de crescimento 
econômico que venha estar ancorado em uma moeda mais estável. 
O começo foi presenciado JXIr quase todos que aqui estão - muito 
difícil, porque foi um momento de negociação basicamente orça
mentária. Desde o ano passado, com Orçamento então em curso 
em 93, tomamos a decisão- e nisto fomos altamente ajudados por 
alguns dos meus colaboradores, no caso específico, notadamente, 
pelo Prof. Edmar Bacha- de reabrir a questão do Orçamento. Ár
dua questão, dificil sob IDUitos aspectos, pouco atraente do ponto 
de vista público e enganosa, mesmo para aqueles que tenham a 

melhor boa vontade de compreender os caprichos das decisões que 
são tomadas em matéria orçamentária. 

O Congresso não nos faltou. No ano passado, a Comissão 
de Orçamento tomou a decisão de refazer o orçamento- refuo-me 
a 93 - tendo em vista que achávamos e mostramos que não have
ria condições de uma execução orçamentária minimamente razoá
vel, em termos da obtenção de alguin equilíbrio nas contas, se não 
fizéssemos também um esforço de contenÇão de gastos. Propuse
mos a conter os gastos e, ao mesmo tempo, a não utilizar mecanis
mos de contingencia.riJ.ento, de tal maneira que, embora reduzindo 
o montante da verba despendida, isso seria compensado pela opor
tunidade que seria utilizada na despesa. 

Assim procedemos até novembro, quando, por decisão do 
Supremo Tribunal Federal, nos foi negada a posSibilidade de com
plementar o Orçamento com os recursos do IPJ\.1F, o que nos obri
gou, no ültimo bimestre do ano, a contingenciar o dispêndio. 

Ao fmal do ano, havíamos enviado ao Congresso o Orça
mE?nto para 94, que havia sido preparado em agosto _do ano passa
do. Entretanto, esse Orçamento mostrava: um déficit potencial 
muito grande, mostrava que, se as nossas contas não tivessem so- -
frido_um processo profundo de ajuste, estariam perfeitamente de
sequilibradas. Então, passamos a uma revisão _do Orçamento de 
94. No ínterim, como todos sabem, procuramos reconstruir os ca
nais de vinculação fmanceira dos Estados e Municípios com a 
União, com o conceito de que era necessário restabelecer o crédito 
público. 

Outra vez não nos faltou o Congresso, que aprovou uma lei 
que assegura que o endividamento dos Estados e Municípios, uma 
vez garantido com o aval da União, pode ser por esta ressarcido 
diretamente. através da retenção dos recursos do Fundo de Partici
pação, no caso de inadimplência. 

-_--.--Antes mesmo da aprovação dessa lei, havíamos conseguido 
um protocolo com todos os Governadores, que se comprometeram 
a recomeçar a pagar as dívidas._ E assim o fizeram. De novo, o es
pírito foi o mesmo. 

Não se conse.êJ.e restabelecer a credibilidade pú.blica das fi
nanças, se não hoUver um esforço coletivo. Na constrUção desse 
esforço, nós nos pautamos pelo que disse anteriormente, não dis
crimiD.amos nenhum governo e fizemos um grande esforço para 
criar condições para que governos em situ3.ção de dificuldade pu
dessem retomar o pagamento à União, sem que issó fosse feito de 
uma maneira leonina e sem que, portanto, nós próprios estivésse
mos criando düiculdades para o momento séguinte. Todos os Es
tados passaram a pagar a União. Depois de aprovada a nova lei, 
creio que dez ou doze Estados assinaram contratos formais já na 
sua vigência. 

O Governo também determinou que nenhum aval de em
préstimo externo seria concedido, senão quando os Estados esti
vessem em perfeita adimplência. Por coincidência, os dois Estados 
que fic·aranr em situação de adimplência e que puderam asSinar 
contratos externos com o meu aval, com o aval do Tesouro, foram 
o da Bahia_e o do Rio de Janeiro, nenhum deles destacou-se, entre
tanto, através de seus Governadores, como defensores da política 
do governo. Não foi por issO que demos o aval, e, sim, porque en
traram numa linba de comprometimento com o crédito público de 
forma adequada. Esses dois governos obtiveram avais externos re
centemente. Outros _virão, na medida em que isso for sendo acerta
do e, tam_,bém, na medida em que houver disponibilidades para 
empréstimos adicionais e conveniência do ponto de vista da eco
nomia brasileira para essa forma de captação de recursos. 

Também no ano passado, adotamos uma linha sistematica
mente- não gosto da expressão- dura, no que diz respeito ao con
trole dos bancos estaduais. Logo que assumi a Pasta da Fazenda, 
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houve muito estardalhaço da imprensa, porque se dizia que iría- que estamos pratiCando para obtenção do equillôrio das nossas 
mos reabrir três bancos do Nordeste, fechados por intervenção do contas e, mais do que isto, para estabilização da nossa moeda. 
Banco Central. Basicamente, estamos percorrendo um caminho em três eta-

Havia uma ponta de discriminação injustificada com rela- pas. A primeira, acabei de descrever, é a obtenção do equilíbrio 
ção- ao NOrdeste. Na verdade, os governadores desses Estados es- das cootas públicas e o começo de restauraçãOdO Crédito públiCo. 
forçaram-se--muito para cOlocar as fmaoças em ordem. Não No meio tempo, também com este propósito, terminamos a 
obstante, reabrimos apenas um, o do Pauí. Não por que não qui- negociação com os bancos privados externos, _de tal maneira que 
séssemos e não qucitaJ:íLOS, ainda hoje, reabrir os outros dois, mas boje} este assunto está pendente apenas de uma decisão para com
só porque o Estado do Piauí cumpriu tcxlas etapas necessárias, de plementação da troca de papéis, para garantir a securitização-da di
acordo com sistemátiCa; ilão política, mas técnica do Banco Cen- vida por parte do Tesouro americano. Este_,_ por sua vez, espera 
tral, que permitiu essa reabertura. uma palavra do Fundo Monetário _ _Internacional, ao qual não sub-

Estendemos a adoção da Lei do Colarinho Branco aos ban- metemos, ex ante, nosso programa, em sfual de que estamos mos
cos-públicos, do que resultou que esses bancos não podem mais fi- Írando que jã fizemos com o apoiO do Congresso.- É questão de 
nanciat seus ·governos, posto que os governos são- proprietários julgamento apenas, saber se estão ou não de acordo, mas as deci-
dcsses bancos. - - sões, que são nossas, j~ foram tomadas. 

Thdo isso como prõlegômenos, como preparativos para que- A idéia ê que, uma vez deímidas essas normas, teríaio.os um 
se pudesse vir a ter, como esperamos, uma situação de maior con- segundo passo importante, que é objeto da Medida Provisória n° 
fiabilidade nas fmanças públicas. 434, ora em discussão. _ _ 

Com respeito ao Orçamento de 94, da mesma maneira, de- Existe uma larga experiência em tecnologia, se posso usar a 
pois de ingente esforço; refizemo-tio.' Está ai.Ii.da sendo discutido expressão, de combate à inflação. Calar-me-ei diru;tte dela. posto 
na Comissão de Orçamento, mas-em bases muito mais realistas e que, nesta mesa, há vários qrie sãá eSpecialistas na matéria e vários 
com um -quadro de defmíções, de objetivos e de pOssibilidades, ou que já participaram de outros programas, se não diretamente, indi
seja;de arrecadação perfeitamente mensurável. retamente, e todos nós, através da crítica a vários desses progra-

Nesta recoostrução do Orçaménto de 94, não apenas deseja- mas, iritema e externamente. 
mos obter momentan~ameute o equilíbrio das contas, mas quere- Na feitura do programa atual, tomamos em consideração es~ 
mos obtê-lo de tal maneira que não tenhamos de utilizar o-ãrti..ãciÕ sas expe-riências. Esse eSforço "grande de _equiHbi:lo fiscal foi -feito 
de postergaç~o de pagamentos, os contingenCiãiben.tos.-Ou seja, para evitar o que ocorreu em outras tentativas que se frustraram 
queremos ex ante, no ponto de partida, assegurar-nos de que o Or- pela inlpossibilidade de o Goverrio leYar. a bom termo o controle 
çamento contém os recursos Sl,Jfiçi;entes para: fazer face âos gaslos de ·suas cOntas. M ·invés de começarmos pelo lado mais sensível 
que o Congresso determinar. Para,chegar a isso, criamos o Fundo da população- a queda da inflação, que, de imediato, prodUZ efei
Social de Emergência, que requereu uma alteração constitucional. to de alívio e, portanto, de apoio- começamos -pelo mais diffCil, 
Não foram poucas- as ~oze:s- que nos disseram que seria inã.tingfvel por aquilo que só custa reclamação: o corte 00 verbas, dizer 11n.ão", 
uma modificação na Constituiç-ão com_ esse obje~vo, assii:n como iiiSiStir-em.-que IiãO'se pode gastar maiS do que~ recebe1 dar a im_~
não foram poucas as vozes que ecoaram pela mídia a dizer que o pressãO de que se está riunia atitude de intran~sigência desn_ecessã
governadores jamais concordariaJil cqm a discip@a nova que es~a- ria, posto que, ímalmente, um pouco mais, um pouco menos 
va sendo imposta. As duas coisas ocorreram de_ foima coritrária pareCe não ser nada. 
àqueles que tinham uma visão pessimista. Conseguimos- ãpõ1o dos -Não me 'faltaram conselhos para que- invertesse--o Pfõcedi
govemadores e aprovação do Fundo Social de .ED;lCrgência. Algu- mento, que não começasse pelo ajuste fiscal, mas pelo controle di~ 
ma má interpretação do que significa esse Fundo foi desfeita, na retÕ da -inflação, porque facilitaria o ajuste fiscal. Não acreditei. 
medida em que todos viram que_se tratava, como se trata; eXClusi- Achando que, uma vez obtido o ajuste fiscal, O efeito de alívio so~: 
vamente de um mecanismo para permitir que aqueleS --objetivos bre a pressão inflacionária,- tomãi'-Se--13. mais difícil mOStrar o ca-
consignados no Orçamento e, portanto, a não serem definidos pelo minho ~árduo a percorrer no controle dos gastos. Tomanos, 
Governo Federal, possam ser cumpridos sem qu"ê o G-Overno tenha po:rtarlt9, o caminho ímpopular. _Não procuramos o apoiO fácil, 
de ampliar seu endividamento interno, contando com recurso fis- mas o convencimentO. embora difícil, da necessidade de uma outra 
cal. atitude diante do gasto público e da arrecadação. 

Houve uma certa discussão, como ainda há. sobre o superá
vit desse Orçamento. O propósito do atual Governo, do Ministro 
da Fazenda, é de obter -o equilíbrio das contas. como -disse aqui, 
que não esteja baseado em imposto inflacionário: !azão pela qual o 
que hoje parece ser superávit, nO momento erii qUe a inflação cair· 
-e ela vai cair- deixa de ser superávit, porque muitos recursos fó~ 
ram calculados no Orçamento na base de Uma: inflação média de 
35% áQ- ano._ Se a inflação médiá for muito niCnor do que issO, 
como será, obviamente alguns impostos, como· 6 IOF e o IPJ\.1F, 
sofrerão suas conSeqüências. Portanto que ningllém possa, fazer 
um erro simple~ de imaginar-que os dados de hoje, com as hipóte~ 
ses de hoje, serão os dados de amanhã, com a--realidade de ~
nhã, que implicam uma outra taxa de inflaÇãO. Portanto, não 
estamos considerando no Orçamento a apropriaÇão, por parte do 
Governo, dos excedentes inflacionários. ·~' 

Feita essa mecânica, preparado o terreno para outras etapas, 
enviamos áõ" Presidente da República e ao Congresso, no dia 7 de 
setembro, uma exposição de motivos que expliCa: quais os passos 

Falhou-nos. ·no tempo, uma coisa, entre as quais a Revisão 
Constitucional. De início, imaginávamOS que a Revisão começas~ 
se, efetivamente, na data aprazada, e que já tivéssemos _a questão 
tributária e muitas das questões que, hoje, dificultam o ajuste es~ 
trutu!al da ecoriOmia brasileiia, resolvidaS pelo Congresso. Não foi . 
possível. b Fundo SoCial de Emergência· e alguns impostos, nos 
quais mexemos, foram um atalho para evitar que houvesse a im
possibilidade de seguir adiante em função da ausência da Revisão 
Constitucional. E, ao tomarmos aquela decisão, a fizemos, "nãO -
pensando no imediato, mas numa proposta que durasse, pelo me
nos. dois anos, tendo em vista que não se faz uma reorgaliização 
da economia brasileira num espaço de tempo de um governo. Wao 
faltaram vozes, nesta mesma sala, a pedirem que o ajuste fosse- de -
um ano só, sob o fundamento de que quem sabe qual será o novo 
governo? E a resposta do Ministro; que é a resposta do- Governo, 
foi sempre a mesma: nós não estamos fazendo um ajuste para este 
Governo; nós o estamos fazendo, pensando no País. E seja qual 
venha a ser o novo governo, ele necessitará de certos instrumentos 
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de administração e nós, então, não cedemos à tentação de fazer
mos_ algo limitado. senão que fizemos um ãjusle de dois anos, en
quanto os efeitos da reforma constitucional não se possa fazer 
sentir de forma mais direta s_obre a economia brasileira. 

,'E assim procedemos. 

Pois bem, além dessa preocupação com o ajuste fiscal, por 
causa das experiências passadas, tivemos uma série- de outras. 
Qu_andQ passamos à questão da emissão de uma nova niõéda e da 
sua vinculação a algum mecanismo que permita ao País sentir qUe 
hã condições de estabilidade, não só nos preocupamos em manter 
reservas em nível bastante elevado, com custo alto, já me referi a 
isso muitas vezes, e OUVi calado críticaS proeeôentes daqueles que 
diziam: - Mas por que juros tão altos atraindo :reservas se nós já 
temos tantas e elas custam tão caro?! É porque nós devemos pas
sar à outra etapa do Plano e precisamos de ter reservas para não 
nos encontrarmos, mais adiante, em uma situ<ição como em outros 
momentos se enc9ntranun. __ 1-lqje, temos reservas confortáveis de 
cerca de 35 bilhões de dólares, que são suficientes para enfrentar
mos o que vem pela frente. 

Mais ainda. Não queríamos fazer, de imediato, aquilo que 
muitos instaram, que era a dolarização e, por várias razões. Não 
vou esmiuçar, já esmiucei IilaíS de uma vez" neste- eem outros ple
nários. Buscamos um mecanismo que nos permitisse um ponto de 
referência e que, mesmo antes da emissãp_da_nova n;toeda., permi
tisse um começo de reorganização das contas, em termos de um 
parâmetro estável: a Unidade Real de Valor. Na defmição.da URV 
tomamos em consideração críticas procedentes que temiam que ela 
fosse arbitrária, Inesmo tomando-se em consideração a experiência 
do Banco Central na ftxação da data de câmbio que garante uma 
certa margem de arbitrariedade ao Banco Central, sabendo-se que 
este Banco Central, grosso modo, acerta, porque ele, no fmal, ajus
ta de tal maneira que o câmbio não fica defasado; portanto, ele tem 
mecanismos de reparação permanentes de evenb.lais enganos, mes
mo assim buscamos um caminho. 

• -..Jui, quero louvar a ação do Dr. Gustavo Franco que, em 
tcxla essa matéria de complementar ajuste fiscal, de estruturação 
do novo modelo que foi, indubitavelmente, também ajudado por 
muitas outras pessoas, alguns sentados nesta mesa fora e dentro do 
Governo, mas na hora da feitura é priciso QUe algumas pessoas as
sumam a responsabilidade dentro do Governo, na busca desse 
novo indicador da Unidade Real de ContaS-, buscamos um indica
dor que fosse de preço, para evitar, precisamente, a· crítica de que 
haveria uma possibilidade da manipulação do indicador, se esse 
indicador fosse baseado apenas em um critériO, embora correto, do 
Banco Central, que não fosse passível de verificaçãO pOr tet-cefros, 
porque, todos sabem hoje que a Unidade Real de Valor é, na ver
dade, o resultado, ou me~or, cai em um intervalo de variação de 
três índices: o da Fipe, do !ndice Geral de Preços, o do ffiGE, o da 
Fundação Getúlio V argas e o do IGPM. O do reGE é o mesmo 
que defme a Ufrr. De tal modo que, como deJX>is verificamos que 
a variação cOncomitante desses três índices, também, era uma va
riável muito próxima da oscilação do dólar, de alguma maneira i 
Unidade Real de Referência está limitada, ou melhor, oscila simul
taneamente com a oscilação do dólar e os impostos também. Ga
rantias mais do que suficiente de que o Governo não poderá, 
embora não queira, e mesmo no futuro qualquer outro governo não 
poderá, se for usar esse mecanismo, utilizá-lo de forma a obter por 
intermédio de manipulações. resultados que não sãO objetivos. 
Tanto os impostos estão diretamente ligados ao mesmo indicador 
da URV, como o câmbio, de alguma maneira, estará oscilando 
proximamente a isso, se nós não quisermos ter problemas com o 
câmbio. 

Qual é _o_ propósito desta medida? Por que estamos fazendo 
essa URV? Estamos fazendo a URV não só para dar um parâmetro 
ã população, mas sim para que essa população se habitue a uma 
unidade mais estável de referência, à uma unidade de contas, que a 
nossa moeda perdeu, e, portanto, começar a refazer, na memória 
coletiva, a idéia de que a moeda é uma unidade de contas. Mas es
tamos fazendo isso também com o propósito defm.ido de evitar o 
arbítrio do Govemo na quebra de contratos. 

Qu-aSe -tOdos os programas que antecederam a este tiveram 
muitos problemas jutidicos. Para nossa sorte e gáudio, até agora, 
não tivemos nenhum problema. E a primeira ação que houve, que 
foi movida pela Força Sindical, pelo Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo, já foi julgada pelo Superior Tribunal do Trabalho de 
São Paulo, e o resultado é patente: não existe nada ã. objetar àquilo 
que o Governo fez e tem implementado. Não existe ri.ada o que 
discutir na matéria: Não houve, atê agora, nenhuma ·objeção de or
dem jurídica que pudesse trazer o transtorno que outros programas 
ti"ouxeram, dois dos quais, pelo menos, são ativos, até hoje, nos 
seus malefíciOs- para o Tesouro, porque, sistematicamente, recebe
mos -resllftãdos de tribunais coritrãrios às decisões dO Govern-o an
terior e o Tesouro tem que pagar. Estamos preservando não só este 
Governo, mas os governos futuros de terem de fazer pesados acer
tOs de contas a partir de erros jurídicos cometidos pelo Governo. 

Pois bem, essa unidade real de contas permite um espaço de 
tempo, um período no qual a sociedade possa vir a ajustar-se livre
me~~ sem que a ela se imponha alguma decisão arbitrária do Go
verno. Basicamente a URV tem por objetivo que a sociedade 
refaça seus contratos. Não era nosso objetivO, nem é, ab.lar sobre 
os preços com a URV diretamente. Os preços, a atuação sobre a 
inflação virá com o Real. A URV é o momento preparatório para 
que a sociedade se ajuste e refaça seus contratos. Num exemplo 
mais simples, os aluguéis. Quando? Quando sabemos que numa 
conjuntura de inflação elevada o que ocorre é que as pessoas for
çam o aluguel no primeiro mês e comparam os aluguéis. Sempre à 
unidade de referência mais estável, no caso do Brasil o dólar, e 
f.tXa-se,_digamos, esse alugu.~l_em mil dó~~e~_, __ QOfque sabe-se que 
no último mês esses mil dólares valerão cem. Bem, se se fixasse a 
nova moeda hoje e arbitrariamente- os conti'iitóSIOssem ... ou o Go
verno teria de dizer: faz-se de tal modo, ou se não fizesse issO, al
guils estariam que lá em cima e outros cá embaixo e não se 
alcançaria a média. Estamos permitindo que haja um ajuste que 
busque a mêdia. Qualquer contrato novo, ou melhor, qualquer 
contrato que tenha sido feito em cruzeiros reais, ao ser renovado, 
as partes devem buscar um entendimento que permita assegurar o 
valor do contrato na média dos_ doze meses transcorridos. Isso se 
geil.eraiiZa. Há milhares de contratos na sociedade. 

Seria ambicioso e falaciosO, por parte do Governo, imaginar 
que ele tem condições de deímir todos os-contratos. Numa socie
dade como a nossa, de mercado, e hoje democrática, aberta, livre e 
que preza a liberdade, é inimagináVel um Governo que seja capaz 
de cliririiir fudas as dúvidas e nem é nosso propósito. O nosso pro
póSito é o de criar um espaço de neg"ociaÇão para que a prôpria so
ciedade refaça, num tempo razoável, os contratos que estão em 
marcha. Desde logo, a partir de amanhã, os novos contratos, deve
rão ser feitos com referência na URV e terão a validade de doze 
meses, ou melhor, não poderão ser alterados ho prazo inferior a 
doze meses. Não poderão conter nenhum índice de correção, por
que estamos marchando na direção de acabarmos com a inflação. 
E como eles são feitos em URV, e como a URV é expressa em 
cruzeiros reais, enquanto houver inflação estará coberto e, quando 
vier o Real, a inflação terá acabado e nós não poderemos aceitar 
conceitualmente a idéia de colocar já nos contratos, de antemão 
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mecanismos de correção, o que seria o mesmo que dizer que não 
estamos acabando com a inflação. 

Inicialmente, a idéia da equipe econômica não era sequer a 
de defmir salários Dessa fase da URV, a não Ser o salário riiín1mo e 
o salário dos funcionários, porque isso é atribuição diieta do Con
gresso e do Governo. Por que entramos na questãO Salarial? Entra
mos na questão Salarial por Várias ratões.- Darei -apena:S duas. A 
primeira: se nós fôssemos, daqui a pouco, intrcxluzir a moeda nova 
sem que houvesse esse espaç-o de acomodação, como temos cate
goria de ajustes de salários variável em pelo menos três grandes 
grupos: uns estão em cima e outros estão embaixo e poucos na 
média, a não ser ocasionalmente. 

Buscamos que se chegasse, nesse ajuste, a essa média como 
piso e não como teto. Dife~ntemente das outr~ _tentativas de ajus
te econômico, não congelamos os salârios. Não houve congela
mento, mas uma definição, pela média, dos quatro meses, porque, 
nesse período, o conjunto dos contratos salariais passa do vale ao 
pico. Não congelados, deixamos livre a negociaÇáO-e as datas~ 
base, e incentivamos que eventuais desajustes ocorridos no proces
so sejam acertados no período da data~base ou quando queiram. 
Não há nenhum impedimento, por parte do Governo, para assim se 
proceder. 

A outra razão pela qual tomamos decisões que afetam os sa
lários diz respeito a que na conjuntura inflacionária, sabedores que 
somos todos de que antecedendo a nova moeda, o Real, poderia 
haver uma aceleração de preços, seria conveniente ·-qUe se deSSe ao 
salário a proteção, palavra desagradável, da URV, porque na práti
ca está-se dizendo que é uma correção simultânea cOm O aumento 
dos preços. 

Só há uma simultaneidaçie que não é possível resolvei", qual 
seja, o salário é recel>ido setiipre_-30 dias transcorridos da entrega 
do primeiro dia de trabalho. Isto faz palie da essência· do modo de 
produção capitalista, mas, à parte isso, o que foi assegurado é que 
existe, automaticamente, a conversão dos salários pelo preço- su
biu o preço, subiu o salário. Se ·a empresa tem ii:iuitos empregados 
e aumenta muitos os preços, volta para ela, de alguma maneira, 
uma parte dessa carga, porque sobe o salário aritomatíi:ameD.~e. 

De toda maneira, ao invés 00 CO_qlCÇa!moS pOr def:ulir OS 

preços em URV, defmimos os saláiiós, porqUe IS-sO etâ iúna Vàtita
gem para o salário, ao contráriO-do que muitos apregoaram, pois, 
no Brasil, antes de ler-se, critica-s-e. O que--é inuito saúdável, -IX>is 
obriga àqueles que escrevem a tomarem em consideração as even
tuais críticas feitas mesmo anteS àa-leitt:ita. ·QUando vem a leitura, 
aprimoram-se as críticas e nãtuiãlmente é preciSO Cõiiigit&e -elas 
forem procedentes. __ 

A verdade é que demos um piso ao salário e quando regula
mentamos preços, no caso dos produtos oligopólicos, demos um 
teto. Quatro na média em te:n:nos reais dos ú,ltil:no~_ quatro meses 
do ano passado. Isso é teto, nãÕ é piso. São dois pesos e duas me
didas. Por que isso?_ Pelas razões que o Senador João Rocha avo~ 
cou, ou seja, evidentemente quandçl nos defr_~tamos com o p:xier 
do mcoopólio é preciso que haja também um contrapeso eficaz. 

O Governo, no que diz respeito aos pOderes monopólicos 
que só ele dispõe, fará seus pteçoS dentro da mesma regra. Apenas 
não aplica, de inicio, a URV, pela razão já ex pendida, ou seja, não 
queremos que haja o ajuste diário. Este será feito na média, me ter
mos reais, no momento em que normalmente é feito, uma ou duas 
vezes por mês, dependendo do tipo de tarifa qtie está em curso. 

Essa foi a noSSa posição. Acreditamos que nesse mecanis
mo de negociação que se abriu com a URV* a sociedade, por inter
médio de debates desse tiJX> e da mfdia, que o tempo todo segue-se 
e transmite, vá se intiraildo dos mecanismoJ:;.Jl~o parã absorvê-los 
pacificamente, mas para que haja uma interáção. Não existe possi-

bilidade de êxito de um programa dessa natureza sem muita nego
dação. O Governo não está fechado à negociação, muito pelo con
t:ráiio. 

Ainda no que diz respeito à questão de preços, as-· câmaras 
setoriais eStão aí. Na sexta-feira passada, com os Ministros do Pla
nejameuto e da Indústria. do ComérciO e do Turismo,_ tdinamos a 
decisão flrme de reativar as câmaras como instrumentos iinportan
tes para essa negociação. 

O Governo; repito, está absolutamente convencido de que a 
negociação de ajustes salariaiS deve ser feita, mas também está 
cOnvencido que temos· que ultrapassar o que nos resta de um Pas~ 
&ado .muito controlista e pouco eficaz. E tem que acreditar na forçà 
da sociedade. Esta fc;>rça existe hoje. Quando não existe, aí-sfui, o 
Governo terá que inteiVir paia evitar os acordos leoninos e para 
sempre permitir que aqueles cjue não dispõem da força, tenham 
condições de negociação. Entretanto, na medida em que a socieda
de avança, como está ocorrendo com a brasileira, é preciso ac!edi~ 
tar mais nos -mecaniSriloS ilegóciadore~ __ da própria sOciedade civil. 
Sindicatos e empresas, diretamente, muito mais do que por inter ~ 
venção do Governo, podem ajustar os seus mecaniSmos -saJariais. 

Acho que, brevemente, o que vai ser importante não será se 
quer isso, pois estará terminado cOm a URV e com a nova moeda 
sem inflação, mas o que vai ser importante é o aumento real, as 
condições do contrato coletivo de trabalho, as discussões sobre a 
participação- dos trabalhadores nos lucros das empresas, as-condi
ções de trabalho e assim por diante. 

- Espero que estejamos já nos albores de uma nova era e que 
eventuais ajustes não devem ser feitos com: os--oJhos voltados para 
o passado e muito menos com aspirações a obter aquilo que todo 
mundo sabe que é ilusório. 

Acho que o Brasil aprendeu que não adianta o Governo de
cretar si: a sociedade não susten~a o decreto. Aprendemo!! até que, 
por vezes, nem a Constituição vige quando contraria frontalmente 
a vontade sustentada da sociedade. 

Há em causa a discussão sobre o salário mínimo. O Con
gresso tem consciência disso e precisa- am.Pliá~la. O que hoje pren
de 9 salário _mínimo_ aos _sc:ms níveis lamentáveiS: é- o fat<;> de que 
não fomos capazes de resolver algumas questões de base e que não 
dizem respeito a decisões do Ministério da Fazenda. Não conse~ 
guimos definir, de forma adequada, a questão da Previdência e, no 
desespero, para salvaguardar, c_omo é justo, os benefícios dos apo
sentados, ligamo-los ao salário mínimo. Com isto criamos uma lei 
-_posso dizer que é de bronze ou de ferro, porque não frro a nin
gi!ém- desta natureza, uma lei que segura os -salários a um pata-

__ m_ar __ inferior- àqiiilo que o mercado pode pagar, porque o Estado 
não pode pagar os benefícios naquela proporção. 

O que é mais Ci"Uel é que o que pesa mais no crescimento 
dos benefícios, quando se aumenta o salário mínimo, são os bene
ficias dos grupos de mais alta renda. Para dar um exemplo próxi
mo da realidade, digo próximo porque cito de cabeça, pelos 
cálculos do Ministro Cutolo, se passássemos os salários atuais para 
100 dólares, isto implicaria num aumento de arrecadação que pas~ 
saria de 23 ou 24 bilhões de dólares para 27 ou 28 bilhões de dóla~ 
res. E ocasionaria um dispêndio de benefícios da ordem de 34 ou 
35 bilhões de dólares, criando um déficit de 7 bilhões de dólares 
na Previdência Social. 

Se quisermos a sério, e não demagogicamente, enfrentar a 
questão do salário mínimo, enfreritá~la~emos. Está liaS mãos C1a 
Comissão que revê a medida provisória dar Uni paSso nesta dire
ção. Não adianta botar no papel. No papel não ponho 100, ponho 
500 ou 1.000. Por que 100 dólares? É muito pouco. É ridículo 
também. Não está no poder do Legislativo, nem do Ministro, sim~ 
plesmente aumentar no papel. Ou criamos condíções para qUe isso 
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ocorra. ou estamo-nos enganando, quando não estamos enganando País do que como Governo, começar a discutir as alternativas de 
aos outros, dando ilusão que vão ter tiiíi. salário que não poderão crescimento que éxistem. 
ter, porque causará os distúrbios que levarão à inflação, que come~ Sr. Presidente, termino }X)1" dizer que, em que pese a minha 
rá. por sua vez, os ganhos que aparentemente são reais. pequena experiência nesta matéria económica e no exercício de 

Essa é a nossa história, a história de décadas. Temos que uma administração pesada e difícil, como é a da Fazenda, antece
discutir em termos do poder de compra real e acabar com essa ilu- dido por alguma experiência no Ministério das Relações Exterio
são de pico e média. quando a inflação vai lá para cima de 90 para res, estou convencido que o País tem todas as condições de 
100%. Não existe isso. É uma discussão retórica-nessa altura e o enfrentar o desafio deste crescimento sustentado e sopiab;nente 
que pode haver de acerto é simples de ser feito. Ou enfrentamos os mais justo. 
fatos como eles ~. ou podemos usar os mais brilhantes argumen- Isto não nós vai permitir cfue-Iêi::bemos oS olhos a realidades 
tos, esgrimir as coisas mais emocionais, maS não resOlveremos. Se · contemporâneas. As formas atuais de crescimento industrial não 
for apontado um caminho que seja trilhável, o Ministro aceita-o. aumentru;n o emprego. Precisamos ter programas mais complexos 

Já estou velho para fazer coro àquilo que não acredito. E do que-aqueles feitos com o único obje"tiVO'de çrescer.-_Aqueles 
não farei, sem nenhum temor do_ que signifique isso quãntõ às -que digam respeito ao modo pelo qual se aumenta o bem-estar se
apreciações eventuais s_obre as razões do gesto. Não o farei, por- cial através do emprego. 
que já temos experiência. Achamos que é possível dar esses pas- Estamos diante de uma economia que já se fu.ieii:üicióri.ali
sos, achamos que o Congresso_ tem todas as condições para zou, o que não significa que não tenhamos opções nacionais e es
enfrentar, na sua radicalidade, a questão do Brasil. Enfr~l!4! ;,~. tratégicas que tenham que ser tomadas. Estamos diante de 
questão que permite, efetivamente, acabar com esse sal4riõ mise- d~_safio:s, que_m quiser que se iluda, mas os grandes blocos econô
rável. Isso depende da Previdência e depende das prefeituras das micos que se estão constituindo vão impor ao Brasil um forte de
cidades mais pobres e _do e_@preguismo que nelas existe. E existe saf'm. 
porque não há alternativa de sobrevivência. Portanto, precisamOs Afmcamo-nos ao_Mercosul. _Na semana passada estive em 
também criar condições de trabalho nessas regiOOs. _ __ Buenos Aires com este propósito, qual seja, demonstrar mais uma 

Sr. Presidente, Srs. Companheiros de mesa, Srs. Deputados, Vez o nosso iiite!eSse rio Mercosul. Estendemos isto a 1,1_:rna concep
Srs. Senadores, um programa de estabilização é iinl meter passo. _ção_ de que não basta o Mercosul, ~ não nps liu~s, eXiste o 
Daqui a pouco, espero, estaremos em cpndições de defmir o R.eal? desafio do N.AFI'A; posto_ que _Q Brasil_tem que saber o que faz, 
Perguntam-me sempre. Certamente não vai ser, porque em abril, antes que façam_ com ele o que talvez nçD;l so_nhe que está sendo 
muitO próximo, quando houver vários zeros no<CniZeiro. Isso for- feito. - -
mará apenas uma nova bolha especulativa. Não hã neliliuJlla liga- Não ~ta enfiar a cabeça ··na areiá. É preciso eDXergar 
ção entre uma coisa e outra. Acontecerá quando for 8:4equado. mais longe e é preciso começar a preparar decisões desta natureza. 
Digo e- repito s_empre: os momentos da economia-não pooem- estil.r É _p_reciso qUe o Brasil tOII;lC posições mais claras com relação aos 
subordinados a calendários pessoaiS ou eleitorais. Quando for ade- seu~ -m.tt~resses n-ª" grande cena internacional. Temos tido uma polí
quado, e espero que essa adequação não esteja a perder-se de vista, tica muito acanhada, até porque estávamos coiioídos nãO: ~ pela 
defmiremos o Real. inflação, como também por um ziguezague políticO, conseqüência 

Há matéria a trabalhar, -isso é inegávêl: qUaiS Serão as regras da nossa incapacidade internacional de negociação. -
que defmirão o lastro dessa moeda, de que maneira h~verá" um Ii- Sr. Presidente, com_ tQdas_ estas d_i{icul~des, este Pais fOi 
lacionamento dessa moeda com as outras mqe.cWs. tm;lo 4;so é pas- -capaz de fazer a· proeza da redemocratização. Não foi fácil: MUitOs 
sível de análise, de colaboração, de decisão ÍQãdura e que não 56ja - _çl_o _que aqui est~o sabem o quanto isto custou. No lll.Omento em 
feita na calada da noite, nem com a pretensão tecnocrata. O impor- que Conseguin:nOs, e já cons"eguin:ios, isto é algo que está fora de 
tante é que tão pouco se possá terminar esta fase de estabilização, _çogitação, fll1ll3i' base para uma sociedade. democt~tica, -~~os que 
que não termina no dia do Real, que supõe uma continuidade de dar os outros passos. -
políticas, ai sim podemos enfrentar os verdadeiros problemas do NllP13. _SQCiedade democrática, as soluções nacionais têm 
Brasil, que são os sabidos. que ser negociadas. Não adianta ganhar nem eleição, nem aqui no 

Estamos necessitando de uma profunda modiílCaÇãó na COngresso, nem o GovernO, riem uma imposição de Governo. Se 
nossa infra-esfrutnra viária, portuária etc. Precisamos resolver as não houver realmente um outro espírito, é Vitória de Pirro, isto é o 
questões energéticas do Brasil. Deftnir_e equacionar melhor estas que mais temo. As Vitórias de Pirro, alguns de nós jã assistimos a 
questões. Precisamos defmír com mais iritensidade o desenvolvi- algumas_e já so~remos as conseqüências quando vão ladeira abai
mento tecnológico e a política industrial que capacite a isto. Preci
samos cuidar efetivamente da distribuição de renda r~gional e 
interclasses. 

ISto tudo supõe o que foi dito, aqui, pelo Senador João RO
cha, um crescimento econômic.o estãvel .eni bases sustentáveis. 
Este é o desafio. Este Governo, como já o ·disse, de transição de 
poucos meses, não pOde ter a pretensão de eDfrentar-todas essas 
questões, mas nãó pode tam.bêm deixar de ter a clareza de dizer 
que o que se está fazendo agora não resolve estas outras questões. 
Nosso compromisso na queStão salarial foi muito claro: não-esta
mos fazendo _distribuição de renda. não estamos aumentando o sa
lário real, nem estamos querendo aumentá-lo ficticiamente, 
queremos uma ação que seja pelo menos neutra, que não produza 
desequilíbrios nesta área. Sabemos que esta área".-vai ter que ser en
frentada. No momento, o procedimento é exatam~te o que esta~ 
mos tendo. E precisamos como Governo e como País, mais Como 

xo. 
Temos um momento .. &çaremos _esses problemas com a 

paixão de quem quer acertar. Encaremos esses problemas com. ob
jetividade, mas llão com indiíerença. Encaremos estes problemas 
c_om_ o_ espírito: verdadeiramente público, pois espírito público, 
hoje, não se resijme _a ação do Estado, tem que_ser mais amplo. 

Foi por isto, Sr. Presidente, embora quebrando certas regras 
protocolares que- impedem que _o Ministro venha a reuniões desta 
natureza, aqui v4n, e só não fico mais tempo porqUe realmente não 
posso, gosto maior eu não teria do que o de voltar a discutir coin 
alguns aqui presentes, n-otadamente com minha amiga Maria da 
Conceição Tavares - até brincando eu disse que precisáVari:los fi
car um JX)Uco longe, porque se não beliscar-nos-íamos de paixão
, com o Sr. Mário Henrique Simonsen, que tem mostrado um 
espírito construtivo extraordinário- nas suas apreciaç&s críticas, 
com o Sr. Paulo Nogueira Batista, com o" qual, por questão de ge~ 
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rações, não tenho a intimidade do beliscão, mas que tenho certeza 
que com as suas observações desafiadoras ajuda a avançar no pro
cesso. 

Tenho certeza, Sr. Presidente, que os que aqui vão ficar, Dr. 
Edmar Bacha e Dr. Gustavo Franco, com mais propriedade do que 
eu saberão explicar aquilo que nós pensamos, saberão apreender 
os erros que teremos cometido e que serão apontados pelos nossos 
Colegas. Tenho certeza também de que na voz deles o Governo 
estará muito mais fluente do que na pobre voz de um sociólogo 
que já está a esta altura quase rouco de tanto ouvir. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDEN'IE (João Rocha) - A Comissão de As
suntos Económicos- agradece a presença do Ministro Fernando 
Henrique Cardoso. Ficam agora presentes na Comissão -·seus dois 
assessores, Dr. Gustavo Franco e Dr. Edmar Bacha. 

Concedo a palavra ao ex-Ministro da Fazenda e Planeja
mento, Dr. Mário Henrique Simonsen. 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN- Sr. Presideote, 
Srs. Coo.gressistaS, Srs. Membros da Mesa, Senhoras e Senhores a 
minha intervenção aqui vai ser muito breve, por várias razões. A 
primeira delas é que, depois de a palavra do Ministro Fernando 
Henrique Cardoso, qualquer coisa m.ciis longa que eu tivesse a di-
v:r seria um anticlímax~ -

Em segundo lugar porque não sei exatamente erii que time 
me escalaram: também não sei Se rile escalaram no ataque -eu na 
defesa. ConseqOente.mente, primeiro vou evitar faier-a.Iguma coisa 
que seja uma repetição daquilo que já foi dito pelo MinJstro Fer
nando Heorique Cardoso. 

Por último, apenas para começar a dar trabalho para o-s ami
gos Edmar Bacha e Gustavo Franco,- gostaria de mostrar alguns 
problemas que vejo, no que diz respeito rrleiJ.OS ~O Plano, mas so
bretudo à ida para a terceira fase do Plano, a fase do Real, que a 
meu ver é _o que interessa. Até agora eStamos numa faSe daquilo 
que chamo um grande deleite intelectual- estamos todos brincan
do de URV. Acontece que a URV não eXiste fisicamente, -ninguém 
usa ou leva a URV no bolso. 

Então, habilmente, todo esse exercicio tem por objetivo 
criar uma moeda estável, que será O Real. E ai, Siiii~ na transiÇão 
eu teria algumas dúvidas que gostaria de deixar aquf para que o Sr 
Edmar Bacha e o Sr. Gustavo Franco respondam-me. 

Em primeiro lugar, muito resumidamente, gostaria de saber 
qual a estrutura do Plano de Estabilização, conhecido pela indiges
ta fóri:iiida quimica FHC2- mais parece noíne de --msetictda~ como 
disse o própriO Ministro certa Vez. Esse Plano teve ·duas partes até 
agora: primeiro, o ajuste fiS-cal, típiCO de qualquer plano de estabi
lização, em segundo lugar, ao lado do ajuste fiscal, um pr.ograma 
de desindexação para a economia brasileira. 

Evidentemente, a economia brasileira ficou tão indexada 
que ela já produzia inflação de moto-próprio, porque tínhamos 
moeda indexada, orçamento indexado, câmbio indexado e salários 
indexados. Por incrível que pareça, os salários eram os menos in
dexados de todos, porque havia uma defasagem -de trinta dias na 
indexação, contrariamente ao restante. -

Nesse momento, o que era possível fazer, sem estourar a in
flação de um lado e sem desmontar a ec-onomia de outro? Primeiro 
fazer essa transição, que era uma espécie de indexação geral ao 
dólar, onde a parte mais complexa, evidentemente, era transformar 
os salários em dólar, pela média, exatamenle o que foi feito na 
Medida Provisória 434. Depois,- eventualmente, criar uma mooda 
ligada ao dólar. 

A URV, evidentemente, é um substantivo brasileiro e que 
tem alguns laços visíveis com o-dólar. Acredito que quanto mais 

visíveis forem esses laços, mais confiável se torna o Plano de Esta
bilização, e esse é um problema sobre o qual terei alguns pontos a 
observar daqui a pouco. 

Se os s_enhores me perguntassem se eu imaginaria, Dllll! pla
no de estabilização, qualquer coisa muito diferente do que fOi fei
to, minha resposta seria não. Claro que nos pequenos detalhes 
particulares cada um de nós tem suas preferências. 

Se os senhores me perguntassem se eu teria proibido a inde
xação em qualquer contrato há menos de um ano, creio que o pro
blema fundamental não é proibir a indexação; o problema 
fundamental é o Governo parar de promover a indexação. A inde
xação não proibida nos Estados Unidos, mas ela não vinga, porque 
o Governo não a promove. 

Em todo o caso, são essas as objeções de natureza muito 
menor. O que nos interesSa agora é o seguinte: é partir para o leal 
e esperar que ele seja efetivamente uma moeda estável. 

O que nos garante que o real vai ser efetivamente uma moe
da estável? É claro que esse raciocínio de dizer que primeiro fa.z.e"
mos a URV, depois, como a URV acompanha instantaneamente a 
inflação, n_ão há inflação em URV, depois a URV acaba, transfor
ma-se em real e não há mais inflação, isso é mágica! Isso não é 
combate à inflação. Isso é uma maneira: abreviada de se dizer. 

O que ocorre é o seguinte: está-se_ tirãndo _um compOnente 
de inflação, isto é, está-se passando da derivada primeira para a 
derivada segunda. Está-se fazendo isso, nlas é preciso tomar cui
dado para que aquela derivada segunda não se transforme de novo 
em derivada primeiia, COmo _já aconteceU ~m vários _países. É" pre
ci_~ ~:!Jer o que yai estar por trás desse real. 
- QUais são as âncoras possíveis? Uma seria a âncora monetá

ria clássica - o Banco Central controlar os meios de pagamentos. 
Qual é a dificuldade de se controlar os meios de pagamentos no 
Brasil? É que a moeda não-remunerada é tão pequenina, em rela
ção ao total, a base monetária é tão pequena, é tão instável relati
vamente ao PIB - a base monetária total são aproximadamente 
US$5 bilhões apenas - que o controle dela em termos nominais é 
muito simples: provocaria provavelmente crises bancárias, crises 
de liquidez imensas na economia, então não é por esse caniinho 
que se vai conseguir fazer o controle da inflação. 

Não sendo nesse lado estritamente monetário de controle 
quantitativo, a fórmula clássica é essa: estabilizaç"ão cambiai; com 
a regra monetária igual à do padrão ouro, ou seja, o Paí.:; precisa ter 
a sua moeda lastreada em reservas internacionais, isso ocorrendO, 
só emitir quando acumular reservas - a velha regra do padrão 
ouro. 

Creio que ninguém pretende entrar nessa regra como uma 
fórmula definitiva. A dificuldade que essa regra envolve é que, 
como s_olUÇão defmitiva, ela sempre deixa um problemA: o que -o 
Pais vai fazer um dia quando precisar dç mexer na taxa de câm
bio? É o problema típico que têm hoje a Argentina e o México. 
São países que fizeram seus programas de estabilização a.Jtimente 
dependentes da estabilização cambial. Que estão colhendo bons 
resultados, estão, mas há um problema cambial em ambos os paí
_ses;:_n,a__Argentina é viSível a dificuldade da exportação, embora 
numericamente não se reflita num déficit comercial muito grande; 
mas o México está com um déficit comercial já de mais de US$20 
bilhões, um déficit em conta corieõ.te de US$26bil.ij.ões ou 
US$27bilhões, projetando para US$35 bilhões. Por mais que haja 
o NAFTA, e que entre dinheiro americano no México, é difícil 
sustentar essa situação. 

Então, é claro, o que se pretende, em geral, quando se faz 
uma estabilização baseada na âncora cambial é lançar a âncora 
cambial por um certo período, conseguir as condições para então 
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aplicar a política monetária comum, convencionar, e aí usar a ân
cora monetária para poder ter mais flexibilidade cambial. 

Vejam os senhores: se tivermos um Paí_s em que não se 
pode in.exer na taxa de câmbio, só há duas maneiras para combater 
um eve_~tual défiCit nó balanÇo de pagamentos: uma,. indesejável, é 
a recessão, que pode até ser usada topicamente num semestre, num 
trimestre, mas nunca como medida estrutural de ajuste; e a segun
da medida possível é a redução _d_os salários nominais, que_ é prOi
bida pela nossa Constituição, e que mesmo que não-fosSe proibida 
pela nossa ConstitUição seria muito difícil de se praticar, porque 
pelo menos nos países ocidentais dificilmente se consegue cortar o 
salário nominal de quem quer que seja. Então, esSe é o problema 
da estabilização cambial. 

O que é que fez o nosso babilíssimo Programa FHC2 a esse 
propósito? Ele foi de uma habilidade impar, que só a técnica do 
Edmar Bacba e do Gustavo F~co era capaz de coo_seguir: estabe
leceu um casamento entre o· dólar e o real, entre o dólar e a UR V -
a URV na primeira fase, o real na segunda- que me lembra aque
les casamentos da Ópera Madame Butterfly: casamentoS por 999 
anos, mas c-om cláusulas de opção de de_squite a todos mês, ou 
seja, a URV, do jeito que está defmida, está ligada ao dólar, mas 
non troppo. 

Qual é o problema de ser vinculado, mas non troppo? 
Compreendo perfeitamente qual é a sabedoria por trás dessa idéia: 
é não querer ter um sistema muito rígido, muito amarrado, como o 
sistema argentino e o mexicano, que depois foram encarar 3.q!,Ieles 
problemas todos; mas por outro lado, ele cria um outro problema: 
as pessoas começam a desconfiar, e hã o perigo de esse desquite 
vir cedo demais. &tão, tipicamente, agora mesmo, nós todos sa
bemos que podemos contratar um aluguel em URV, eventualmen
te em Reais, por um ano. Mas seria uma cláusula de correção 
monetária. Muito beml Agora, a própria medida provisória nos 
proibe de contratar em dólar. &tão, isso nos _leva a suspeitar. 
Como as reservas são ·muito grandes, e não seria isso que Colocaria 
em perigo a situação das reseiVas, isso nos leva um pouco à sus
peita de que: "Olha, pode ser que esse negócio desatrele ... 11 

--

É claro, a inflação do Real não vai ser nada comparável 
com a inflação do cruzeiro real, porque uma é dQrivada da segun
da, a outra é derivada da primeira. Essa diferença, a gente sabe. 
Mas, é claro, se a gente esta pensando no Real, qualquer coisa de 
inflação acima de 1% ao mês é uma ba,-baridade. Por exemplo, 
num mês extraordinário pode acontecer alguma coisa maior, mas, 
permanentemente, nós temos que passar a raciocinar em outroS Di
veis. 

Então, aí é que é esse ponto que eu realmente pergunto, 
quer dizer, o ·que o Governo pretende realmente fazer para ancorar 
essa terceira fase, que é aquela que todos nós desejamos? 

Eu acho que jã se fez um grande avanço no Plano, o Plano 
representa uma melhoria em relação ao que havia, foi.um Plano 
bem feito tecnicamente - e digo issq· sein suspeita nenhuma, por
que não participei dele. O Plano foi discutido com toda a socieda
de, está sendo discutido democraticamente. Agora, a fase que nós 
desejamos ainda não chegou; é a fase três, do Real. E aí vejo esses 
problemas a serem deftnidos. Eu deixaria, eritão, pára a seção de 
respostas dos nossos assessores e do Ministro. Muito obrigado. 

Eram só estes os meus comentários iniciaiS: 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra a pro
fessora e economista Maria da Conceição Tavares. 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Bom. 
uma primeira conClusão que tiro, e depois explico, ê que nesta eta
pa de transição, da URV, nós não temos âncora fiscal, nós não te
mos âncora cambial e muito menos âncora monetária - nós 

cedemos uma âncora, o salário, que deverá estar constante em 
URV. É uma novidade. Evidentemente, não me lembro- e tam
bém nunca houve uma inflação tão alta- de alguém pegar o salá
rio em URV, isto é, corrigido desta maneira. Lembro-me, sim, 
quando a inflação era de 40%, 80%, o inVentor da forma da média, 
o Sr. :Mário Henrique Simonsen- embora teoricamente a fon::na já 
esteja contemplada, mas a verdade é que ele é que inventou-, ain
da por cima, programava o resíduo da inflação, que depois, evi
dentemente, não dava o resíduo e tomava uma beleza de arrocho 
salarial . · 

AgOra é o segUinte: estamos prevendo que vamos chegar ao 
dia ''D'' com todos os preços convertidos. Todos. Os três_ índices, 
por conseqüência a URV frrmonª, com os índices fe~ando, por
que é uma derivada da segunda. Quer dizer, desaparece a derivada 
segunda e a velocidade fica constante. Ainda tem o problema dos 
preços em dólar desalinhados. Isso a gente Vê depois como Vai-fi~-. 
car. Mas jã tem embutido - beleza pura! - nesta semana, hoje, 
uma belissima inflação em URV. Estllnztivas patã uns 3%. 

-- -· O Dr. Delfim NeUo, que se converteu em vanguarda da 
classe operária, propôs que-OS ti:abãlh-adores - vejam vocês - pe
çam imediatamente uma indexação emURV. Espero naturalmente 
que os trabalhadores rião façain isso, porque quando ele vira Vàn
guarda: a gente deve desconfiar. Não porque ele não seja inteligen
te, ele está apenas, com perdão da palavra, ''íronizando" o Plano. 
Ele primeiro bateu, parecia anticonceição - isto é o anticruzado, 
aquilo é anticonceição -, ai ele- amainou . .AmainOu, mas faz aque--·· 
las piadinhas assim, en passànt. Mário não. Mário teve positivo e 
construtivo. Eu também acho que fiz o que pUde, embora a minha 
lingua seja de trapo. Então, vocês não devem ler as eD.~v1s~. de
vem ler os artigoS._ Nos artigôS eu iião bato tanto. Em entiev~sta eu 
perco i p-a:ciência: Para me defender imediatamente - e· pena que" O ' 
Mnistro não esteja ::.., -eu comec-ei a perder a paciência quando eu 
achei, pela pressão do Partido do MinistrO, da opiniãO -pUblica- e 
das entrevistas - cOmeçou Com a -da Marília Gabriela, não posso 
esquecer - que ele ia ser candidato. Aí eu fiquei uma fCra! Uma 
feral Porque esse Plano é um Plano extremamente delicado, essa 
equipe fez o que pôde para inventar esse trOÇo-; embóia-eU iionlCa~'
mente diga que, se der certo, devem ganhar o Prêmio Nobel e, se 
der errado, a gente manda para Harvard para eles não aporrinha
rem mais ninguém. Mas é uma boa. Não é uma ofepsa; Se qer cer
to, Prêmio Nobel; se der errado, mandamos eles para: Harvard, 
porque jã fiZCrani dois planos. Olegal Dois é in:uito. (Risos.) 

E eles não vão ser candidatos a Deputado. ao contráriO dó 
Dr. Antônio Delfun, que se diverte muito. E também, não vão ser 
articõ.IíStas; ora frônicos, ora -pacientes, como o Dr. Mário; nem 
como eu, ora raivosos, ora moderados, para escrever todas as se
manas ou de quinze em quinze dias. Então, estamos numa situação 
delicadíssima. Do ponto de vista-político, foi um terror! Aumenta 
a incerteza da faSe 2 a idéia de que o Ministro é candidato. ls~o au
menta brutalmente a incerteza da fase 2. Claro! Porque fica a fure:· 
gurança: ''Não sabemos quem vai sucedê-lo; depois vai ser uma: 
briga. tem briga palaciana; depoiS o Presidente interfere ... ". Enírm, 
tudo que a gente já"sabe. E ainda-por cima a imprensa não perdoa: 
faz fofoca todo dia. Faz ou não? As brigas da equipe, não sei mais 
o quê, quem é que vai segurar .. ~ iim inferno! 

Sendo ass~ esse Plano tem uma condição polítJ.c~ ~e pos
sivelmente sobreviver e chegar ao Dia D - depois discutiremos o 
Dia D - sem dar um "estrupelão" medonho. se o Ministro conti
nuar pelo menos até o Dia D. E depois também, porque vai ter que 
se explicar com os banqueiros, o art. 36 ... Tem lá uma p:rrção de 
probleminhas com os trabalhadores, com o Congresso etc: 

Sendo assjp:J., e estando cl~o que nãt? tem âncora nenhuma, 
estamos com o seguinte problema: foi feito um ajuste fl.SCal tem-
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porãrio no qual -o Dr. Bacba acabou de me dar os números. que 
eu nem sabia, porque variam toda h_ora - estão previstos 7,7 bilhõ
es de dólares de juros da dívida pública total, divida pública inter
na e ex!.erna. 

A estimativa está baixa, porque, depois que essa estimativa 
foi feita, a taxa de juros interna subiu uma barbaridade, com impli
cações sobre as cadeias, sobre as quais depois perguntarei aqui ao 
colega, porque ele é que é do câmbio- e acho que foi por af, _infe
lizmente. Naturalmente, não temos nem certeza se não temos que __ 
pagar 2,5 bilhões ''jaiinho". Porque, como Fundo não vai nos dar 
o stand by em tempo, ainda somos capazes. Mas isso o meu cole
ga Paulo Nogueira, que é aficcionado e fanático da dívida externa, 
também tratará. Em todo caso, a estimativa está baixa. 

E o Fundo de Solidariedade --perdão, Solidariedade é no 
MéxicO e não aqui --o Fundo Especial tem um probleminha. Ele 
será arrecadado em Uflr, que até aqui tem sido o índice mais bai~ 
xo. A diferença entre Ufu e o índice que eu chamo dos banqueiros, 
que é da Fundação, que eles usam, foi, no ano passado, de 300 
pontos, sobre uma inflação de 3.000, dez por cento. Logo, ao inde~ 
xarmos pelo lP A Especial do IBGE, não por culpa do IDGE, nem 
da Ft.mdação, nem de ninguém, dada a metodologia dos ~diçes e ~o 
que cada um contém dentro de si, na verdade, a Ufrr é um índice 
que corrige_ os impostos pelo índice de poder de compra da classe 
média nacional. Enquanto que o da FIPE é da classe média pauJi~~ 
ta, mais alta- a malta gasta mais_, os_ preços sobem mai~._E o __ da 
Fundação é lP A agricola- não sei se a bancada rural está presente, 
mas todo mundo sabe como a_bancada rural é ativa nãq apenas no 
Congresso, mas na _questão dos preços, e como é~ difícil-a Comer~ 
cializaç-ão agrícola- e IP industrial. E todo mundo sabe que ã. pri
meira empresa, com - câmara Setorlal, co!n. _acordo ~o~ Os 
trabalhadores, entrou voluntariame:Dte em URV :-:-a automobilísti~ 
ca- provavelmente_com a inflação em URV de J2%. Vai servo~ 
luntário assim. .. não é? Com esses amigos, o Miriistro nãO precisa 
de nenhum inimigo. Posso gar~t_ir_"que sou branda com o l\1inis
tro, porque o que faç~ é_ apenas ~oo.izar de vez em quando: En
quanto os que deviam ajudá-lo no Plano, que são ps que têi'Q p<:x:ler 
de fazer preços, não estão ajudando. em naga. _ _. __ -

Agora chegamos à outra questão. E que o~ índices devem 
convergir. Mas coovergir, meus_s_enhores, isto é diJícil de explicar; 
atê a alunos tenho dificuldades, que dirá a jornalistas. que dirá tal-
vez até aos senhores. Esse Plano não está pedindo que a inflação 
em cruzeiros caia. Mas acontec~ que as pessoas.não conseguem 
ver a URV. Como dizem: "Ninguém_vê URV nenhuma." Se hou
vesse depósitos à viSta -em URV, âí ã malta saca Vã. do que se trata
va- sugestão, aliás, de um ex-cole_ga deles do __ Çruzado, ,~~ m~u._ 
que também fui uma espécie de ajúdante informal do Plano, até 
que me desesperei e me mandei. _ - -- · 

O Mário falou: ''temos uma base monetária ridícula." 1) Es
tamos emitindo dívida pública, que é dinheiro líquido, e o Gover
no não está emitindo díVida pública por causa do défiéíC Porque, 
dado que foi feito um ajuste e quC'a âespesa púbilCa ainda está em 
cruzeiros, aquilo que levou o Ba~ha --que apre5entou o seu pri
meiro paper na sua banca titulai, a ·qual tive a bõirra de pTesidir
a bolar o que ele bolou é porque ele dizia: ''Não #déficit no Bra
sil. porque as despesas constantemente são comjdas pelo contin
genciamento e pela questão de caixa. Ele disse o~ciue todo mundo 
sabia, só que escreveu no paper acadêmico. ~.: . -

Foi-me perguntado pelo Dr. Pa<õtorc, na banca. a seguinte
questão: O teu modelo é simples, estático e não tem divida públi
ca. Disse-me ele. Vou pensar como fazer um ni~lo com dívida 
pública. Esta devendo um paper. Mas agora não;_ paper é--para de
pois do plano. Se o plano fracassar, você faz UDf papcr. Se não 
fracassar não precisa, porque já está contratado. 

Temos esse pequep.o problema. Se essa transição demorar 
muito. não vai ter dinheirp para comprar papel bigiênico. não vai 
ter d.ioheiro_ para fazer nenhuma despesa, porque as despesas .com 
esta taxa de inflação em cruzeiros -que acelerou bravamente nos 
úl~mos 4 meses e até a seman.a de 11 de março continuava _acele
rando, agora pode ser que não - com o índice em tomo de 44% ao 
mês, o orçamento público vai para o espaço do ponto de vista de 
gasto. 

Tudo bem que do ponto de vista de que não haverá saúde, 
não haverá educ_ação, não haverá hospital, mas em compensação 
estes 7,7 bi]Jlões da dívida pública, que não são 7,7 bilhões, serão 
mais, não por culpa deles, por causa do mercado, dos banqueiros e 
porque os Estados Unidos deu um sinal de que a taxa de juros vai 
subir- o que ê uma catástrofe para nós- e porque os mercados em 
câmbio disparataram lá e a malta fica nervosa e não sabe_ _qual é o 
câmbio, e começa a especular contra o câmbio. como na semana 
pasSada; talvez por isso elevaram a taxa de juros. Em resumo, pão 
sabemos quanto será_ o volume de juros da dívida pública e, neste 
sentido1 quanto mais demorar o plano, mais provável ê que o volu
me -o plano é chegar à estabilização- da dívida pública seja com 
juro_s crc.scentes, porém com uma ressalva- porque perguntei: se 
tem tanta confiança no plano. porque não pôs o orçamento em 
~YJ O da receita disse: Eu não ponho. Apesar que o índice dele 
ê _o pior, mas ele espera que o índice dele agora melhore, e acelere. 
Do dólar, ele não sabe._ 

2) Despesa. Mas se eu tenho despesa em URV, só tenho re
curso no orçamento para 7,7 bilhões. E sei que a dívida-vai subir. 
Tenho ali dois mecanismos: o mecanismo do contingenciamento, 
que continua; e o mecanismo deste fundo especial, Ft.mdo de 
Emergência, que na verdade não está fazendo emergência nenhu
ma enquanto não chegar no dia ''D", porque até então ninguém 
gastará nada, ficará para o fnn. Por enquanto serve para esterilizar 
recursos c não passá-los para os Estados e Municípios, quer dizer, 
impedir o gasto. Para quê? Para absorver qualquer eventual dispa
ratório da fase de transição e que eles não podem prever. Então, 
está cheio de cláusulas de salvaguarda. É extremamente inteligente 
o plano. 

Já passaram pelo Cruzado. Então, tudo que no Cruzado não 
deu certo eles listaram. Creio que exageraram um pouquinho na 
taxa de juros, porque lá a taxa de juros era baixa, não havia reser
va, deu uma especulação imediata no mercado· de câmbio, os ex
portadores pararam. tínhamos uma porcaria de reserva. Todos nós 
avisamos ao Senhor Presidente da República que o plano não po
dia continuar. E foi respondido -não a mim, porque lá não estava. 
porque se lá eu estivesse teria _lh_e dito das boas e das melhores -' 
que éramos técnicos e ele que sabia de politica; que havia um pro
cesso eleitoral à vista e não queria mexer. Lamento que não esteja 
aqui o senador, porque não poderia me desmentir, porque isto foi 
um fato. Aí ele vem e diz que o problema foi só a bolha de consu
mo. Pois sim que foi só a bolha de_ consumo! Essa foi apenas uma 
das questões. 

Tendo visto todos os problemas do Cruzado, este é o anti
cruzado; não tem abono, exceto para os funcionárioS -mas graças 
a Deus temos o Estado~ Maior das Forças Armadas com a gente, se 
não fosse isso estaríamos fritos. (Risos.) A tropa não, mas tivemos 
três Ministros a favor dos "ftmças" contra a equipe econômica e 
ela perdeu. Ela não queria dar, mas deu. Sei que o Bacha não que
-ria, o cara olha o orçamento e diz: se eu for dar iSso eu estou frito. _ 
Não queria dar nada, mas teve que dar o aboninho, o abono ~i
roo. 

O que o Ministro diz é verdade. Os privados têm o direito 
de negociar; se vão ou não vão pe-dir as perdas agora ou depois, 
problema dos sindicatos. Mas ele tem razão, não_estão congelados 
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os ·salários, podem ser negociados. No Plano Cruzado tinha vindo 
tudo para o dia ''D". Então, era de quatro em quatro meses que se 
negociava, você só podia negociai n1fdata base. Foi por isso que 
deu um aumento de poder de compra para os assalariados, não foi 
só o aboninho. O abono em 4Jmbém - e isso _as pessoas esquecem 
-para·que não houvesse_ uma queda de salário nominal no mês de 
fevereiro ou janeiro,-não me lembro mais, que era ilegal. 

Mas, enfun, como tenho que haver com o abono, eu e lflys
ses, me enchem lá de que o Cruzado fraca$SOU por minha causa. 
Mas eu não me impóíto. Este não vai fracassar por m..iilha causa, 
porque estou aqui, criticamente, apontando pontos, toda semana 
escrevo: olhem tal coisa. Agora, se lêem ou não, nãO sei-

Hoje estou dizendo, estamos na seguinte situação, que o 
Mário já pontou, não tem âncora nenhuma; exceto salário. Propõe
se uma âncora cambial ftxa. Complicado. Por que complicado? 
Porque deve passar um residuo em URV. Quanto será? Um por 
cento,-2%, 3%, 5%, não Sei; quanto· menos melhor. Quanto mais 
convergirem os índices e o resfduo c;los ínQ.ices for baixo, melhor. 
Mas os preços absolutos em dólar estão inteiramente disparatados. 
E a idéia de que os mercados competitivos ijustaniilão é verdade, 
são os mercados ditos competitivos que estãOâ.ando o maior traba
Jho neste periodo, :são os que estão maiS eiilouquecidos. Por quê? 
Porque os chamados mercados competitivos;ri.a Verdade, são 30%, 
estão revelados nas cadeias de venda ao consumidor, são competi
tivos. Só que há. um pequeno detalhe, eles recebem da CEASA os 
preços, depois recebem higiene e limpeza do oligopólio de distri
buição que já ê parte ôo oligopólio de produção. Podem fazer um 
favor ao Dallari de faz.Cr pela ri:J.édia os preços de produção, e as 
cadeiras de distribuições que também são deles. Ai que vem uma 
questão que quero fazer particularmente para eles. Eu tenho claro 
que na medida em que a URV, como disse, carrega nas costas a in
flação passada- é u_ma média de média, o que é uma brabeira, mas 
facilita. Ficamos quatro meses para ajustar preço, não ajustamos 
preços nenhum, não saímQS e levamos uma trombada. Agui não se 
trata disso, trata-se de média. É m,ais fácil desacelerar. É provável 
que já coniece a desacelerar. Isto é, já estaViili--ãtéCõméÇando a 
desacelerar e o Governo terii 20% de preços públicos;-de tarifas 
que podem segurar- com gritarias das estatais naturahnente, tive
ram que demitir uin..::. mais 20% de oligopólios puros que o Dallari 
pode segurar. 

E as cadeias? As cadeias com três estruturas de comerciali
zação que embutem juros, e tendem a embutir juros. Como não 
houve tablita ninguém retiroU ·os 40% que estavam lã. E não- só re
tirou. como na semana passada, quando houve uma pequena movi
da no câmbio, que a malta olhou e disSe: isso está atrasado, e vou 
em cima do Câmbio, e não sei se o Banco Central pôs a taxa de ju
ros para cima, para segurar os caras: lstó que segura o·mercado de 
câmbio bate nas cadeias. Aí está mal, porque aí não deSacelera. 
Vmba desacelerando e é capaz de repicar a partir da terceira sema
na, ou seja, repicar em abril. E o qUe faz a URV? a URV está 
apcctando 40%, que é a taxa com a qual entrou_. Faz o _quê? 

Para começo de conversa o tal matrimônio que o Mário fa
lou só não vai durar 999 anos, como não vai durar nem duas sema
nas, porque se mantivermos câmbio e salário em ordem_ unida e 
subir os dois, evidentemente nós não alinhamos nunca mais. Então 
vão ter que desalinhar câmbio e salário e a única âncora vai ser o 
salário. 

Não que não suba, vai subir. Com que defasagem? Com a 
defasagem que os índic_es permitem, que é mais ou menos um mês 
e meio, dois meses. Na verdade, são dois meses. Suponhamos, co
meça outra vez uma aceleração, só vai bater em abril. 

Na prática, por causa da Justiça que não permite que o Ban
co-Central pilote diariamente e arbitrariamente com essa estimati-

va da inflação a URV, estando a URV amarrada e os salários em 
URV todo mês a malta vai lá ver o que aconteceu com a URV e 
com os oíndices. É verdade que não é média ponderada, mas de 
qualquer maneira os salários não podem sair fora do triângulo, o 
câmbio la)Dbêm não pode sair fora do triângulo se não dá uma 
besteira. E um vídeo game. Você tem um vídeo game com dois 
carros, um carro é dos salários e outro carro é do câmbio. Pilotos 
de fórmula um, não a velocidade constante, acelerando nas curvas 
de Santos, mas não sabe qual é a curva, porque o outro _sabe e en
tão ele acelera na curva que tem que acelerar e desacelera. Eles 
não sabem quais são as curvas. Depende da reação do mercado e o 
mercado está completamente irracional porque está com medo que, 
aconteça alguma coisa. - -

Reã.Ção do Tápia, subiu para 50% o juro - se a -imprensa 
não mente. Tápia é um banqueiro tranqüilo, Presidente da Febra
ban- um sujeito tranqOilão -,só que é do__Bradesco e o Bradesco 
está carregado_em t(tulos da dívida pública de curto prazo. Quando_ 
ele viu 50%, ele olhou e disse. V amos dar o mico de novo. Oaro, 
ele fiCa nervoso. Por isso que o Ministro rião (>ode sair e tem que 
dizer que não vai dar mico nenhum. Ele pessoalmente. Porque não 
adianta ele, Ministro, dizer isso para o Tápia, porque ele não vai 
acreditar.Tem que ser o Ministro. Não adianta, não vai_ acreditar. 
Vai acreditar nesse Ministro. N""ao vai. Não adianta, pode cortar o 
sangue que ele não vai acreditar. Tem que ser o Ministro: Tápia 
fica calmo que não vou dar mico. Senão ele acha que ele vai dar 
mico. -

O Daniel Dantas, que foi -aluno do Mário, disse o quê? O 
pessoal ainda não percebeu que desde o nosso amigo, Marcllio, 
desregulou. Ficou um ano em 20%. Não sei porque ele não dolari
zou de uma vez. Eu _perguntei e ele disse que é contra. Então não 
entendi nada do que você fez. 

Em resumo, a partir dali, estando os mercados fmanceiros 
desregulados, e você podendo ganhar ou no câmbio fmanceiro, ou 
nas operações de títulos, praticamente as pessoas pegai:Ii a taxa de 
juros e pilotam nos preços. Regra de dedo, nada está em URV. Re
grado de dedo, 50%. Estou dizendo isso para pessoas do mercado, 
não sou eu. Estava calculando no meu art 47, no art. passado; já 
me bateram. Isso vai dar uns 47. Prometendo cadeia, não a infla
ção. A inflação, ao contráriõ, estaVa calculada. Disse assim~ este 
plano tem mais sorte que o outro, porque não precisam cair os pre
ços, basta desacelerar, porque aí desacelera o IGPM, tem a safra 
agricola, sobe o IPC um pouquinho, aí o triângulo vai fechando -
o_triãngulo das Bermudas-, o câmbio e o salário vão ficando agar
radinhos na URV; quando tiver agarrado, pau: dia "D". Sim, mas 
não agarra nada, está agarrando nada, está começando a ... a cobra 
está começando a fumar, está claro? O que é normal, pOrque os 
mercados são J;D.uito sofisticados. Temos mercados muito sofistica
dos, com muitas moedas e com. banqueiros e especuladores que 
aprenderam tudo. 

O Direto~ do Banco Central alemão veio aqui e disse: isto é 
uma coisa incrível, é o mercado fmanceiro mais sofisticado do 
mundo, sem moeda conversível, com reservas vqláteis, porque é 
complicado, e eles aprontam, põem a comer o Banco Central pe
riodicamente. É muito difícil. Por que eles são patifes? Não, estão 
ganhando dinheiro, é o negócio deles. Quer dizer, tendo a achar 
que são patifes, mas isso sou eu. Até tenho amigos que fazem isso, 
e não os chamo de patifes. Então, é assim. Este é o problema que 
vejo. 

O dia "D"" e o dólar deixo para o Paulo, senão VOu esgotar 
tudo. Logo, tenho o seguinte problema: não tem âncora nenhuma, 
salvo o salário. Só este mês, no mês que vem já vai ter que mover 
se não desalecerar. Quero saber se alguém está pilotando esses ín
dices bonitinho; dois, que não me venham dizer que a taxa de ju-
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ros alta serve para controlar a bolha de consumo, porque agora não 
tem bolha de consumo nenhuma. A malta vai ao supermercado e 
mal consegue comprar a cesta básica. Bolha de consumo do quê? 
Parece tudo ... Não_é_ o Cruzado é que teve. A gente fez distribui
ção, sim. Eu, pelo menos, era a favor, outros contra, mas tambéi:n 
não fizeram porque quisessem~ é que precisavam de 8% para a coi
sa do salário. O plano era em preços absolutos. A genialidade_des
te Plano é que não é em preços absolutos. É uma inVenção~ Estou 
dizendo: se der certo, é para ganhar o Prêmio Nobel, sim; se der 
errado, exportamos para Harvard. (Risos). 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Passamos a palavra 
ao Dr. Paulo Nogueira Baptista Filho. 

O SR. PAULO NOGUEIRA BAPITSTA FILf!O- Ein pri
meiro lugar, quero fizer um agradecimento ao Senador JoãO Ro
cha e demais membros -da Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado, em especial ao Senador Eduaido Suplicy, que foi um dos 
que mais trabalhou na organizaçãO deste debate, pelo convite para 
vir debater o Plano Fernando Henrique Cardoso. 

Para não me estender demais, vou me limitar a comenta! a 
fase 3 do programa, a reforma monetária propriam'ente dita, qUe é 
o que realmente interessa, é a fase mais importante, como jã fof 
dito aqui úiclusive. Até agora, estái;iiO$ num prOcesso de transição 
inevitavelmente difícil, complicado, mas o mais fundamental, e 
para isto devemos estar atentos, é a discmsão do processo de esta
bilização, da fase de mudança do regime monetári9. .· _· .- _ 

Foi dito por váriOs comentadOreS, a meu vef com razãO, que
o Program,a Fernando He_nrique, até agora, carrega uma cert-a ~-
bivalência no que tange ã defmição do seu rumo, nesta faSe mais 
imp:>rtante:- Com: o que vimos e ouvii:rios até á.g&a, diria que há 
váriOs desfeChos possíveis, ti-ês irârides 'tipos de desfechos~ Caso 
pudesse classificá-los. O primeiro deies seria o que eu chamaria de 
uma dolarização inais aberta. Aí é preciso defmir um pouco as ·pa
lavras, porque no debate econômico, especialmente quando adqui~ 
re conotação política, há muita ambiValência te'ri:ninológiCa que · 
prejudica o entendimento do que se qUer defender óu criticar.· · · · 

Quando se fala em dolarização, ninguém ~gina qu~ o Go"
vemo brasileiro vá dar circulação ao dólar, criar um sistema bimo
netário, como na Argentina, ou pior, um sistema centrádO D.ô dólar, 
como· meib de pagamento principal, como no Pan.àn:lá. Não se trata 
disso, não se cogita disso. O que ;;; shi:t, possiveCa partir dos da
dos que já foram indicados - e há quem defenda esse desdobrã.: 
mento, como exemplo, o Deputado Roberto Camjjõs, num artigo 
recente, na Folha de S. Paulo, é um mecanismO de estabilizaÇão, 
um tipo de reforma monetária nO quru __ se procura, através de UJD.a 
vinCUlação, com uma moeda estrangeira mais esíá"vel, obter uma 
base, um lastro, uma âncora, para o processo de estabilização. 
CoriJ.o disse o Mário Henrique Siinoilsen, esSa OpÇão que ele tam
bém defende, seria Unla espécie de padrão ouro: Uma volta, uma 
regressão no tempo com uma diferença apenas a d"e o dólar, nesse 
padrão outro atualizado, estar descwpenhando a fimção que antes 
era feita pela relíquia bárbara. -

Mas creio que esse não se já ·o único· desfeCho possíveL Há 
vários elementos na medida provisória da URV, ém outras decisõ
es do governo que apontam para soluções diferentes qrie, do meu 
ponto de vista. seriam mencis inadequadas, por mo!ivos que procu
rei explicar no pouco tempo que tenho. É possívCi, pOr exemplo, 
que tudo acabe no que alguns têm chamado de dolarização meia
sola. Uma dolarização não tão clara, não muito- ilg];essiva como a 
da Argentina, como o modelo do Currency Boar4, que era o mo
delo monetário das colónias inglesas, e que já foi ·proposto para o 
Brasil em diversos momentos. Mas um esquema que estabeleça 
vinculações com o dólar, que no caso do Brasil será a moeda, o 

candidato natural para desempenhar a função de moeda âncora, 
aproveite alguns elementos do modelo bâsico da dolarização ou do 
padrão ouro dos pobres, que se propõe pará países Como a Argen
tina e Brasil, mas sem o grau de rigidez e de_ infleXibilidad~?" que 
tem ~ Currency Board ou o modelo Cavallo de estabil~ção. 
Ainda há, na minha opinião, um terceiro grande tipo de desfecho, 
que considero mais adequado para o Brasil, especialmente' para 
no&s~~ características: Uma_solução_ interna" para a reforma monetá
ria~ Gostaria de _começar essa exposição inícial, fazendo um co
mentário rápido sobre as razões que me levam a crer que a 
dolarização, no sentido Argentino, no- sentido do Cui-rency · 
Board, seria um desfe_cho especialmente inadequado. O que é do
larização no entido que acabei de deftnir? Envolve, basicamente, 
variações em tomo de quatro elementos: a ancoragem cambial, 
conversibilidade, lastreamento da emissão nas reservas e uso inter
no d3. mOeda estrangeira. Se voCês observarem, todas as propostas 
ou esquema de refOrma monetária coni o lastro em uma moeda es
trangeira forte, enVOlvem corilbiilaçãO de tódos ou da -maioria des
ses _qu~o ~l~mento~ bá.sjÇos. N"ao preciso me deter na explicação 
desses elementos. A âncora cambial envolveria a fixação dO Câm.: 
bio ou a sua pré-fixação, oU a deímição de faixas Dmito estreitaS 
pãtà ·a va:rtação do câmbio nominal Conversibilidade significa o 
direitO de- trocar moeda nacional por estrangeira com pouca ou ne
nhuma restrição. Lastreamento da emissão nas reservas, jâ foi ex--: 
plicado aqui, quer dizer condiciOnar a possibilidade de criar uma 
moe_da_ nacional ã dispOnibilidade de um montante equivalente de 
mOeda estrangeira, 'o dólar no. CaSo. E o Uso íntemo da moeda es
trang~~8:. Seri~ _-r~?mi?ve_r :tOdo o _conjunto_ de dispositivos,· 6u parte 
dele, institucionais ou le_gais, que impedem ou restringem o uso da 
moeda estrangeira dentro da economia nacional. Publiquei receD.
teniente um artigo, onde destaco que há vários pontos na medida 

_ proVisória da URV que apoD.tam pa;ra um crup.inho diferente desse. 
Foi meri.cion-ado aqui o art. 6°, da Medida Provisória, qUe--proíbe e 
não dá força de lei a contratos expressos_ em moeda estrangeira, 
salvo quando haja autorizaçãO expressa em lei federal. Então, neS.:.-
se poilto, verifica-se qUe a medi& proVisóiia se afaSta. do mc:xlelo 
argentinO; ComO tainbém ria .inedida em que - a meu ver, correta
mente - o governO não !txOU a paridade entre dólar e URV, na me
dida provisória. Decisão que, se tomada, teria prefigunido uma 
solução de tipo argentino. Mas o governo decidiu - a meu ver 
mais uma vez corretamente, e esse ponto" foi destacado aqui pelo 
MiitiStiO Fernando Heniique Cardoso em sua exposição- estabe
lecer uma referência inletna para: ã URV. Inclusive, haveria a pos
sibilidade se houver confiança nessa referência interna - já foi 
explicado aqui, não é preCisO explicar âe novo- de praticar um re
gime cambial, uma política de defmíção da URV, vis-ã-vis do dó
lar, já na fase de transição, flexível, prefigurando um regime 
cambial fleXível, também na terceira fase, após a criação do Real. 

feitas essas ressalvas, apesar disso tUdo, -pode ser que a 
gente cai~ num esquema próximo do argentino. --~ess~ caso, quais 
seriam os efeitos: primeiro é bom lembrar que esse tipo de solu
~ão, se o governo tiver coragem de tomar de enfrentar os enormes 
riscos que ela trás, terá impacto favorável no cruto praia, provo
candO- uma baixa -substancial da inflação, melhora _no poder de 
compra dos salários e reativação da economi~ todoso sahemõs 
disso. É por isso que alguns comentaristas mais agressivOS-têrii -as~ 
sociado à pro~sta de dolarização ao que eles chamam de estelio
nato eleitoral. E preciso friSar tainbém que esses efeítos de curto 
praZO, "favoráveis, seriam comprados pelo Pais à custa de seqüelâs -
muitos graves, sobretudo em médio e longo prazo. Não vou me es
tender, porque alguns desses pontos já foram discutidos, mas que
ria lembrar que uma solução ã moda argentina, oU ·à mOda do 
Currency Board significaria uma perda de aspectos vitais da poli-
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ti.ca econômica do País: ficaríamos sem auton6nlla na c_ondJição da 
política cambial e monetária. Ficarlamos a reboqutÇem t:p.atêria 
cambial e monetária, do Banco Central, emissor da moeda âncora. 
Se houvesse, por exemplo, expansão da liquidez na moeda âncora, 
teríaiil.® expansão da _liquidez na moeda ancorada. na nossa de 
forma mais ou menos automática. Convenha isso, ou não, aos pro~ 
pósitos da política econômica brasileira, à situação econômica bra
sileira. Se a moeda âncora, o dólar, sobe nos mercados 
internacionais, relativamente a outras moedas importantes, o Real 
subiria junto, conveoha isso ou não à situação das OOD.tas externas 
brasileiras naquele momento. Vimos, senhores, com muita clareza, 
os enormes riscos e custos que podem decorrer de UQJ. processo de 
vinculação de moedas nacionais a uma moeda âncora, na expe
riência recente do sistema monetário europeu, ein 1992'993,- que 
era uma espécie de sistema m~tário ancorado nQ marco alemão, 
que desempenhava a função que aqui se propõe que o dólar tenh;L 
Vejam bem, em países desenvolvidos, homogêneos, com fortes 
sistemas institucionais, quando houve um:a -divergência importante 
entre os interesses do país emissor da moeda âncora e o resto do 
sistema monetário europeu, prevaleceu, naturalmente, como costu
ma ocorrer no mundo, o interesse nacional aleglão. E a França, Itá
lia e a Inglaterra e tantos outros países sofreram a$ consequências 
e os custos enormes de ter, estabelecido em momento anterior, 
uma vinculação rígida com o marco alemão. Vejam que o que ha
via na Europa e que não foi possível sustentar, é muito diferente 
do que foi feito na Argentina e O-que se propõe ao Brasil. Lá o que 
b.Q.via eram países homogêneos, desenvolv,~os, com compromisSo 
multilateral de sustentar as relações entre as taxas de câmbio. No 
caso brasileiro, assim como no do argentino, seria uma decisão 
unilateral do governo brasileiro?_sem qualquer garantia de respaldo 
em momento de dificuldades por parte do Federal Re~e. Essa é 
uma primeira dificuldade. Gostaria de lembrar \1~ çbs~:ro_ração. 4o 
Stanley Fischer que, a propósito dessa discussão fez o seguinte cO
mentário, a meu ver, muito cOrreto. Aqueles que estão propondo 
dolarização e Cuu_ency Board Pa.I'a: países da América do Sul, _tal 
como o Brasil, estão propondo para países subdesenvolvidos um 
sistema que não vingou, que não foi posSíVeT SiiSfeD.fa.ie Seguir nos 
países desevolvidos. O virtu~ colapso do s_iste~a monetário euro
peu no ano passado marca o fim da última zona de estabilidade 
cambial que havia no mundo desenvolvido. -

A segunda questão problemática, em parte relacionada a 
essa, diz respeito ao fato de que um sistema desses, de dolari2:ação 
com âncora cambial etc., provocaria, provavelmente, por motivos 
que não preciso explicar longamente, desequilíbrios fortes em con~ 
ta corrente, no balanço de pagamento. Não me convencem os ar
gumentos daqueles que apontam para o fato que o Brasil_tem uma 
posição sólida em conta corrente, superavitária, inclusive, em al
guns anos do passado recente. A Argentina, pói exemplo, e o Mé~ 
xico, antes de se lançarem em programas de ancoragem cambial, 
tinham expressivos superâvits em conta corrente, no balanço de 
pagamento em contas correntes, ou seja, balança comeria] supera
vitária suficiente pará cobrir todas as despesas de juros e outras 
despesas de serviço e ainda restar um saldo. No ano calendário 
imediatamente seguinte ao início do_ programa, surgiram déficits. 
Bastou um_ano_para que o saldo se transformasse em déficit. Os 
números do México foram citados _aqui pela Maria da Conceição 
Tavares, e os da Argentina são igualmente preocupantes, déficits 
em conta corrente na ordem de S bilboões de_ dólares. Um déficit 
comercial que, no ano passado, passou todas as expectativas, che
gando a 3,6 bilhões de dólares~ Todos sabemos que esse é o gran
de problema, como foi dito pelo Simonsen. do Plano Cavallo. É_ a 
sua grande vulnerabilidade: a rigidez cambial e os_ enormes dese~ 
quih'brios externos que isso tem trazido e a dependência desses 

países em relação a ímanciamento externo, conseguido, geralmen
te, em condições neorosas, a curto prazo e_taxas de juros altas, co
locando esses países em posição frágil e com o risco de ter uma 
crise cambial. O Simonsen dizia nos -anOs 70 -não-sei se ele ainda 
diz isso - que a uinaçãO esfola e a crise da balanço de pagamento 
mata. É um problema grave. e fico preocupado quando vejo, Sa
cha, referências c.Onstantes ao fato' de que na coõvers_a_que você 
tem mantido com os argentinos, o Cavallo estimula o Brasil a se
guir um niodelo de estabilização próximo aO que Toi aplicado na 
Argentina, adaptado, é claro, às condições biasileiras. Recente
mente, quando foi lançada a URV, re_cebi vários telef_onemas de 
amigos argentinos, economistas, que me perguiltaram: quando é 
que o Brasil vai fixar a taxa de câib.bio? Porque estamos precisan
do urgentemente que o Brasil faça isso. O Brasil é o principal par
ceifo, o principal mercado para a Argentina. Uma fixação do 
câmbio que levasse a perda de competitividade brasileira e reativa
ção da economia brasileira seria, talve~, Uma tábua de salvação 
para o problema do desequiHbrio externo da economia Argentina. 
Quando ouço essas histórias, lembro-me da fábula do La Font.aine, 
daquela raposa que perdeu o rabo na .artlladilha e depois procurava 
convencer as demais que andar sem rabo era moda. Então, tomem 
muito cuidado com esses conselhos, vocês_ sabem o problema que 
isso traz. -Creio qtie estamos diante de uma- decisão muito séria e 
que pode nos trazer ínuitas di(lCUldades. 

Não me converl.ce também o apelo que se faz, constante
mente, ao nível das nossas reservas. Elas são altas. mas foram 
constituídas em grande parte com fmancianiento externo volátil. O 
Pedro Malan esteve_ recentemtmtç ele pondo na Subcomissão de Re
forma Monetária da Câmara, em janeiro. Ele reveloo um dado que 
não era_ conhecido. Em setembro de 1991, quando tivemos um 
princípio de corrida contra o cruzeiro, na gestão_ Marcílio, o Banco 
Centr~ perdeu, em três dias, US$2 bilhões. No México, uma in
formação do Fundo Monetário riQS reVela que, quando houve uma 
ameaça à aprovação do NAFrA, no Congresso, os mexicanos per
deram US$4 bilhões, em três diàs. A vulnerabilidade financeira 
desses países, especialmente daqueles que prematuramente_abrem 
a e_conomia no potito de vista fmanc_eiro, decretam a conversibiliM 

_ dade ampla ou ~strita, é muito grande e devemos estar atentos a 
isso. ____ . __ 

Há outros problemas que, para não me estender demais, não 
levantarei aqui. Quero apenas citar uma frase que o Ministro Fer
nando Henrique Cardoso disse aqui e que me chamou 3,. atenç.ão: 
11Precisamos saber o qUe vamos fazer; para que não faç-am por 
nós11

• Quero dizer aos senhores que essa discussão sobre adoção, 
por parte do Brasil, de um modelo monetário semelhante ao da AI
gentina, ou do Cu.rrency Board, é uma discussão que jâ comeÇoU 
hâ muitos_ anos, em Washington. Tenho visto aqui na imprensa 
brasileira essas idéias serem atribuídas, erroneamente, à equipe do 
Ministro Fernando Henrique Cardoso, e eu diria ·até injustãmente. 
N6s que conhecemos a literatura intemaciorial e sabemos que des
de 1991 existe, da parte do Banco Mundial, em particular, um es
forço institucional muito grande em propor reformas monetárias 
para países da América Latina, especialmente para o Brasil, que 
envOlvem todos es-ses elementos que comentei aqui. Há estudos 
em grande númer9, conferências de grande porte, propostas de ca
ráter oficial ao GQvemo brasileiro, e que até agora o Governo bra
-sileiro tem sabidO ignorar - espero. Mas existe_ umã discussão 
internacional_, maiS no Banco· Mundial, pelo que percebo, do que 
no Fundo Monetâíi.O. Talvez um interesse maior do governo ame
ricano, interesse político de, através desse tipo de reforma monetá
ria no Brasil, cqllsolidar a for:rilação de uma área monetária 
comum nas Amé!icas, centrada, evidentemente, na moeda ameri
cana. Uma lei dq_~ongresso americano, votada em 1?92 e assina-
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da pelo Presidente Bush, estabelece que os recursos que o governo 
americano deu naquela -ocasião para reforçar o capital do Fundo, 
podem ser usados, para apoiar soluções desse tipo em qualquer -
pais membro do Fundo. Então, existe - digo issO com toda a sere
nidade, sem querer insinuar Conspirações- uma discussão interna
cional pesada. E o Ministro Fernando Henrique quando fala que 
''precisamos saber o que fazer, antes que façam por nós", está di-
zendo uma coisa que me parece muito importante. -

Notem também o seguinte: não há consenso téCnico, a níVel 
internacional, sobre a adequação dessa solução, especialmente no 
caso do Brasil. EconomistaS como-StaniCY -FischeT, Sebastian Ed
wards, Ronald Me Kinnon, mesmo defensores históricos de taxas 
fiXas como Robert Mundell, ao serem consultados pelo Banco 
Mundial, opinaram, de forma enfática, contra eSsa Solução. O Fun
do Monetário, pelo que eu saiba, não se comprometeu com essa 
solução. EntãO, não- há uniãO de pensamento fora, e deixo bem cla
ro que não bá união de pensamento dentro do País. Economistas 
como Carlos Brandão, ex-Presidente do Banco Central, publicou 
em O Globo, esta semana, um artigo atacando esse desfecho pos
sível para o· Real. Pastore esteve aqui sexta-feira, na Comissão 
Mista e, pelo que me relataram, defendeu uma solução com flexi
bilidade cambial. Martone, da USP; Paulo Lira, ex-Presidente do 
Banco Central; Co:ticeição 'TavareS, -aqui piesente. -&:tão, ·não-há 
consenso técnico sobre essa questão. Pelo contrário, há muita di
vergência e muita dúvida. Tudo o· que for feito nessa áiea precisa 
ser feito cóin muitO cuidado. Tenho a satisfaçãO de saber que te
mos no l'vlinistério da Fazenda, boje~ uma equipe competente e qU.e 
conhece esses problemas, e que, tenho a impressão que está c6ris·- · 
ciente dos risco que o País corre,- se formos levados a e-ssé "tipO de 
solução. 

Uma dolarização meia-Scilã,- de tipo mais flexível, ·não é 
muito interessante discutir, poiqi:Je ela tem os efeitos pOsitivos-·e 
negativos da dolarização pura, num grau menor'. Recentemente_ es- _ 
tava lendo um livro que recomendaria a vocês - quando voltarem 
para a universidade -, um livro· escrito, recentemente, por Paul 
Volcker, onde este faz um retrospecto de sua carreira: Em certo 
momento ele diz: "Quando estávamos discutiiido a passagem do 
sistema c·ambial mas Iidigo "de Bretton Woods para -um sistema 
mais fléxível, no início dos anos 70, surgiram várias idéiãs de um 
sistema de taxas fiXas com flexibilidade"- um pouco talvez na li
nha do que Símonsem esboçou ·aquí. Ele observou: "Chegamos à 
conclusão que esses sistemas de taxa fixa; com flexibilidade, ti
nham tais contradições inerentes, que. ou levav·am à ruptura do es- -
quema - na direção da flexibilidade - ou a um sistema de maior 
rigidez no plano cambial". Esses sistemas híbricos não se susten
tam. Cuidado com o que os americanos chamam de_ slippery slo
pe: o plano inclinado, escorregadio, que você crê que pode descer 
um pouquinho para ver como vai e depois não consegue -voltar 
atrás. Mesmo a dolarização meia~s_Ola. parece-me inadequada. 

O que penso é que precisamos fazer um esforço que, tenho 
a impressão, ·deveria vir do Congresso e da soêied8.de brasileira, 
não apenas do Govemo, embora este tenha que liderar essa discus
são, necessariamente. PrecisamOs fazer o que'foí feitO Com·a-URV -
para ·o Real. Precisamos buscar uma referência~teina para O Real 
Isso é consistente com 6 caminho que foi apont3do. Creio também 
que precisamos abdicar de soluções defmitivas; por inotivos ób
vios que não preciso explicar aqui: da própria :slfuaÇão política que 
vivemos. Voe~ com razão, e o·lVfinistro Ferriando Henrique as
sim repetiu que, quando trataram do ajuste fisCal chegaram à con
clusão de que deveria haver um ajuste de caráte.r temporário, pciis 
não havia condições de fazer um ajuste fiscal defmitivo. Pois bem, 
no campo monetário é o mesmo raciocínio que-preciSa-Ser feito: 
precisam de um regime monetário temporáiió~ que possa gerar 

coníumça no Real, sem que se pretenda, de imediato, chegar-Se a 
um regime monetário duradouro. E a experiência histórica, recente 
e remota, de estabilização é muito variada. Creio que temos_ inuito 
a aprender do que foi feito em outros países, usando de criatiVida
de. Thdo repousa, fundamentalmente, na idéia que vocês_já colo
caram, na exposição de motivos da Medida Provisóriã çia URV, 
que é de reorganizar, ainda que em bases temporáiias, O sistema 
n:lonetário e o órgão-emissor.-E importante, a nieu ver, abi-ir adis
cussão, para que não se faÇa ~da na calada da nqite, como disse o 
Ministro. Tenho a impressão que vocês têm uma oportunidade, 
porque nenhuma das principais forças políticas do País deseja o 
fracasso do programa. Há uma possibilidade de entendimento am
plo e creio que esta reunião pode ser um começo para esclarecer o 
pensãmenfo de vocês em certas questões. 

Para terminar, gostaria de fazer 3 ou 4 questões, que pediria 
que vocês respondessem quando for o momento. Todas elas sobre 
a faSe 3. Primeiro: gõstaiia'qúe esclarecessem atê (Jue ponto consi
deram que a confiabilidade do Real depende de conversibilidade 
numa moeda estrangeira; segundo, quando falam em lastreamento 
da moeda, como acabou da falar o ministro, O que entendem por 
isSo? Quais são as fo:fmas de lastreamento da moeda Real, que vo
cês estão examinan~o e querendo discutir. O Edmar Bacha disse
me na semana passada que pretende prOinover uma discussão 
ampla e irresuita do assunto. Então, quais são as forma.S qUe vocês 
cogitam? Terceiro. qual é o papei que uma eventual revisão doEs
tatuto do Banco Central desempenharia na formação do Real? 
Quarto, que tipo de âncora ·cambial vocês consideram adequada? 
Se é que consideram algum tipo de âncora cambial adequada. 
Quinto, quando vocês falam em Conselho de Estabilização, qual é 
o m~_~mo ~~tit~ci~ãl exato que ~s_ariam em adotar? 

O SR PRESIDEN1E (João Rocha)- A palavra é franquea
da aos Srs. Senadores. 

· A prioridade está para os Senadores e, após, aos represen
tantes do Governo que vieram para debater como nossos convida
dos. 

O SR. JOSÉ RICHA- Primeiro, sugiro que eles respondam 
as-questões colocadas pelo M:inistro Mário Henrique Simonsen. 

O SR 'PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência da 
Mesa acata a sugestão do Senador José Ricba e passa a palavra ao 
Prof. Márcio e: ao Dr. Gustavo Franco também para responderem 
às perguntas atinentes a cada um. 

-A-Presidência da Mesa convida o Senador Affonso Camar
go para assumir a Presidência por um período curto, na ausência 
do Presidente. Passo a Presidência ao Senador Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDEN1E (Affonso Camargo) - Com a palavra 
o Prof. Edmar Bacha. 

O SR. EDMAR SACHA --Fiquei extremamente satisfeito 
com esse debate e não somente porque O meu prêmio de consola
ção é dar aulas em Harvard, não. Acho que todas as três inteiVen
ções, nas suas diferenças, têm uma grande uniformidade que é 
dizer que o que interessa hoje é discutir o R~al. · 

A l.ffl.V é uma fase .de transição para a unifoxmização doa 
contratos, para colocar a economia em fase para, depois, podermos 
fazer o Real. O problema que hoje se coloca para a URV não são 
propriamente das regras que são estabelecidas na medida provisó
ria, como ficou claro nessa discussão. São a das regras que vão ser 
estabelecidas para garantir a estabilidade do Real 

Quando os trabalhadores reclamam de perdas salariais, o 
que eles estão, na verdade, a meu ver, reclamando é do que ocor
reu ._nos planos anteriores, onde se prometeu a média, a inflação 
não acabou e eles acabaram com perdas enormes após os planos. 
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Portanto, o que hã nessas movimentações político-sindicais 
é a falta de confiança porque, de fato, a inflação em Real vai ser 
muito baixa e, conseqüentemente, nesse contexto de_ inflação mui
tobaixa, os trabalhadores podem abdicar dos mecanismos de defe
sa contrfL a supe~flação que eles coo.stituíram ao longo dos 
últimos trinta anos. E disso que se trata. 

Qúando os empresários, os comercíantes, -reriiarcaÍD. seUs 
preços, colocam seus preços no pico ê porque eles estão 3lltecipan
do de novo que, quando entrar o Real, vai ser tudo_ como antes no 
Quartel de Abrantes, porque o que o Governo vai ter é que tabelar, 
congelar os preços, e isso muito reforçado pela discussão política 
da medida aqui neste Congresso assim como na imprenSa. 

E, de novo, para que haja uma conversão apropriada dos sa
lários, para que haja um comportamento adequado dos preços, o 
que- importa são menOs as regras que estamos estabelecendo agora 
-- essas regras da média - e, sim. a confian~i3. que j)OSsa incuti! 
hoje de que no Real não vai haver inflação e que, porianto, de fato, 
podemos, ao longo desse período_ da URV nos acostumarmos a ter 
uma economia desindexada. 

Então, a diScussão na sua diferença, aponta eXiltãmente para 
o que está em uma ce$ uniformidade do ponto de vista dos eco
nomistas. O_que importa dizer é como é-que se vai gatã..Íl.tii' que Os 

preços não subam em Real, diz a Prof' Maria da Conceição Tava
res. Como é que se vão trazer juros de 50% ao ano para juros cívi.: 
lizados de 10% ao anO na nova nioeda~ Ess.a t-a questão. 

Pergunta _o Prof. Simorisen cOmõ"_é que ·os preços, que boje 
estão crescendo na primeira derivada, na segunda, quando ela vier, 
não vão crescer na mesma taxa que hoje? - -- -

Pergunta o Prof. Paulo Nogueira qual é o mecanismo de las
tro._O que vai segurar essa economia? Vai ser o dóla!? Vai ser o 
niecanismo iritemo~ que espero qrie -ele especifique. --

Mas o que interessa discutir hoje é o que _está apontado pe
los três professores_ aqui presentes: como é que vamos garantir a 
estabilidade do Real, porque se tivermos confiança - todos nós -
que o Real vai ser estável, acabaram as discussões sobre perdas sa
lariais, porque com o Real estável o trabalhador livremente poderá 
negociar t'om ganhos nas suas negc:x:iações direta.mente _com os 
empregadores através dos contratos coletivos do trabalho, livr~s da 
subordinação que boje eles têm a essa política salarial do Governo, 
que somente garap.te que, na corrida dos salários e preços, os salá
rios vão de escada e os preços vão de elevador._ 

Se houver confiança na estabilidade, cessa a discussão so
bre perda porque o trabalhador sabe que poderá se organizar e ne
gociar com seus patrões por ganhos reais. Se houver confiança na 
estabilidade, cessa a remarcação de preços porque-os comercian
tes, os empresários, industriais, sabem que vão_ ter que ganhar da 
concorrência na produtividade, na capacidade de penetrar merca
dos e que com preços altos não vão a lugar nenhum porque o Real 
sendo uma moeda estável não vai gerar inflação para que eles pos
sam vender qualquer coisa a qualquer preço. 

Então, a discussão, no. caso, creio que é extremamente :iro.~ 
portante, talvez porque estejamos marcando boje um momento 
histórico nessa discussão sobre o Plano de Estabilização. V amos 
parar de discutir o passado inflacionário e vamos começar a discu
tir um futuro sem inflação. Vamos parar de discutir sobre nomina
lismos e vamos passar a discuti! sobre questões que têm a ver com 
realismo. 

A questão que se coloca, justamente, é como é que o Gover
no pode garantir a estabilidade dessa nova moeda. Se_rá que é me
ramente ancorando no dólar? Claro que não, porque a ancoragem 
no dólar dura enquanto durarem as nossas reservas. Quando elas 
acabarem, como acabou no Cruzado, ela vai embora. 

É claro que tem que ser ancorado em instituições monetá
rias sólidas, nas quais -tenhamos confiança de que essas instituiçõ
es politicalll.6nte supervisionadas não possam emitir; seja pata 
fmancíar déficit, seja para dar assistência e liquidez a bancos fali
dos. 

Essa é a questão da construção das instituições monetárias. 
Por mais penosa e mais chata que ela seja vis-à-..vis discutir preços 
abusivos e perdas salariais. é que é o fulcro da questão da estabili
dade e, a partir dessa discussão, é que vamos poder res_olver os 
problemas que hoje, aparentemente. tanto angustiam. que são os 
pioblemas do passado e, não, os pr-oblemas do futuro, que temos 
que convergir daqui para a frente. Inclusive em termos, se assim 
entenderem os Srs. Deputados_e Senadores, de melhorar a medida 
provisória, de especificar mais detalhes. Quais são os mecanismos 
monetários de garantia de que a emissão do Real não poderá ser 
feita rieln para fmanciar o déficit nem para atender a problemas_ do 
mercad9 fui.anceiro público ou privado. 

E disso que se trata. Como. é que vamos ter condições de 
sair dessa moeda remunerada, inflaC:ionada, para uma moeda está
vel? Esta é que é a 'grande questão que se coloca no Brasil, pOrque 
criamos uma economia que, para sobreviver, inventou a moeda re
munerada, que não atinge ninguém daqui. A inflação, atualmente, 
para nós, de_ 40% é como se fosse zero. O nosso dinheiro e os nos
sos salários são corrigidos todos os dias, todos os meses;-o-dinhei
ro que colocamos no mercado fmanceiro é corrigido_ tcxlo dia. Isso 
não afeta os banqueiros, não afeta os _comerciantes, não afeta os 
industriais. A economia tomou-se imune ã inflação. A inflação so
mente afeta, hoje, quem não tem direito à moeda remunerada, que 
sãõ os pobres deste País, que não têm voz e nem maneira de influir 
nisso. Se a inflação estivesse prejudicando os ricos deste Pais, eles 
já te_riam ~cabado com el~ há muito_tçmpo. 

Nós inventamos esse _cataClisma que é a moeda remunerada, 
remunerada com esses ~ros esf~dalosos que estãO aí boje. Comp 
é que vamos suprimir isso? O Collor falou: 11capa todo mundo, Ura-
75% de todo mundo nessa moeda". A economia vive disso. Q Ca
pital de giro das empresas de{iende dessa rD.OOdã. -6 que é que 
aconteceu? A produç_ão industrial do Estado de São Paulo caiu 
40% em abril e, depOis, abriram as toineirinhas e ·se voltou à moe-
da remunerada e ã inflação. -
_ _ ProPÇstas maís- radicaiS dizem: por que _é_ que o Governo 

não dá o cano na dÍvida e entreia_o~ dinheiro ãs P,ssoas? Pára de_ 
remunerar as contas correntes, pára de remunerar a poupança, pára 
de remunerar os CDR O que é que todos nós vamos fazer no dia 
em que o_Govemo fizer isso? Vamos todos c_orrer para o dólar, o 
dólar irá para o espaço, os preços irão atrás, os salários junto e va-
mos ter a hiperinflaçiió: -

Então, esse programa e essa etapa de _transição da URV são 
necessáriõS justame!fte por isso, porque constituem-se num- meca
nismo vindo, não de uma decisão autocrática, mas de uma decisão 
coletiva, em que todos tenham a percepção clara do que se trata 
para podermos transitar de uma moeda remunerada, que real:imen
-ta ã. · sú.perintlação através dos juros estratosféricos, para uma moe
da que seja estável, porque as regras de emissão dela . são 
confiáY~is, porque a-população discutiu através de seus represen
tantes e estabeleceu- para o Banco Central do Brasil que as regras 
têm que ser tais, que' áli ninguém chega perto, quer seja o interesse 
regional, político· ou ·o de banqueiro. 

O Banco Cenii.U responde iliretamente ·à Comissão de Eco
nomia da Câmara e do Senado e tem que vir aqui todo o mês ex
plicar o que é que fe'z naquele mês em relação às determinações 
que recebeu da Câri::tara e do Senado; mas as determinações têm 
que ser claras: s_ó en:rlte dentro das necessidades estritas de uma 
economia com preços -estabilizados. 
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É isso que acho que estamos discutindo aqui. Às perguntas 
específicaS que foram feitas, rião temos respostas. Queremos colo
car as questões nos próximos meses para discussão, para que o Dr. 
Paulo Nogueira Batista Júnior,--cóm essa critica-mUito 10ite e mui
to justa do padrão ouro, venha e nos apresente, para discutirmos, a 
sua proposta para o lastro interno. 

O professor Si.monsen nOs perguDtã como podemos ter me
canismos de flexibilidade. Outros países tiveram mecanismos de 
flexibilidade. Israel teve o câmbio fiXo durante seis meses, depois 
o- flexibilizou e conseguiu dominar a inflação assim mesmo. O 
Olile fez a mesma coisa, também não teve atraso signifiêativo, 
não teve os problemas que hoje enfreiitam o México e a Argenti
na. Quer" dizer. já temos experiências de superinflações que foram 
dominadas através da constituição de mecanismos monetários 
muito fortes. No caso de Israel, teve aprovação integral tanto do 
Partido Trabalhista como do P~do Conservador. No Oille, infe
lizmente, a coisa foi feífa de uma maneira um pouco mais adversa, 
mas, eventualmente referendada também pelo atual partido do po
der. 

De modo que é disso que se trata. Gostaria infeiiSairiehte 
que de fato essa minha esperança se transformasse e.ni realidade. 
Hoje estamos marcando um ponto de transiçãO. Precisamos parar 
de discutir queStões-do passado, referentes às perdas dos ,aumentos 
abusivos de preços, que realmente irritam e- afetam o nosso coti.
díano. O que nos cumpre discutir e fazer é apronw-preço--futli!ó 
nas questões do futuro e como Vàplos, de fato, garantir que tere-
mos uma moeda real estável neste País. -

O SR. PRESIDENIE (João Rocha)- Concedo a palavra ao 
Dr. Gustavo Franco. 

O SR. GUSTAVO FRANCO- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, Srs. Deputados, Colegas ~ ProfessoreS, gostaria: de iniciar 
agradecendo as palavras gentis d()s Profs. que se encontraiD-jUrito 
à Mesa e de novamente acentuar, como meu Çoi~ga -acabou de fa
zer. a importância do fato de ã te flexão sobre o problema da infla
ção brasileira ter atingido o nível de maturidade e até um certo 
consenso nos seus aspectos fundamentais, relativamente ao que 
era este debate prá alguns anos, pensamento se digladiavam em 
torno de t_eorias alternativas competitivas OSob:i:'e -a inflação b!asilei
ra. Finalmente, parece que hoje existe uma ·seqüência- de -funda
mentos básicos com a qual coexis(e ·uma dose de concordância, eu 
diria, extraordinária. 

Foi mencicilado que pelo menos dois desses aspectos fun
damentais do programa do combate à inflaç1io são hoje de aceita
ção ampla. O primeiro ·deles é a qUêstão fiSCal", cujo 
desdobramento é a questão da_ reforma do Estado, do modo de fun-
cionar o equilíbrio fmanceiro e fiscal do Estaçlç). _ 

O segundo grande problema refere-se,às instituiçõeS mone-
tárias e -está ligado à nova ;moeda.___ _ -__ ,_- _-

É sintomáticO que, depois de tantas idaS" e vindas, o debate 
tenha retornado a fundamentos tão pri.máiiOS da-questão iirllacio~ 
nária. Ao longo dos séculos, a história dos programas de estabili
zação. neste continente e em outros, sempre- foi de se conseguir 
um equilíbrio fiscal monetárias sólidas: um Estado que só gasta o 
que arrecada e uma moeda que n.ão é emitida de forma irresponsá
vel Coisas básicas. E é sintomático que tenhâmos feito úm trajetó 
tfu.. .1go para chegarmos a um ponto tão Siriiples. 

De certa mãn:eira, esse programa, cotiilodas as suas com
plexidades, é simples, cujo fOco principa1 são esses dois funda
mentos. 

Sabemos que temos um enorme desafiO pela frente no senti
do de administrar essa cOmplexa fase dois, a URV, a desmonta
gem dos mecanismos de realimentação inflacionária, através das 

mudanças contratuais. das mudanças na política salariãl, que asse
guram que possamos ter uma discussão sobre o futuro e não SObre 
o passado, como já foi aventado. 

O que há de mais perigõSo nesse trajeto talvez seja o que há 
de mais inoVador nesse programa, o fato de ter sido concebido, 
discutido de forma aberta, seqüencial. tanto no Congress~ Nacio
nal_quanto nas páginas da imprensa. 

Para nós é muito gratifiCante ver idéías concebidas por nós 
serem discutidas de forma aberta e ao fim de cada etapa receber 
um veredicto favorável dos nossos Pares e _também de tantos ou-
tios.-

Acredito que a ênfase na fase três, especialmente enfatizada 
nesta Mesa., traz a questão da emissão de moeda como o tema fun
damental a ser discutido daqui para frente. Emissão de moeda é 
algo que não existe, o que indica que não produz inflação. E é cu
~õSo que dUrante todo esse tempo, com essa inflação tão_alta que 
vivemos, tão pouco se falou da emi~são de moeda, da guitarra do 
Banco Central e coisas desse tipo. E hora de discutirmos esse as
sunto. 

É daro que o_des_enho das ins_t;ftui_ções monetárias é em ape
nas em um ponto de um programa maior de reforma estrutural a 
que este: País deve enfrentar. 

T6nas fundamentais levantados na Revisão Constituciõnal 
_devem_en_contrar solução para viabilizar, do ponto de Vista fiScal e 
firi.ai:u:::eiro, o Estado. Sabidamente ao repensar o Estado teremos 

-que avançar no Programa de Privati:Z.a:ção.-pois-ele é essencial para 
_ qt!e _se produza um novo desenho do Estado, _cçnsistente com uma 
nova realidade. É isso <J.ue devemos oJhar: NoSso programa de se 
complementa por uma discussão e solução desses problemas mais 
fuildameniais do Brasil. 

Do ponto de vista especifico das instituições monetárias, o 
Professor Paulo Nogueira fez uma análise bastante aguda do que 
há em jogo nesse tipo de defu:iição. As annadi1hã.s téCnias e politi
cas que existem em programas de dolarização. Foi bem salientado 
que a·grande questão envolvida aí não -é apenas a questão-da disci
plfu.a riióiietária, mas é ã questãO ~da soberania, que, como também 
foi menCoJiado, foi tratada com extremó cuidado na medida provi
sória. E será~ -cOm certeza, tratada ailida com mais cuidado na fase 
três, qUaiidO exUVermso desenhando as novas instituições monetá
rias deste País. 

É salientado, também, que a questão da confiança é funda
mental, e para tanto o desenho institucioilal, o processo de emissão 
de moda e das autoridades monetárias, que tudo isso seja sólido; 
que se discuta com grande clareza, garnde transparência, o tema da 
autonomia da autoridade emissóra, dentro ou fora do Banco Cen
tral. Que se discuta à exaustão a idéia do lastreamento de como 
isso deve ser feito em Conjunto com regras -mõnetrlas. Regras que 
impeçam o mau aproveitamento da emissão e, portanto, a indisci
plina monetária que nos levou aonda estamos hoje. 

Os problemas técnicas não são_ insu"peiáveis, de mOdo 
alugm. até por que, como já foi mencioi:J.ado, o problema não é di
fícil; o problema é simples. O problema é de disciplina monetária 
e de não se emitir moeda de forma irresponsável. 

Quimdo começarilos a -pensar nessa medida provisória; ini
ciamos um longo e profícuo diálogo com os juriStaS, para que o re
sultado fmal dessa nossa medida provisória não encontrasse os 
óbices legais e não cometesse as violências que outros planos co
meteram. Tratava-se de reconstruir, em última instância, a fuoeda 
nacional. E, portanto, era preciso recuperar todo um passa-do de di
sucssõe~ acerca da doutrina nominalista, que ainda rege muito da 
nossa legislação monetária, e eque se incorporasse na legislação. 
monetária o entendimentou, hoje bastante sotifisticado, que essa 
soc'ieda.de tem acerca da questão da correção monetária. 
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De certa maneira, podeMse dizer-que essa medida provisória 
recupera um dos pedaços da moeda nacional que se perdeu, que se 
privatizou desgraçadamente. A função da moeda de servir cbmo 
unidade de conta- isso se perdeu porque o cruzeiro não s_eJVe para 
medir coisa alguma. Portanto, hoje, essa sociedade convive com 
diverSas unidades de conta, índic_es de preços, unidades de conta, 
índices de preços, unidades de valor, unidades fiscais, IGPMs, 
UFIRs, e todas essas coisas substituem- algo que o Estado deVia 
proporcionar: uma Unidade de c-onta. Isso é_:u.ma__f~ •. 

A fase seguinte cOnsiste em ·recij.~rar uma outra função da 
moeda, fundamental, para que a moeda, fundamental, para que a • 
moeda. enftm, existia fisicarilei:tte; cjue é a fwiÇão iêserVa de valor. 
Hoje, funÇão eSsã-eXtraV1ad3. para os títuloS flhanceiros de alta liM 
quidez, que abrigam a riqueZa monetárla e (manC~Tra da economia. 
Ao substituir a moeda remunerada_ pela moeda lastreada,- estare
mos ao fiD.al desse processo, reunitiCaiido as funções· da moeda. 
Teremos, então, Uni mero- de pagamento, uma reserva de valor e 
uma unidade de conta em uma só i:ooCda: o -Real. E, áo fl..ói' da· C_on
tas, quando o Real se toma um m~io & pagamento reti.r~-Se, 'sOlu
cionando-se uma perda, do ponto de vista do trabalhador e da 
sociedade como um todo, que só o fim da inflação pode solucio
nar: é a peida do poder de compra do dinheiro, propriamente dito. 
O trabaJhador que pode ter até uma iridexação_perfeita dos seus sa
lários, e ele terá algUma_ coj.sa_muili. pr9xirila_ diss_o agora. Mas a 
garanti;i_ de_ q_ue o dinheiro que ele recebe, no dia em que recebe a 
poderá comprar merCadorias a preçós -esta.Vêís, 'é tiliia gárãntia qUe 
poderemos dar lã na frente; quanao tivermos· iiiStíttiiÇõêS-mórietá
ria sólidas e um processo de emissão -n;tonetária ~Jeito a toçla ~
pécie de restrição e controle social. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDEN1E (João Rocha) -tg Estã franqueada a 
palavra aos Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao Senador Eddardo SupliCy.'. 

O SR. EDUARDO SUPU<;Y :- Sr .. P.r~~içiente, ,S<>ria impor
tante que após_Qs _Sel;ladore;s possam falar _rn;: Deputados, principãl
mente os .membros da Comissão: :Mista que examina a Medida 
Provisória D0 434 que fóram convidados para estar presentes, o 
que seria enriquecedor para n6s. 

Gostaria de cumprimentar a Comissão na pessoa do_ Presi
dente, porque na minha avaliação, Sr. Presidente, es_te é um dos 
mais ricos: debates que a Comissão de Assuntos Económicos reali
zou desde o início do meu mandato, desde 19_91. E isso graças a 
presença de todos, desde o Ministro aos deruai~ _convidados que 
conoS<.:.o_es_t.ão.contribuindo. 

Como_ a ênfase foi, s_obr_etudo, sobre .o _que será a fase 3, e 
como o Professor e Assess_or Especial Edmar Bacha mencionou 
que gostaria que se aprofundasse a discussão deste tema, eu gosta
ria de- até ele solicitou que fosse feitO isSo pOr parte do Professor 
Paulo Nogueira Baptista ~ún.ior -_ soli~itar ao_ Pr9fessor Paulo pu
desse aprofundar este tema. 

O que poderia ser hoje a âncora interna? Que paralelo pode
ríamos ter com outras experiências de. países que enfrentaram si
tuações de estabilização ou de hiperin.flação, mas conseguiram 
estabilizar a moeda e que tiveram procedimentos semelhantes. 

Como o Professor Paulo tem escrito sobre isto, salientando 
experiências do que ocOrreu nos Estados Unidos __ após a: E;uerra da 
Independência, na França, após a ReVoluçãO Francesa.. na Alema
nha, Polônia, nos anos 20, se poderíamos ter para o Brasil presen
te, inclusive nas circunstâncias deste plano de introduçãó-d.OReal, 
alguma coisa que guardasse paralelo. 

Pergunto ao Professor Mârio Henrique- Simonsen que ava
liação faz deste ca:ininho sugerido? Porque há uma diferença entre 

os expositores. O Professor Mário Henrique Simonsen, rio seu arti
go publicado na revista Exame e também aqui disse que poderia 
ser adequada a fiXação, pelo menos, tenipOrá.ria ·cto Real em rela
ção ao dólar até que numa outra fase em que viria o tempo de fle
xibilidade. Portanto, na medida em que certamente conhece estas 
outras experiência, pergunto se poderii, à luz do que pudei- o Pro
fessor Paulo Nogueira Baptista descrever, dar a sua opiniãO. 

Gostaria de ouvir tanto por parte do-s Professores Gustavo 
Franco e Edma.r Bacha com respeito à duração da transição, Se se
ria adequado ao Congresso Nacional se preocupar com uma dura
çãO mínima, como a- que t(mi-sido ventilada, seja de 3, 4 meses, já 
que o Executivo propôs umaduiação IriáXiini de 360 diasTOU se 
seria o caso de colocarmos critérios, ou seja, o Real poderá existir 
e cõm.eçar-a ser ertúfidó, o dia D; a partii" de terem sido preerichi
dos alguns critérios e -se issO -deveria constar da Medida Provisória 
ou do PrOjeto de COnversão, levando-se em c_onta os diversos ris~ 
cos no que diz respeito às expectativas no mercado? 

~ -. ~ _ . A_Pror- M;u-ia da Conceição Tav_ares roencib:il.ou··e colocou 
a questão-irilport.ánte do efeito"do aumento tãO signíficativo das ta~ 
xas de juros, que de lado elevou _o n.í:Vel de reservas, mas_ à custa de 

. i.oinirêm. os títulos tãO mais atrativoS, em especial para· investido
res estrangeiros de curto prazo, mas mostrando que esta elevação 
das_ taXãs de juros acabou tendo um efeito no aumento de preços, 
especialmente dos setores de n:mi?t concentração. 

O SR. (Fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. EDUARDO SU!'LlCY - Perdiió: 

O SR. (Fora do microfone. Inaudível~_ 

O SR. EDUARDO BUPUCY- Mas, ou em ambos os ca
sos, não é? 

Então, o Govemo tem considerado COJ;lter,de alguma _for
ma., oS pie.ços na economiá., prOcurou usar não de tabelamento, 
maS de outros instrumentos. 

Oia, não Sei"á este alimentO tão sigó..ificàúvó dás taxas de ju
ros-UIDa. PressãO no-Sentido COntrá.iiO, até difi.cultaD.dO as· tentativas 
de controle de preços, por exemplo, dos setores oligopolizados? 

A medida Pfovisória àdotou como parâmetro, para saber se 
os preços estão exagerados ou não nos setores concentrados, a mé
dia dos preços dos últimos quatrO meses de 1993. Será este parâ
metro adequado para alguns &etoi:es onde pmventura tenha havido 
abusos, no que diz respeito à margem extraordinária de lucro? Que 

. outras_ altemativ~ haveria e que eventuais _sanções ~dessem ser 
_eficazes e_staria o· Govemo-<;:olisi~9-o para resolver isso? 

O Prof. Edmar Bacha, nos_ anO'.> 60-70, foi --uma· das pessoas 
que, com muita Sensibilidade e inteligênc-ia, chamou a atenção 
para o processo de concentração da renda e da riqueza. Tomou-se 
extremamente conhecido o seu artigo denominando o_ Brasil de 
-''Belíndia". No piôjeto de democraciã para o BrilSil preocupou, so
bretudo, com o processo de concentração da renda e pi-opondo ins
tiuiDehtoS para _ ã.tacar-se o problema da má distribuição, o 
problema da miséria, e tambénl Tói um dos críticOS "Oaqriele& que 
diziam: ah! é preciso primeirO ci"êSêery,-ara depois distribuir. 

Mas o p~o de estabiliza~ão, envolvendo um horizonte de 
dez meses, ele, até pelas declarações da equipe económica, não 
visa melhorar a distribuição da renda. 

Mas o GoVerno tem até o riiérit.O de- ter instituído o Conse
lho de Segurança 'An.m.entar, a Ação pela Cidadania, o Combate à 
Fome e à Miséria -e o Betinho, Dom Mauro Morelli, com o sopro 
do Presidente Itamar Franco, conseguiu sensibilizar a sociedade 
para a:tacar esse problema. Mas até agora, em term_os de _instru
mentOs de politic~ ecooõniiCa, forani relativamente pOucos os pas
sos. 
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O próprio Fundo Social de Emergência, ainda que com este 
nome, como mencionou a Pro:r Maria da Conceição, esteriliza re
cursos e não propriamente gasta, na direção de resolver problemas 
sociais de grande importância, salvo no que diz respeito a possibi
litar, pelo menos, que a Previdência não estoore, o que é importan
te também. mas é ainda relativamente pouco. 

Estamos vivendo um momento no Brasil, onde o Congresso 
Nacional, a opinião pública ficou assustada, com razão, sobre 
como são mal gastos os recursos públicos. 

Parece-me que seria o momento adequado de o Governo 
não apenas se preocupar com a questão do equiHbrio flscal, mas se 
preocupar sobretudo com o conteúdo dos gastos governamentais, 
já que todos constatamos que são inadequados. 

O Ministro da Fazenda, em algumas de suas visitas ao Con
gresso, diz que a preocupação dele era mais com o equilíbrio, que 
não estava com tempo- para olhar tanto essa parte do conteúdo dos 
gastos. • ~ ~ ~ 

Estamos com um problema sério, porque sobre o conteúdo 
dos gastos -o Congresso Nacional vai examiná-los em tempo recor
de de atraso. É capaz de não termos aprovado o Orçamento da 
União até meados do ano. Nã_o _ temQs ainda a última Mensagem 
Orçamentária. Sabemos apenas que ainda virá a reformulação do 
Orçamento, decorrente da aprovação do Fundo Social de Emer
gência Ainda não chegou. Quando .chegar começa a tramitação 
com 105 dias para o Regimento Interno, entrando em juuho ou ju
lho. 

Fico pensando se não seria o caso- e já existe até tun3. pro
posta neste sentido - de o Dia D, o do Real não chegar antes de 
aprovado o Orçamento? Preocupado com a raciooalização dos 
gastos públicos, considero importante as palavras ditas qainta·feira 
por Edmar Bacha ao Deputado Gonzaga Mota, segundo me rela
tou, de que o Ministro Fernando Henrique, quando na sexta-feira a 
Coniissã(ú~xaminou, de fato está de acordo que no projeto de con
versão se coloque que o programa de garantia de renda mínima 
poderá ser iniciado em janeiro de 1995, de uma forma gradual. 

Avalio que esta é uma decisão do Catgresso e do Executivo 
que, se de fato C<JDcretizada, significará que, pelo menos, no médio 
prazo a preocupação para se resolver o problema da miséria: e da 
fome estará contemplada. 

O SR PRESIDENfE (João Rocha)- Gostaria de saber se 
V. Ex' quer iniciar a própria resposta,~atravéS do Dr. Paulo No
gueira e do Dr. Mário Henrique Simoosen ... 

O SR EDUARDO SUPLICY- O Presidente pode resolver, 
mas falta uma questãO que não posso deixar ... 

O SR PRESIDENfE (João Rocha)- Queremos delimitar o 
tempo de pergunta e resposta, porque o Ministro tem que retomar 
às 19h30min. ~ ~ - - -

O SR EDUARDO SUPUCY- Foi colocado aqui e é ine
vitável que se pergunte. A Professsora Maria da Ccuceição Tava- · 
res mencionou que se o Ministro sair haverá expectativas na 
sociedade de enorme insegurança. 

Perguntaria aos Drs. Gustavo Franco e Edmar Bacha, em 
especial, se não é o Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Car
doso, nm fator importante de nnidade na equipe, na medida em 
que notamos, pelo que vemos na imprensa. que há, como é natural 
entie 4 ou 5 _economistas- basta ver o que acootece na Mesa- al
gumas opiniões divergentes. 

Se sair o Ministro, o Phmo FHC2 aerá transformado em 
uma outra fórmula quimica? Que cara terá essa fómmla? Os mem
bros da equipe hoje têm segurança de qual aerá a fómmla tomada 
pelo Plano de Estabilização com a saída do Ministro daqui a quin-

ze dias, se ocorrer? Essa pergunta é iioportantíssima para a socie
dade brasileira e gostaria de conhecer a opinião de ambos os mem
bros da equipe. 

O SR. PRESIDENfE (João Rocha)- Vamos começar da 
esquerda para a direita. -

Concederei a palavra ao Dr. Paulo Nogueira Baptista, ao 
Dr. Mário Henrique Simonsen, à Professora Maria Conceição Ta
vares e, logo após, aos assessores do Plano: Dr. Gustavo Franco e 
ao Dr. Edmar Bacha. 

Concedo a palavra ao Dr. Paulo Nogueira Baptista Júnior. 

O SR. PAULO NOGUEIRA BAPTISTA JÚNIOR- O Dr. 
.Edo:)ar Bacha me fez uma pergunta pedindo uma especificação, re
forçada pelo Senador Eduardo Suplicy, sem se dar ao trabalho de 
responder as perguntas específicas que fiz. (Risos.) 

Eu gostaria de_ dizer que este debate, se não me engano, tem 
~pe.ctos inéditos. Temos um _Govem9, que está fazendo um pro
grama de estabilização, que diz que a (ase crucial do. programa 
precisa ser discutida, pois não há idéias deímidas. E para dar um 
pontapé inicial neste debate, cabe ao Governo dizer as idéias ainda 
indefmidas que ele examina, para que possamos especificar um 
pouco mais a direção que devemos tomar. 

O SR. -E o artigo da Folha de hoje? 

O SR. PAULO NOGUEIRA BAPTISTA JÚNIOR- ~ao. 
-aqUilo está muito vago, aquilo não ajuda. Descu1pe-me. 

A SRA MARIA DA CONCEIÇÃO TA V ARES - Aquilo 
ali parece coisa do século XIX. 

O SR. PAULO NOGUEIRA BAPTISTA JÚNIOR -Acre
dito que o artigo é interessante, mas não especifica nada. 

___ -Penso,. inclusive, Dr. Sacha, que se vocês conseguissem de
fmir melhor a fase três com uma certa rapidez, sem precipitações~ 
mas dando ênfase a esse aSpecto, isso COritriõuiria para quec a faSe 
dois fosse um pouco menos tumultuada. Não cOncordo com O que 
disse o Gustavo:-que as fases sucessivas do programa foram objeto 
de aprovação geral. Não! Penso que houve muiras criticas, há mui
ta incerteza sobre a solidez da fase um; há incertezas sobre o anda
mento da fase dois, que a nra Conceição, inclusive, ressaltou com 
a sua ênfase habituaL Por isso mesmo é que wria discussão aberta 
da fase três ajudaria a superar as fragilidades das fases anteriores 
do programa, não inteiramente resolvidas. 

A questão da referência interna para a moeda me levaria 
muito longe. Não gostaria de apresentar nenhuma proposta deími
da neste momento. Por isso, preferia que o pOntapé- inicial, em ter
mos de especificação, fosse dado pelo Governo Para.. então, ein 
função disso, ir discutirido e poder desenvolver as alternativas que 
possam surgir. 

Eu reiteraria as minhas questões: qual o papel da conversi
bilidade na geração de coníJ.ailça? Quais são.aS formas de lastrea· 
mento da moeda específicas que se cogita usar? Qual o papel da 
independência do Banco nesse contexto? Qual o tipo de âncora 
cambial que se quer usar, se é que se quer usar alguma? Qual o 
significado do conselho de estabilização a respeito do qual o ao. 
vemo tem falado? São cinco questões específicas que, acredito? se
ria lltil se começássemos a discuti-las. 

O SR. PRESIDENfE (João Rocha)- Concedo a palavra ao 
Dr. Mário Henrique Simonsen. 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN- O grande pro
blema de você querer falar nessa âncora monetária no momento 
em que se soltar o Real, é que ninguem sabe qual é a demanda de 
moeda no Brasil. Foi o grande problema do Cruzado, pois nin
guém sabia o que era demanda e moeda A introdução no progra-
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ma de estabilização muda completamente a demanda de MI, M2, O SR. MÁRIO HENRIQUL JI~ "'">NSEN- Çompulsório 
M3, M4, base, e tudo o mais. Todos os estudos estatísticos que se em URV ou compulsório em cruzeiros? O.,mpulsório em URV 
tem hoje sobre demanda de moeda dão uma instabilidade nos eles aceitam. Eu não sou contra, mas acho que ü:s'o não resolve:. 
agregados nominais, tipo base, Ml, que se chega à conclusão de 
que não se sabe qual a demanda de moeda que se jxxle controlar. 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Então, 
por que não se aceita a proposta em URV? 

lá. 
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMQNSEN-" EU vou cbeliru: 

Bem, então controlar M2 é impoSsível, porque M2 é inde
xado, não se pode controlar nominalmente. Por is só penw -que no 
momento em que você introduz o Real, não escapa da âncora cam
bial. Você precisá fixãr a taxa ·ae câmbio-- e aí numa regra de con
versibilidade relativa, mas com as taxas de Câmbio flxas, pois íS~so 
é essencial- e proibir qualquer emissão que não seja lastrcada em 
resetvas, com o objetivo de, nesse perlodo---que não preciSá Se'r 
muito grande; obviamente você tem lJUe respeitar, cada vez-que 
houver queda Ue reseiVas, e recolher a moeda em circulação, senão 
as reservas se esgotam-. feito tod.Qtipo de âncora cambial com a 
correspondente âncora monetária, começar-se a descobrir qual é a 
sua demanda de moeda. Ai, então, você passa a ter condiçõeS ·para 
uma terceira fase, ou a fase seguinte, af sim. deixa a· taxa de câm
bio flutuar depois, e aí controla a oferta nominal de moeda, como 
raz· todo mundO que -quer ter uma política monetária independente. 

Como é- qUe vou fazer isto na transição? Porque cu não·sei 
qual será a demanda de moeda. Quer dizer, o drama da administra
ção monetãria do Cruzado foi esse. Todos acharam que havia· mui
to espaço para a remonetização - realmente havia, mas não era 
aquilo que se pensava. Logo, essa transição tem que ser adminis
trada e. a meu ver, não há outra solução a não ser essa que estou 
dizendo. Obviamente isso que estou dizendo é apenas um esboço 
da idéia -geral. A operacionalização dissO ·exige 'tiabalhC?. Mas D.~ 
se trata de nada aterrorizante, a meu ver. 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- V. s• 
não concorda com a _etapa. para variar minirwri:nente, de quanto é a 
demanda de moeda corrente ... 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMQNSEN -_Tenho muito 
medo disso. - . . 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES -Se todo 
mundo tem medo, não iremos a lugar algum. 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN- Vamos fazer 
depósito à vista em URV? - - - · - -

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES -_Euforia 
tranqüilamente, pois há um fundo que não rende nada. 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Para dizer a 
verdade eu não pensei muito no assunto, mas não sou contra. Se 
você me perguntar por que não deixar os bancos voluntariamente, 
não é obrigado, fazer~ depósito à vistaeín URV ... 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TA V ARES- Eles não 
vão gostar pc:nque vão perder a senhoriagem. 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN- Tódo5 vão que
rer fazer o mesmo. 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TA V ARES- Não sei 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMQNSEN -_Mas não vão 
querer que haja recolhimento compolsôrio. Está certo? 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO ti\VÃRES-.:.-pois é, 
está certo enãóestá porqUe precisa haver o compulsório. 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Não re
solve mas é uma maneira de ir avaliando, ou seja, o diabo é que 
ele é meio vulgar ... mas nem isso sabemos. QUantO ao-~ e M3 
nós tratamos depois com uma resoluç~'"'-temrorária. ~coramos no 
Câmbio, baixamos as taxas c.J~ ;:.;.;.0;, •... 

O SR. MÁRIO HENRIQUil & "MONSE N- Maria da Con
ceição, hoje Dós rião temos ~mais -no Brasil a teoria das trocas, a 
equ·ação das trocas. Temos a equaç: , ào troco. Moeda MI é moe
da para troco, só é usada para pagar ( cigarro.; <, iãxi 

A:S.RA. MARIA DA CONC2IÇÃ0-1AVARE$- Eu sei 
disso. QUeria ver se pelo melios- os t ·abalhado ·es poderiam usar a 
sua moedã para algo que não seja troco. ~bSO perque realmente fica 
dificillrabalhar. 

O SR. MÁRIO HENRIQl:JE SIMONSEN - O melhor é 
p-assar logo para o Real. , ' 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TA V AREs -A )llaha 
vai ter· que ir lá, ~gàr o dinl;leirq ~sair em.disp~da para gastar 
tudo J;Ut primeira esqUina. 

· O' SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN- Eu sei. ·se você 
me perguntar o que ainda há de muito insatisfatório com relação à 

__ URV, eu responderei que é exat.alnente o fato de ninguém· conse
gÍlir vê-la, de ningUém puder pegar nela. 

. . A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TA V ARES - Para eu 
ier legitimidade -pãra falar peloS. ti~~aqõres~ â~ -~~~~~(~o 
PartidO dos Trab~adores. Fl:{: }.Sso_cwn nteW_de que a,malta 
?chasse que eu não._tinha legitimidade para fazê-lo. Sem ninguém 
ter me_ dito nada a respeito, até porque eu não reuni oo companhei
ros, não tenho nadi a ver com iSs-o~.: (Risos) a sugestão foi ao mes
mo tempo do Lufz Mi:mdonÇà de BarrOs, quê é ·um iéeniCO -que ]á 
estCVé nO Banco _·éentral e dO:.~putado Páulo Paim. e que não 
comb~aln na&..."~ Por que foi do Mendonça de_ Barros? Porque 
ele viu o que foi a droga do Plano Cruzado, exatament.e, e agora 
vai oc:órfet o mesmo. Vai dar bode! 

O SR. MÃiuo HENRlQÍÍE SIMONSEN - ~!aria, a tua 
pieOCUpação não vai iesolver e.ss~questão, peiQ seguinte..... _ 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃOTÀVARES- Eu gos. 
taiia;pelo menos; ài proteger à mõéda dos trabalbador<>S. 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN- Você autoriza. 
Por exemplo, os bâ.D:cos 2. receberem depóSitO em URV, inas eles 
não são obrigadoS â receberemode]?óSito énl URV.-0 que Cles vão 
fazer é o seguinte: se voe~ tem: uma conta ã.cima de tOOO úRV~ 
-eles pagam em URV, e até LOOO URV em cruzeiros. 

A SRA. MÀ,RIA DA CONCElÇÃO TA V ARES- Orà, é i6 
Pôr a CaiXa EconõiiliCa e o -BanCO do Brasil~ qiíe sãO bállCOs públi-
cos e não privad~. para fazê-lo. - - - - --

O SR. MÁRIO HENRIQUE SJMQNSEN- Mas jã estãO fa
lidos. 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Exala
mente porque estã'o~ falidos e não fãz. a menor diferenç~ até porque 
l_)anco público não vai_ à falência. _enquanto que o Bradesco pode 
serquesim. -_,-.: -

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN- Não vai à fa
lência, mas é aquela est6ria: dá prejufio ao Tesouro. 
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A .SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TA V ARES - Dã pre- :__ que é um escãuda!o para· o •éculo XIX e para muítos do século 
juízo- ao Tesouro? Uma conversa, porque o Tesouro está pagando XX, seguramente, um escândalo nos Estados Unidos -lá ninguém 
as r;'lservas dos bancos a uma taxa de juros de_ 50%! Quem está coM pode faze.r isso. Está, lá, o ex-Presidente, o Sr. Volker que, durante 
braudo senporiagem são os bancos e não o Tesouro. O Tesouro dois anos, não pôde ir para banco algum. Bom, este País tem este 
não está emitindo moeda nenhuma. Se o Tesouro estivesse emitiu- mau hábito e as pessoaS vão ganhar o seu dinheiro, tranQüilamen
do Ml, porque é _a máquina, porque é a Casa da Moeda ... Que te, porque não estão roubando o Tesouro. ED.tãoL quero dizer o se
Casa da Moeda, que máquina coisa nenhuma! O Tesouro não tem guinte. Primeiro, o conflito distributivo não está suprimido. 
o poder de emissão da moeda. Quem tem o poder de emissão de .Mesmo quando tivermos o dia D. uma inflação de apenas, supo
moeda são os bancos. nbamos, de_ dois a três por cento ao mês .,... estou sendo otimista - e 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Maria da Con
ceição, agora você está brigando por causa da fase doiS. 

·A ·SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Siru. a 
fase dois; é claro, que é a que determinará, como dizia o Keynes: a 
longo prazo- estaremos todos. mortos. Se não houver a _fase dois 

·não chegaremos à fase três. Isso é óbvio! Ponha os seus olhos no 
futuro,· mas qual futuro, se não vai haver futUro algum? O Ministro 
sai do Ministério, em abril estoura o plano e teremos uma hiper. É 
isso o·que vai acontecer. E depois- o Ministro vai, não·p~ Har
vard, mas para a sua fazenda, pensat sobre a desgraça que provo
cou. 

O SR. PRESIDENTE (João-Rocha)- Passamos a palavra à 
ProP" Maria da Conceição Tavares, para que S. s• poSsa: concluir 

· seu raciocínio. 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Eu tenho 
a maior simpatia pelas idéias admiráveis como a de que o mercado 
regula tudo e que se tivermos algo parecido_com uma_ mQeàa con
VeriiíVel, aricorada com banda, porque nãO Vai" ser fiXO; Vai ser ... 

'vaiDOs_ coPi~ O Chile. S6 há ~u·~ ~oblema, OU seja, 40%' ~:ex
portaçoes chilenas são em dólar e são do Estado, são cobre e o país 
'ancOra b'que ele quiser-numa moeda-mercadoria chamada cobre~ 
Eu não tenho nenhuma exportã.Ção·a não ser ã da Vale, que é coisa 
peg~ena. O Esta~o tem um superávit, porque ele tem que comprar 
dos exportadores e esse superávit é privado. Por isso é que o An
dré Lara,, coil4do, propôs, lá, àquela C~ que eles comessem 

. entr.e eles. Claro, en passant, o dólar ia ficar. assim e_ a i.nfl.açãp, 
idem. Mas, enfim, eu não tenho ~ta confiança na iilteligêilçia .dos 
.bru;tque~~s -_não. n~ inteligência. E que os nossos banqueiros têm 
po~iç~_comp~etamcnte dif~r~~tC?s. Se fosse núm sistema bancáriO 
h,oJI1ogc(;neo, norma;t. Qo padrão:Q\.!ro, mas n~- ~- Cada b_anco tem 
uma estrutura de dívida, de posições em c~ira completanie"nte 

.diferentes. Eu sei, porque conheço todas, porque estou fazendo um 
.estudq ~ob,re isso. Nã9 bate_ f!a~ _cC?m nt~:da. ~ã9_ há regr~ g~ral ne
nhuma para o sistema. Olhet pode haver UIII.a: regra Pl!!~ .o~ o!igo
pólios. Eu posso_ garantir que_ regras para \?s bancos nãq têm, 
porque banco não é oligopólio. Cada um é um segmcntQ ele_ merca
do.que ele explora. 

Então, voltando. Gosto muito do futuro. Acharia admirável 
· Se pudéssemos est3r com uma moeda estável e um Banco Central 

independente, com rigidez monetária e com u,~ põ1íflca austera
.como escreveu hoje o professor- e que o equilíbrio fisi:a1 estives
se bem. Isto não é O mundo contemporâneo: Num mundo contem
porâneo, nenhum país, nem a Alemanha, a poderosa e ortodoxa 
Alemanha - e, uma vez, o Mário contou-me que o Presideri.te do 
Banco Central era uma piada- está nisto. Todos estão com déficit, 
com moeda remunerada. Há muito tempo en;t Que a moeda não é 
reserva de valor como moeda remunerada. Todo mundo está com 
moeda remunerada e_com câmbio flutuante. Um especulador em 

. qualquer lugar da América Lat~a que tenha hQje um ex-Diretor do 
Banco Central para cuidar que este país tenha-ã particularidade de 
permitir que Dirctores, que Presidentes de Banco Central. antes de 
dois anos, possam exercer funções privadas, o. que é um escândalo 

uma âncora nominal com o câmbio, como manda a flutuação- su
ponhamos que é isto que eles vão adotar - ancorada numa reserva 
que, por sinal, a metade dela não é reserva de porcaria nenhuma, 
se é que a metade, tem que se ver, p:>rque não é nada mais do que 
capital de curto prazo que pode quicar e, quando muito bem enten
der, ir embora, porque nós não temos mecanismoS de controle que 
impeçam que eles vão embora. Porque vários deles entraram ao 
abrigo do Anexo N e, embora eu imagine que o Franco -tenha fei
tb alguma coisa porque ele, ainda, não explicou para tentar segurar 
-até aqui, ainda não conseguiu segurar nada. Então, a vetdade:é a 
seguinte: Nós temos uma parte de reservas fluida. Só posso anco
r_ar ~ _lastrear- e de _títulos cambiais - para os_ exportadores, obri
gando-os a pagarem algum IOF da vida para que o Banco_ Central 

_ lhes dê o privilégio de manter o câmbio estável. É muito simples. 
Os exportadores que querem o· câmbió estável e não" querem so
brevalorizar, que paguem ao Banco Central, porque se não paga
rem, o Banco Central vai passar ao Tesouro a conta, como tem 

. pagado até hojf!:. 
~is: é evidente que, neste período de transiÇão, se eu não 

· ç~seguir, de alguma maneira, corporificar essa: URV, ou eu acele
ro o dia 1'011 na marra- os preços não convergiram- e, ademais, 
de.que terá inflação em URV- se terá preços em dólar nos merca
dos competitivos completamente desbaratados. É só os senhores 
perguntarem. Não tem nenhuma dondoca que compre mais roupa 
no Brasil. Todas vão a Nova Iorque, compram e pagam a passa
gem com o lucro que fizeram de ter ido a Nova Iorque. No Brasil 
está mais caro do que em Nova Iorque. Não_ estava há dois anos 
atrás porque eles estavam dolarizando e, agora, não estão. Há máis 
de seis meses que o mercado não está dolarizado, enquanto que na 
Argentina estava e por isto eles puderani paSsar. Nós estamos com 
uma inflação em dólar brava, com preços absolutos, em dólar, sel
vagens. E não é porque_ os trabalhadores não comprem- não com
pram, evidentemente - que os preços Vão baixar. Não vão baixar 
enquanto a regra de conversão não estiver clara. Portanto, nós va
mos atravessar e chegar ao dia 1'011 com preços em dólar, fora do 
lugar, estupidamente altos e até poderemos ter alguma deflação 
que faça com que parte da. inflação tenha deflação depois. Pode 
acOntecer qualquer coisa. Então, quero dizer o seguinte:. esta tran
sição é crucial. O bem é possível encalçar pelo lado dos oligopó
lios, pelo lado das cadeias e segurar esse mercado para que a taxa 
de juros não tenha alta. Não é possível isto: eles bicam o Banco 
Central e eles têm de responder, subindo a taxa de juros, senão 
eles não rolam nada- rolam 6 milhõeS -e, depois, não rolãm Ii ada ... 
Assim, está difíciL Claro, alguma coisa tem de se fazer. O merca
do está chantagean~ e o que é_impressionante é que todos são, su
postamente, aliados do Ministro. _ Gostariam -que ele foSSe 
Presidente, mas não lhe facilitam a vida como :Ministro. Ou não 
sai do Ministério, ou sai e arrebenta o plano e rião" seiá PreSidente. 
Com aliados como esses, não se preciSa de inimigos - é isso que 
digo. Está complicada a situação . 

Segundo, mesmo depois do dia 1to1t, se tivermos um Banco 
Central independente, com todas as regras que o profeSsor falou, 
se ele tiver conseguido no câmbio segurar de maneira que não haja 
flutuação de reservas, porque senão- olha o que diz o Mário - sai 
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reservas (capital especulativo), ele tem de encolher a base. E aí ele 
é uma trapalhada, porque é um encolhimento de liquidez involun
tário, portanto, há que ter uma regra. Entram reservas, aumentam 
as reservas, ele expande, é o caso da Argentina. A Argentina tem 
crédito e está crescendo, meus senhores, porque as reservas estão 
subindo a despeito do déficit. Então, ela tem, o Banco tem, os pira
nhas do mundo mandam dinheiro para ela emitir. Então, o Banco 
Central, que não tem o poder de emitir, senão acompanhando as 
reservas, está emitindo como nunca- nãó é Mário? - e tem crédito 
como nunca, e é pot "iSsO que está crescendo. Enquanto que o nos-
so risco é o contráriO.- -

O SR. MÁRIO HENRIQUE SJMONSEN -Os salários es
tão subindo um bocado, a um ponto tal que eles precisariam agorã 
baixar para você poder ajustar sem a desvalorização. 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES -lmagill.o. 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SJMONSEN - É o grande pro~ 
blemade... , - ·· 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Claro, 
que foi o que o oUtro disse, a·Dõiílias:· ''Precisamos de uma defla
ção de preÇos em salários". Isso, o ano passado~ -

O SR. MÁRIO HENRIQUE SJMONSEN - É lindo, mas 
é. .. --

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- É lindo. 
Af Saí batendo os tacões, lá no BID, aos berros. Ele disse: Long li· 
ving gold standard. e nunca mais cumprimento ele. ~rque -pare
ce que está brincando com a gente. Está brincando com a desgraça 
da gente. Sabe o que ele nos disse? Temos cocaíha:no:-sãn-gue·
nós~ no Brasil. Ótimo. A sugestão dele-é que, ao iitvéS_de cocaína, 
ponhamos uma irijCçãO de hetoína direto na veia. Aí;-qUEún-Sabe~ a. 
gente morre de uxp.a vez. Assim não dá, es~ ~laro? I.sto não é _para 
brincadeira. Não agüento mais economista ·americano, -que tem 
tanta formação quanto todos-estes aqui, vir encher a nossa paciên
cia. É demais pelo resultado que o seu ouiro concorrente esteve na -
Rússia, é- riielhor que não venham encher a nossa paciência. Os 
que há aqui são ótimos e irão para Harvard com tanta categoria 
quanto eles, e não enchem a paciência. Não sei o que -vOcê sente, 
mas eu fico indignada. _ 

Há um conflito distributivo, há uma porcaria de uma tradi
ção monetária difiCílima, há um salário mínimo que é uma miséria, 
e que não pode ser corrigido à galega depois do dia 110 11

• Porque, 
se eu der depois do dia ''D" 50% de aumento ao salário mínimo, 
tenho uma inflação brutal. Tenho ou não tenho? Então, neste pe
riodo da transição, tenho de acomodar todos os conflitos. 

O c-onflito distributivo, por exemplo, tenho de negociar o 
salário mínimo. Não posso accítã.r que· õ sãlário mínimo esteja em 
56 e que a cesta básica esteja em 90. Cootinua assim. E até quando 
deixo assim? Para o- dia ''D11? Mas, se deixar para o dia ''D" - o 
Mário é testemunha, ou não é Mário? - com moeda estável, dou 
50% de aumento do salário míriimo, e lá vai tudo para o diabo. En
tão, daqui até o dia ''D11

, vai tenle negociar o salário míniírio, vai 
ter de negociar com os oligopólios. 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SJMONSEN - Mas yru tudo 
para o diaoo também. 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Vai de
vagarinho. Inflação em URV, meu bem, só. Inflação em URV. 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN- Ab, bom, mas é. 
a mesma coisa. 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TA V ARES - Ab, é a 
mesma coisa? Julguei que os salários estavam em URV, veja você. 

Se há uma inflação em URV, não posso·conigir est".. inflação para 
o minimo; não falei para os outros; para o mfuim '· Se não pode 
nem para o mínimo, os outros estão fora; os outrc..:; negociam nas 
Centrais, fazem o que bem eiitenderem. Como você muito bem dis
se, ~xi:ste poder de negociação dos grandes sindicatOs. Agora, o 
mínimo, que poder de negociação tem? Nenhuma. Então, supriine 
o mínimo, prorroga a renda mínima dele em mais de um mínimo, 
pronto, está resolvido. Aí o fisc_al vai pagar. Aí quero ver os juros 
se tu baixas. 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SJMONSEN - Mas que é o. 
seu mínimo? É o mínimo de Previdência? -----

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Na 
ConStituição, está "irilplicito -- esta-3qUi o SenadOr qUe nâo uie def
xa mentir: lembra, Senador, quando _discutimoS- isSo? O -que foi 
que o Rafael e todos dissemos: separa o mínimo da Previdência. 

-Aí a· Justiça veio e d_e_u ~o_ de Causa; aí o Britto pagou e arrom
bou mais com o déficit que ele já tinha. Bom, assim não dá! Se o 
Congresso separa o mínimo, o mínimo não pode ser base de Previ~ 
dência, nem de porcaria nenhuma. 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SJMONSEN - No momento 
em que você t!ansforma o salário-em esmola. é.clãro que ele vai 
ter um valor de esmola. 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TA V AREs .c Esmola? 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Assistência, é 
isscrque você está falando? 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TA V ARES -Qual as
sistência! Quero riril DlÍllÍ..tfici qUeprestê, quê nãó bata ila Previdên-

- da, D.em bata nos -contratos de tr<iba:tho. - - .. - - - · - ---

. ·o SR. MÁRIO HENRIQUE SJMONSEN- Voeê está di
zendo a ~esma c_oisa que eu, ac4Qou. 

A SRA. MÃRiA DA CONCEIÇÃO TAVÁRÉS- Elltão, 
pronto. Ótimo, ainda bem. · · - · · · 

Agora, não me venha diUr qúe está tUdo_ resolvido com os 
olhos no futuro. Não há futur_o _sem presente. Este período de tran
sição é decisivo: ou se resolve essa questão do_ mínimo e o Con
gresso dá um jeito de s_eparar essa porcaria do míninio da 
Previdência, ou não vamos a lugar Iiehum. PorqUe eSse m.ín.iri:l6 é 
llJ:Xla c.oisa que mata de fome niesmO os que trabalham, que did ·os 
que não trabalharil. 

_ Dois: cesta f?ásica. Tenho que ter mecanismos de cesta bási~ 
ca. Acontece que a cesta básica: explodiu, e não importei nada. 
Agora que vão- importar?! Bom, está tarde, mas é melhor. Cesta 
básiCa; reConstruit_çom o sistema de, c_ontrole de preços que o Dr. 
Mário Henrique montou. aliás montou o Delírm Netto e o senhor 
aperfeiçoou. Está uma porcaria e que precisa, porque V. Ex• sem
pre disse que precisava. Então, volta a fazer o que ele fez, volta a 
fazer o que eles f1Zeram, meu Deus! Estragou tudo, avacalhou 
tudo. Volta. Se não tiver um siStema de controle de preços, dado 
que as tensões tributivas são_ muito altas e que os mercados não 
são perfeitos etc,- e- que o juro influi na cadeia, não há como manter 
preços estáveis. Isso é um sonho de uma noite de ye:r_ão._Logo, 1 -
núni.u:!.Q; :? __ - cqntiole de preçoS. i'êfaz, porque-estava funcionando 
muito bem, obrigàdo, no teinpO do Mário Simonsen. Sabe o·que 
diziam no tempo dele? O CIP administra a IIl-a.l'gem de lucro dos 
cartéis .... Poxa, eu· dava tudo para ter hoje o CIP administrando a 
margem de lucros dos cartéis, o senhor não dava? Era a acusação 
que te faziam, eSta 3í uma boa! -Eu adoraria ter o CIP administran
do a margem de lu"cro dos cartéis, só que ninguém administra. O 
Dallafi fala uma Coisa, depois vem o Pêrsia Arida e diz o contrá
rio. Vê se é possfvel: o Dallari chega e diz: ''Vou controlar os oli-
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gop6lios", a1 o Pérsia diz: "É melhor ir pelo mercado -livre11
• Bom, 

assim ninguém acredita, não é verdade? Ninguénl ac'redita, não é 
possivel. Um diz que que é pelo mercado o outro diz que é para 
controlar!? Enquanto todo mundo sabe- Mário, estou te pergun
tando: se não tivei ui::o. siStema de Controle dos preços administra
dos neste País, dada a cadeia complicada, dada a situação das 
estradas, da comercialização, das tarüas, é possível garantir um 
sistema-de preço-estável? Só ancorando no dóíar, Mário? 

O SR MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN- Poder pode ser 
que sim, cas-o você abra-muito a econoi::rua, Se eSúver... -- -

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Mas para 
esta economia continental, não adianta. Por mais que abramos_essa 
economia... ---

O SR. MÁRIO HFNRIQUE SIMONSEN - Se você tiver 
uma lei antitruste muilO adequada. Agora, se você me perguntar se 
eu tivesse lá em cima o que eu faria,' é Claro qUe eu tfuha o meu 
CIP téCriiCo. - - - - . -

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TA V ARES -Lembra 
quando o Delirm não tinha -C1P nenhum e controlava pÕi telefone 
soo preçoS~, por relCfone. Eu vi. -- --

0 SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN- Mas funciona-
v a. 

O SR. -Funcionava. Ligava para SOO e dizia o sénhor, por 
acaso, não tem um probleminha com o impoSto de renda? Eu vi. 
Em 71. Então eu recomendaria que o arroz, no Rio Grande do Sul 
não Subisse tanto. Eu o vi fazer fs(o, quai::tdo nOs éramos ·todos 
amigos e jOVenS.- Aíndã não t.í.Dhamos ... Hoje é até perigoso _virar 
ini.Órigo dOs'méus.amiios e am.iioS :dOs meus velhos adversáriOs, 
do jeito que este País é louco por c_Ompleto, mas enf"tm não ficarei 
inimigo de ninguém, estou canSado de_ser inimigo. Vamos. Faz o 
CIP, fãz o CohtrOle, nem que seja por telefone. Banco~ Então é 
possível que o sistema bancáriC>chantageie o· diretor do Banco 
Centfãl, que está obrigado a pôr a taxa lá em cima, porque não vai, 
começa pelo Bradesco, que é um pde banco, 70%, conversa, 
depois pega está claro, têm vários bancos-em situações diferentes. 
Manda uma blitz, isto não é plano para macroeconomista. A tran
sição~ se não for âdmii:ll.slrada ccinl Critérios micro, não· vai a-lugar
nenhum, e se nãó- fOr resolvido pelo menos o problema do mini 
não vai também a lugar nenhum, porque o País vai explodir. Aí, 
talvez, o ministro queira sair e depoiS diga: nãO foi culpa minha. 
Foi sini; porque· ele eStá. de ministro, teio. prestígio, pode ir aonde 
quiser. Não é receber no gabinete 200 banqueiros. O que é impos
sível. Tei:n que mandar Talar coni cada um dos que tem problemas, 
olhar as contas deles, tem que disparar 500 telefonemas, senão ele, 
você, alguém disparar SOO telefonemas para apoia! O Dallari~ tem 
que mandar o Pérsia calar a boca, porque· o Dallari diz uma coisa e 
o Pérsia diz outra. Não é possível, está claro? Senão isto não tem 
L'ãll.Sição nenhuma. Talvez seja isso que o Mínistro eStá sentindo, 
está cansado, então vai embora. V ai embora e daí? Se o plano não 
fór :1 lugar nenhum ele também não vai a lugar nenhum ou vai? A 
não ser que ele faça uma campanha dizendo: a culpa é dos ban
queiros, dos monopólios. Alguém vai perguntar: E o senhor fez o 
quê nos 10 meses que esteve-lá. Assim não dá, está claro? Eu es
tou falando sério. Uma coisa é essa medida provisória, eu não sei o 
que possa emendar, três ou quatro coisas para aperfeiçoar. O resto, 
os senhores acham que com ·o Banco Central independente, com a 
burocracia como está, sem nenhuma solidariedade, sem câmeras 
setoriais funcionando, isto para o futuro, mas no momento, dispara 
500 telefonemas. Apoio ao Dallari e manda .~· Pérsia calar a boca. 
Não é posSível. 

2 ..... Escolhe_ c;>s bancos chaves detentores da dívida pública, 
que são- os qUe são bancadores no over e diz para eles para não 
continuarem a sacanear, senão ele tem que subir a taxa e no que 
sobe 9s preços disparam. É muito siniples. É uma negociação poli
tica. E verdade que na ditadura era mais fácil. Claro. O Dr. Delf'tm, 
com o apoio dos militares, fazia Por telefOn"e e eles sabiam, mas 
tem o Dallari que tem experiência. foi homem do Delfim. Tem o 
Osiris que é um bom leão. Usa. E diz aos macro economistas para 
não falarem besteira de preferência. · 

E os macroeconomistas se centram em ver o que ele per
gUntou: o orçamento que vai ser aprovado tem pé e cabeça, ou 
não? Porque é capaz que não tenha pé nem cabeça, e vai voltar 
tudo, porque se os juros continUarem assim, a conta de juros que o 
Bacba lá pôs vaí dobrar, e, ao dobrar, tem dêficit fiscal de novo. 
Estou mentindo, Mário? 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - N"ao. Sei não, 
pergunte ao Bacha. (Risos.) 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Estou 
perguntando a você para não encabular o Bacha. (Risos.} 

Desculpe, Sacha, é para te poupar. Vai com o Mário mesmo 
que é antigo, sabe disto. (Risos.) 

Então, Srs. Congressistas, tenham claro que, em primeiro 
lugar, a equipe precisa de mais microecon_on:ds~s. precisa de vá
rios xerifes, e os macro devem tratar das coisas m.acro, falar pouco 
e cl:Lamar os colegas, cobrar do Paulinho, cobrar do Mário, cobrar 
atê ~e _njlm, a qUestão da reforma. E por qué não?-'Fãçàmos· sess.ões -
secretas - s_e é que é possível fazer sessão _sec~ta nest~ País -_ ori 
abertas, o diabo que seja! Discutamos! _ - _ ~ __ _ 

__ O Mário ~stá dizendo que hâ_-um problema: nós não sabe
mós qual-é a demanda mOnetária. Estou_ sugerindo: tenten'i URV~ 
E ele diz: ''Mas os bancos não vãO-tõPar a:não ser acima de ... "~-
tãO, eles top"aró.- "acimá -de ... ", a ·éalxa Eçonõnllca: e ·o Banco'do 
Brasil, que já estão mauzinhos, topam abaixo. Por quê? Porque o 
Estado brasileiro está perdendo a senhoriagem para os bancos e 
eles estão esfolando o equih'brio flSCal que ele fez_ a: duras penas. 
Ele passou meses fazendo o equihôrio fiscal e,_ Cada vez que- é Õb
rig~do, porque o mercado os põe a ~rner, a subir, para 50, façam 
as contas de quanto é que dá no orçame!lto. Es~ claro? _ _ _ 

l!ma vez o Mário disse uma _coisa verdadeir!i• le~"b!'~ Má
riO?-

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN- (Jnaudlvel.) 

. A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES - Várias, 
mas esta eu achei interessante. (RiSOs.) O Governo_ tem dois bol
sos, o esquerdo e o direito. S_e tirar do esquerdo para botar no di
reito, não tem problema nenhum. 6 problema é arrombar os dois 
bolsos. Quer dizer, daqui a seis meses, a estabilidade monetária, 
que é bom, neca! Ele não consegue baixar a taxa de juros. No que 
não _consegue baixar a taxa de juros, não consegue at;~.C:orar, os pre
ços em dólares lá em cima ... &ta é a situação. 

Não estou querendo ser pessimista, gente! Acho o Plano 
bem bolado, acho que eles estão trabalhando em condiç_ões péssi
mas, que nem uns condenados. Agora, acho que têm que perceber 
e não mentir, para que o Congresso tariibém não ponha 40Q_emen
das à lVIP, meus senhores! Os senhores estão brincando? O que é 
que é isto? Não pode consolidar esta coisa. Quer dizer que vão co
locar 400 emendas? Já está fácil e vocês largam 400 emendas. As
sim também não dá, está claro? (Risos.) 

É s6 isso que eu quero dizer: cooperação, mas não ... 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN- Aguarde o rela, 
tório. 
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A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Descul
pem-me, mas este é o meu estilo. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra o Dr. 
Gustavo Franco. 

O SR. GUSTAVO FRANCO- Tenho muito pouco a acres
centar ao que a professora já. aludiu, introduzindo uma dificuldade 
nossa diária de lidar com a política moneiária_em condiçõe_s de 
40% de inflação ao mês. Não é fãcil. · 

Nós, do Banco Central, administramos uma fronteira muito 
delicada entre a riqueza fmanceira e a riqueza real e, portanto, é 
esse limiar da riqueza que força o Banco Central 3. estar numa po
sição defensiva todo tempo, utilizando o único instrumentO qUe 
ele tem hoje, a taxa de juros, para coibir a especulação ímanceira 
contra o Govemo, freqüeii.temente contra a formação de estoques, 
com efeitos limitados, pelo impacto que isso gera nas contas fis
cais. 

Temos um outro problema que não tínhamos anteriormente, 
que é o fato de administrarmos uma economia que, num período de 
tempo muito curto, se tomou aberta do ponto de vista financeiro, o 
que não era hã algum tempo. Há algum tempo, quando se fazia taxa 
de juros elevada, isso não trazia capital estrangeiro do jeito que traz 
hoje. Isso se _deve a fatores não s6 inteniadonàis éorlló a IâtõreS do
mésticos., fatores intemacicnais associados é".., excesso de liqüidez que 
hã lá fora. a situações de juro muito baixas lá fora. e também a falores 
domésticos associados ao fato de que, hoje, há fugas de capital deste 
País, que estão lá fora. que retomam como estrangeiroS, capitais brasi-
leiros que retomam como se fossem estrangeiros. · 

Isso colocou um novo dado do problema. do ponto de vista 
da administração da caixa de juros e da política monetária. Nós co
meçamos a sentir esse problema no começo do segundo semestre 
de 1993, quando percebemos que as entradas de capital, procuran
do explorar esse diferencial de juros entre taxa inienia e taxa exter
na, começaram a se acentuar, explorando, na época, o que era Uma 
janela da legislação: a possibilidade de entradas de capiial através 
do Anexo IV, que é a legislação que regula a entrada de recursos 
no mercado de capitais, na bolsa de valores. Havia recursos que 
entravam por essa janela para os chamados fundos de commodi
ties, para adquirir, portanto, ati vos de renda fiXa, conseguir o dife
rencial de juros interno versus exte_mQ. O Banco Central 
conseguiu coibir essa janela, proibiu a entrada de recursos, através 
do Anexo IV, para os fundos de commodities. Novamente o mer
cado descobriu uma nova janela. através das debêntures,_dado que 
é um valor mobiliário de renda ftxa. Então conseguiu, num perío
do de tempo extraordinariamente curto, explorar essa janela. E no
vamente o Banco Central atuou no sentido de vedar a entrada de 
capitais por essa janela. 

Num momento seguinte, o mercado, como sempre muito 
criativo, inventou a operação box, uma maneira de simular uma 
operação de renda fiXa dentro da bolsa de valores, novamente o 
Banco Central atuou. Quando chegou mais Ou inerios-em dezem
bro o Banco Central tinha fechado todas as janelas que permitiam 
a entrada desse capital veloz, esperto que vinha explorar especifi
camente o diferencial de taxas de juros. Nesta altura. criamos um 
instrumento especial para entrada de capitais estrangeiros de curto 
prazo- Fundo de Renda Fixa de Capital Estrangeiro, dissemos aos 
investidores: se os senhores querem vir explorar os diferenciais de 
taxa de juros no Brasil que venham para esse instrumento. Nesse 
instrumento o capital que entra é obrigado a adquirir 40% do seu 
patrirnônio em tífulos da dívida pública e tem de pagar um !OF na 
entrada de 5%. A explicação para esse IOF é importante, como os
investidores pagam o IOF na entrada, na cabeça, no jargão do 
mercado, para que eles comecem a ganhar dinheiro com o diferen-

cial de jtrros eles têm de ficar no País, pelo menos, durante um pe
rlodo de 6 meses, ou seja, este instrumento permitiu o aloiigamen
to __ desse_s _re~sos especulativos, ftca aprisionado por um 
parâmetro de mercado, durante s· meses, pelo menos, ilqui dentro 
do País, a partir daí começaria a ganhar dinheiro. 

E o que aconteceu é que depois da implantação desse ins
trumento as entradas de capital para esse instrumento foram muito 
reduzidas, elas hoje não ultrapassam algu~ coisa entre_ 50 ~ 100 
milhões de dólares mensais, muito pouco _comparado aos bilhões 
até que entraram por ocasião das febres anteriores de debênOJres, 
fundos de commodJties e operações box. Com isso o Banco Cen
trallo_grou fechar uma janela ~portante de entraQ.a de ~cursos ex
temos e aquela que é a fonte de maior preocupação: o recurso 
especulativo, de curto prazo, que pode sair a qualquer momento. 
Agora, é_ claro que essa mcxlalidade de investimento estrangeiro 
não_ é a ún.lca que ocorre, não esgota o universo de possibilidades. 
Duas outras são ta.m,bém importantes._ 'Q:çna dP.las, a do mercado de 
capitais, -as entradas de capital estrangf"Ü"o para a bolsa de valores e 
outra os lançamentos de eurobônus. Todas as duas são, digamos 
assim, menos especulativas do que a que aludi em primeiro lugar. 

No caso da bolsa de valores, um fator institucional aOJa de 
forma muito importante no sentido de prevenir fugas, basicamente 
porque o-recurso estrangeiro entra em fundos e na medida em que 
o investidor estrangeiro tem de ir _embora, tem de vend(!l"_suas açõ
es com prejuízo, se tcxlos quiserem sair ao mesmo tempo, e aí vol
tar para o exterior, ou seja, -ri"esSe- sentido~ o próprio meCanismo de 
mercado _cria uma barreira natural e uma saída maciça desses re
cursos. Quando eles forem sair, como a porta é -muito pequena, s6 
saem um pouquinho, em termos de dólar, não há grande dano do 
ponto de vista das reservas. Do ponto de vista dos_ eurobõnus, te
mos uma área qué, de cert~ _maneira, ê doloroso impor restriÇões, 
porque o que nós estamos Càri'seguin4o, hOie eni dia,' ê que empre
sas brasileiras conseguem colocar empréstimos no exterior, através 
de bônus, como taxa de juros anuais da ordem de 10,11 e 12%, em 
alguns, casos, taxas de juros anuàiS.~érll élólãf,- e -consegumdo le
vantar recursos por 5, 6, 7 e 8 anos. Estamos vendo agora os pri
meiroS lançamentos de 8 anos e temos ai empresas estatais, temos 
o sistema bancário privado brasileiro, que obtêm esse tipo de re
curso para repassar aqui internamente e também empresas brasilei
ras que têm uma fonte de acesso a crédito de longo prazo que, 
infelizplente, nãO se encon!Ià disponível aqui nem a essas nem a 
taxa de juros de ~pécie neiJ.hllma. Quer dizei",_ nã9 .há.. no sistema 
bancário privado brasileiro, for~ do sistema oficial, créditos de 8 
aílos. De um modo ou de outro, também atuamos no sentido de 
provocar um alongamento da tomada de empréstimos, através de 
eurobônus, impõrido também o IOF na entrada, esse menor: 3%. O 
que faz com que também seja um fator que itidu.Za ao ãf6D.gan:ient0 
dos lançamentos. Em outra êpoca, o Banco Central para alongar 
esses l~çamentos estabelecia prazos mínimos para o lançamento. 
Agor{l. o IOF é Uin mecanisi:n'o mais Uiteressante, porque ao invés 
de fazer restriç~o' por um' c'ail.al administrativo faz por um canal 
fiscal, com evidentes benefícios do ponto de vista da Receita e do 
Tesouro, ou sijá, faz-se através de uma tarifa ao- invés de uma 
quota, apropriando-se o EráriO dessa diferença de taxas de juros 
externas e internas. Hoje, portanto, com o sistema que nós temoS, 
acreditamos poder limitar e fazer frente a uma entrada maciça de 
capital estrangeiro, se isSo for o caso. 

Recentemente, inclusive, fizemos constar da Medida Provi
sória n° 438 um "ãrtigo qtie Solidificava o entendimento, o estatuto 
juridico da cobrança desse IOF sobre operações de câmbio, um 
ínStrumento que_ nós não hesitaremos em utilizar caso necessário. 
Se verificarmos'_ (fue as entradas de capital estrangeiro prejudicam 
o andamento da~política monetária, seja agora seja no moinento da 
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lntioâução do real, nós temos um instrumento para lidar com esse 
prÓblema. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Dr. 
Edmar Bacba. 

O SR EDMAR BACHA - -Atravessaremos esse rubicão 
quando a ele chegarmos. S. Ex• tem declarado que não é candida
!o. 

O SR. PRESIDENI"E (João Rocha) - Nós queriamos dizer 
aos Srs. Senadores que o Dr. Bacha e o Dr. Augusto-França estão 

O SR. EDMAR BACHA - Senador, gostaria· de ouvir um aqui como convidados, com umabomtt: muito grande, o ex-~~ 
poUco mais, não assisti aos debates, só um ponto: creio· que o Mi:- trp da Fazenda e Planejamento, Dr. Mário Henrique Simonsen, Dr. 
nistro jamais disse -e eu certamente também não -, que há um se- ; f.~~l9 Nogueira Baptista e a professora e EconomiSta Conç;eição 
qüenciamento na percepção do plano de que primeiro estabilizar Tavares, mas nós assumimos com ele um compromisso de encer
para depcis distribuir renda. Jamais foi dito isso. O que o grogra- rar esse debate às 19b. 
m:adizcom todas as suas letras, a medida provisória, é que comba- - O Dr. Augusio e o Dr. Mário·estãb m.e··dizendo qUe -têin 
ter a inflação é um instrumento de redistribuição de rm~ por uma reunião no Miirlstério _agõrã.. Penso que a nossa ieliriião foí 
isso nós estamos ·combatendo a inflação. Porque o_ ap~eid so-~ ' produtiva. porque alargou o nosso conhecimento. E o que D.ós que.: 
:C i~ do Brasil não se exP.ressa de maneira mais clara do que no f~t?. . remos, neste momento, é agradecer. porque siúrarll -de seus estados 
,de! que temos a moeda remunerada para o rico e a moe.da que se para nos dar o prazer desse debate, desse diálogo, e mostrar para o 
.deteriora para o póbre .. E; pcrtanto, a supress[o desse apartheld ' "I'als que a nossa preocupação é exatamente a do grande entendi-
m·onetârio é O Cárilinho claro J?Or onde vOO passar a propo~~. de_ ._ menta nacional. -
reintegração social deste País. É por isto que nós estamos fazendo Pergunto ao Dr. Bacba e ao Dr. Augusto França se desejam 
~te plano. Não há nenhuma concepção e uesse sentido propostas' fâlár"algomais neste momento. QU.erêniOs ~~era presença~de 
como a do Senador Eduardo Suplicy da renda.míni:ro.a em substitu- _ todos os senhores. - ' ' - ' ~ · · ' __ - _ -- -
tiÇão aos prog1a.mas bu~~l:icos assistencialistas que o Governo~ ' · Acredito que assimilamoS D)ai~ _c_ophCCi:õientO e ii14ís 
F~al atualmente exerce e {X"Jrtanto sem impacto f~cal sãq ~· 1_ .jnforin3.ções através desse debate, pois buscamos neste ~O
feitamente assimiláveis_ para dentro do plano é são mmto bem-vm- menta o entendimento nacional e o caminho para o nosso 
~ especialmente nà "n'u!dida em que a partir da percepção pela • · Pài~. . . . . . ·. · .· ·• · 
'sóçiedade, porque agora vamos ter um govemb que vai ser eficien- Através desse diálogo, desses entendi:D::teiltõs, VamoS-cbegài 
~-no ataque à pobre~! ~~ez até ca;si~os extrair im~~l?S l--, ÇI!de toda a populaç:ão brasileira espera, que !:reXatã.ril.ente áCã~àr 
mais elevados para fmanc1ar o prosseguunento do progranm. com essa indústria da inflação, do juro alto e dar condições de v1da: 

::; O SR. EDUARDO SUPLICY- Faltou a respcsu; àqi.íei; 'n\.elborp~onos;;opcvo. . . - . . ..• · :. : 
, ·' ·· · · . · É · · r·-• . . . Mluto obngado ao ex-Ministro da Fazenda e Plane)~-. questão de natureza política relevante. que menc10ne1 que a~.tou · · Dr Má . H . ·s· ·Dr p lo Nogu · 

tão. li · 1 - r .,. ... ~-= mente, . no ennque unonsen. ao . au erra 
a x:esposta àquela ques po tica re evante que a prolessora.~~.u~-L ... tt _.. • ,...~, ti" ta D Au to Fr ·o· à economista Maria da Cdn.., c· · - inh 1 t.ad9 • , .uap s • ao r. ,gus anc , 
, ~elçaot .a_ ~~ap. ,-,- ;'· ·- • 1 ----- -- ç .. "·_ ••• .... , ~~~cp~Ç,ãp,-,::avares e ao, Dr. Edmar Bacha. Muito obrigado pela pte-
' ,' O SR. EDMAR"llACHA- Qual foi a questão, Senador? , ., ~ença de todos. 
, -· • ·.·:.:.....:.~.-..!.• •' ' · -- --- ---~ ~ .• ;·. '•'1"''- Estáencerradaareunião. • 

• O SR. EDUJ\KJJU SUPLICY -Como fica o plano se o Mi- . . . . . . . · .... _·_ 
;,k<ts..!r'! Éu'mà"qu.stãtiúiJ.portâhi!.'Comoé'"qfft os meífi~r5>iM:~~-_:::; ~ :.::• :~ _ :· :<I:~71ta-se a reunião lU 181wrasS3 mmutos.) 
equipe se sentem? 
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1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENI'E 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente d~ Repúb~ica 

N°S 185 a 187, de 1994 (n"" 349 a 351/94;'ná erigem);& j 
do ccmente, comunicando o recebimento das Mensagens _SM n08 

85 a 87, de 1994. 

1.2.2 -Avisos de Ministros de Estado 

N° 309/94, de 3 do corrente, do MinistrO das Comunica
ções, encaminhando informações sobre os -quesito-S -coilstante do 
Requerimento n°74, de 1994, de autoria do_S_enador Jutahy Maga
lhães. 

W 616/94, de 28 de abril último, do Ministro da F.Zerida, 
encaminhando infotmações soore··os qUeSifOS~COOStailtes do Re
querimento n° 104, de 1994, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães. 

1.2.3 - Oficio do Primeiro Secretái:-io da Câmara dOs '" 
Deputados-

N° 128194, de 4 do corrente, comunicando a prejudicialida
de do Projeto de Lei do Senado n° 81, de 1985 (n• 7.S01l86, na
quela Casa, de autoria do Senador Jutahy Magalhães que dá nova 
redação aos artigos 4°, item U, 5° e 125 do Decfilto-lei n° 200, de 
25 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lein° 900,-de 29 de 
setembro de 1969, que dispõe sobre a obriiaiOríedãde ·de Publicaw 
ção de a tos e contratos de interesse da Administração Pública Few. 
deral Direta e Indireta e dá outras providências. 

1.2.4 -Pareceres 
Referente ãs seguintes matériãs: 
Projeto de Lei da Câmara n° 56, de 1993 (n° 484/91, na 

Casa ·de origem), que concede título de 1Patrono da Ecologia do 
Brasil11 ao cientista e pesquisador Augusto Ruschi; 

Projeto de Lei da Câmara n° 97,',de 1993 (n° 1.224/88, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a instà.Iação dO sistema de ante
nas por titulares da licença de Estação de Radiocomunicações, e 
dá outras providências. 

Projeto de Lei da Câmara n° 119, de 1993 (n° 1.203/91, na 
Casa de origem), que denomina 1Luis Fausto de Medeiros" o Por-

-·~·•• •,,, • •--.-·~,. ~ w.-• •••••••-• • __ - _,- .. -wn 

iQ-llba dé Areia Branca, situado. no município do mesmo nome, 
Estado do Rio Grande do Norte; 

Projeto de Lei da Câmara n° 179, de 1993 (D0 2.125/91, na 
Casa de origem), que dá a denominação de 11Rodovia Vital Brasil11 

ao trecho da rodovia BR-267 que interliga as cidades mineiras de 
Juiz de Fora e Poços "de Caldas; · 

Projeto de Lei da Câmara n° 231, de 1993. (n° 2.223/91, na 
C~a_de_ origem), que fustitui o Dia do Petroquímic_o. 

1.2.5- Requerllnentos 

N° 293, de 1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda, 
de infoim,áÇões Que menciona: ---- · -

N" 294, de 1994, de autoria do Senador Nabor Júnior, soli
citando que sejam considerados, como licença alliorizarul, os_ djas 
4, 13, 14, 18, 28 e 29 de abril próximo passado: VOtãção adiada 
por falta de quorum. 

~ W 295, de 1994, de autoria do Senador José Samey, soliéi
tando que sejam consíderãâos, como licença autorizada, os dias 4, 
5; eo do éorrente niêS. VotaÇão adiada por falta de quorum. 

N" 296, de 1994, de autoria do Senador Onofre Qufuan, so
lidtaD.Clo qUe sejâm c-onsiderados, como licença autoriZada, os dias 
4, 8, II, 15, 18, 20, 22 e 25 de abril do corrente ano. Votação 
adiada por falta de quorum. 

W 297, de 1994, de autoria do Senador Moisés Abrão, soli
citando que sejam considerados, como licença, os dias 08, 11, 15, 
18, 20, 22e25 de abril do corrente ano. Votação-adiada por falta 
de quorum. 

N° 298, de 1994, de autoria do Senador Jonas Pinheiro, soliw 
cita.lido que sejam con§jderados, ·como licença autorizada, os dias 
15, 22, 25 e 29 de abril do corrente ano. Votação adiada por falta 
de quorum. 

W 299, de 1994, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
solicitando que sejam ccnsiderados, como licença autorizada, o dia 6 
de maio do corrente ano. Votação adiada por falta de quorum. 

W300, de 1994. de autoria do Senador Cid Sab6ia de Car
vaJho, solicitando que sejam considerados, como licença autoriza
da, os dia:s 5, 6 e 9 do corrente mês. Votação adiada por falta de 
quorum. 

N° 301, de 1994, de autoria do Senador Almir Gabriel, soli
citando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias, 
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4, 8, 11, 15, 22, 25 e 29 do corrente mês. VotaçãO adiada por fal
ta de quorum. 

N" 302, de 1994, de autoria do Senador Carlos De 'Carli, so
licitando que sejam considerados, como licença, os dias 4, 8, 11, 
12, 13, 15, 18, 22, 25 e 26 de abril de 1994. Votação adiada por 
falta de quorum. 

N• 303, de 1994, de autoria do Senador Carlos De 'Carli, so
licitando que seja considerado, como licença, o dia 29- de abril de 
1994. Votação adiada por falta de quorum. 

1.2.6 - COmunicaçãó da Presidência 

- Recebimento do Ofício n• 124/94, de 28 de abril último, 
do Governador do Estado do Rio de Janeiro, encaminhando, as có
pias dos Ccntr_a_tos de Refmanciamento da Dívida daquele Estado, 
Administração Direta e Indireta, ass~dos com o Banc_o_ do Brasil 
em 30 de março do corrente ano. 

- RecebimentO do OfíciO n° 1. 7 43/94, de 6 do corrente, 
através do qual encaminha ao Senado a relação das operações de 
Antecipação de Receita OfçWeiitaría (ARO) analisadas no mê_~ _® 
abril do corrente ano. 

-Recebimento do Ofício D0 S/46, de.J994 (n° 42/94, na 
origem). de 3 do corrente, através do qual_c_omunica ao Senado 
que o Recurso Extraordinário D0 134587-0/210 transitou em julga
do, e aquela Corte declarou a inconstituciooalidade d_o_ artigo 90 da 
Lei Orgânica dos Municípios ...,. Lei Complementar n° I, de 17 de 
dezembro de 1975- com re_dação dada pela Lei Complementar n° 
36, de 17 de outubro de 1983. do Estado do Rio de Janeiro e, em 
consiqüência, julgou improcedente a ação popular. 

- Recebi.mento do Oficio n° 1.716. de 4 do corrente, do Pre
sidente do Banco Central do Brasil, solicitando a retificação da 
Resolução" n° 32, de 1994, que 3.utciíiõu ã. Prefeitura Municipal do 
Rio de Janeiro (RJ), a emitir Letras Financeiras -do Tesouro do 
Municipio do Rio de Janeiro LFTM-RIO, cujos réCtirsos· Serão 
destinados ao giro de sua dívida mobiliária, vencível rio prlnielro 
semestre de 1994. · · 

Recebimento do Ofício no 599/94, do Senhor Presidente da 
Câmara dos Deputados,que,comunicando a ocorrência de equívo
co na remessa de autógrafos, a esta Casa, do Projeto de ResoluçãO 
D0 3, de 1992/CN, encaminha ao exame do Senado o PrOjeto de 
Resolução n• 3, de 1994-CN (n• 4/92/CN, na Câmara dos Depu-

Diretor Adjunto 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob respoosabilidade da Mesa do Senado Fedem! 

ASSINATURAS 

Semestral --------- 23,53URV 

tados), de autoria do Deputado Inocêncio Oliveira, que dispõe so
bre a estrutura adminiStratiVa da Comissão Parlamentar Conjunta 
do Mercolul. 

Abertura de prazo de três dias para recebimento_de emendas 
·aos Projetes de Lei da Câmaran08 56, 97, 119. 179 e 231 de 1993, 

lidos anteriormente. 

1.2. 7 -Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Homenagem ã me
mória de Ayrton Senna. 

SENADOR ODACIR SOARES- Defesa dos monopólios do 
petróleo e das _telecomunicações. 

1.2.8 -Comunicações da Presidência 

Dispensa da Ordem do Dia nos termos do art. 174, do Regi
mento Interno. 

ConvocaçãO ·de- sessão especial do Senado, a realizar-se 
amanhã, às dez horas, destinada à homenagem pósbJma de Ayrton 
Senna da Silva, nos termos do Requeriineri:to -iio 292, de 1994, do 

-Senador Gilberto Miranda e outros Senhores Senadores. 

1.2.9 -Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR ODAC!R SOARES; corno Líder - Votação, 
amanhã, do pare<er da Medida Provisória n• 482194, que dispõe 
sobre o Programa de Estabilização Econômica, o sistema monetá
riO Nacional, instltuí a Unidade Real de Valor- URV e dá outras 
providências. pela Comissão "Mista. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Transcurso do 1 • De-
cênio da unificação do Salário Mínimo em tOOo o País. 

TES 

1.3- ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE 
- N"' 196 a 199 de 1994 

3- ATOS DO DIRETOR·GERAL 
- N"' 48 a 54, de 1994 

4-MESADIRETORA 

5- LÍDERES E VICE- LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN· 
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Ata da 393 Sessão, em 9 de maio de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTE:> 
OS SRS.SENADORES: 

Aluízio Bezerra - Cb.agas Rodrigues - COutinho Jorge -
Esperidião Amin - Gilberto Miranda - Henrique Almeida - Hum
berto Lucena -João Rocha- Josapbat Marinho- José Paulo a;:: 
sol - Lourival Baptístil - Magno Bacelar - Mansueto da Lavor -
Mauro Benevides- Me ira Filho- Nabor Júniof-- Odacir Soares -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 17 Srs. Senadores. Havendo 

r3.Hsta e Pesquisador Augusto RusChi, concedendÔ-lhe o título de 
'!Jlatrono da Ecologia do Brasil11

• 

Aprovado na Câmara dos Deputados, é agora apreciado no 
âmbito da Comissão-de Educaçã.o desta Casa. 

-- Falecido em 1986, o cientista Augusto Rusclii fez de sUa 
vida uma verdadeira cruzada em favor da ecologia Sensível à ca
racterística brasileira de nação de dimensões continentaiS; expOsta 
à mais ampla gama de efeitos nOOíVôS da pOluição sobfe a diVersi
dade de seus ecossistemas, Ruschi trabalhava perenemente com 

-esta premissa, seiri ignOrar também que o Brasil e o paíS em desen-número re~ntal, declaro aberta a sessão. _ _ __ 
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. l' Secretário procederá à leitura do Expediente. 

- - V01Viriierito que mais liin atraído a atenção inteniacíonal no que 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N"' Jgs a 187, de 1994 (n"' 349 a 351/94. na origem), de 3 
do corrente, comunicando o recebimento das Mensagens SM n% 
85 a 87, de 19!14. 

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO 

N' 309/94, de 3 do corrente, de MinistrCJ das Comunica
ções, encaminhando ~ormações sobre os quesitos coo~tantes do 
Requerimento n' 7 4, de I 994, de autoria do Senador Jutahy Maga-
lhães.- · - · - --

N' 616/94. de 28 de abril ultimo, do Ministro da Fazenda, 
encaminhando informações sobre os quesit~s constantes do Re
querimento n° 104, de 1994, de autoria do Senador Jutahy Maga-
lhães. · · -

As informações foram encaminhadas, em cópias,· 
ao requerente. 

Os requerimentos vão ,ao arquiVO. 

OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N° 128/94, de 4 do corrente,_ comunicaitdo a prejridi~iilida
de do Projeto de Lei do Senado n' 81. de 1985 {n' 7.501/86, na
quela Casa), de autoria do Senador Jutahy Ma~ijes_que dá nova 
redação aos arts. 4°, item II, 5° e 125 do Decreto-Lei D0 200, de 25 
de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-Lei n' 900, de 29 de 
setembro de 1969. que dispõe sobre a obrigatoriedade de publica
ção de atos e contratos de interesse da Administração Pública Fe-
deral Direta e Indireta e dá outras providências. · 

PARECERES 
PARECER N• 111, DE 1994 

Da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n° 56, de 1993 (n° 484, de 1991, na 
origem) que "Concede título de "Patrono da Ecolo
gia do Brasil" ao cientista e pesquisador Augusto 
Ruschi." 

Relator: Senador Ney Maranhão 
O presente Projeto de Lei, de autoria do. nobre Deputado 

Ruberval Pilotto, homenageia a memória do ilustre cientista, natu-

tange à problemática do meio ambiente. 
Ruschi pe!tenceu a várias entidades ecológicas inteínai::ib

nais e publicou profici.Ialnente sobre o tema em numerosas lín
guas, colaborando com a National Geographic Magazine em 
düererites oportunidades. 

-o· Sítio onde viveu, no Espírito Santo, era uma verdadeira 
resetva biológica, abrigando :Q.umerosas espécimes frágeis de in
discutível importância ecológica, com especial destaque para os 
beija-flores. Eram a sua paixão e, por tal motivO, sua casa atual-
nierite abriga-o :Museu do Colibri, sensível herança de suas pesqui-
sas. 

Homem de lutas, atento à noção de cidadania e ã questão 
dos -direitos humanos, nutria profundo respeitó -pelas nações indí
genas e -pode-se dizer -que o episódio amplamente divulg_~ pela 
mídia_sob o epíte~o de npajelança"-- em que Ruschi se submeteu a 
um iitUai indiglma ni tentativa de expulsar de seu corpo o veneno 
que acabou por intoxicá-lo até à morte - foi uma demonstração 
pública de seu incóndicional amor à causa indígena, entendida por 
ele co.tno um dos fundamentos da memória da nação. -

--· ~ ·t, -PoiS~ inais dO que oportuno, é veroã:deii-am~~te -fUilda
mental que a causa ecológica brasileira possa ter como- patrOOO 
uma personalidade da envergadura, da sabedoria e da sensibilidade 
de Augusto Ruschi, a riortear,-c-om_- seu exemplo, a luta que a ca-
racteriZa. · 

Atentos ao- prec_eito constitUcional estabelecido pelo art. 24, 
V, e entendendo que o-presente Projeto de Lei da Câmara n° 56, de 
1993 (n' 484, de 1991, na origem). é altamente meritório, pronriri
ciamo-nos favoravelmente à sua aprovação. 

Sala das Cornissões,27de abril de 1994.- Valmir Campe
lo. Presidente_- Ney Maranhão, Relator- João Rocha - Carlos 
Patrocínio - Francisco Rollemberg -Onofre Quinan - Couti
nho Jorge- Magno Bacelar- Alfredo Campos- Iram Saraiva 
- Louremberg Nunes Rocha ~João França - Dario Pereira -
Moisés Abrão. 

PARECER N" 112, DE 1994 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n• 97, de 1993 (n• 1.224-B, de 1988, 
na origem), que "Dispõe sobre a instal.ição do siste
ma de antenas por titulares de licença de Estação de 
Radiocomunicações, e dá outras providências 1t. 

Relator: Senador Francisco RoUemberg 
De autoria do nobre Deputado Adroaldo Streck, vem a exa

me desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n° 97, de 1993 (n° 
1.224-B, de 19S8~ na origem), êJue "Dispõe SObre a instálãção- do. 
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sistema de antenas por titulares de licença de Estação de Radioco
municações, e dá outras providências". 

A proposição recebeu, na Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e InformátiCa oda Câmàr3. dos Deputados, substi
tutivo de autoria do Deputado Arolde de Oliveira~ -estendendo o 
mesmo direito a outros permissionários dos serviços de readioco
municação e suprimindo a exigência de contrataçJo de Seguro de 
Responsabilidade Civil, já constante do Regulamento do Serviço 
deRadioamador. . · · 

A garantia. através de lei federal, do dirêito de·m.stalação do 
sistema de antenas a todos os permissionários dos serviços de ra
diocomunicação, aí incluídos os radioamadores, os que exploram 
o serviço limitado e a faixa do cidadão, merece a Jll~lhor acolhida 
desta Comissão. A medida preenche, em boa hora, lacuna hã mui
to_existe_nte e que constituía demanda reclamada pela maioria~ 
exploradores dos serviços de radiocomunic_ação no País. De posse 
da licença para operar, os permissionários, impossibilitados de ins
talarem um sistema de antenas apropriado, vêem-se limitados em· 
suas irradiações, obrigados a ~pregar antenas internas improvisa
das, em prejuízo inegãvel à operação. A instalação não adequada 
da estação de radioemissão provoca, também, efeitos danosos à re
cepção de sinais de râdio e televisão em fupçion~ento no_ ~_cli_o 
onde se localiza a estação, dando origem a interminávéis querelas 
judiciais entre o permissionário e O ccriidomfuio. 

Além disso, a determinação de que a instalação do _sistema 
irradiante - antenas e cabos - seja executada por (X!ssoa qualifica

,_ da e .em. obediência aos princípios. técnicos ineren~_s ao asSlJiltO 
propicia segurança adicional ao prêdio e seus moradores. 

De outra parte, o projeto em exame coaduna:-se com o inte
resse do Poder Concedente de que o ~~ionam~!].tq da~ ~s~ções 
de radiocomunicação seja disciplinado por norm_as que assegurem 
uma correta exploração dos serviços, sempre em coosonância coni 
normas de engenharia e posturas federais, estaduais e municipais 
aplicáveis às construções, escavações e logradouros públicos, bem 
como com os preceitos relativos às zonas de _proteção de aeródro
mos, heliportos e _ _de auxilio_~ nav_egação aére·a. 

À vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara n• 97, de 1993. . . . . 

Sala das Comissões, 27 de abril de 1994.- Valmir-Campe
lo,Presidente - Francisco Rnllemberg, Relator - João Rocha -
C8dos Patrocínio - Onofre Quioan- Coutinho Jorge- Magno 
Bacelar- Alfredo Campos -Iram Saraiva - Louremberg Nu
nes Rocha - João França - Dario Pereira - N ey Maranhão -
Moisés Abrão. 

PARECER N' 113, DE 1994 

Da Comissão de EducaçãO sobre o Projeto de 
LeJ da Câmara n° 119, de 1993, que "Denomina Luís 
Fausto de Medeiros o Porto-Dha de Areia Branca, si
tuado no munidpio do mesmo nOme, Estado do Rio 
Grande do Norte". 

Relator: Senador Dario Pereira 

I- Relatório 

Submete-se: à deliberação desta C_OII1Í$siio de: ~cação o 
Projeto de Lei à oplgrafe, oriundo da C!mm:a dos Deputados. Na
quela Casa, a Proposição mereceu pareceres favoiá.veis das Co
missões- de Educação, Cultura e Desporto e de Constituição e 
Justiça e de Redação. 

O Projeto ê justificado como merecida homenagem a Luis 
Fausto de Medeiros, falecido hâ sete anos, que, tendo sido prefeito 
do município, notabilizou-se pela luta empreendida em favor da . 

construção do Porto-Ilha de Areia B:r:ança. importante terminal sa
lineiro do Estado do Rio Gmnde do Norte. 

· O destacado .empenho de Luís Fausto de Medeiros por essa 
importante Obra de infra-estrUtura, iniciado ainda na década de 50, 
sobrepôs-se ao interesse de outros municípios circunvizinhos, que 
igualmente pleiteavam a construção do Porto. Anos mais tarde, 
eleito prefeito da cidade pela manifestação reconhecida da popula
ção areia-branquense, Luís Fausto de Medeiros _:r:ç~llzou uma ges
tão marcada pelo empenho e pela probidade administrativa, que 
inscreveram seu nçme na história d_e Areia Branca e do Rio Gran
dedo Norte. 

A,ssim. a homenagem qUe a .PropoSiÇão Sob exame pretende 
prestar certamente encontrará o abrigo e a aprovação dos cidadãos 
de Areia Branca, reconhecedores da obra e_ da _c;ledicação cívica de 
Luís Fausto de Medeiros. 

II- Voto do Relator 

Pelas r~s enuncia~s. ~festamo-nos ~la aPJ:~vação 
do Projeto de Lei da Câmara n• 119, de 1993. · 

Sala das Comissões, 27 de abril de 1994. - V almir Campe
lo.Presidente - Dario Pereira, Relator - João Rocha - Carlos 
Patrocínio -Francisco Rollemberg - Onofre Quinan - Coutiw 
nbo JOI:-ge- Magno Bacelar- Alfredo Campos- Iram Saraiva 
- Louremberg NUnes Ro-cba -João França- Ney Maranhão
Moisés _At>rão. · · · · 

PARECER N" 114, DE 1994 

·Da ComissãO de. Educação sobre o Projeto da 
Câm&ra n° 179, de 1993, que "Dá a denominação de 
Rodovia Vital Brasil" ao trecho da rodovia BR~267 

·- --qüifinterliga as cidades mineiras de Juiz de Fora e 
"-Poços de Caldas". 

Relator: Senador Coutinho Jorge 

I-Relatório 

Vem ao exame desta Comissão de- EdUcação o Projeto_ de_ 
Lei em destaque. oriundo da Câmara dos Deputados. Naquela, 
Cãsa,-a- ProposiçãO; apresentada em 30-10-1991 ~- inereceu sucessi
vos pareceres favoráveis da Comissão de Viação e Transportes, 
Desenvolvimento Urbano e Interior, quanto ao ·mérito, e da Co
missão de Cons_tituição e Justiça e de Redação, no tocante aos re· 
quisitos de cónSfitiiCfónalidade, juridícidade e técníca legislativa. 

Fundada no legado da vida e da obra de Vital Brasil, a ho
meiiaiem que a iniciativa legislativa ora apreciada busca prestar é 
justüiCàda ·com vasta argilmeiltação. DeStaca o autor do Projeto 
que Vital Brasil, Mineiro da Campanha - que integra, ao lado de 
Oswaldo Cruz, Adolpho Lutz, Carlos Chagas e Emilio Ribas, a 
"mais célebre geração de cientistas qUe serviram à área de saúde 
no País"- nasceu em 1865 na cidade da Campanha, região do en
contro viáriO da BR-267 Com a rodovia Fernão Dias. 

A justificaçãO do proje{6 ·rememora -a brilhante trajetória 
profissiOiial do homenageado. desde a colação de grau, aos 26 
anos, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, passando pelos 
estudos empreendid.os_em torno da fabricação de soros anti-ofídi
cos no Instituto Butantã, até as pesquisas realizadas no Instituto de 
Higiene~ Soroterapia e Veterinária, depois chamado Instituto Vital 
Brasil, fundado pelo cientista em 1919 e-por e1e dírlgido até a sua 
morte, eQl 1950, aos 85 anoS. As descobe_rtas de VitaLBrasil no 
ca:mpó da Parasitologia, soroterapiã. e herpetologia, somadas às 
pesquisas que ensejaram a fabricação da tuberculina e muitas vaci
nas, resultaram no merecido reconhecimento intemacional do 
grande cientista, que chegou a ter seu nome cogitado para a con
cessão do Prêmio Nobel. 
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Lembra ainda o autor da Proposição que, em 1965, quando· 
se çomemorava o centenário de nascimento de Vital Brasil, o en
tão governador do Estado de Minas Gerais, Magalhães· Pinto, 
anunciou o batismo do trecho mineiro da BR-267- que se encon
trava em construção- com o nome do eminente pesquisador, ini
ciativa que aímal não se oficializou. 

TI- Voto do Relator 

Não resta ddvida quanto ã. justiça e ao caráter amaplamente 
meritório da homenagem que a Proposição sob exame intenta 
prestar. Na circunstância histórica que vivemós, quando a teiterada 
exposição de maZelas de nossa vida ptíblica tem ofendido a digni
dade nacional e feito medrar a epidemia da desesperança e do ceti
cismo, é de intensa oportunidade a evocação a exemplos como o 
de Vital Brasil, cuja vide de dedicação permanente à causa pública 
homa os brasileiros e eleva o nome do Brasil. Motivos não falta
ram, portanto, para que o destacado cientista mere<:es~. inclusive, 
ilustrar uma das cédulas impressas pela Casa da Moeda do Brasil. 

Assim. é de coosiderar-se plenamente atendido o requisito 
inscrito no§ Z' da Lei n' 6.682, de 27 de agosto de 1979, esrabe!e
cendo que " ... trecho de via poderá. ter, supletivamente, a designa
ção de um fato histórico ou de um nome de pessoa falecida que 
haja prestado relevante serviço à nação ou à humanidade". 

A Proposição abriga, por igual, as exigências de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislatiya, razão pOr que nOs 
manifestamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 
179/93. 

Sala das Comissões, 27 de abril de 1994.- ValmlrCampe· 
lo, Presidente- Coutinho Jorge, Relator,- João Rocha- Carlos 
Patrocínio - Francisco RoUemberg - Onofre Quinan __ - Magno 
Bacelar - AJfredo Campos - Moisês Abrão - Iram Saraiva -
Louremberg Nunes Rocha- João Frãnça- DariO Pereira
Ney Maranhão. 

PARECERN" llS,DE 1994 

Da Comissão de Educação ao PLC n• 231, de 
1993 (2.223191, na Câmara dos Deputados), que "ins .. 
titui o Dia do Petroquímica". 

Relator: Senador Alfredo Campos 
De autoria do Deputado Nelson Bornier, o presente projeto 

institui o Dia do Petroquímica, a comemorar-se no dia 28 de de
zembro. 

Trata-se da competência da Comissão de Educação opinar 
sobre proposições que versem sobre datas comemorativas, segun
do dispõe o inciso II do artigo 102 do Regimento Interno, razão 
pela qual o referido projeto está. sendo a ela submetido. Sob essa 
perspectiva, não cabe ressalva. 

QUanto ao mÇrito, é indiscutivel reconhecer-se o valor de 
determinadas profissões e atividades como da mais ã.Ita releVâilCia~ 
seja para o desenvolvimento nacional, seja para o progresso do co
nhecimento humano, seja para o bem-estar da sociedade. 

A petroquímica, em nosso País, conseguiu reunir esses três 
fundamentos no desempenho de sua atividade. , 

Coincidindo com a criação da Petrobrás, empresa-simbolo 
do nacionalismo e do aperfeiçoamento da capacidade gerencial do 
Estado brasileiro, a petroquímica produziu resultados alvissareiros, 
que pennitiram colocar-se o nosso País como detentor de tecnolo
gia especialíssima na prospeCção e no refmo desse mineral estraté-
gico, de modo invejá.vel aos olhos do mundo. . . ___ _ 

Diante de tudo isso, reconheço como altamente meritória a 
iniciativa de se comemorar o dia do petroquimico, nos termos do 

• PLCn° 231, de 1993. 

Sala das Comissões, 27 de abril de 1994.- ValmirCampe· 
lo, Presidente- Alfn:do Campos, Relator- João Rocha- Carlos 
Patrocínio - Francisco RoUemberg - Onofre Quinan - Couti
nho Jorge- Magno Bacelar- Iram Saraiva- Louremberg Nu
nes Rocha - João Rocha - Dario Pereira - Ney Maranhão -
Moisés Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 293, i)E 1994 

Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 2° da Constituição 
Federal; 215 e 216 do Regimento Interno desta Casa, sejam sc!ici
tadas ao ExcelenUssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, as 
seguintes informações: 

1 --Qual o valor das res_ervas ca,mbiais brasileiras deposita
das no exterior; 

2 - em que instituições- fmanceiras estran_geiras il.cbam-se 
depositados (ou investidos) o_s valores referidos no item anterior; 

3 - qual a taxa anual de juros incidente sobre as mencicin3.
.das reservas; 

4- infonnar se_as_taxas de juros aplicá.veis às reservas bra
sileiras são as mais favoráveis, ou se no meiCado inteiriacioifal há 

- oferta de juros superior àqueles aplicáveis às nossas reservas cam
biais. Em caso de resposta afmnativa, esclarecer por que razão os 
valores das citadas reservas não se acham depositados nas institui
ções que oferecem melhores condiçêíes de rentabilidade. 

-Justificação 

As informações que ora solicitamos objetivam conferir ao · 
Congresso Nacional plena ciência das condições de rentabilidade a 
que estão submetidas as vultosas reservas cambiais- brasileiras de~ 
positadasno exterior. 

Tendo em vista a divulgação pela impréilsa de notícias que 
denunciam a aplicação das reservas cambiais em _instituições _fi- _ 
nanceiras suíças à ínfima taxa de 1,5% ao ano, e em face de ter 
sido defmitivanierite afastado o perigo de um cOIÚISco por parte de 
certos credores internacionais, uma vez feChada integralmente a: 
negociação da nossa dívida externa, parece-nos da maiOr impor
tância que venha esta Casa a conhecer a real situação _desse enor-" 
me patrimônio do pais que se encontra fora_do tenitório-riacional. 

Estas razões são suficientes para justificar o pedido ora for
mulado. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1994. - Senador Gilberto 
Miranda Batista. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento lido será despachado à Mesa. para decisão, nos termos do 
art. 216, m. do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, reqtierúiieDtOS qllé :serão'fidOs -pelO Sr. 1 o Se
cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 294, de 1994 

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 13,§ 1°, do 
Regimento Interno, se digne de considerar c-omo licença autoriza
da as ausências a Sessões do Senado Federal, registradas pela Se
cretaria Geral da Mesa, nos dias 4, 13, 14, 18, 28 e 29 de abril 
próximo passado, ocoxridas em função de atividades- administrati
vas, e politico-partidárias no Acre. 

N. Termos 
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P. DeferimentO-
Brasilia, em 9 de maio de 1994- Senador Nabor Júnior 

REQUERIMENTO N' 295, DE 1994 

Nos termos do art. 13 § 1° DO Regiineiü.o Interno· do Sena~ 
do Federal, requeiro que sejam considerados como licença autori~ -
zada os dias 4,5 e 6 do corrente, quando estive afastado dos 
,trabalhos da Casa, a írm de atender compromissos político~partidá~ 
rios._ 

Sala das Sessões, em, 09 de maio de 1994.- Senador José 
Sarney 

REQUERIMENTO 296, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 13, § l 0 do Regimento In~emo, 
sejam considerados como licença autorizãda o~ dias 4, 8, fl, 1_5, 
18, 20, 22 e 25 de abril do corrente anO, quando_ estive ausente dos. 
trabalhos da Casa para atender compromissos ligados ao desempe~ 
nho do meu mandato parlamentar .. 

Sala das Sess"ões, em 9 de maio de 1994.- Senidor Onofre 
Quinan 

. REQUERIMENTO N' 297, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo Al3, § 1°, do Regimento Interno do 

Senado Federal, requeiro que sejam considerados como licença os 
dias OS. 1_5, 18, 20, 22 ·e 25 de abril do corrente ano, quando estive 
afastado dos trabalhos .da Casa para comparecer-·a-teUliiões-pãrti
dárias realizadas na cidade de Gurupi -TO. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1994. - Senador Moises 
Abrão, 

REQUERIMENTO N'298, DE 1994 

Solicito que seja autorliado e conSiderado licença autoriza
da os dias 15, 22, 2"5' e· 29 do corre'nte mês. De acordo com os ter
mos do Art. 13, § 1° do Regimento .Interno pesta casa, -pOr_ eStar 
tratando de assuntps partidários em meu Estado; 

Sala das Sessões, em 28 de abril de 1994.- Senador Jonas 
Pinheiro, Líder do PTB, 

REQUERIMENTO N.'. Z99, DE 1994 

, . Requ~iro sej~- ccil$idcrada çon)p licença au~ nos le!fll-OS 

do artigo 13, parágmfo I 0, do Regimeoto Interno do Senado Federal, 
minha ausência de Brasília, no dia 06 de maio .de 1994, a fnn de tratar, 
como Líder do Partido da Mobilização Nacional no Senado Federal, 
de assuntos políticos e administrativos no Estado de Sergipe. -

Sala das Sessões, em 5 de maio de 1994. - Senador Fran-
cisco Rollemberg. · 

REQUERIMENTO N' 300, DE 1994 . . . 
Excelentíssim-O Senhor 

. Presidente do Senado Federal 
O Senador infra-assinado, nos tennos do que dispõe o artigo 

13, § 1°, do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, depois de 
ouvido o Plenário, sejam ccnsicleradas, como_li_cença autorizada, as 
ausências das sessões dos_dias 5, 6 e 9 do mês de maio do corrente 
ano, uma vez que _o requerente, nas menciooadas datas, participara de 
debates, na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, sobre a Le
gislação Eleitoral vigente e de reuniões partidárias. 

Sala das Sessões, em 04 de maio de I 994. ·:: Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

REQUERIMENTO N' 301, DE 1994 

Nos termos do artigo 13, § l 0 do Regini.eriio Iiltiriió, ~~uei
ro sejam considerados como licença autorizada os dias 4, 5, 8. 11, 

· 15, "22~ 25 e 29 do corrente mês e- ãno, Cpiãndo. j:>ermanecí nas de
pendências do Congresso Nacional; erri ieuniões, rejxestmiando o 
meu partido na coordenadoria dos trabalhos referentes ã Segurida:- -
de Social, na Revisão Constitucional. 

Sala das Sessões, em 4 de maio de 1994.- Senador Almir 
Gabriel. 

REQUERIMENTO N' 302, de 1994 

--_ ReqUe'iio~--nos-teffios dO ait. 13,~ § 1°, dO :Rêgimenio Iiiterno 
do Senado Federal, sejain considerados como licença os dias 4, 8, 
li, 12, 13, 15, IR, 22-e 26 de abril de 1994, quando estive ausente 
dos trabalhos desta Casa, por motivo de saúde. 

Sala das Sessões, __ em 27 de abril de 1994.- Senador Carlos 
de'Clirli. 

REQUERIMENTO N' 303, de 1994. 

Requeiro, nos tennos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno 
do Senado ·peCJ.Crai. ·sejà. conSiderad~ ·como IiceÍlçã o dia 29 de 
abril de 1994, quando estive ausente dos trabalhos desta Casa, por 
motivo de saúde. 

Sala _das Sessões. em 3 de maio de 1994 .... Senador Carlos 
de 'Car(C-- --

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A votação 
dos requerimentos fica adiada por falta de quorum. · · 

A PresidêD:cia recebeu, dO Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, o Oficio n° 124/94, de 28 de abril último, encaminhando, 
nos termos do art. 26, § 3°, daResoluÇão n' 11, deJ994, do Sena
do, as cópias dos Contratos de Refni3i:tCiamento da Dívída daquele 
Estado, Administração Direta e Indireta, assinados com_ O Banco 
do Brasil em 30 de marÇo do correllte anO: - - -

_~O- ~X.pedieilte será' eitCanliilhado à Comissão de Assuntos 
Econômicos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu,_ do Banco Central do Brasil, o Ofício no 1.743/94, de 6 do 
COI':I::~_nte!_~a,.és ~o qual encaminha ao Senado a re~a_ção das ope
rações de Antecipação de Rece~ta Orçamentária (ARO) analisadas 
no mês de abril do corrente ano. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Econômicos, para conhecimento. 

. O sR: PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, o OfíciO -no 
S/46;-ae '1994' (n°-42/94,' na Origem), de 3 do corrente, através do 
qual comunica ao Senado que o Recurso Extraordinário n° 
134587-0/210 transitou_ erri julgado e aquela Corte declarou a in
constitucifui8.lidade do art. 90 da Lei Orgânica --dos Municípios -
Lei Complementar n° 1, de 17 de dezembro de 1975 - _com reda
ção" d.achl. pela Lei Co~plementar n° 36, <!e 1_7_ de outubro de 1983, 
do_E:stado_do Rio-de Janeiro,_ e, em conseqü_ência, julgou improce,
dente a açãâpopular. 

O expediente será _encariúnhado à _Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania- decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presidência 
recebeu o OfíciO n° 1.71"6, de'4 dO-Córreri.te, do Presidente do Ban
cO~ceri.trai dO B:l-asil, solicitando a retificaçãó da Resolução n° 32,'" 
de _1994, gue autorizou a ~efeitura Municipãl do Rio d~_}aneiro 
(RJ), a emitir Letras Financeiras do Tesou!Q do Município do Rio 
de Janeiro- LFfM-RIO, cujos recursos serão destinados ao giro 
de sua dívida mobiliária, vencível no primeitó semestre de 1994. 

A rilatéria será- despachada à ComisSãO de_ A~sunt~ Ecc>n~': _ 
micos. 
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O SR. PRESÍDJJ:NTE (Chagas Rodri~es)- A-Presldênci~
recebeu o Oficio no S9W9A; do Sr. Presidente da Câmara dos De
putados, comunicando a ocorrência de equivoco na remessa de au
tógrafos, por aquela Casa, do Projeto de Resolução no 3, de 
1992-CN, encaminhado à revisão do Senado.--

O Projeto de Resolução n• 3, de 1992-CN, ficou prejudica· 
do na Câmara dos Deputados, tendo em vista a aprovação do Pro
jeto de Resolução n° 3; de 1994-CN (n° 4/92-(:N._na Câmara dos_ 
Deputados), que dispõe sobre a estiutura adm.iDisirativi-da CQm.is:. 
são Parlamentar Conjunta -do :MERCOSUL, e será_ remetido ao 
exame da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania. 

O processado do Projeto de Resolução n° 3, de 1992-CN, 
que foi prejudicado, vai. -ao ArquivO. -

É o s_eguinte o projeto recebido: _ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 3, de l994;CN 
(n• 4192-CN, na Câmara dos Deputados) 

Dispõe sobre a estrutura administrativa da Com.is-
são Parlamentar Conjunta do Mercosul. 

O Congresso Nacional resolve: __________________________ _ 
Art. 1°- Nos termos da Resolução n° 2, de 1992-CN, que 

"dispõe sobre a representação do Congresso- Nacional na Comis
são Parlamentar Conjunta do Mercosul", e em cumpriment:ú, espe
cifiCamente, ao disposto no Seu art. ~. fica defmidã a- eStrUtura 
administrativa da Seção Brasileira da Comissão, na foimã: desta re
solução. 

SEDE 

Art. 2°- A Secretaria Administrativa da Seção Brasileira da 
Comissão Parlamentar Conjunta d.ç> Mercosul terá_ como sede o 
Congresso Nacional e funcionará nas "dependênCias do _Senado Fe
deral. 

VINCULAÇÃO HIERÁRQUICA 

Art. 3° --A Secretaria Administrativa vincular-se-á hierar
quicamente ao gabinete da Presidência do Senado_ Federal ou da 
Câmara dos Deputados, conforme -seja o Presidente da Comissão, 
no periodo, Senador ou Deputado Federal. 

ATRIBUIÇÕES 

Art. 4° - à Secretaria da Comissão._ caberá desempenhar as 
seguintes atribuições e atlvidades: . ·---- _ _. 

I- registrar e arquiVai a documentação da COmissãóParla-
mentar Conjunta dO Mercosul; _ _ · 

II- divulgar as informações-COO.CeniertfeS aó~cindameilto-do · 
processo de integração-ao mercado comum; _ 

ID- facilitar o conta to entre os membros da Coilliss~o- e 
autoridades integrantes do Grupo Mercado Comum e quaisquer 
entidades públicas e priVã.das envolvidas no processo de inte
gração; 

IV- organizar ó apoio loifsticO.necesSáiíõ'às ~~ões da 
Seção Brasileira da ComissãO ol.i"das quais ela pãrtidpe; - -

V- elaborar e fazer publicar no Diário do CMgresso Na
cional todas as Atas de Reunião da Comissão: 

VI - prestar assessoramento direto às reuníões e preparar 
estudos, pesquisas, pareceres e informações solicitadas pela co
missão; 

vn - acompanhar a tramitação de proposições de interesse 
do Mercosul em andamento no Poder Legislativo: 

Vlli- manter atualizado o Banco de Dados; 
lX - desempenhar outras tarefas que lhe sejam solicitadas 

ou requeridas pela Comissão. 

ESTRú:tliRA I>E PESSOAL -

Art. 5° - A Secretaria Administrativa _da Comissão contará 
com uma estrutura de pessoal de 7 (sete) servidores, indicados 
pelo Presidente da Comissão e requisitados à Casa de o_rigem, con
forme o período, pelo Presidente do Senado Federal ou da Câmara 
dos Deputados, que os designará, e compor-se á de: 

I- 1 (um) Secretário-Executi~o (cargo ou_ função igual ou 
equivalente ao de Secretário -de Comissão na Casa de origem) -
cargo privativo de servidor de carreira do Quadro _P~rm.®~nte do 
Senado Federal ou da Câmara dos_ Deputados, d_esignado após a 
aprovação da escolha pelo Plenário da Cas_a_ de origem; 

ll- 1 (um) Assessor Técnico (cargo ou função de Assessor 
Legislativo na Casa de origem) - cargo privativo de_ integrantes 
do_s quadros de Assessoramento Legislativo do Senado Federal ou 
da Câmara dos Deputados, preferencialmente com especialização 
em Direito Internacional; 

ID - 1 (um) Assessor Especial (cargo igual ou equivalente 
ao código DAS-1023 do quadro do Senado Federal)- cargo com 
exigência de nível superior completo e notório conhecimento de 
mercado comum, a ser preenchido a partir de recrutaniento amplo 
e designado após a aprovaçãO da escolha pela maioria dos mem
bros da Comissão; 

IV -1 (um) Secretário-do Presidente (cargo-ou funç·ão igual 
ou equivalente ao de SecretáriO. de Presidente de Comissãó" na 
Casa de origem) - cargo priVàllVo de funcionário de carreira do 
Senado Federal ou da Câmara dós Deputados; 

V - 3 (três) servidores requisitados, iotal ou parCialmente, 
ao SenadO Federal ou à Cãmará·doS Deputados. 

Art. 6° - Fica criado, na estrutura do Senado_ Federal, 1 
(um) cargo de Assessor Especial-código DAS-102.3, ou equiva
lente, para atender ao disposto no inciso m'dO art. 5°_ 

DESf>ÇSAS DI\ FUNCIONAMENTO 

Art. 7° As despesas·com o funcionamento da Seção Brasi
leira da Comissão Parlamentar· Conjunta do Mercosul cabetão· ao 
Senado Federal ou à Câmara dos Deputados, conforme seja o Pre
sidente da Comissão no período, Senador ou Deputado Federal, 
exceto no que se refere às despesas com o pessoal de carreira, as 
quais serão custeadas pelas r~spectivas Casas de origem dos servi
dores, bem como quanto_ ao cârgo à _que se refere ó art. 6°, cuja 
despesa correrá à conta do Se_nado Federal. · 

__ Art._ SO- Estã resolução entra em_~igoJ.-~a·data de su~ publi
cação. 

Art. CJO- Revogam-se as disposições ein contrário: 

O SR PRESIDÊNTE (Chagas ROdrigues) - Foram enca
minhados à publicação Pareceres da Comissão de Educação, que 
conclueiil favorav"elmente aoS Projetas_ de Lei _da Câmara n% 56, 
97, 119,179 e 231, de 1993.· ·· · ··. - - •• ·-· 

As matérias ficarão sobre ·a Mesa durante três dias úteis, a 
flm de receberem emendas, nos termos do art. 235, ll, "d11

, do Re
gimento II!temo, combinado com o art. 8°-da Resolução n° 110, de 
1993, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (OlagasRodrigues)- Passa-se à !is· 
ta de oradores. -

Concedo a palavra ao prinieiro orador inscrito, nobre Sena
dor Lourival Baptista. 

O SR. LOURJV AL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, na última 
segunda-feira, dia 2 de maio corrente, orivi emociOnado e com 
muita atenção o pronunciamento -do Senador Mauro Benevides so
bre o acidente que vitimou o piloto brasileiro Ayrton Senna, e tam-
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bém subscrevi o requerimento de sua autoria pará que· o Senado 
Federal preste uma homenagem póstuma, em sessão especial, ao 
saudoso brasileiro que tanto enalteceu o nome de nosso País em 
todo o mundo. 

Naquela oportm1idade, Sr. Presidente, também usei a tribu
na para lamentar esse fato tão dolorõso e c-omovente, que: enlutou a 
Nação brasileira e uma multidão de admiradores seus em paises de 
todos os continentes, tal era a sua fam~-a- sua perl:cia, 3s Vitórias 
surpreendentes que alcançoo e a sua personalidade 

marcante. 
Somente agora é que pudemos avaliar--a ·grande perda que 

foi para o Brasil a sua morte trágica~ -- -
Silenciosamente, de forma discreta, constante, persistente e 

segura, ele foi consolidando o seu valor, o grande prestígio de que 
desfrutava, a estima e a admiração de todos que acompanharam 
sua vertiginosa cá!Teira e observaram a sua conduta irreparável e o 
seu desempenho na disputa dos prêmios a que concorieU. 

Séuifcotnpatriotas estão cert.a.mente surpresos·tbnl a repercus
são do acontecimento na i..tb.prehsã estrangeirã, oride o fato ocupou as 
primeiras páginas dos jornais e os'espaçosnobres dos editoriais de rá
dio e 1V, todos em unissooo lamentando a perda do grande campeão, 
do !dolo amado das multidões de admiradores que no Brasil, Itália, In
glaterra. Alemanha, Áustria, França, Japã:o e em tantos outros países 
demonstrarain sua dor pela morte do jovem piloto: -

Foi manchete da imprensa japonesa a declaração de que "O 
mundo chora de dor em San Marina". Os próprióii ja:pcii(fSes-·m-
ziam que o Japão era a sua segunda pátria, quando esta ·mesma· 
precedência era reclamada por Portugal, onde ele tinha muitos fãs 
e residência, nação esta que lhe era muitd afeiçoada pOr ter sido 
ele o -grande campeão do mundo do automobilismo _que falava a 
língua portuguesa. ' 

Sr. Presidente, apóS o laudo médico pericial conf'rrma.r que 
Senna morreu na hora, na pista, a indignação geral atingiu especia
listas e aficcionados desse esporte, que passaram a denunciar que · 
os grandes interesses desse show milionário, _pof parte-do:f Seus or
ganizadores, vêm negligenciando o zelo pela vida humana e o ri
gor nos aspectos de segurança, não somente na preparação dos 
veículos, mas·, principalmente, na iliaD.UtetiÇão-aas--plstas, onde a 
velocidade chega a atingir Inarcas supeiió:felfã":"300km/hora. 

Foi da imprensa do Japão, pais que chorou a "mOrte do Pilo
to, o protesto indignado de um importante cronista despõrtivo, de
nunciando que os organizadores desses GPs 11privilegiam o show 
do circo da Fórmula-I em detrimento da segurança daqueles que 
fazem o espetáculo". _ _ 

A propósito, a impren:sa~eilropéia, apóS a-cbmj)roVação de 
que Roland Ratzemberger e Ayrton Senna morreram na pista, cri
ticou a encenação das equipes de socorro na hoia dos acidentes, 
com o objetivo de abafar a tragédia e não interromper a corrida. 

Foi muito acertada a medida da Justiça italiana, que_ deter-_ 
minou a perlcia médica nos pilotos e a pericia técnica em seus-car
ros, bem como a interdição da pista de hnola para investigação e 
inquérito, envolvendo também as pessoas relacionadas com o 
caso, pois foram quase três vítimas fatais nesta temporada, contan
do-se com Barrichello, que teve mais sorte. 

Sr. Presidente, ao amanhecer da últimã quarta-feira, o Brasil 
recebeu de. volta, aos prantos, o corpo do seu fillio ilustre. O povo, de 
todas as idades, chorou de emoção ao assistir a sua chegada, durante o 
cortejo e a visitação na Assembléia Legislativa de São Paulo. 

Falando_ com o Embaixador Jos_é Aparecido de Oliveira, re
presentante d_o Brasil em Portugal, IX>r telefone, naquela mesma 
quarta-feira, fui informadO de que lá estava havendo as maiores 
demonstrações de c_oo.dolências, de sentimento e pesar pela morte 
de Ayrton Senna, considerado, em Portugal. como _um verdadeiro 

sím.QQlo d.e. b:r:avu;ra, coragem e tenacidade dos povos que surgiram 
na África e na América, desde as naVegaÇ~s e os descobrimentos, 
hoje reunid<?s na comlJllidade d~ naçê'>es _Qe língua portugt,Iesa. · 

Aç~~e~t()p q Embaixada!" Josê- .'\parecido que, em Portu
gal. Senna era co.D.sideiado-o grande atleta do mundo de origem e 
influência lusitana, e infqrmou ainda que Portugal, como o BraSil, 
também estava de luto. 

Comentou também o nosso E!Dbaixador_ em Pqrty.g~ sob_re 
as_~~dades e ligações de Ayrt~ ~enna com aquele país amigo e 
~.lembrando que o seu primeiro prêmio internacional foi con
quistado no AutódromO-de EStoril, -em 1984. Antes, porém, em 
1979, lá também haVia participado de um campeonato de kart. 

De suas peregrinações pelos toineios do mundo, Senna, na 
maior parte das vezes, conforme ouvi do Embaixador José Aparecido 
de Oliveira, voltava para Portugal, oo.de tioba uma quinta no Algruve 
e uma casa em Sintra, e que o povo português, que The tinha muita 
afeição. sentia, como demcnstrou naqueles dias, a mesma dor e a 
mesma saudade do povo brasileiro. Era tanta a afluência de pessoas 
que queriam apresentar à Casa do Brasil as suas condolências e suas 
demons_trações de dor e saudade, que S. Ex• determinou fosse cokx:a~ 
do um livro na eapela da Chancelaria, que já crotava com milhares de 
assinaturas, registras e mensagens de pesar. 

O Sr. Albano Franco- Senador Lourival Baptista, V. Ex* 
me· concede um aparte? 

O ·sR- LOURIV AL BAPTISTA - Coin prazer, eminente 
Senador Albano Franco. 

O Sr. Albano Franco - Nobre Senador Lourival Baptista, 
desejo, nesta hora, não só associar-me às homenagens _que V. Ex• 
presta ao brasileiro Ayrton Senna, mas principalmente congratu
lar-IDe pelo que historia. V. Ex• cita aqui alguns exemplos, fatos 
que ocorreram na vida de Ayrton Senna e, principalmente. a causa 
da sua morte, como também o que foi divulgado no Japão, em 
Portugal e em todos os países. V. Ex• faz, realmente, um relato da 
maior importância. Quer_o aproveitar a oportunidade, nobre Sena~ 
dor Lourival Baptista, Srs. Senadores, para dizer que o nosso País, 
no mOnierito em que a sociedade vive tão desencantada, tão deses~ 
perançosa, teve, infelizmente,-o desprazer, até mesmo a falta de 
sorte, de perder aquele seu herói que tantas alegrias e glórias con
cedeu ao nosso povo-.- V. Ex• sabe também que, além de ser um 
d~spox:ti~~ v_itorioso; Senna, através da sua determinaçã.o, da sua 
coragem, da suã personalidade e da sua seriedade, foi efetivameilte 
vitorioso e respeitadO em todo o mundo. Todavia, é importante 
destácar_e_ i-e"S:Saltar o caráter de Senna no aspecto humanitário: foi 
homem de gestos, muitas vezes ajudando pessoas carentes, inclu
siV'e em casos graves de saúde, seio. desejar que O seu nome apare
cesse. Isso mostra a sua formação cristã, o seu carátcr de 
solidariedade humana num -instante- eiri qUe tanto falta solidarieda

- de em nosso País. A m.aíor prova é que a sociedade entendeu. To-
das as classes sociaiS homenagearam Senna, não só através da 
presença física, mas através das orações e das lágrimas. Por isso, 
como colega de Bancada de V. Ex•, desejo, nesta hora, ressaltar 
qll_e os nossos conterrâneos de Sergipemuito lamentaram, lastima
ram e -cborar"ãin, como todos Os demais brasileiros, porque Senna 
só nos deu alegria. O seu exemplo serve, inclusive com seus prin
cípios_e conceitos, para as novas gerações, prinCipalmente em ter
mos ·de disputa, em termos de esporte, em termos de trabalho. 
Cõnfnma também a possibilidade de que o País tem jeiro~-

0 SR. LO URIV AL BAPTISTA - Eminente Senador Al
bano Franco, ficamOs-inuito gratos a V. Ex• pelo seu aparte, que 
muito veio enriquecer este nosso pronunciamento, trazendo-nos 
dados que aqui não havíamos citado. 
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Na verdade, o enterro de Ayrton Senna comoveu todo o 
Brasil. Nesta minha vida pública de alguns anos jâ assisti a muitoS -
sepultamentos de políticos evidentes, de políticos sempre aplaudi
dos pelo povo, mas igrial ao de Ayrton Senna. eu nunca havia vis
to. Foi algo que comoveu o rico, o pobre, o pé descalço, o de 
sapato, enftm, todo o Brasil. A morte de Ayrton Senna foi Uma." tra
gédia- posso dizer~ nacional. 

Fico grato a V. Ex .. , eminente Senador Albano Franco, pelo 
seu aparte, que, como disse, muito vem ilustrar e enriquecer o nos
so pronunciamento. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, Ayrton Senna, pelo seu, 
exemplo de vida, com o sucesso de sua atuação e com sua morte 
prematura, repentina e trágica, despertou em todo o mundo, dividi
do em várias regiões por conflitos sociais e ideológicos, o senti
mento adormecido da afeição e da fraternidade, fazendo 
mostrar-se, tanto lá fora quanto aqui entre ilós, a face hlit:ii3na e 
pura das pessoas em vários paíSeS, uma face da humanidade, esti
mulando a prevalência do espírito da competição desportiva sobre 
o estigma da violência e da disputa armada, que tantos prejuízos 
têm causado ao progresso do ser humano e das civilizações. 

Coin este lamentável sinistro, Sr. Presidente, o mundo per
deu o seu campeão, um exemPlo de pertinácia. ousadia,. coragem. 
destreza. caráter e lealdade, e a Nação brasileira perdeu o seu ído
lo, um símbolo_ de esperança e confia.bilidade no sucesso, o seu 
embaixador desportivo, que a cada vitória desfraldava, com orgu
lho da nacionalidade, a nossa bandeira., divulgando e enaltecendo 
o nome e o prestígio do Brasil, que, em reconhecimento e gratidão 
por tudo o que ele fez pela grandeza do seu nome, na expressão 
dos sentimentos mais nobres d.o povo brasileiro, de todas as cate
gorias sociais, prestou comoviaas honieD.ag-ens póstumas a um 
verdadeiro e querido herói nacional. 

Li um artigo do eminente Senador José Samey que, com a 
sua refmada sensibilidade _e percepção dos sentimentos da alma 
brasileira quanto a e.ste_lam.entável episódio, transcende um c_u
mentário e interpreta o enigma do destino e -o sentimentO da vida 
e da morte, ao escrever: 

Jovem. carismático, mito, deus, ele encarnou um simbolo 
que está na alma do homem, o desejo de vencer, de ser herói. Nós, 
brasileiros, participávamos do seu heroísmo, coniamos com ele e 
com ele estávamos, comungando e dividindo a vitória,- simboliza
da naquela bandeirinha do Brasil cruzando a linha da chegada. Era 
uma emoção que apertava a garganta dos velhos e fazia Chorar os 
mais novos. 

Em Imola, naquele muro, sua alma partiu para um encoiltro 
com Deus na mais veloz de todas as suas vitórias, quebrando o re
corde da vida. 

Que ele nunca seja esquecido no seu exemplo de dignidade, 
determinação, coragem e amor ao_ Brasil. 

Finalizando, Sr. PreSidente, peço a transcrição, com o meu 
pronunciamento, do artigo a que me referi, intitulado "Senna: a 
glória e a morte", de autoria do Senâdor José Samey, publicado na 
Folha de S.Paulo, edição de 6-5-94. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOU
RIVALBAP'I1STAEM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Sexta Feira, 6 de maio de 1994 

Folha de S. Paulo 

SENNA: A GLÓRIA E A MORTE 
JoséSarney 

O Velho do Restelo, em Os Lusíadas, ao assistir a saída dos 
navegantes, para mares que não se sabiam onde terminavam, ou se 
terminavam, entre as lágrimas dos que ficavam, incertos e quase 

sempre certos os caminhos de voltar, perguntava, dentro -de sua 
sombra fugidia no porto: para quê tudo isso. qual o sentido da 
aventtrra? - -

Agora, leio Niki Lauda, um herói das pistas de velocidade 
repetir a indignação do Velho do Restelo: tem sentido tanto peri
go, tem sentido essa bus.ca heróica da competição? 

Acredito que tenham sido os gregos e os romanos os que 
primeiro criaram _as competiçõeS de corridas dos carros que eram 
usados na guerra. nas pistas de desportos. Não há muito documen
to de como eram essas máquinas puxadas a cavalo. A verdade é 
que o homem sempre teve a fascinação pela velocidade, por supe
rar as forças do próprio c_orpo, depois da força dos animais e, fm.al
mente, o motor a explosão deu-lhe condições de abrir o caminho 
do infinito. 

Ayrton Senna nasceu com-essa ambição humana de volúpia 
da velocidade._ Menino, começa a desvendar os mistêrios de correr. 
Desenvolve seus dons, aprimora suas técnicas, domina as limitaçõ
es do corpo e condiciona a alma a essa mais antiga aspiração do 
homem dominar o espaço, vencer distâncias e competir Com os 
outros, superá-los. Pode parecer, assim, que automobilismo é um 
esporte singular e moderno, dependente da tecnologia e.da máqui
na, das equipes e de um conjunto de pessoas. 

Mas não é só isso. No centro -dele está o homem. O mesmo 
homem da maratona, das corridas primitivas, das carruagens roma-
nas. Está a chama eterna do homem. O desejo de ser maior do que 
ele mesmo. Campbell, ao falar dos mitos, diz que o herói é aquele 
que morre por um ideal que é maior do que ele. Senna encarnou, 
num tempo da comunicação instantânea, o desejo de heroísmo de 
todos os homens, ao vê-lo, sempre, pedindo mais aos motores, 
querendo chegar ao inímito e chegou. 

Jovem, carismático, mitO, deus, ele encarou um símbolo 
que será na alma do homem, O·desejo de vencer, de ser herói. Nós 
brasileiros, participávamos do seu heroísmo, coniamos com ele e 
com ele estávamos, comungando e dividindo a vitóriã, Simboliza
da naquela bandeirinha do Brasil cruzando a linha de chegada. Era 
uma emoção que apertava a garganta dos velhos e fazia chorar os 
mais novos. 

Agora, é o silêncio. Choremos. Mas não esqueçamos a ale
gria que ele deu ao Brasil tantas vezes, em tantos dias, tornando-se 
cidadão do mundo, onde foi venerado, adorado. amado. 

A única maneira de não envelhecer é morrer jovem. O tem-· 
po não o desgastará. Na eternidade ele chega moço, com a bandei
ra dos campeões. 

Ele sabia que a glória, essa coisa tão intocável e inconsútil, 
anda ao lado da morte que muitas vezes é a coroa de louros dos 
heróis. 

Em Imola, naquele muro, sua alma partiu para um encontro 
com Deus na mais veloz de todas as suas vitÇrias, quebrando o re
corde da vida. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex' será 
atendido, na forma regimental. - -

Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Prenuncia o se
guinte discurso. Sem revisão--do orador.)- Sr. Presiderite, S~ e 
Srs. Senadores, há cerca de dez dias tive OIX>rtnnidade de pronun
ciar-me desta tribuna a favor do monopólio estatal do petróleo. 

Em minha fala dei-me ao meu cuidado, inclusive, de expor 
as razões que amparam minha coo.dição sui generis de adepto da 
privatização das empresas governamentais. na maioria dos ·casos, 
embora francamente favorável ao monopólio em um número redu
zido de situações- as referentes a setores da economia que envol-
vem interesses estratégicoS supra--sensíveis. = ---
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Hoje, volto a este plenário para sustentar, com igual convic
ção, a intocabilidade dos serviços de telecomunicação, em bOa 
hora confiados à gestão eficiente da Telebrás. 

Quem quiser assumir posição independente na polêmica 
que se vem travando em torno de monopólios e privatizações tem 
que cercar-se de muitas cautelas. O lobby campeia na área, cheio 
de astúcia e armado de mil falácias. 

Não chega, pois, a surpreender, que certo empresário vincu
lado ao setor da eletrõnica e da telecomunicação assim se haja ex-
pressado: _ _ ____ ___ _ 

É difícil conseguir eqüidistância e frieza dos participantes, 
porque o jogo é muito pesâdo. Este é o melhor negócio do mundo. 
Está. em disputa o destino de dezenas de bilhões de dólares. (Veja, 
20-4-94) 

Não nos defrontamos, portanto, nesses -debiteS, com um 
certame acadêmico, onde os contendores porfiam com igúal eleva
ção de propósitos no Sentido_ de demonstrar a excelência das teses 
que defendem. 

Muito pelo contrário. O lobista da telecomunicação nã0 dis
puta uma tese, mas um lugar em mercado que vale bilhões de dó
lares. 

A tese da privatiZação, a excelência dos postulados neolibe
rais -são por eles brandidos: muito mais: coino iris:tn:imeiltos de bata
lha do que como expressão de acendradas convicções. 

Como disse, não se luta por uma tese; luta-se JX>r uma fatia 
de mercado. E é bom que se vá logo dizendo: no caso das teleco-

. . • . . lllllllicações, a fatia .cobiçada pelo. p;l.<i~roso lobby encabeç~o 
pelo ffiDT (Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento das Tele
comunicações), entidade que congrega principalmente as empresas 
fabricantes de centrais telefôpiclis, não é a fatia da telefonia urbana 
e interurbana. Essa é uma fatia magi-a pm-a a ·operaÇão da quãl não 
se nega a competência à Telebrás. A fatia c-obiçada - o filé mig
non do negócio- chama-se Telefonia Celular, TV a Cabo, Serviç-o 
de Transmissão de Dados. 

Noutras palavras, o Jobby da "flexibilização" do monopólio 
quer operar, -digamos ·assim, na A veliida Paulista, e não faz nenhu
ma objeção a que a Telebrás continue operando no sertão do Cariri 
e adjacências. . 

Acontece, porém, que é com os lucros provindos das fatias 
gordas do mercado que a Telebrás consegue marcar presença no 
sertão do Cariri e em inúmeroS --outrOs grot.ões de pObreza--do País, 
onde os· que pugnam pela flexibilização jã.ID.ãis -inVestiriam um 
centavo de dólar sequer, com o abnegado propósito de reduzir a 
mudez do sertão brasileiro. 

Quando examinamos, pois, os argumentos do lobby, há que 
mantermo-nos prevenidos contra as contradições, as falácias e os 
escamoteamentos dos que trabalham melhor com a meia verdade 
do que com_a verdade pura e crisialinà: . 

Certos argumentos, bons para derrubar_o monopólio da Pe
trobrás, contraditoriamente não o_são_para 1ifl.exibilizar11 o ramo 
das telecomunicações~ _ _ 

O ·argúmento majoritário é, éni geral, bem acçlbido nO Bra
sil, sobretudo nos plenários das Casas Legisiãiivas. É bom, pois, 
usá-lo contra o monopólio estatal do petróleo, alegando que a 
maioria dos países vem entregando ao setor privado a exploração 
de suas reservas petrolíferas, no caso da Pettobrás. 

Já para o negócio das telecomunicações, esse_ argumento 
deixa de ser utilizado, porque, neste domínio, a maioria dos gran
des sistemas de telecomunicação ou é estatal ou __ é rigidamente 
controlada pelo Estado. 

Mesmo quando aplicado ao monopólio do petróleo, o argu
mento majoritário s-6 ajuda quando é escamoteado um dado de 
suma importância. Invoca-se, então, um fato_ verdadeiro, o de que 

a maioria das empresas petrolíferas do mundo pertencem ao setor 
privado. mas omite-se outro ri.ão menos significatiVo: o de que os 
seis úriicos países que -ãinda mantêm o monopólio estatal do petró
leo detêm mais: de 80% das reservaS petrolíferaS mundiais. 

Para abalar a nossa confianç-a nas telecomunicações sob a 
tutela do Estado, alardeiam-se os exemplos da Argentina, do Chi
le, do México e da Venezuela, que teriam privatizado suas empre
sas de telecomunicação com total sucesso. Escamoteiam-nos, 
porém, um dado fundamental, o de que, nesses países, o que hou
ve, realmente, foi a desnacionalização do setor de telecomunicaçõ
es, já ·que ·seus- sistemas de telecomuriícação passaram a ser 
controlados: por empresas estatais européias ou por consórcios es
trangeiros monopolizadores desses serviços. 

Com efe_ito, na Argentina, os serviços são, hoje, explorados:, 
na área norte do país, por um consórcio formado por estatais es
trangeiras: a SlET, italiana, e a France Telecon, francesa. Na área 
sul, uma estatal espanhola opera o sistema e direciona a passagem 
de todas as ligações DDI pela Espanha. - -

No Chile, os serviços de telecomunicações são, hoje, explo
rados pela CINE, estatal espanhola, que os monopoliza . 

. ___ No. M_éxico, as ações do .governo mexicano foram adquiri-
das pelos grupos France --Telecon, estatal francesa que detém o 
monopólio dos serviços de telecomu_nicaçôe;s na França, pela 
South Western BeJI (uma das sete empresas que _enfeixam o ser
viçO-local nos Estados Unidos) e pelo grupo privado mexicano, 
CARSO . 

Sobre .os result;Ldos .dessas mudan_ça.s •. Pis~.QJ:Teremos mais 
adiante. 

Outro recursp, nada elogiável, mas muito utilizado pelo 
lohby da flexibilização, é o da manipulação de dados. 

Para provar, por exemplo, que o sistema Telebrás opera a 
custos bem mais altos do que aqueles praticados por países onde 
as telecomunicações estão em mãos do setor privado, toma-se iso
ladamente o custo· da instalação de um aparelho na Inglaterra ..:. em 
tornO de U$ 525; na Argentina - U$ 830 e Compara-se com O do 
Brasil - em torno de U$ 1.232. Logo se constata uma diferença ·a 
mais, indubitavelmente bastante expressiva, pesando contra o Bra
sil. O mesmo irá repetir-se, quando cotejados os preços de uma li
gação interurbana. Estamos; 'entretànto, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, diante de uma meia verdade, tão-somente. 

De fato, tomados isoladamente os custos da instala-ção_ de 
uin aparelho telefónico ou de uma chamada interurbana no Brasil, 
são mais altos do que os mesmos serviços na Inglaterra, no Méxi
co e na Argentina._ Disse meía verdade, porque, para Os fuiS--com. -
parativos qúe Sé pretende," o correto, para. que· se eSplerida a 
verdade tarifária, seria tomar como parâmetro toda uma 11cesta te
lefônica", ~sim~ch~do o consumo telefônico ~e um usuário tí
pico, conforme critérios: adotados pela Sierrie"ns, AG. 

11Cesta telefônica", Sr. Presidente e Srs. Senadores, é, em 
outras palavras, um somatório ponderado da taxa de instalação, as
sinatura/ano, ligações locais e -interurbanas realizadas pelo usuário. 
E é _aqui que se faz plena luz sobre a verdade dos custOs da ieleCO
mnnicação operada pela Telebrás e pelas suas congêneres 11compe
titivas11 da Inglaterra, do México e da Argentina. 

Enquanto no Brasil, em 1993, o custo da "cesta telefônica11 

era de 189 dólares, na Inglaterra, de 419 dólares, no México, de 
360 dólares, e na Argentina, de 390 dólares. Além disso, é bom 
que se saiba a razão pela qual, isoladamente, certos componentes 
da "cesta telefônià 11 apresentam custos mais altos- a instalação 
de um aparelho telefônico, poi'exeinplo: é que o Sistema Telebrás 
trabalha com um modelo perfeitO de equilíbrio, onde a receita dos 
serviços mais rentáveis ajuda a sustentar os serviços deficitários, 
como telefonia rural, telefones públicos, etc~ 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, para os que se detêm na aná- O Sr. Amir Lando - Nobre Senador Odacir Soares, quero 
lise do comportamento do lobby antimonopólio é fácil identificar saudar V. Ex11 por ter abordado tema tão importante e porque V. 
a estratégia mais utilizada para vender a idéia da necessidade de Ex•, dentro do Partido da Frente Liberal, assume uma posição de 
flexibilizar a exploração dos serviços de telecomunicação. v_anguarda que, às vezes, até destoa da pregação doutrinária, espe-

cialmente dentro do Congresso Revisor, dos Líderes do Partido de n 'Sr. Magno Bacelar- P~rmite_-mev. Exaum aparte? 
V. Exa Esse discurso mostra, sobretudo, a sua independência e 

O SR. ODACJR SOARES- Com muito prazer, nObre Se- sensibilidade quando trata de um tema tão importante. Fazendo 
nador Magno Bacelar. cottLcom V. Ex•, considero essas questões fundamentais ao inte-

O Sr. Magno Bacelar_ Nobre Senador Odacir Soares, V. resse nacional. V. Ex• abordou muito bem, ainda recentemente, a 
Ex• hoje, a exemplo do que fez há poucoS_ dias, disCorrendo sobre questão do monopólio do petróleo, e agora o faz com referência- a 
a Petrobrás e o lobby dos mais caros e atuantes que já se viu nesta essa flexibilização do monopólio das comunicações, sobretudo 
Casa e no Bras-il inteiio, fala hoje sobre 0 monopólio das teleco- aqui da Telebrás. Na verdade, essa matéria tem sido tratada por um 
municaçõcs. Aqueles que defendem a flexibilidade não levam em lobby muito forte, como com--todas as letras V. Ex• denuncia, e, 
consideração aquilo que v. Ex• disse no iiúciO do seu discurso, de até _c_erto ponto, havia o compromisso de algumas Lideranças com 
que 0 serviço prestado às cidades distantes, longínquas, não tem a.quebra desses monopólios. Isso foi objeto de negOciação. Quem
condição alguma de sobreviver, senão com a âssisiência do Esta- observa 0 que se passou, sobretudo na FJESP, na Confederação 
do. E para 0 empresário que pensa na infonnaçãO de dã.dos;na TV das Indústrias em geral e nas federações estaduais, verifica que 
a cabo e outros mais lucrativos ainda, não interessa 0 sofrimento e este tema era cotidiano. Há uma similitude muito grande entre o 
as necessidades das cidades mais longínquas do nosso País. Sou projeto do Relator, Deputado Nelson Jobim, com a proposta dos 
daqueles que defendem 0 monopólio. CongratUlo-me com v. Ex•, empresários. Não quero aqui estabelecer uma relação intrínseca, 
e seria necessário haver mais vozes corajos~s; como a de_ y. Ex•, nem comprometedora, mas é, para o observador mais isento, uma 
para fizer cessar 0 trabalho de grandes empresários; sobretudo de coincidência que realmente causa espanto. De tudo isso, entendo 
comunicações_, que hoje d_o~am es~e_P:aís e. fr}UUenCiam. ~rrivel- que a Nação, neste momento, .venceu; venceu, inclusive, com a 
mente nas decisões tomadas nestas duas Casas. PreciSiiriOS i"eãgir; posição de V. Exa A isso temos de parabenizar. Neste momento 
precisamos todos nós saber que, antes do interesse fiiianceiro, há 0 . crucial, sobretudo em matéria constitucíoDal, não há partidos; há a 
interesse social e 0 compromissO coin a Naçâo. Parabéns a v. Ex• consciência do Congressista. ~quele que realmente representa a 

. soberani-ª- pçtpular. Nisso q§,4o~~ador~ sã.;> unânimes: n~~-qJ.!,~.s~. 
- . O sR. óDÂt:IR SOARES - Agradeço, nobre senador- tões da Constituição não há essa imposição partidária, mas, sim, a 

Magno Bacelar, o aparte de V. ~a Não pod_er_il! _e_s_rerar de V. Ex• ço__nsciência do Parlãmentar,_ que está acima até das d_outrinas parti
outra posiÇão a não ser esta, de defesa intransigente, pbl:éni racio- dárias. Então, eu queria. mais uma vez. saudar V. Ex• e dizer que 
nal e lógica, não apenas da manutenção do monopólio estatal do este é o caminho da naciooalidade, este é o caminho que o Pais 
petróleo, mas também da manutenção do monopólio estatal das_te- quer, porque se trata de duas questões eminentemente de soberania 
lecomunicações. Conforme disse no coineçq do meu_ di_s~l!_rso e nadonal. Veja V. Ex~ o que aconteceria se as comunicações e, se
desejo repetir agora, n~ reaJidade_, quando o lobby f!!l~ ~l}l, 1 ~Qexi_- bretudo, a intimidade_das pessoas, os segredos de_ Estado estives
bilização do monopólio' 1 deseja apenas a telefonia: Celular, a TV a sem nas mãos de pessoas estranhas aos interesses nacionais, que 
cabo p :""' serviÇo de transmissão de dados c_om os recursos obtidos pudessem manipular argumentos. assuntos de extremo sigilo em 
pelo ... c. • ..:::ícíõ dessa parte do monopólio que a Telebrás consegue que, às vezes, reside a própria exiStência da soberania e da inde
levar à telefonia .riiral e levar o telefone mesmo para Os locais e os péridênCíâ ao País; além, exatamente. do sigilo pessoal, da intimi
rincões mais .Pobres deste País. O lobby não quer a telefonia rural, dade das pessoas, que fícaria sempre, --de certa forma, 
não quer a telefonia pública, não quer a telefonia pura-e simples, o desguarnecida llesta área fundamental das garanti~ e dos _direitos 
lobby quero filê mignon da telefonia. _ ________ _ do cidadão. EntendO ciue v. &• C-a.IninJia bem, alêm dos argllmen-

De modo que agradeço a V. Ex• à aparte-, sobretudo oportu- L()S colocados com muita propriedade, a par de toda essa mistifica
no. o que não me surpreende- como eu disse- porqUe--a defesa ii:t- ção quC se fai em tOmo deSSe- dado. V. Ex• está de parãbéns mais 
transigente dos interesses do nosso País, dos interesses nacionais, uma _vez. A meu juízo, o Bras!! ganha ~()!11 o dis~urso de V. Ex~ 
tem sído uma perm.ai1ênci<i na vida pública de V. Ex• Muito obri-
gado pelo aparte. O SR. ODACffi SOARES- Agradeço a V. Ex', Senador 

ProsSigO, S!.I'!esidente. Para os qu~_ Se det#Iti-J:ia ~~i~~ ~o Amir i..ando. Graças a Deus, não ~~tou só no PFL, ~m relação à 
comportamento do lobby antimonop6lio ê fácil identificar- a-estrã.- deresa_ da manUtençãO do monofx)Iio estatal do Petróleo e da ma-
tégia mais utilizada para vender a idéia da necessidade -de 'íflexibi- nutenção do_ monopólio estatal das telecomunicações. -
lizartt - esta é a palavra nova - a exploração dos serviç_os de Na semana passada inclusive, não ouvi; mas li as notas 
telecomunicação. Primeiro eles batem--Batem para valer Depois (10-dlscUrso proferido no plenário do Congresso Revisor pelo 
eles sopram as áreas traumatizadas. erginente SenadQI' Josaphat Marinho, que me acompanhou no 

Batem porque é preciso enfraquecer a ém-pTCSieStitãl e pre- discursO que fiz Sobre a manutenção do monopólio estatal do 
cisam enfraquecê-la para mais facilmente poderem arrebatar as petróleo. 
melhores fathiS dos negócios que ela gerencia. E porque- só i:jiierCin Nas notas do discurso do Senador Josaphat Marinho, retirei 
umas pouCas fatias, "lião é bom que sejam irremedi!).vehnente- dani- inclusive aquilo que deve constituir-se numa lição a todos aqueles 

ficadasÉ~:ã~~~i~: ~:a: :;:t~~ ~!'~~~:a~~~::s~pli-. que pretendem liderar bancadas parlamentares ou liderar pessoas 
ou idéias. O Senador dizia, com muita propriedade, que as Lide-

cando-lhes o ungüento da flexibilização privã.tizailte. - - ranças dos partidos no Parlamento, salvo melhor juízo- e pediria a 
O Sr. Amir Lando - Senador Odacir Soares, V. Ex• me S. Exa que me corrigisse- resolveram, por conta própria, assumir 

permite um aparte? posições em relação a certos temas- e este é também o meu enten-
0 SR. ODACm SOARES -Com muito prazer, Senador dimento; em dec_orrência disso, levaram o Congresso Revisor ao 

Amir Lando. seu total ínsucess.o~ 
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De repente, começaram a falar pelo PFL, c-omeçaram a falar 
pelo P:MDB, começaram a falar por todos os partidos e não se 
lembraram de auscultar a opiliião das suas bases partidárias. Ter
minamos ·nesse impasse de já ter de fato encerrado, nesse momen
to, o congresso~ Revisor, porque começaram ·a inventar, 
começaram inclusive a criar as chamadas agendas mínimas em 
funçãO de téiiias que~ éVénbJalmente, interessaVám -a es'Se óti àque
les setores empresariais do País, se:ó:úe leinbrarem de que, por trás 
de tudo isso, estava o povo brasileiro e, do ponto de vista das Ban
cadas, os Parlamentares. 

Agradeço_o aparte de V. Ex•, porque, realmente, é um apar
te que instrui e qualifica o meu discurSo e também t;!mQVa a posi
ção de V. Exa com relação a esses temas. 

Entendo que, depois da queda do muro de B_erlim. questões 
como essa saem do campo da doutrina para o campo das ativida- · 
des típicas do Estado. Se amanhã verificar que a eiittega do Irióno
pólio for mellior para o BraSil, do ponto de vista da soberania 
brasileira, e melhor para o povo brasileiro, não terei nenhuma dú
vida em expressar uma nova postura, pois a melhor posição é 
aquela que transfere recursos das mãoS. do Estado ou das mãos do 
empresariado privado para o povo, permitindo a redistribuiÇão 
eqüitativa da renda nacional. 

O mesmo eu diria em tomo do monopólio ~ teleco~
cações. O fato é c:jtie, do ponto de vista do monopólio do petróleo, 
temos que, ao contráriO do que dizem os privativistas, 80% das re-. 
servas mundiais de petróleo estão nas mãos das quatro ou cinco 
empresas estatais de petróleo~ o mesmo acontece com o monopó-
lio das telecomunicações. _ 

Na realidade, a flexibilização pretende entregar cf filé ao 
empresariado da eletroeletrônica brasileira. Querem-- -operar na 
Avenida Paulista, esquecendo-se do sertão do Cariri. -

O Sr. Amir Lando- Ou da nossa Rondônia. 

O SR. ODACffi SOARES- Exatamente. 

O Sr. Amir Lando- V. Ex• tem toda razão. O discurso de 
V. Ex • dispensa qualquer comentário. Quei·o apenas louvar a atitu
de e a coragem de V. Ex• Na verdade, não se trata de privatização 
simplesmente. O que Se quer é faZer _bom_negOcioS para o Estado. 
Não se pensa em prestar serviços de fonna a atender ao interesse 
da comunidade nacional, mas, sim, exatamente extrair essas fatias 
mais vantajosas dos negócios. Na Argentina, vendeu-se _a vinte 
cents de dólares o barril de petróleo, jã cubado, já descoberto que 
só faltava, evidentemente, ser manipulado, enquanto que, no mer
cado internacional, esse petróleo corria em torno de 20 dólares o 
barriL 

O SR. ODACffi SOARES- Na Argentina foi iruús grave, 
Senador Amir Lando, porque a Y acimientos PetrolíferOs Fl.scales 
foi vendida por um preço hoje em tomo de ·s bilhões de dólares, 
quando valia_ 20 bilhPes de dólares. No dia seguinte, o governo 
concedeu um aumento no preço dos combustíveis. CQnl esse au
mento, aqueles que adquiriram a estatal argentina pagaram ao go
verno os 5 bilhões de dólares. É um caso claro de corrupção. 

O Sr. Amir Lando - Esse é o dado. Então, o que se estabe
lece, nesse processo de privatização, é um verdadeiro SaQue. Digo 
isso porque fui Relator de uma comissão e estou incluído em ou
tros trabalhos. Evidentemente, é ali que se percebe toda essa teia 
de interesses e de corrupção, para se extraii vantagenS de qualquer 
sorte do Estado. Não é esse o objetivo da privatização, de maneira 
nenhuma. O saque sempre é um delito e nunca um procedimento 
administrativo loUváVel. 

O SR. ODACIR SOARES- Inclusive os privativistas co.;; 
locam primeiro n_a sociedade os chamados mitos. Então, coloca-

ram, relativamente ao petróleo, o mito de que, entregando a explo
ração para empresas privadas, os preços dos derivados de petróleo 
cairiam, seriam menores, e, conseqUentemente, o Brasil teria 
maiores reservas. 

O mesmo eles fazem em re:lação ao telefone: criam os mi
tos. Daqui a pouco vou chegar a essa questão do mito das teleco
mimiCações. 

O Sr. Amir Lando- V. Ex• deve ter lido recentemente
tódos nós ouvimos- a declaração da ex-Primeira-Mb:Jisira Marga
reth Thatcber, em que ela confessa um arrependimento pela priva
tização exatamente da companhia telefônica da Inglaterra, porque 
o serviço piorou em qualidade e aumentou o custo. 

O SR. ODACffi SOARES- Exatamente. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador. 

O SR. ODACffi SOARES- Pois n~ão, nobre Senador. 

O Sr. Josapbat Marinho- Nobre Senador, quero declarar
me solidário com V. Ex• quanto ao monopólio das comunicações, 
ComO o fiZ anteriormente quanto à defesa do monopólio estatal do 
petróleo. E quero assinalar até um esclarecimento: que V. Exa e eu 
estamoS sendo fiéis ao programa do PFL, que prevê o Estado con
tido, como todo Estado democrátiCo. _MaS ali Dão se proclama a 
necessidade da privatização da exploração do petróleo nem das co
municações. 

O SR. ODACffi SOARES - V. Ex" tem razão, Senador 
Josapbat Marinho, até porque prever isso no nosso Estatuto seria 
admitir explicita:nlente vender nosso País. Agradeço o aparte de V. 
Ex•, que também enriquece o meu discurso. 

-Continuo, sr. Presidente. 
Primeiro eles batem; batem para valer! Depois, eles sopram 

as áreas traumatizadas. Batell!, porque precisam enfraquecer a em
presa estatal. E precisam enfraquecê-la para mais facilmente pode
rem arrebatar as melhores fatias dos negócios que ela gerencia. E 
por-que só querem umas poucas fatias, não é bom_que sejam irre
mediavelmente danificadas as demais. 

É. então, que se cuida de soprar as áreas traumatizadas, 
aplicando-lhes o ungUento da flexibilização privatizante. É neste 
passo-que se dizem maravilhas dos países onde as telecomunicaçõ
es foram privatizadas. Tudo se passa como na panacéia publicitá
ria: ''tomou flexibilização e a eficiência reapareceu ... coroo por 
encanto.'' 

_Para evitar os efeitos contraproducentes de tão danosas ma
nifestações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece-me de todo re
comendável: 

-uma olhada retrospectiva para os países onde as telecomu
nicações foram privatizadas; 

- uma olhada retrospectiva para o nosso passado, quando já 
tivemos a oportunidade de utilizar "os bons serviços" de algumas 
empresas privadas, quase todas estrangeiras, não apenas no campo 
das tel~comunicações, mas também no de abastecimento de água, 
luz, energia elétrica, gás encanado, assim como no de transporte 
urbano e interurbano. 

.,.. Estou c~rto ~de- Que assim fazendo esta.ternos ca~citadoS a 
tirar nossas próprias conclusões, livres das grandes pressões lobis
ticas a respeito do que as empresas privadas estrangeiras já fize
ram e poderão fazer pelas telecomunicações em nosso País, em 
confronto com o que já fez e p:xlerá ainda vir a fázer a Telebrás. 

-Em nossa mirada para os países que ''privatizaraM" seus sis
temas de telecomunicações iremos descobrir, por exemplo: 
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- que, logo após a privatização, aS larifas relativas aos ser
viços sofreram.-elevação brutal, correspondente a 219% na Argen
tina; 132% no México e 58,7% na Inglaterra; 

- os investii:rientos em novas tecnologias só têm-se verifica
do para as localidades e serviços mais rentáVeis, estando reservado 
às pequenas localidades e áreas rurais os equipamentos obsoletos e 
os serviços primários. - ---- -

Já o relance retrospectivo para o Brasil do passado fará 
emergir toda uma história de prestação de serviços públicos execu
tados por empresas privadas, na sua maioria estniiige&aos:- Hã.verá 
de acudir à nossa memória, também, nomes pomposOS como o da 
Canadian Traction Ligbt and Power Company, o da Western 
Telegraphe and Telepbone, o da Companhia Telefônica Brasilei
ra, o da Compagnie du Gaz. o da Leopoldina Railways e os no
mes de tantas outras empresas. 

Eram serviços precários que foram Uieis ao BraSil no tempo 
do carro de boi e do Jeca-Tatu. 

Quando, porém, o País começou a crescer, elas não" só não 
tiveram motiVação para investir em sua própria expansão e melho
ria para acompanhar os anseios de crescimento do País, como até 
preferiram vender suas plantas físicas obsoletas em negócios nos 
quais quase sempre levamos a pior. 

Mais especificamente, no ·campo das telecomunicações, o 
Brasil caminhou tropegamente até a década de 60 com uma estru
turá de comunicações muitO pobre, preCária ·e inadéqilada. Nada 
que justifique- õ mito" criado,' hoje, pelos JobistaS da privatízação: 
de que basta a simples presença da empresa privada nos seiViços 
públicos para torná-los eficientes, modernos e competitivos.-

Na época, a Companhia Telefónica Brasileira- CfB, subsi
diária da Light, concentrada no eixo Rio~S.Paulo-Minas, operava 
aproximada.m.__ente 62% __ dos terminais tel~_fônicos inst.,alados no 
Pais, sendo os 38% restantes divididos entre mais de 800 eQ.tida
des: prefeituras, médias e pequenas empresas e cooperativas. 

Somente quatro cidades - Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte e Brasília - estavam interligadas por troncos de micro
ondas muito congestionados. O serviço interurbano, feitO pela pró
pria CI'B, dentro de sua área de concessão, era suplementado por 
outras empresas (Western Telegraph, Ractional), que operavam 
linhas físicas, cabos submarinos ou _enlaces rádio ponto-a-ponto e 
que geralmente alcançavam outras capitais com apenas um ou dois 
canais telefónicOs então existenteS: - - - - · · · 

Esse panorama de irritantes deficiências, o qual constituiu a 
realidade de nossas telecomunicações antes do advento da Embra
tel e da Telebrás, precisa ser constantemente revivido pela memó
ria nacional não s6 para que os desprevenidos não se deixem 
abalar pelo lobby sedutor acionado pelos iriiinigos -do monopólio 
estatal, mas, sobretudo, para que os brasileiros saibam apreciar e 
preservar os magnífiCos empreendimentOs efetuados pela Telebrás 
nos vinte e dois anos de sua existência. 

Nesse curto período, a Telebrâs mudou o cenário das tele
comunicações no Pais, tendo logrado marcar sua presença em 
100% das cidades e em mais de 16 mil localidades do Brasil; o sis-, 
tema Telebrás integrou todo o Território Nacional pelas telecomu
nicações, praticamente erradicando a mudez em que se encontrava 
o País, quando q sistema foi constituído. 

Composto pOr 28 subsidiárias, sendo 27 operadoras esta
duais e uma operadora interurbana e internacional. a Embratel, ad
ministrando a 11"" planta telefônka do mundo, responsáve1 por 
mais de 89 mil empregos diretos e um faturamento anual da ordem 
de 2% do PIB, o Sistema Telebrás justifica por que é consideradO 
o maior Sistema de Telecomunicações do Hemisfério_ Sul. 

E não será nUnca supérfluo insistir que,-graças· à Telebrás, o 
Brasil tem, hoje, nove vezes mais lelefones do que há vinte anoS e, 

a cada minuto, dois novos telefones são instalados. A tarifa para 
chamada local é uma das menores do mwdo. Além dísso, o Brasil 
tem hoje mais de 13 milhões de terminais insialados, ffiais de 300 
nill OOiula.res opefándo e "qUaSe 3ÓO Inii telefOnes P"tiblicos, dos 
quais 25 mil operando c_om cartão indutivo, uma tecnologia de 
ponta desenvolvida totalmente aqui. 

Por ttido isso, Sr. Pre$-idente, é que permaneço inabalável 
no meu apoio "à preservação do monopólio das teleconiunicações 
brasileiras, em boa hora confiado à Telebrás. 

É o que penso e sustentarei atê-prova em cOnt.râiio. 
Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Odacir Soares, o Sr. 
Chagas Rodrigues, J0 V ice-Presidente, deixa a cadeíra 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luc_e
na, fre~idente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS.: 
Albano Franco- Alexandre Costa - Amii Lando - Antonio 

MariZ- Aureo Mello --César Dias- Dario Pereira- EJ)itáció ca
feteira - Jarbas Passarinho - Jonas Pinheiro - Marco Maciel -
Maurício Cotrêa- Raimwdo Lira- V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao Senador Ney Maranhão. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Sup1icy. (Pausa.) 
Çoncedq a palavra ao Senador Gilberto Miranda. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Amir L ando. (Pausa.)_ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --A Presidência 
dispensa da presente sessão o período destinado à Órdem do Dia, 
nos termos do art. 17 4 do Regimento Interno. 

A Presidência convoca s_essão especial dO-Senado Federal a 
realizar-se, amanhã, às fOh, destinadã. à homenagem póstuma a 
Ayrton Senna da Silva, nos termos do Requelimento no 292, de 
1994, de autoria do Sr. Senador Gilberto Miranda e de outros Srs. 
Senadores. 

O SR. ODACIR SOARES- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve _comunicação, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
V.Ex"" 

.. O SR._ODACIR SOARES (PFL -c.RO. C9mo Líder. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)_:_ Sr. Presidente, 
sr-se Srs. Senador_es, como Presidente da Comissão Ivlista destina
da a apreciar a Medida Provisória n° 482, que institui a URV e o 
Real, queria comunicar a V. Ex2., como Presidente do Congresso 
Nacional, que amanhã, às !Oh, a Comissão estará reunida para vo
tar o Parecer do R~lator sobre o mérito _d_essa.Me.dida Provisória n.0 

482. uma vez que se pretende que a mesma seja votada, sob a Pre
sidência de V. Ex"", em sessão do Congresso a ser convocada para 
amanhã. 

Era o que eu tinha a informar a V. Ex", Sr. Presidente, e ao 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Exatamente, 
nobre Senador Odacir SOires. A sessãO conjunta do Conm:esso 
Nacional deverá reãlizar-sé.irnanhã logo após a sessão unicamCral 
da Revisão Cons"'"tituCional. -- - -

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB ,- CE· Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, ocupo, 
hoje, a tribuna do Senado Fed~ral para realçar um evento de mar
cante significação para as classes trabalhadoras do Norte e Nordes
te. 
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O 1° de Maio do corrente ano assinalou o transcurso do 
decênio iniCiai de um fato auspiciOso para ·a regíãõliofdestina: a 
unificação do salário mínimo em todo o País. - -

Recordo, com imenso orgulho, tal acontecimento, exata
mente por haver sido autor da Emenda n° 181, apresentada a 
projeto de lei do Poder Executivo que dispunha "sobre a corre
ção aUtomática dos sã1ários11

, transformada, após obstinada luta 
em plenário, no artigo 19; da Lei n° 6708, de 30 de outubro_ de. 
1979. 

Mencione-se, por oportuno, o texto de minha iniciativa, vi
gente a partir de 1980: 

Art. 19 - A partir de I o de maio de 1980, dar-se-á gradativa 
redução das regiões em que se sUbdivide o território nacional, a 
fim de que seja alcançada, no exercício seguinte, a unificação do 
salário mínimo rio país." 

Utilizando prerrogativa constitucional que lhe era deferi-_ 
da, o então Presidente da República, General João Batista de 
Figueiredo, embora reconhecendo a justeza do princípio da uni
ficação, vetou a expressãO "no exercício seguinte", dando lugar 
a que, somente em 1984, fosse cori.cretizada a inovação, nive
lando, do ponto de vista salarial, as várias áreas geográficas do 
País. 

Diz, textualmente, o Chefe da Nação naS razões do veto, en
caminhadas ao Congresso Nacional: 

Assim, oportuna e válida a disposição ptógta:ffiátíca-visando 
àquele objetivo; a determinação de alcançá-lo já no exercício de 
_1~~ ~?. ::e

1 
.. ~oálmp_~ti?iJ.i,zad_co~. ~-~!l].i~,de ,' • .9!'.': !e~ _de aj~star-se .. 

a prevtsao eg para aten era sua Imauuaae. " 
Em 1980, as quatro regiões~ então existentes, foram dimi

nuídas para três, instaurando-se a processualística de gradual re
dução, confo~ previsto na emenda de minha autoria. 

Naquele ano, as entidades sindicais do Ceará, reunidas no 
Teatro José de Alenca:r, em festa comemorativa- da magna data, 
prestaram~ me comovedora homenagem, que evoCo como um dos 
momentos áureos de m..in4a já longa vlda-pública.- · _ = 

A sonhada unificação, de que me fiz ardoroso batalhador, 
somente se concretizou, rifetiVame:D.te, ãtravés dó_ Decreto 89.589, 
de 16 de abril de 1984, assinado pelo presidente J.oão Figueiredo e 
referendado pelos Ministros Murilo Macedo (Trabalho) e Delflm 
Netto (Fazenda). 

AI:. ~mpresas do No~ e Nqrdeste - que, xi.o primeirq mo
mento, assustaram..:se com as repercuSsões fmancelras·da unifica
çãO do -Sãlário mínimo- foram-se conVericendo, .a pouco e pouco, 
de que a gradualidade da sistemátic;i-3.do_tada nã9_ensejariã.-4ese
quihôrios capazes de gerar descompassas à estabilidade dos gastos 
com pessoal, nas respectivas folhas de pagamento. 

Nos debates de que participei, em entidades das classes 
· interessadas n·a questão, mostrei, à saciedade, que o dispositivo 
de minha lavra era economicamente viãvel e sodalmente justís-
simo. -

Há dez anos, portanto, um trabalhador do Ceará, em termos 
de salário mínimo, passou a "ter a~ mesma fe"Iri.uri.efáÇãO ·atribuída 
aos seus colegas do Sul do País. 

Se tantas vezes nos temos posicionado contra as dispari
dades regionais, a unificaçãO do_ salário mínim-o foi um pásso 
agigantado para corrigi-las, habilitando o Nordeste a novas 
conquistas que promovam o avigoramento de sua estrutura eco
nômico-socíal. 

Os dez anos de unificação. embora esquecidos na data 
exata de sua vigência, teriam que ser- recordados pelo menos 
por quem, num momento de inspiração, teve o privilégio de pa
trocinar causa tãO justa, envolvendo reivindicaç_ões de milhões 
de trabalhadores. 

Não se irrogará jamais à niínha face 3.: ~~repação de que, 
como Senador da República, tenha negligenciado na defesa dos le
gíliritos anseios da Região a que pertenço. 

A unificação do salário mínimo foi considerada pelo saudo
so Virgílio Távora "como a mais Significativa vitória do Nordeste, 
no campo social". 

Revivendo _a luta parlamentar que enfrentei, para garantir a 
aprovação da oportuníssima idéia, reitero a minha homeriagem à 
legião dos beneficiários que passaram a desfrutar de melhores con
dições de sobrevivência. 

O Senado não poderia ficar à margem desta relembrança, 
ainda mais porque foi nesta Casa Legislativa que se originou a me
dida unificadora, após tenaz empenho dóS senadores do Norte e 
Nordeste brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidên
cia, antes de encerrar a presente sessão, deseja comunicar ao Ple
nário que, a propósito do falecimento prematuro e trágico do 
automobilista Ayrton Senna, não s6 enviOú telegrama em riome do 
Senado Federa] a seus pais e aos demais familiares, mas t.ambém 
fez depositàr sobre seu túmulo uma coroa de flores em nome desta 
Casa Legislativa e designou uma comissão coilstituída pelos no
bres Senadores Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Eduar
do Suplicy e Gilberto Miranda para representar este Colegiada no 
velório e funerais de Ayrton S~nn_a, em _S~<? Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .:. Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai enceriar os tiabalhos. 

··ESta- encerrada a seSsão. , · ··· ··- • 

(Levanta-se a sessao às 15h40min.) 

ATO N° 196194 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso da sua 
competência regimental e regulamentar, em conformldade_ com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Co
missão Diretora n° 2, de 4 de abril de 1973, e_ tendo em vista o que 
consta do Processo no 0124/94-0, RESOLVE APOSENTAR. vo
luntariamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
FERNANDO MÁRCIO DE ALMEIDA, matxicula 1035. Analista 
de Indú~tria Gráfica Legislativa, Nível m, Classe Especial, Padrão 
VS30, do Quadro de Pessoal do Centro GráfiCo do Senado Federal 
- CEGRAF, nos termos do artigo 40, inciso ill, alínea "-c 11

, da 
ConstituiÇão da República Federativa do Brasil, corribinadO _com o 
artigo 186,_inciso IJI, alínea 11c'\ da Lei n° 8.112, de _li de dezem
bro de 1990, e artigos 1°, da Resolução SFn° 59, de 1991, e 36, in
cisos [e III.§ 4°, da Resolução SF n° 51, de_l993. 

Senado Federal, 4 de maio de 1994. - Humberto Lucena~ 
Presidente. 

ATO N" 197194 

DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competên
cia regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foí outorgada pelo Ato da Comissão Dire~ 
tora n° 2, de_4 de abril de 19-73, e tendo em vista o que consta do 
Processo n° 0584'94-0, Resolve Aposentar, voluntariamente, SE
BASTIÃO LINO FERREIRA, matrícula 1077, Técnico de Indús
tria Gráfica Legislativa, Nível ll, Classe Especial, Padrão IV/M23, 
do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CE
GRAF, nos iermos do artigo 40, inciso DI. alínea 11a11

, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, Combinado com os 
artigos 186, inciso III, alínea ''a" e 193, § 1°, da Lei n° 8.112, de 11 

_de dezembro de 1990. 
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Senado Federal, 5 de maio de 1994. - Humberto Lucena, 
Presidente 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 198 DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conform1dade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelO-Ato da Comissão Diretora 
D0 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que_consta do Pro
cesso n° 007.162/94, RESOLVE aposentar, voluntariamente PAU
LO CESAR SIQUEIRA J31RJ3.EIRE, Al1!11ista Legislativo. Íuea de 
Apoio TécniCO ãõ Processo LegiSlativõ NíVef ill, Padrão 45 _do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal nos termos do artigo 40, in
ciso ill, alínea "c", da Constituição da República Feder:ativa 'do 
Brasil, combinado com os artigos 186, inciso m, alínea "c",193, e 
67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim com os artrgos 34, § 2°; e 
37, da Resolução (SF) n° 42, de 1993, c6iil~pf6VéiíiOS proporCiO
nais ao tempo de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso· 
XI, da ConstibJição Federal. -

Senado Federal, 6 de maio de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 199, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo artigo 6°, § 2°, da resolução D 0 42, de 1993, 
Resolve designar JOÃO CARLOS ZOGHJ31, ocupante d9 cargo 
de Analista de fudtlstria Gráfica Legislativa, Nível ill, Area de 
Apoio Técnico AdministratíVo, matricula 2057, do Quadro de PesM 
soai do Centro Gráfico do Senado Federal, para exercer a função 
comissionada, símbolo FC-08, de Diretor da Subsecretaria de Ad
ministração de Pessoal. 

Senado Federal, 6 de maio de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
W48,DE 1994 

O Diret6r-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regulamentares e na forma do que preceibJa o artigo 9° -do 
Ato n° 9, de 1987, da Comissão Diretoia; Resolve: 

Art. 1• Designar a servidora PAULA CUNHA CANTO DE 
:MIRANDA para exercer a Presidência da Comissão de Adminis-. 
tração do Pecúlio dos Servidores do Senado FederaL 

Art. 2° Este Ato_ entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 3 de maio de 1994.- MANOEL VILELA 

DE MAGALHÃES, Diretor-Geral. .. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N" 49, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Fedcral,no uso· da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 10 do Ato do Presidente n° 252, 

..-de 1993, e tendo em vista o que consta do Processo n° 
002.010/93, resolve: 

Homologar, para fms do disposto no art. 20 da Lei n• 8.112, 
de 1990, a avaliação de desempenho dos seguintes servidores cm 
estágio probatório: 

Nome do( a) Servidor( a) Matrícula Média Final 

Edvaldo Dias da Silva 04.678 188 

Antonio de Lisboa Ribeiro Bonfim 04.670 188 

Aldna Maria Paulo de Abreu 04.664 184 

Manoel Lopes Cancado Sobrinbo 04.679 186 

Salustiano Rodtürues de Brito 04.674 188 

Elias Honorio da Silva ... 04.668 188 

Denio José Rodrigues Louro 04.663 188 

Alberto de CastroTeixeirá 04.660 188 

Euripedes Alencar de Souza 04.677 188 

Erico Zotba Gaenor Gaivão 04.675 187 

Claúdio Fernandes Carvallioi 04.667 188 

Antonio Marius Miranda de Oliveira 04.671 175 

Ari Roberto Menezes Monteiro 04.665 176 

E!maldo Rocha Costa 04.676 188 

Senado Federal, 6 de maio de 1994. - Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretõr-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N"SO,de 1994 

O Diretor-Geral do SeDado Federal, no uso de suas atribui
ções regulamentares e de acordo com o disposto no aitiio 2° do 
Aton°09, de 1992, do Primeiro-Secretário, resolve: 

Art. 1° Designar os servidores Genivaldo Fernandes Men
donça (matricula n° 1624; Chefe do SerViÇO de Transportes) ges
tor titular e Givaldo Gomes Feltosa (n~.atríc_ulá n° 2390) gestor 
substituto, dos Contratos n°s 024 e 025, de 1994, celebrados entre 
o Senado Federal e as empresas Autoitaliana Peças Ltda. e Anhan
guera Brasília Corl:iércio de Peças Ltda, respectivamente. 

Art. z• Designar a servidora CECI ABRAHIM SANTORO 
CARMONA (matrícula n• 1809 - CEGRAF) gestOra titular do 
Contrato n° 001, de 1990, cdcbrado entre o Senado Federal e a, 
Associação dos Servidores do Senado Federal - ASSEFE, em 
substituição ao servidor Gll..SON LUIZ PARAGUASSU BASM 
TOS (matrícula n• 1376- CEGRAF). . . . . . 

Art. 3° Reyogant-se as disposições em cOriti'âiiO: 
AI:L 4° Este- Àto entra en;t vigor na data de sUa -publicação. 

Em 6 de maio de 1994. - Manoel Vilela de Magalhães, 
Diretor-Geral. 

ATO DO DlRETOR-GERAL 
N" 51, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi cooferida pelo art. 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de 
1993, e de acordo com o que consta do Processo n°. 007.570/94-5, 
resolve exonerar MÁRCIA BEA'IRIZ DICCKMANN TURCA TO 
do cargo, em comissão, de Assessor Técnico-, do Quadro de Pes
st;:~~ do Senado Fed~al. com lotação e exercício no Gabinete do 
Senador Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1° de maio de 
1994. 

Senado Federal, 6 de maio de 1994. Manoel Vilela de Ma
galhães Diretor-Geral. 
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ATO DO DmETOR-GERAL 
N" 52, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. '?, § 2°, da Resolução n° 42, de 
1993,-e de acordo com o que consta do ProcessO n°~ 007.929/94-3 
resolve exonerar JOÃO CARLOS DO RÊGO RODRIGUES, do 
cargo, em comissão, de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do U.der 
do PDT, Senador Magno Bacelar, a partir de 3 de maio de 1994. 

Senado Federal, 6 de maio de 1994. - Manuel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DmETOR-GERAL 
N" 53, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo arL 'JO., §da Resolução D0 42, de 1993, e 
de acordo com o que consta do Processo n° 007.411/94·4, resolve 
nomear ABDIAS VERAS FILHO para exercer o cargo, em cómis-

são, de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral. com lotação e exerclcio no Gabinete do Senador Mauro Bene
vides. 

Senado Federal, 9 de maio de 1994.- Manuel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DmETOR-GERAL 
N' 54, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi ccnferida pelo art. 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de 
1993,e de acordo com o que consta do Processo n°. 007.847/94-7, 
resolve nomear MARCELO SACR..AIVIENfO DE ARAÚJO para 
exercer o ·cargo, em comissão, de Assessor Técnico, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete 
do Senador Ruy Bacelar. 

Senado Federal, 9 de maio de 1994. - Manoel Vilela de 
magalhães, Diretor-Geral. 
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Ata da 403 Ses\ão, 10. de maio de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Sr. Hwnberto Lucena 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES lJS SRS. SENA
DORES: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Aimir Gabriel- 'Antô
nio Mariz- César Dias- Cbagas Rodrigues- Cid Sabóia cJt\ Car
valho - Dario Pereira - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira -
Esperidião Amin- Fernando Henrique Cardoso- Flaviano Melo
Francisco Rollcmbcrg -Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira-
Henrique Almeida - Humberto Lucena - Iram Saraiva - ;oão 
França- João Rocha- Josaphat Marinho -Júlio Campos - Jutahy 
Magalhães - Levy Dias - Lonrival Baptista - Maguo Bacelar -
Mário Covas - Mau_ócio Corrêa _- Mauro Benevides - Nabor Júw 
nior - Odacir Soares - Rachid Sald3nha Derzi -Regina! do Duarte 
- Rouan Tito- V ahnir Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sob a prote
ção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Declaro, aberta a Sessão Especial do Senado Federal qüe, 
em atendimento ao Requerimento n° 292, de 1994, de autoria do 
nobre Senador Gilberto Miranda e outros Srs. Senadores, destina~ 
se à homenagem póstuma a Ayrton Senna da Silva. 

Coilcedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Exm0 Sr. Presidente do ªenadQ Federal, Se
nador Humberto Lucena, Exm• Sr' :Ministra da Ação Social, D. 
Leonor Franco, Exm0 _Embaixador Celso Amotim. Ministro das 

Relações Extetió'tes, Srs. 'Efubaixadores, ExmoS Srs. Senadores, 
S~ e Srs., o Brasil, este País irreverente, que tem a maestria de 
ocupar pódios no mundo inteiro, lançando ao vento seus gritos de 
vitória no mesmo ritmo que tremula a Bandeira Nacional, está 
com umn6 na garganta. ' 

pau. 
Não_ sai mais O seu grito de guerra e a BanCleira ficou a meio 

O Senna D.ão está mais entre nós. 
Perdemos o nosso herói! 
P~ecemos querer acreditar que heróis ?Omo Senna não 

morrem 
Certamente foi injuStiça dos deuses com aquele que dignifi

cou a existência humana em todos ·os momentos. 
Ayrton Senna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o brasileiro 

comum que deu certo. 
Ele foi desses brasileiros que, aos domingos de corrida, fa~ 

zia parte de nossa casa e de nossa família 
Realmente, o sentimento nacional perdeu Um brasileiro 

exemplar, que conseguiu o milagre de unir corações em frente dos 
televisores. 

O mundo inteiro rende homenagens a esse campeão. 
A midia mostra tudo e a todo tempo, tentando energizar o 

sen_timento de perda com as imagens desse herói. 
É assim que os heiúis deveM ser lembrados. Ayrfon Senn"a 

da Silva, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não morreu. 
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EXPEDIENTE 
Centro Grãfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZCARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
PLORJAN AUGUSTO COUTINHO MADRI.J!:>A 
Diretor Adjunto 

A 300 Km/h, seguiu maiS rápido paraa reta fmal de outros 
espaços, outras dimensões. Certamente, ganhou de novo esta corri
da. Subirá, fmalmente, ao pódio dos deuses, para sempre. 

Senna, daqui, o nosso aplauso pela sua vitória eterna. 
Mas Senna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não se tornou 

herói por acãSO ou por falta de personalidades na vida do País, 
pois já nasceu herói, ao transpor todas as barreiras naturais que 
obstaculizam a vitória de um esportista vindo do Terceiro Mundo 
perante a exuberância do chamado mundo civilizado. 

A sua incontestável eficiência profissíorial, a ·sua retidão de 
carâter. a par do arraigado sentimento de brasilidade, fizeram deste 
compatriota idolatrado o símbolo e o modelo de uma raça que ain
da acredita em si e na imensa Nação que construiu. 

Forjado na têmpera dos fortes, porque ele era um forte, Ayr
ton Senna da Silva deixou a ~ste seu ~do PaíS e- aseu povo o 
maior legado que um homem ~e transferir a seus seinelhantes: o 
exemplo de correção de atitudes, de digriídade, de honradez, de 
simplicidade e de afeto à sua gente. 

Afastando de si o fantasma do orgulho mesquinho p4'lo su
cesso alcançado, jamais negou um aceno, um sorriso ou uma palã-
vra de estímulo a seus colegas e colaboradores e nunca esqueceu a 
frenética massa de compatriotas que acompãnhou aflita,- mas con.: 
fiánte, a sua trajetória brilhante nas niaiS- sofisticadas pistas de alta 
velocidade em todos ·os quadrantes da Terra. 

O simpático geSto de empunhar a Bandeira Nacional nos fi
nais felizes dos Grand Prix tornou-se um tônico para milhões de 
brasileiros que, muitas vezes, já quase deScrentes e abandonados 
pela sorte e pelo Estado, experimentavam uma sensação de espe
rança no seu País. 

Nascido a 21 de março de 1960, na cidade de São Paulo, es
treou no mundo das quatro rodas aos 8 anos de idade, na cida_cle de 
Campinas, vindo a correr no Autódromo de Interlagos, numa pro
va de Kart, em 1973. portanto com apenas 13 anos de idade, quan
do ainda estudava no Colêgio Rio Branco. 

Nessa modalidade, já em 1977, ''Bêco", como era chamado, 
foi campeão sul-americano, repetindo_o feito em 1978. 

Sagrou-se tetracampeão brasileiro de Kart ao vencer os 
campeonatos de 1978 a 1981 inclusive, tomando-se, nesse mesmo 
período, vice-campeão mundial por duas vezes. 

Nesse mesmo ano de 1981, e poucos dias antes de adquirir 
a maioridade civil, fOi convidado para participar da Fórmula 1600, 
quando venceu a sua primeira prova na Europa, em Brancls Hatch, 
torn~do-se campeão inglês dessa categoria. Afuda na Inglaterra, 
ganhou o campeonato inglês e europeu de Fórmula 2000 em 1982 
e foi campeão inglês de Fórmula 3 no ano de ]983. · ·· · - -
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O jOvem e notável piloto Ayrton Senna ingressou no seleto 
e restrito círculo da Fórmula 1 em 1984, integrando a escuderia 
Tollemann. Sua primeira vitória se deu no circuito de Estoril em 
1985. ano em que obteve a 4• colocação no mundial, pela equipe 
Lotus, havendo, em 1986, repetido essa colocação. Em 1987, sobe 
para o 3° lugar no campeonato e, em 1988, já pela McLaren, sa
grru:lcfu-se, pela pri:meira vez. c:ãn:ipeão ·m.oodiã.l da Fórmula 1. No 
campeonato de 1989, obtém a 2• colocação e confessa. publica
mente: ''Pilotar é a minha paixão. Eu carrego essa paixão no sangue". 

No curso desse mesmo ano de 1989. revela sua enorme for
ça interior ao divulgar: ''Luto com todas as minhas forças e a cada 
volta. Quero à perfeição". E. noutra oportunidade, af'rrma: 11Canali
zo todas as energias para ser o melhor do mundo". 

Essas palavras refletiam uma verdade incontestável, pois 
_ Senna venceu em 90 e tomou-se tricampeão eril 91. 

Nesses lO anos. de competição no mais complexo e sofisti
cado círculO do automobilismo mundial. em que participou de 161 
Grandes PrêmiOs, obtendo 41 vitórias, 65 pote positions, o ines
quecível herói brasileiro somou 614 pontos nos diversos campeo
natos de que participou -e fez 19 voltas mais rápidas. 

Sr. Presidente, s-rF e Srs. Senadores, a sua admirável missão 
entre nós ·não se CircuDséreveu a d"eriiOnstraçõeS de habilidade e 
perícia na direção de um automóvel, mas caracterizou-se. sobretu
do, pela irretocável conduta como pessoa e pelo exemplo deixado 
à juventude. A nova geração deve muitas alegrias a esse notável 
brasileiro que hâ pouco nos deixou, e as gerações futuras serão de
vedoras pelo modelo de lisura, honradez, dignidade e fraternidade 
legado pelo inesquecível piloto brasileiro, que jamais permitiu que
a glória empanasse a simplicidade do seu modo de ser. 

Ayrton Seririi foi uma das unanimidades nacicnais. Senna 
tornou-se o símbolo da eficiência e da correção de caráter perante 
a descrente sociedade brasileira. Ao lado de tantos outros pilotos 
brasileiros que honraram o nosso País nas pistaS de todo o mundo. 
quer como autênticos campeões, quer c_omo arrojados aspirantes 
ao pódio, Ayrton integra essa plêiade de bravos que _tanto orgulho 
nos têm proporcionado. A discriçãO da sua vida particular, a1iada à 
união com sua família, demonstra. por si só, a retidão de caráter de 
uma das personalidades mais conhecidas e admiradas internacio
nalmente no cenário desportivo. 

Quis o destjno qQe justamente aquele que mais se batia em 
prol da segurança dos circuitos e dos carros de Fórmula 1 viesse a 
sofrer a maior tragédia que até hoje se_ abateu sobre essa modalida
de de .automobilismQ. 

A luta iníciada com coragem e desprendimento por Senna 
certamente não será abandonada pelos seus colegas, pois a sua an
tevisão do grayjssimo problema da segurança de pilotos há de le-
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var, obrigatoriamente, as autoridades responsáveis pelos eventos 
da Fórmula 1 a revisar as normas relacionadas com a integridade 
física dos pilotos. 

Ayrton Senna plantou a semente, e o fez com plena cons
ciência dos perigos que ameaçavam as corrida. Resta aos que fica
ram a conclusão dessa obra. que provavelmente colidirá com 
muitos interesses Dão revelados. 

As homenagens a ele prestadas na semana que passou dei
xaram evidenciada a admiração e o afeto de milhões de pessoas 
em todos os continentes. As manifestações populares ocorridas na 
chegada do seu corpo ao Brasil e por ocasião dos funerais na cida
de de São- Paulo, onde milhares de pessoãs de todas as ca.maâas 
sociãis se-ilhiram-riââor, como se fosse ele um membro da familia 
de cada brasileiro, revelam a liderança natural e carismática -de 
Senna, cidadão brasileiro que tanto contribuiu para a divulgação 
de seu País no exterior e ·qu-e taDias -alegrias proporcionou a seus 
patrlcios. 

As demonstrações- de carinho que presenciamos nO Ultimo 
adeus a Senna forani comoventes. --- - -- -

A afmnação de que o sentimento dos brasileiros com a 
morte de Ayrton Senna equiparou-se à perda de um ente da família 
não é exagero, nem fiuto de retórica, mas pôde ser constatada por 
este Senador que vos fala, no seio de sua família. 

No fatídico dia 1° de maio comemoráVainós-o anivefsáiiO 
de minha filha Juliana. Preparado um almoço , com a presença de 
amigos e familiares, aquele encontro que deveria ser motivo de 
festa e alegria transformou-se, abruptamente, a partir da notícia do 
falecimento ·de Senna em Imola, numa reunião funesta, ·onde o riso 
e a felicidade deram lugar à lágrima e à desolação. Esta cena faii:J.f
liar, naquele infausto domingo, ocorreu em todos os lares brasileiros. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, nesta hora de extrema enio
ção, na qual prestamos homenagem a um vulto da vida nacional 
que tanto fez pelo seu País, especialmente divulgando o nome do 
Brasil nos mais longínquos continentes, coostemado com o trágico 
desaparecimento do_ compatriota Ayrton Senn3. da Silva, apresen
to, em meu nome particular e no de meus familiares, as condolên
cias à família desse ilustre brasileiro, especialmente a seus pais Sr. 
:Milton e Dona Neide e seus irmãos Viviane e Leonardo. 

Valeu, Senna! 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucona) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador V almir Canipelo. 

O SR- V ALMIR CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Exm0 Sr. Presidente do Senado Federal, Sena
dor Humberto Lucena, Exm0 Sr. Embaixador Celso Amorim, 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Exm' S,. Leonor 
Franco, Ministra da Ação Social, Exm" Srs. Embaixadores, Exm"' 
Srs. Senadores, minhas senhoras e meus senhores, uma comoção, 
como nunca se viu igual em toda a História do Brasil, marcou o 
desaparecimento do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. 

SãO Paulo, uma das maiores e mais i.mport.aD.tes cidades do 
Planeta, quedou-se incrédula diante da tragédia que encerrou a car
reira do maior herói das pistas que o mlllido já cOnheCeu. 

Todas as nações da terra Sensibilizaram-se com a morte pre-
matura do campeão brasileiro. --·- - -

Sr_ Presidente, Srs. Senadores, Ayrton Senna, fdOio interna
cional de conidas de automóveis, era um brasileiro virtuosO que 
fazia direito e competentemente o seu oficio. Sua morte~ aos 34 
anos, deixa um espaço quase impossível de ser preenchido no es
porte internacional. Para o povo brasileiro, no entanto, alguma coi
sa muito maior se perdeu no trágico acidente do dia 1° de maio, na 
traiçoeira pista do autódromo de Imola. 

Senna, como nenhum outro brasileiro na atualidade, encar
nou a esperança e de1:l alegrias a um povo sofrido, carente de he
róis, ávido por uma motivação de orgulho, -iniril Pais assolado pela 
decepção e pela descrença. 

Senna era jovem, forte, gentil, vitorioso e·-ãiiiaVa profuiida
mente o Brasil e sua gente. Talvez tenha sido o mais nacionalista 
dos nossos desportistas, tamanha a sua obsessão em mostrar ao 
mundo sua coodição de brasileiro. A mesma bandeira verde-ania.
rela que ·cobriu seu caixão foi dezenas ·de veZes desfraldada para 
festejar seus triunfos nos quatro Cantos do mundo. 

Senna tinha orgulho do Brasil, e o Brasil amava Senna. Ad
niirava seu taleDto; seu espíiito combativo e sua vontade de- veii~ 
cer. Senna foi um exenlplo do que todo brasileiro aspit3. ser: rirli 
vencedor. 

- -'- -- Homenagear Ayrton Senna, Sr. Presidente, na verdadeira 
dimensão do que ele representou para o Brasil e o mundo me pare
ce impossível. O povo brasileiro, maciçamente mobilizado, já 
prestou a esse herói nacional as honras devidas a um semideus, a 
um-mitO. --

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Ministros, quero", hUmil
demente, enl nome do meu Paitido, o Partido Trabalhista Brasilei
ro, juntar-me à imensa Nação brasileira., para, deste plenário do 
Senado da Repdblica, prestar minhas homenagens póstumas a um 
dOS "i:iiãiOres desportistas de todos ós tempos, agradece-ndo de todo 
o coração aos momentos de profunda alegria e esperança que ele 
proporcionou a todos nós. 

Bravo! Bravo, Ayrton Senna! Você fOi um deus da veloci
dade; este mundo era muito lento para você. (Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
paiavra ao nobre Senador Mário Covas. 

O SR- MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Senador 
HuDibertO Lucena; Sr. Ministro CC!So Amorim; Sr* M'inistra Leo
nor Franco; Srs. Embaixadores; Srs. Senadores, talvez eu devesse, 
neste instante, tão-somente ouvir~ mas tiVe o privilégio e a honra 
de ter sido uma testemunha da fase inicial da carreira de Ayrton 
Senna. Vi-o em algumas oportunidades, iniciando sua atividade 
profissional como kartista. 

Como pai de piloto, eu próprio senti as mesmas emoções 
que os seus pais sentiram. 

Vi-o correr a primeira Co'trida com o veículo de n° 42, aque
le estilo longilíneo, aquele brilho estranho nos olhos, aquela vonta
de irrecorrível de ganhar. Vi-o já vencedor na segunda corrida. E, 
daí por diante, pude acompanhar, fascinado~ como todo-S que o 
acompanharam, sua seqüência -de vitórias -e sua obstinaçãO em 
vencer. Mas havia algo na sua maneira de ser; não se tratava ape
nas de alguém que perseguia vitórías,-qU.e lutava-c-omo um concor~ 
rente entre váriõS Outros que desejam ~c,- prünefro lugar. -Era unia 
obstinação tão acentuada, era uma tamanha vontade de ganhar que 
transferia-a disputa de entre ele e os seus concorrentes para dele 
consigo próprio. 

Era um permanente auto-superar que percorreu em longas 
caminhadas as várias categorias e culminou, no dia 1° de maio, 
num desastre que nos afastou do convívio. 

Creio que até _mesmo a sua morte- for escolhida pOr-ele: De
pOis de um-primeiro lugar na classificação, liderou a corrida e nes
sas condições encontrou a morte. Num segundo, num átimo, num 
instante ele nos foi levado e, ciJm ele, um pouco de cada um de nós. 

Li, recentemente, que a partir de sua morte nasceu esta Na
ção. Não ci"eio nisso. Creio que a partir dessa morte esta Nação 
exibiu-se para Sf Própria, eifufi.Orii.ou ãS SUas melhores potenciali
dades. 
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É dele, afmal, um conceito que trata da morte: ''O dia que 
chegar, chegou. Pode ser hoje ou daqui a 50 anos. A única cóisa 
certa ê que ela vai chegar.'' 

Era um intimorato. Sabia que o medo era parte da sua ativi
dade e dizia: "O medo faz parte. Algumas pessoas não sabem 
como enfrentá-lo; outras. aprendem". 

Mas a verdade ê que certos conceitos nele não apareciam 
como absurdos: 

Em condições normais, corro para vencei; nas impossíveis, 
também sou páreo. 

Creio que a maior das virtudes do Ayrton tenha sido saber 
dividir, com o seu povo, com a sua gente, com a sua Nação, cada 
um dos desafios que enfrentava. Cada um de nós era co-partici
pante de cada uma das curvas que ele perconi.a e de cada uma das 
voltas fmais, quando portava uma Bandeira brasileira, no instante 
em que todos nós, aliviados pelo resultado, comemorávamos com 
ele a vitória que era de todos. 

Era um profundo obstinado: 
Canalizo todas as minhas energias para ser o maior piloto 

do mundo! 
Não se tratava apenas de ser bom, nem mesmo de ser ótimo, 

O seu esforço era para ser o melhor de todos. Por isso, mereceu o 
adeus que recebeu. 

Um jovem encaminhou a um jomal uma carta, onde citava 
o ensinamento do ftlósofo chinês Confúcio: 

Quando nascestes, todos soniam e só tu choravas. ViVaS de 
tal forma que, ao morreres, todos chorem e só tu sorrias. · 

Certamente escreve o leitor: 
Senna morreu sorrindo, na velocidade que amava, na lide

rança que conquistou, com todo os seus compatriOtas chorando a 
perda de um verdadeiro herói. -- - -

Foi ao encontro de Deus - ninguém acreditava! - cqm uma 
intimidade diferente da de todos. 

A sua amiga Leda, mulher do Jornalista Milton Coelho da 
Graça, dele dizia: 

Deus existe para Senna. Isto o tranqüilizava e lhe 
dava confiança Naquele momento em que seu corpo 
inerte, imóvel foi colocado no chão de Imola. alguma 
coisa subiu para o céu: não sei se um anjo ou uri:J. guer
reiro. 

Entre as pessoas que compareceram ao seu funeral, predo
minavam os jovens. Foram formadas ftlas de até quilômetros em 
tomo da Assembléia Legislativa de São Paulo, e o comparecimen
to não era sequer individualizado; eram famílias inteiras que carre
gavam até mesmo crianças de colo. 

Na hora em que estávamos na Assembléia. vi passar, aos 
prantos, acenando adeus para o caixão de Senna. uma garota de 14 
anos com a perna engessada, mancando, sem a mínima queixa, de
pois de muitas horas de espera na fila. Ao seu lado, um senhor já 
humilde, barba por fazer, bonezinho azul, igual ao de Senna, olhos 
cheios de lágrimas, exibindo uma folha de cartolina com uma frase 
que se tomou a marca da homenagem dos brasileiros: "Valeu, Sen
na"! Uma caligrafia canhestra, mas cheia de amor. Outro levava, 
sobre o casaco, uma pomba branca, que soltou ao passar em frente 
ao caixão. 

Os jovens -repintaram os seus rostos, rabiscando o ver
de/amarelo com o nome de Senna na testa. Eram 8 mil-pessoas por 
hora. A espera para chegar ao caixão levava de 4 aS horas. 

o que impressionava naquelas mas e naS pessoas que defi
nhavam naqueles poucos segundos permitidos, no salão nobre da 
Assembléia, era exatamente isto: a espontaneidade, a generosida
~· Cada um querendo expressar, à sua maneira, a dor e, ao mesmo 

tempo, a enorme admiração por Senna. Exemplo maior disto foi a 
extraordinária manifestaÇão das torcidas que enchiam o Maracanã 
e o Morumbi no domingo - dia da sua morte. Como que regidas 
por um maestro invisível, mas sensível e sintonizado pelo senti
mento do povo, naquele momento, as torcidas dos dois grandes 
clássicos. que se encontravam a 400 quilômetros de distância um 
do_ outro, cantaram o mesmo e conhecido refrão amoioso: 

. O lê, Olê, Olê, Olâ, 
Senna,Senna! 
Foi de _arrepiar! Como foi de arrepiar a manifestação do juiz 

de futebol. no Pacaembu, na quarta-feira, quando interrompeu a 
partida, aos cinco minutos, para fazer um minuto de silêncio. 

A colossal torcida corintiana, nos gaviões da FIEL, desen
rolou, aos poucos, nas arquibancadas, uma imensa Bandeira com a 
frase: "Acelera, Ayrton"! 

Minutos depois, um dos jogadores comemorava o seu gol, 
correndo pelo gramado, com a Bandeira brasileira na mão, imitan
do os gestos de Senna nas vitórias que dedicava ao povo brasilei
ro. De pê, o povo todo aplaUdia o gol recém feito e a vida recém 
ceifada. 

S~çn.a foi grande até neste instante. Ele permitiu, talvez, 
uma das maiores exibições de generosidade do seu povo. Povo 
que se entrega à emoção e ao sentimento, nas Diretas Já, na crença 
do messianismo de Funaro, na morte de Tancredo e nas exéquias 
de Senna, sem questionamento, de peito aberto, sem esmorecer 
coro-as dificuldades que enfrenta; povo que acredita sempre, que 
espera sempre. 

Senna permitiu, fmalmente, que cada um de nós retirasse da 
sua história, da sua vida, do seu passamento uma profunda lição -
e talvez ela se direcione fundamentalmente- para nós, que nos cha-
mamos de "as elites deste País". _ 
-- --- - -E prec-iSo-que-reiribUamoo-coma--mesma-generosidade.-com 
a mesma luta. com a mesma garra, o empenho, o apreço, o bem
querer do povo brasileiro. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR- EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o Se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, têm sido muitos os sofrimentos do povo brasileiro 
e muitas as suas agruras, em função dos nossos diversos proble
mas. Entretanto, o nosso País, volta e meia, depara-se com pessoas 
como Garrincha, Pelé, Éder Jofre, Dener e como o excepcional 
Ayrton Senna, que soube levar tanta alegria, tanta felicidade aos 
150 milhões de brasileiros, quando, no seu funeral, prestaram uma 
das mais bonitas ho~enagens, expressaram o seu profundo patrio
tismo diante daquele que, para muito alto, levou o símbolo da nos
sa Pãtria. 

Durante o seu velório, o pai de Ayrton Senna disse-me que, 
em algumas ocasiões, pedia a ele que não ficasse levantando tanto 
a Bandeira nacional. Creio que o fazia porque se preocupava com 
a própria segurança de seu filho. Mas Ayrton Senna levava a Ban
deira brasileira, especialmente nos momentos em que sabia que era 
profunda a comunhão de todo povo. Ele compreendia bem o que 
significava para o Brasil ter o melhor piloto de Fórmula I, entre 
todos os países do mundo. 

A.yrton Sen,na gratificou aos _brasileiros, especialmente aos 
jovens, .çlemonstrando que tudo é possível quando se utiliza talen
to, inteligência, força de vontade e disciplina; deu o melhor de si 
para aquilo que tanto amava e constituiu-se em 11m extraordinário 
exemplo. Os jovens viam em Ayrtõn Senna a possibilidade de 
construir Um mundo melhor para si e para os brasileiros menos fa
vorecidos, pobres, com os quais Ayrton Senna, sem divulgar, sabia 
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solidarizar-se. Registro, portanto, as nossas homenagens a Ayrton 
Senna. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sr. Embaixa
dor Celso Amorim, MinistrO das Relações Exteriores; sr- Leonor 
Franco, Ministra da Ação Social; Srs. Embaixadores; Sr" e Srs. 
Senadores, a Presidência associa-se à homenagem que o Senado 
Federal presta à memória do desportista Ayrton Senna, herói na~ 
clonai e ídolo popular, reiterando à sua família, âo Estado_ de São 
Paulo e a todos nossos concidadãos a expreSsão de seu s"entimento 
de pesar e de solidariedade. 

O extraordinário desempenho de Ayrton Senna nas pistas 
dos autódromos pelo mundo afora não foi apenas a demonslr3.ção 
de habilidade e destreza. A serenidade com que sempre recebeu as 
honrarias da vitória estava acompanhada pelo patriotismo altaneiro 
de um brasileiro que constantemente quis elevar, por cima de si, as 
cores de seu País e o coração de todos os brasileiros. 

Nós, os brasileiros, comprazemo-nos em nos identificar 
com as glórias desportivas, cujo brilho realça nosso legítimo amor 
próprio e nosso engajamento pelas ·coisas de nosso País. Ein Ayr
ton Senna esse engajamento teve um atlante, portador de sonhos e 
alegrias, ftrme sustentador da perseverança na adversidade, dando 
testemunho de fé cristã. · -

Sua confiança nos desígnios do criador fez com que "eStiVeS
se preparado para o que dispôs a Providência, que o chamou no 
ápice da carreira, deixando, para todos nós, um exemplo. 

Estejamos conscientes de que o legado de$se desp:mista in
clui a disciplina de trabalho, a dedicação às causas mais elevadas e 
a pertinácia na execução de tOdaS as tarefas. Que o Brasil entriste
cido emerja fortalecido e ativo de mais essa provação. 

Agradeço a presença das autoridades. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está encerra

da a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 10h55niiiz) 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE !'i" 200, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da_atribuição que 
lhe foi conferida pelo art. 6°, § 2°, da Resolução n• 42, de 1993, re
solve designar DARLETH 1,-0USAN DO NASCIMENTO PAI
XAO, Analista Legislativo, Area de Orçamento Público, Nível ID, 
Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para substi
tuir a Diretora da Secretaria de Controle Interno, FC-9, em seus 
impedimentos eventuais. 

Senado Federal, 10 de maio de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 201, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso- da atribuição que 
lhe foi conferida pelo art. 3°, § 3°, da Resoluçãon° 51, de 1993, re
solve nomear ANDRÉIA GOE$ BAKAJ REZENDE, ocupante do 
cargo de Analista Legislativo, Area de Apoio Técnico ao Processo 
Legislativo, Especiãlidade Processo Legislativo, Nível li, Padrão 
45, para exercer o cargo em comissãO de Secretário-Gerã.l da Mesa 
Adjunto. ~~~-~- __ _ 

Senado Federal, 10 de maio de 1994. -Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATAS DE COMISSÕES 

SERVIÇO DE COMISSÕES FSPECWS-
E DE INQUÉRITO 

COMISSÃOPARLAMENTARDEINQUÊIUTO: 

Criada através do Requerimento n° 935, de 
1991-SF, "destinada a investigar a situação atual da 
evasão fiscal no País". 

23• Reunião realizada em 10 de março de 1994 
~ ~ 

Às onze horas e dezenove minutos dos dez dias do mês de 
março do ano de mil novecentos e noventa e quatro, na Sala n° 3, 
da Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores 
Tonan Tito (Presidente), Meira Filho (Vici-PreSidente), Marluce 
Pinto/ J(Jão Cabnon, Jutaby Magalhães (Relator), ESperidião 
Amin, César Dias e Carlos Patrocínio, reúne-se a Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a "Investigar a situação atual da 
EvasãO Fisc-al no País". Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente, Senador Ronan Tito, declara abertos os trabalhos da 
Comissão. Em seguida, o Senhor Presi~nte submete à <yrreciação 
da Comissão o Requerimento de autoria do Senhor Senador Jutaby 
Magalhães, o qual requisita -informaç-ões ao Serviço Federal de 
Processamento de Dados-SERPRO, relativas ao levantamento 
procedido por este órgão nas declarações de Imposto de Renda. 
Lido e submetido a votação, o Requerimento é aprovado por una
nimidade pela ComissãO. Em seguida, é discutida e submetida à 
apreciação da Comissão a convocação _do Senhor Joelmir Beting, 
-EditOfde EcOnomia -da Rede Globo de Televisão, sendo esta apro
vada por unanimidade. Usam da palavra os Senhores Senadores 
Ca.rk1s _l'atrocínio, Meira Filho, Jutahy Magalhães, Esperidião 
Amin, Marluce Pinto, César Dias e João Calmon. Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência, agradecendo a presença de todos, en
cerra ·os trabalhos, e, para constar, eu, Aclriana Tavares Sobral, 
Secretária da Comissão; lavrei a presente Ata que, lida e aprovada 
irá à publicação com o apanhamento taquigráfico que faz parte in
tegrante desta ata. 

ANEXO À ATA DA 23• REUNIÃO DE 1RABA
LHO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRI
TO, DESI1NADA A INVESTIGAR A SITVAÇÃO 
ATUAL DA EVASÃO FISCAL NO PAiS, REALlzADA 
EM 10-3-94 NA SALA N° 3, ALA SENADOR ALEXAN· 
DRE COSTA, ANEXO ll, QUE SE PUBliCA COM A 
DEVIDA AUTORizAÇÃO bo SÉNHOR PRESIDENTE 
DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Ronan Tito 
Vice-Presidente: Seiiador Meira Filho 
Relator: Senador Jutahy Magalhães 
(Íntegra de acompanhamento taquigráfico.). 

O SR. PRESIDEl'ITE (Ronan Tito)- Havendo número re
gimental, declaro aberta a reunião. 

_Temos alguns assuntos da maiot relevância. Hã um-oficio 
que o Relator me fez e que eu gostaria de pedir a cópia. Aprovei 
de oficio. 

-Vou ler o ofício, pois, embora já o tenha despachado, ele 
pode ser sustado, caso V. ExaS discordem da decisão. 

-- - Requeiro de V. Ex• seja oficiado o Serviço Federal de Pro
cessamento de Dados - SERPRO, reqliesitando as informações 
abaixo relativas ao levantamento procedido por aquele órgão nas 
declarações de Imposto de Renda, pessoa f'tsica, referente ao exer
cicio_ de 1993, ano-base 1992. deliberando-se preliminarmente 
acerca da transferência -do sigilo ftscal, acaso exigida. 

Informações solicitadas: ... 
Senador João Calmon, chamo _a atenção de V. Ex• ... -qual 

o montante da soma do patrimônio dos declarantes com renda aci
ma de 12 milhões de UFIR; ... 

'Tsso é uma peneira em que verdadeiramente só ficarão em 
baixo os ''bagrinhos11

• Vamos nos assustar com a cristalização das 
fortunas no Brasil. Por mais que V. Ex's pensem que estão em 
poucas mãos. vamos nos assustar. Estão ein muito menos mãos do 
que pensamos. 
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- quantos declarantes têm patrimônio llquido entre 12 mi-
lhões e 540 milhões de UFIR; · 

- quantos declarantes existem com renda acima_ de 540 mi
lhões de UFIR; 

-quantos contribuintes estãO na- faixa de 180 milhões a I 
bilhão e 500 milhões de UFIR, segundo os campos de declaração 
de bens e direitos; _____ _ 

-para os campos da declaração segundo o patrimôilio llcjul
do, em quantas classes foram divididos_ os contribuintes, de acordo 
com o valor declarado; ... 

Senador, agora estamos numa senda que, além dela ser pro
veitosa, é inclusive perigosa. 

-qual o valor inferior e Sl,lperior para cada classe e sua fre-
qüência; . 

-quantos contribuintes existem com renda acima de 1 bi
lhão e 500 milhões de UFIR.-

Penso que teremos trabalho com iSso. EstãO ruJu(ckiíS exce
lentes assessores nossos. O Dr. Corsato ficou inclusive de visitai' O 
Secretário OSiris, qile se coltx:OÕ. i\ disposição pari que fo·ss-eni en
viados mais dOis assessores. {~dnSég'uiu, Dr. Cots_~to? 

O SR. CORSA TO - AU!da não consegui falar c~ o Dr. 
o·siiis-.---~ -·-_--- ~=-------- -,. ___ -_. ·-· 

O SR. PRESIDEN1E (Ronan Tito) - Assim que teiminar
mos a reunião, daqui mesmo ligo para o Dr. Osiris e peço para S. 
s• recebê-lo, para que então sejam trazidos os assessores, Penso 
que com esses elementos na mão iremos precisar de um bom gru
po de assessores, além do Prodasen. 

a)Está confmnado o número de 6 milhões, 438 riill decla
rantes do Imposto de Renda, pessoa f'lSica. no eXercício. de. i 99":3, 
ano-base 1992? 

b)Confrrmada a informiçãO; é- feal o Iiúmero de 1 milhão, 
635 mil declarações com fraude? · 

c) Das 6 milhões, 431 mil declarações ®Imposto de. Re'!
da, pessoa física, de 1993, ano-base 1992, queremos saber o mon
tante recebid0y segundo os questionamentos abaixo: 

1 -Qual o montante arrecadado de pessoa fisica? Qual o 
montante anecadado de_ pessoa jurídica? Qual,o montante arreca
dado sobre o Camê Leão? Qual o montaote. ariecadado sobre pre
vidência, sobre ganhos de capital, sobre despesas médicas, sobre 
imposto pago por pessoas jurídicas? Qual o total de imposto devide? 

Requeiro também seja deliberado por es4L Comissão aCerca 
da criação da Subcomissão para acoinpanhamento especial do Im
posto de Renda, pessoa jurídica, já em anda.mep.to __ no SeiV!Ço Fe:
deral de Processamento de Dados. 

O Relator, Senador Jutahy Magalhães, pede-me que o sub
meta a V. Ex-s para que, se aprovado, façamos um requerimento 
ao Serpro, a ftm que ele nos envie esses ele_D)en~. (Pausa.) . 

Penso que todos estamos de acordo. O oficio já está pronto, 
esperando apenas o ad referendum do Plenário para nós o reme
termos. 

o segundo assunto a ~r tratado é o segUinte: quisemoS dar 
uma arrancada, convidando o Joelmir Beling, comentarista eeonô
mico da Rede Globo e de mais uma centena de jornais, para que 
ele prestasse o seu depoimento. A Adria,na teve um contato com a 
secretária dele, que é a sua esposa, e ela disse_ que ele não poderia 
vir de maneira alguma. 

Em virtude da resposta, resolvi não faZer um Convite; e sim 
uma convocação. E a sua mulher disse que, mesmo convocado, ele 
não viria - inclusive não tratou muito bem a n9ssa secretária. Ela, 
além de secretária, é a caiXa-registradora da sua empresa. Pedi en
tão à Adriana que lhes remetesse a lei. Ninguém pode ignorar a 
existência da lei, mas o fiz numa prova de nossa boa-vontade. 

Dessa forma. constatando que não poderia faltar sem uma justifi
cativa, Joelmir Beting enviou-nos uma correspondência, que passo 
a ler: 

Exm• Sr. Senador Ronan Tito, Presidente da Comissão Par
lamenta! de inquérito. 

Nobre Senado<, 
Compromissos profissionais absolutamente inarredá.veis e 

anteriormente. assumidos impedem-me de comparecer à sessão da 
CPI presidida por V. Ex', marcada para 9 de março, e a mim co
municada pelo Oficio n• 54194, de 2 de março de 1994. Reitero as 
justificativas oferecidas em Ccxrespondência anterior ... 

Houve correspondência anterior com justifi.cativasTPor fa
vor, verifique. 

----------= 4~. datada de 3 de março de 1994, justi,fi.catiVas agora am
pliadas pelo plantão do Plano FHC 2, que me impõe jornadas de 
até IS horas, incluindo sãbados, domingos e feriados. 

Não desfrutp, por horã,_ de condições técnicas nein físicas 
para- peSi:J.uiSafe· produzir um depoimento realmente útil aos- rele
vlmtes ObjétiVOs 'da CPI." 

Certo da compreensão, antenciosamente 
- JoelmirBeling · 

Vou ver agora a correspondência anterior: É a sua própria 
agenda, -0 seu programa de trabalho, informando que no dia tal ele 
está em tal lugar, noutro dia d;tá 'em oUtro; no dia da reuirlão ele 
estaria num debate, às 16b,-ria- FuridaÇão'pai'a O Prêmio Nacional 
da Qualidade, gestão da qualidade total. E uma entidade empresarial. 

·Quis colocar a V. Ex-s essa situação, primeiro, para saber se 
ent"endem como suficientes ou não as justificativaS -apreSêiitâ:das~ e 
se vamos abrir nião do seu depoimentO ou se precisamos dele. 

Coloco isso em discussão e para decisão do nosso Plenário. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Sr. Presidente, gostai:;;. 
de fazer algumas obseiVações. AchO beni piováVél qUe O Dobre cO
mentarista Joelmir Beting também esteja incluído na lista elabora
da pelo Senador Jutahy Magalhães. Sabemos da alta remuneração 
cobrada por aquele comentarista econômico para comparecer a 
eventos. palestras e conferências. 

·Não tenhO' visto Joelmir Beting fazer -critiCas a· esse ou 
àquele Parlamentar ou ao Congresso Nacional, enquanto outros, 
como a apresentadora Hebe Cam.argo, fazem criticas, as mais vee
mentes e estapafúrdias possíveis. E não a primeira: vez-qUe esta-·se
nhora dirige acusações a todos. Ç>S Parlam~~. sem distinção. 
No caSO do eConomista Joelmir Beting, temos que . usar a lei no 
sentido que ele possa comparecer aqui, pois sua contnõuição será 
inestimável à CPI. 

O SR. PRESIDENfE (Ronan Tito)- Gostei muito da res
posta do Senador Esperidião Amin à provocação que um jornalista 
fez, a respeito das declarações_ da animadora Hebe Camargo, vei
culadas hoje no Correio Braziliense. Temos que tratar desse as
sunto c_om bastante superioridade, pois quem ouvir o Boris Casoy 
falar sobre o Congresso Nacional, todas as tardes, não imagina que 
aquela emissora de televisão - o SBT - ganhou uma tenha, uma 
concessão do_ Congresso que é usada para duas coisas claras: uma 
é a tele-sena, Baú da Felicidade, o que para mim é o conto do baú. 
Já denunciei isso aqui, há uns quatro anos atrás. Devemos lembrar 
que o JXXler concedente também pode cancelar aquele beneficio 
que aquela emissora passe a atacar contra instituições perenes 
como Congresso Nacional. 

O SR. MEIRA FILHO - Sr. Presidente, isso nada mais é 
que o descumprimento da lei, bà um abuso dos meios de comuni
cação em nosso País, e não se respeita mais ninguéni.. 

O qUe a Hebe Cam.argo e a Dercy Gonçalves disseram na
quele programa não se diz nem em salão de bilhar, nunca vi tanta 
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pomograf'ut, tanta baixeza como vi naquela noite. Aquilo foi uma 
agressão nio s6 aos Par~tares, mas à famflja brasileira, pois 
faltou ética. moral, não existiU riada. Aquelas senhoras desceram a 
um nível muito baixo na linguagem usada, inclusive menosprezan
do a instituição do casamento. Isso foi lransmitido pela televisão 
brasileira. Ouvi, está na gravação, é uma indecência, é o fundo fim. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)~ Não quero agorn tra
tar desse assunto. Gostaria de decidir sobre a vinda ou nãodoJóel
mirBeting. 

Até pretendo fazer um pronlDlciamento sobre a permissivi
dade, pois uma coisa é permissão, outra é permissividade. O Con
gresso Nacional e o Executivo quando conceçiem, sã_o poderes 
concedentes, mas quando permitem que a lei seja afrontada, pas
sam a ser poderes permissivos. 

O SR. JUf AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, é sobre o 
Joelmir Beting. Acredito que tenhamos considerado importante 
sua vinda. Se ele quiser falar, terá muita coisa a acrescentar à CPI 
da Evasão Fiscal. 

Por isso, se a Comissão decidiu favoravelmente em relação 
!i Sl,l& vinda, precisamos utilizar os recursos da lei para que ele aqui 
compareça. Por mais importante e Conceituado que seja, deve aca
tar as determinações da lei, aqui comparecendo, inclusive abrindo 
mão de outros compromissos que, porventura, tenha. 

Segundo, com relação à concessão de rádio e TV, queria 
apenas que tomassem conhecimento do meu projetO neste sentido. 
Se votássemos o projeto que apiescfutei muita coisa seria eVitada, 
inclusive o absurdo da manipulação da opinião póblica no Brasil, 
como vem sendo feita. Para a aprovação desse projeto de minha 
autoria, será necessário enfrentar faças poderosas, e eu estarei di
pOsto, ·mas não Sé i se out.i'os: estarão. 

O SR. ESPERIDÃO AMIN - Manipulam tanto que até o 
PFL está se interessando pela candidatura do Senador Fernando 
Henrique Cardoso. · 

O SR. JUf AHY MAGALHÃES - É verru.de, es!ã<J queren
do fazer a segunda via, estávamos procura:D.do ser a te.rceira via e 
querem fazer de nós a segunda via. Não consegUiram fazer Maluf, 
nem Antônio Carlos, então querem fazer-nos de segunda viã. 

ó SR. ESPERIDÃo· AMIN ...: Sr. -Presidente, quero fazer 
minlÍa colocação e deixar minha solidariedade com relação ao que 
a Comissão decidir. Se tivesse que dar um palpite no começo, não 
obrigaria o Joelmir Beting a vir aqui, n:iãS-já que fOi estabelecida 
esta correspondênCia, não seria eu - nem me sentiria leal com o 
Presidente e com os companheiros da comissão - a negar solida
riedade no prosseguimento da ação. 

Por isso, deixou meu voto em consonância com o que disse 
o Senador Jutahy Magalhães. Foi dado o passo, agora não pode
mos voltar atrás. V. Ex atem carta branca para prosseguir. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Quero dar urna suges
tão à Comissão. Já tive oportunidade de participar de um almoço, 
que por sinal foi muito agradável, com o Joelmir. Se me for permi
tido, entro em contato com ele e digo-lhe que, baseado na lei, pre
tendemos convocá-lo caso não se dispuser a vir espontaneamente1 

acrescentando que não é um convite, mas uma convocação. Pre
tendo fazê-lo entender que trata-se de uma contribuição cívica ao 
País; pediria a ele enlã.o que marcasse a data. 

Agora, se ele se negar, dizendo que não pode vir, que não 
tem condição, colocaremos a lei em funcionamento. Faço a ele pri
meiro um convite, para que t:ambém ele não diga que-estamos sen
do truculentos ou agressivos. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, permita
me, mais uma fez, fazer uso da palavra? 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Pois nãe. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presi000:te,"desculpe
me, mas não sei o porquê de tanta deferência e parcimônia para 
com_ es~a pessoa. mesmo porque já. foram mandadas cópias das 
leis. que.obrigam_o seu comparecimento aqui nestá. CPL. . 

Então, penso que se deve convocá-lo. Mas é; claro. que, se 
V. Ex a prefere a delicadez. .. 

O SR. PRESIDENTE (Rooan Tito) - Estou submetendo 
essa questão à decisão do Plenário; o que o Plenário decidir é o 
que v~ cumprir. 

O SR. MElRA FILHO.- Sr .. Presidente, p;,!)s.O, que V. Ex• 
está. seguiildo c~ muita fidalgu~ ç ~om muita educação um ca
minho que o comentarista não c_onbece: o da educação CíVica. Pen
so ~e., ~o sentid? de buscar uma ~~onia, o seu ~~st.Ç é louvável 
e muito rmportante; eu atê aprovo a sua atitude, pms ela é digna ~ 
um Parlameotar digno. Mas será queeJe é tão digno quaoto v. Ex'? 

O SR. PRESIDENTE (Rooart Tito) - Temos que fazer a 
nossa parte, Senador. · 

. Concedo a palavra a nobre Senadora Marluce,Pintp. 

O SRA. MÀRLUCE PINro·..:sr. Presidente, nobres Cole
-gãS. Prilneiramente foi efebJado um convite, e ele se negou a S:ten
d.ê-Io. Se V. Exa quiser fazer uni iJ.bVó Convite- a- ele~ tudo bem. 
Agora, não poderemos nunca deixái de exigir a . preSença dele 
aqui, porque issO ifã COmproVar éonio as pessoãs, principalmente 
as que fàzem parte da imprensa, estão descoosideraudo o'Congresso. 

Não admito que uma pessoa do nível intelectual do Sr. Jóél' 
mir Beting desconheça essa lei. MaS às pessoas acb~ que, hoj~. o 
Congresso pode levar pancada e pOde ser desconsiderado._ O Sr. 
Joelmii Beting dá priOridade a um convite em que ele ê pago e, 
cOino"falou o nosso Senador Jutahy M!galhães, não" quer nem obe
decer à lei; ê inadimissível que ele desconheça que a lei o" obriga a 
vira esta ComisSão~ ·- · · ·- · ·--- -- · -

Realmeriie,-J)elo qué se acomPanha através dos jornaiS, -dos 
programas de televisão, ou se toma uma medida muito sêrla a eSse 
re_speito, ou vai-Se chegar a um ponto em que os Parlamentares 
nãopoc!erãomaiSiiemandarnarua.· · · ·_ · · · · ·- · - -

- · É incrivel O ·que escutamos em salãO de beleza, ou em casa, 
ou áté mesmo naS itias, "fazendo compras; hoje, s-omos comparados 
a vilões. Temos dê ver que, no mundo inteiro. exiStiu~ e não 'vâ.í 
deixar de existir uma certa corrupção em congressos. Isso existe 
em todas as facções, seja no Executivo, no Legislativo, na classe 
empresarial ou no meio mais pobre. Mas estão fazendo declara
ções generalizadàs~· querendo mesmo nos deprimir, penso muitos 
vão até pensar se Vale a pena disputa:r ulna vaga pat-a."Parlam.entar. 
Somos_ cobrados, muitas vezes, até da própria:" fânlília, e:D:iliõra 
esta, no caso especifico de cada um, não coloque dúvida quanto ao 
seu familiar. Mas a família põe dl:ívida quanto aos outros. 

Então, peuso que é uma falta de coosideração" muito grande 
ele não querer vir a: esta Comissão, pór mais ocupado que _ele seja. 
Ele tinha que elin:iinar qualquer compromisso remunerado e vir 
aqui para nos ateÍJ.der de qualquer nianeira. Somos autoridades e 
estamos precisando que ele preste alguns esclarecimeD.tos. Não po
demos, de mande;ira nenhuma- penso que esta atitude da parte de 
V. Exa é muito louvável-, entrar em contato com ele, ainda mais 
que já hoUve" encontros Pessoais afáveis. ---

Caso contrário, se ele não aceitar o seu segundo convite, ele 
deve ser trazidO a esta Casa. mesmo contra a sua vontade. Não se 
trata de forçar uma sibJação; mUitas VezeS, temos qu-e rioS i.riipof, 
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para mdstrar que, neste Congresso? há pessoas sérias, que traba
lham e que querem exatamente retirar. daqui de dentro, aqueles 
que não são sérios, a respeito dos quais e sobre cuja moral a opi
nião piblica possa ter qualquer dúvida. 

Sr. Presidente, essa é a minha opinião. 

O SR. PRESIDEN'IE (Rooan Tito)- Concedo a palavra ao 
Senador César Dias. 

O SR. CÉSAR DIAS - Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ gos: 
taria de saber se fol convocado também um outro c_om.entarista de 
uma outra emissora. Estive ausente por alguns- dias da nossa "Co
missão. 

O SR. PRESIDEN'IE (Ronan Tito)- Na pauta de convoca
çãO· eStá O Si. Alóysio Biondi, um articulista econômico da maior 
relevância, um homem muito qualificado. que escreve sempre so
bre questão fiSCal. 

Haveria o depoimento de um outro comentarista im~te 
da TV Bàndeirânte. Mas este se aprofunda muito. mais na questãç 
do mercado de capitais do que ná questão flScal. Falo daquele. x:a:
paz que faz comentários Da TV BarideiranteS à noite; é um rapaz-
jóVem ainda, de ascendência síri9-l:Íbanesa. - ~ -· · ___ · . · · · 

, . - ·.-
0 .SR. -.0 seu D.õme não seria Nassif? 

O SR. PRESIDEN'IE '(Rbna:n Tito) .::. Ex'atamente .. O seu 
nOme é Lufz Na'ssif. Ele se dedicâ muito ao rilerê:ac:Io de capitais: 
Não constnmo assistir muitO à televisão, mas·ntini:a o vi&cOJiíei:J.:: 
taildo sobre questões fiscais. · · 

O SR. ~ Talvez o jom$llsta Joelmir Beting esteja peDsanciO 
que esta Comissão irã fàzer uma. inVestigaÇãO ·sobre a sua vida e 
scl?re as declar~ões que estão eln sua posse. 

Sugirç>_que, ne_Sse ~~IijQ çl.i~~ seja c~v~p uril outro _co
mentarista e que seja feita u~.ses.s~o mais lpg.ga.., o que de~bi-. 
ria de vir aqui. Quando V.-Ex• for entrar çm.4ontato çp~ çl_~~ 
poderia ser dito isso a ele. -- -

O SR. PRESIDEN'IE (Ronau Tito) - Neste momento, te
mos que discutir sobre a questãO da lei. Na vet-dá.~. jli faz mais de 
seis meses que foi feita a sugestão de convocá-lo; essa sugestã9 é 
antiga. 

Fiz muitas tentativas por telefone, conVersai:ldo com a espo
sa dele. No fmal do ano, foi dito que ele estava muito comprometi
do. Não quis prejudicá-lo. Não quis prejudicar o sen faturamento, 
porque, hoje ele ê o ccnferencista mais bem pago do Brasil; ele 
chega a cobrar lO mil dólares por um simpósio. 

O SR- Qti:em sabe--se oferecermos a ele 10 mil dólares, ele 
não vem aqui? - ~---

0. SR. PRESIDEN'IE (Ronan Tito) - Acootece que não ê 
previsto no nosso Regimento dar cachê. . 

O SR -Talvez, tenha ocorrido isso. O Senado não ofereceu 
cachê, e, por isso, ele não vem aqui. isso é feito numa casa absolu
tamente venal, que ê a Rede Globo de Televisão. 

O SR. PRESIDEN'IE (Ronan Tito) - Nós todos batemos 
palmas. Aquela. sim, é umi CaSa Corrupta, não é? Tenho dito isso 
da lribuna do Plenário do Senado. 

Gostaria de ouvir o Senador João Calmon,_ que foi, na épo
ca, quem sugeriu o nome do Sr. Joelmir Beting -~-do Sr. Aloysio 
Biondi. Primeiramente, eu gostãria de ouvir o depoimento do Sr. 
Joelmir Beting, para. depois, ouvir o sr. Aloysio àiondi. Mas essa 
decisão cabe a V. Ex&s~ eu apenas a cum.prireí. · · · · 

O SR. JOÃO CALMON- Sr. Presidente, creio que o jorna
lista Joelmir Beting ainda não compareceu a esta CP!_ por culpa 

exclusiva de desinformaÇão sobre o que representa uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito e sobre os seus poderes. 

Há muitos anos, na década de 60, a Câmara dos Deputados 
decidiu aprovar um pedido de instalação de uma Comissão Parla~ 
montar de Inquérito, de autoria do Deputado Eurico Oliveira, do 
PTB. Esse parlamentar mantinha um programa na Rádio" Nacional, 
sobre temas religioSos: Estava no auge uma campanha, uma cruza
da liderada pelo então Governador do Estado da Guanabara, Car
los La-cerda. Foi solicitado a mim o apoio a esse requetirnento e 
eu, por uma questão de ética, me recusei a dar a minha aSsinatura, 
porque, a esta altura. eu já não manlli:ilia relações de amizade com 
<>Sr. Roberto Marinboc 

Foi ·aprovada a CPI e, em seguida, a relação das pessoas que 
deveriam ser convocadas a depor, e uma dessas pessoas era o Dr. 
Roberto Marinho. Também, na mesma oportunidade, foi convoca
do o Sr. Joseph Wallack (?), que era, na estrutura da TV Globo~ 
niquele tempo não se chamava Rede Globo -, o representante do 
grupo norte-americano Time-Life, que havia celebrado um acordo 
com o Sr. Roberto Marinho para instalação de emissora de televi
são no Brasil O Sr. Roberto Marinho tinha ·como advogado um 
dos mais notáveis profissiaoais deste País, Dr. José Nabuco. Ao se 
aprovar a relaçio·dos depoentes, não houve, nem da parte do Sr. 
Roberto Marinho, que é o princiPal acionista, esmagadoramente 
majoritário, da Organização Globo, nem de parte do Sr. Joseph 
Wallack (?), a menor· reslrição. Eles foram informados, com a 
maior clãfeza.. pelos seus advogados-, de -que s_eria impoSsível dei
xar de aceitar aquela convocação, porque, de acordo com a lei - e 
issO jã foi salientado nesta reunião -, quando o depoente tenta re
cusar-se a comparecer, ele é obrigado a vir- para usar a expressão 
jmidica- "debaixo de vara11

• 

-Conheço o jornalista Joelmir Beting, que é um profissional 
do i:nals 8.J.to illvêf, ·e c~iO que. a. ~tít,;I<Je dele se deve exclusiva
mente à desinformação. O acionista eSmagadÕramente majoritário 
da Rede Globo aceitou a convocação para depor na CPI Sobre os 
acordos Time-Liferrv Globo. O Sr. Joseph Wallack(?), cidadão 
ameriCSrio, também aceitoU a co:ilvócãção, compareceu à. reunião 
da- CPL prestou o seu depoimento- a respondeu a todas as indaga
ções formuladas pelos parlamentares. Da mesma fornla. procedeu o 
Sr. Roberto Marinho, que não se esquivou de qualquer pedido de 
esclarecimento. 

Inclusive, existe essa informação adicional, da qu-al talvez 
os _Parlamentares presentes nem tivessem conhecimento. Joelmir 
Beting ê um profissional do mais alto nlvel, sob o ponto de vista 
téç_nico ":":" eu diria também moral e ético. Creio q~e é um problema 
de desinformação. 

-- -- E vou completar essa informação narrando um episódio que 
ocorreu comigo, envolvendo o jornalista Joelmir Beting. Quando 
foi aprovada a vinculação de um percentual mínimo da Ieceita de 
im:fX'stos para manutenção e desenvolvimento do ensino - que é, 
como todos sabem, de iniciativa ininha -.eu me vi obrigado a en~ 
frentar a má-vontade do então tecnocrata que exercia as funções de 
Ministro do Planejamento, o atual Deputado Delfim Netto. Como 
um dos seus antecessores, o Ministro Delfim Netto tinha os mes
mos preconceitos contra a vinculação. Também o atual Deputado 
Roberto Campos, quando era Ministro do Planejamento do Presi
dente Humberto de Alencar Castello Branco, coovenceu o Chefe 
da Nação de que deveria eliminar dois percentuais sobre a receita 
de impostos que constavam da Constituição de 1946. Um, de 10% 
sobre a receita de impostos federais, para o ensino superior, e ou
tro, de 3% sobre a receita de impostos federais, para combate à 
seca no Nordeste. Houve uma iníciativa do Parlamentar Manuel 
Novaes posterior a esse fato a que estou aludindo; os 3% foram 
anteriores. e depois o Deputado Manuel Novaes aproveitou o pre-
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cedente aberto para combater a. seca no Nordeste e ccoseguiu a 
aprovação de um percenb.lal de 1% para o vale do Sio Francisco. 

O Ministro Delfun Netto, fiel aos seus princ!pios, um eco
nomista notável- apenas não gosta de proferir discurso do plená
rio da Câmara -, concedeu entrevista a um matutino desta Capital, 
o Jornal de Brasília, que coosiderei profundemente ofensiva, não 
a mim, mas ao Congresso Naciooal. S. Ex' afirmou que o Con
gresso Nacional, ao aprovar aquela vinculação, havia esclerosado 
o Orçamento. E como essa declaração foi feita também no progra
majornallstico de Joelmir Beting, na Rede Bandeirante de Rádio, 
esse profissional do mais alto nível na área da Economia tomou a 
iniciativa de entrar em coo.tii.to com um fllho meu, em São Paulo, 
para solicitar que eu comparecesse ao seu programa no dia seguin
te, ou em outro dia da minha preferência, para exercer o direito de 
defesa, que é sagrado. Aceitei o coovite do jornalista Joelm.ir Be
ting. O programa começava às 7h, mas lá estava pontualmente e 
dei ao Sr. Delf"lDl Netto a resposta que ele merecia receber. E coo.
fesso- esta é uma conflSsão gravada, então, é um póuco_precária
que, na defesa da minha tes~ em favor da educação, me de~ei ~
minar pelo excesso de emoção e respoo.di de uma mmeira dema
siadamente violenta ao comentário do então Ministro Delfim 
Netto. Iniciei a minha resposta serenamente, como é do meu feitio, 
mas, em certo momento, ~ me excedi. Declarei que eu era um ho-
mem tranqüilo, um homem calmo; um homem moderado, que ra
ramente me exaltava, mas, embora eu não desejasse mal a 
ninguêm, eu temia, e temia sinceramente, que o Ministro Delftm 
Netto, se ccntinuasse a defender teses tão impatrióticas, poderia ter 
o mesmo fim que os seus antepassados italianos deram a Benito_ 
Mussolini, que havia sido fuzilado e depois pendurado de cabeça 
para baixo como um porco. 

Faço esta coofissão de culpa, eu diria de arrependimento: 
excedi-me, nias também a ofeJlSa feita _nlo a_mim. mas A institui
ção a que eu pertencia naquela época e que ainda pertenço, real
mente merecia um revi de, embora o revide tivesse sido realmente 
violento. 

Cito este episódio para mostrar a correção do jomalistâ 
Joelmir Beting, que garantiu a alguêm que havia sido ofendido 
através do seu programa o direito de defensa. 

O SR. PRESIDEN1E (Ronan Tito)- Senador, sem V. Ex' 
requerer, ele ofereceu. 

O SR. JOÃO CALMON- Ele tomou a iniciativa. 

O SR. PRESIDENfE (Rooan Tito) - Isso é muito impor-
tante. 

O SR. JOÃO CALMON- Ele tOmou a iniciativa .. 

Estou certo de que informado o jomalista Joelmir Beting 
que mesmo o dooo da Rede Globo de Televisão, depois de ouvir 
os seus advogados, inclusive uma estrela de primeira grandeza das 
letras juridicas deste País, Dr. Nabuco, compareceu A CPI. Não há, 
portanto, nenhuma justificativa, a não ser o problema de falta de 
infonnação para essa atitude do Jomalista Joelmir Beting. Estou 
coovencido de que, informado de que até o todo-poderoso proprie
tário da Rede Globo de Televisão, do Sistema Globo de jornal, .de 
revista, comparecerá aqui e dará as informações que forem solici
tadas por esta CPL 

Presto esta homenagem ao jomalista Joelmir Beting, porque 
tem um precedente muito animador. 

O SR. - V. Ex' me permite um aparte, Senador João Cal
mon? 

O SR. JOÃO CALMON- Pois não. 

O SR. -Talvez eu não teDha entendido bem, eminente Pre
sidente. mas me parece que já foi enviado para o jornalista Joel:mir 
Beting a lei que o obriga a comparecer a uma convocaçãO. 

Eu gostaria só que ficasse patenteado isso. 

O SR. JOÃÓ CALMON - Além da lei, estou fomecendo 
uma informação adiciooal importante: ele pertence a uma podero
sa organização de comunicação social que abrange jornais, revis
tas, rádio e televisão, e até o acionista controlador, que tem um 
alllssimo percentual das ações do Sistema Globo de Rádio e Tele
visão, depois de coosnltar o seu advogado, compareceu, prestou 
todas as informações, respondeu a todas as indagações, inclusiVe 
formuladas por mim, 

A SRA. MARLUCE PINIO '-V. Ex' me caicede um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com o maior prazer. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Meu nobre colega, hoje, a 
conclusão a que chegamos, depois até do seu depoimento, é que 
naquela época o_Coo.gresso era tão respeitado, e o Ministro Delfim 
Netto ter falado o que falou, imediatamente V. Exa foi convocado. 
o que não aConteceu_ hoje. Hoje,_iá está se tonJJmdo uma rotina.' 
Então, admito que até a coooepção do jornalista Joelmir Beting já 
não é o daquela época.,. porque, mesmo V. Ex a achando que ele não 
está. bem informado, a lei foi encaminhada para ele, ele é uma pes
soa muito esclarecida, ele não ignora- admito- essa responsabili
dade que tem ~ ~~4er a essa _convocação, a esse convite. À.grira, 
simplesmente é porque está se tomando algo generalizado. O Con
gresso já não está. mais ~do ·respeitado. E é poi isso que, mais do 
que nunca, não poderenios abrir mão da sua vinda aqui para fazer 
respeitar não s6 a lei como ele chegar à conclusão de que realmen
te merecemos consideração. porque ele mandãr esSe expediente-, 
quer dizer, porque ele tem uma agenda cheia, não pode se dar ao 
luxo de dispensar um de seus coinpl'omissos para atender a uma 
convoCação do COngresso. É essa a línha opinião. 

O SR. JOÃO CALMON ..: Coosidero a intervenção de V. 
Exa muito lúcida, mas eu gostaria de acrescentar um detalhe muito 
importante: estou certo de que ele ignora que, no cilso de não cum
primento de uma intimação feita-pela Comissão Parlamentar de In
quérito, ele será obrigado a comparecer debaixo de vara. que ê a 
expresão juridica. 

Estou absolutamente certo de que não será riecessário que 
ele compareça-aqui debaixo-de vara. fuformado sobre esses.deta
lhes, acredito que ele vai comparecer, como o todo-poderoso acio
nista majoritmo da Rede Globo de Rádio e Televisão, jornais e de 
revistas compareceu. Mesmo com esse desgaste que se agravou 
nos últimos tempos, a credito - e falo com autoridade, não tenho 
relações pessoais com o Sr. Roberto Marinho - que o joma1ista 
Joelmir Beting irá comparecer e dará as informações que lhes fo-
rem solicitadas. , 

Esta ê a minha coovicção 
Da mesma maneira, creio que o jornalista Aloysio Biondi, o 

outro depoente, virá a esta Comissão e prestará o seu depoiniento. 
Esta a minha coo.vicção. com um detalhe adicional que aumenta 
até esta minha convicção: não fui signatário do pedido de Comis
são Parlamentar de Inquérito sobre os acordos Time Life e TV 
Globo, porque julguei que eu não teria isenção para tomar uma ini
ciativa desse tipo; E, depois, um Parlamentar amazônida, como V. 
Ex', Senador, que, desgraçademente para todos nós, se suicidon, 
Fábio Lucena. conseguiu uma proeza que parecia absolutamente 
inimaginável, ele solicitou uma Comissão Parlamentar de Inquéri
to s.obre a Rede Globo de Televisão, pediu a minha assinatura, no
vamente eu me recusei a assinar, porque se tratava de um inimigo 
pessoal meu; não assinei esse pedido, mas a Comissão se instalou.-
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Então, veja a força do Congresso Nacicnal que tomoo pos
sível não apenas a CPI na Câmara, mas depois uma CPI aqui no 
Senado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex" me permita uma 
informação: a CPI foi instalada, mas não deu em nada. Não deu 
em nada porque nem os depoimentos foram válidos. No fmal das 
coutas, a CPI chegou a uma conclusão para dizer nada consta, 
nada temos a apresentar. Foi um fracasso total. 

O SR. JOÃÓ. CALMóN - Só para prestar um esclareci
mento ao nobre Senador Jutahy Magalhães: o fato Coqc_reto é que, 
ao contrário do que aconteceu em várias tentativaS anteriores, essa 
iniciativa do Senador amazonense foi aprovada- t.ambêm seril a -mi-
nha assinatura, conforme já destaquei. · · 

Obviamente, é coobecida uma frase de um famoso filósofo 
inglês, que afmnou que a televisão é a mais poderosa arma da. ci
vilização contemporânea. Por iSSO mesmâ, não foram Convocados 
cieladãos que pudessem prestar uma contdbuição--:relevãnte ·a esta 
CPI. O único que poderia prestar um depoimento S.ria o Senado 
que, neste momento, abusa da paciência dos seus colegas. 

Se dependesse de mim, eu não lerià sido incluído entre os 
depoentes. Obviamente, o nosso saudoso colega Pompeu de Souza 
se encontrou comigo no túnel do tempo; colocou a mão no meu 
ombro e disse: Senador, vamos à sala onde se realiza a reuniãO -da 
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Rede Globo de Televi
são: Eu lhe expliquei que eticamente me Seiit1i1ü;ipb:ssibilitado de 
estar participando dessa CP!. Ele alegou que eu iria apenas como 
ouvinte, e, diante desse convite insiStente, aceitei, compareci. 

Lá na hora, fui convocado a prestar um depõimento Ctti"um 
outro dia Expliquei, pressionado por essa ética que, sob certos as
pectos, não é colocada no Brasil em um alto nível de prioridade, 
mas o Presidente dessa CPI ""':'já não lembro quem era--insistiu ein 
me arrolar como depoente. E apenas pedi que fosSe o último de
poente. 

O nobre Senador Jutahy Magalhães foi metnbro dessa CP!? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não, não fui membro, 

porque não -me indicaram. Mas coosegui com que houvesse um 
entendimento para a indicação· do Senador Fábio Li~riâ. . _ 

Antes, conversei com ele e perguntei-lhe se estava disposto 
a enfrentar as dificuldades que aparceriam no decorrer dos traba
lhos da CPL E, com aquele seu espirito, de que nOs lembramos, ele 
disse: pode deixar comigo; vou em frente, e ningUém me tira do 
caminho. Infelizmente, ele próprio se retirou. · · 

A sua substituição foi por um Senador competente, que me
rece todo o_respeito. Mas, infelizmente, depois veio o Wilson Mar
tins. Com toda a sua preocupação e com todas as_ dificuldades, não 
conseguiram fazer a coiiVocação das pessoas que poderiam trazer 
as informações devidas. Não conseguiram o númerO, pxque a CPI 
era dirigida pelo PFL na época. Em o Gadelha que estava ii. frente 
disso. ~~"" .. 

Então, não coiiSCguiram trazer as pessoas que poderiam dar 
as informações; e a CPI extinguiu-se com o decotrer do tempo. 
Não conseguiram nem fazer uma nova coo.vocação·ou prorrogar os 
trabalhos. . 

Veja V. Ex• a dificuldade de se chegar ao fmal. 

O SR. JOÃO CALMON -Antes, havia sido convocado o 
Secretário-Geral do Ministério das Comunicações. Convocaram 
também um homem da área de comunicação social: o educador 
Arnaldo Niskier. Não a<;eitei ser o primeiro- depoente; cõmo não 
poderia negar, fui convocado e colocado c-omo último depoente. E 
antes da data do meu depoimento, que seria: forçado a prestar, para 
cumprir o que -determina o Regimento, foram encerrados os traba
lhosda CP!. 

Isso é apenaS para prestar ti.nl esclarecimento que me parece 
importante, e com tim detalhe adicional, com o qual encerro esta 
minba intervenção: 

Foram pedidas várias Comissões Parlamentares de Inquéti- . 
to na Cámara sobre a Rede Globo de Televisão e sobre a Fundação 
Roberto Marinho. Foram obtidas as assinaturas exigidas pelo Re
gimento da Casa. Posteriormente, depois de aprovadas, com o nú
mero suficiente de assinaturas, surgiu uma pressão irresistivel dos 
setores interessados na não-realização dessas CP!; os Parlamenta
res iiSCarãm os seuS nomes e aS Comissões Parlamentares de In-
_quéritO não se_ instalaram. · 

É eSte O esclarecimento que me sinto no dever de prestar, ao 
mesmo tempo em que reitero a minha convicção de que, devida
mente esclarecido, o jornalista Joelmir Beting comparecerá a es\jt 
CPí, como o acionista majoritário da Rede Globo de Televisão, de 
todo o Sistema Globo de Comunicação, compareceu a um.a CPI na 
01mara dos Deputados .. 

O SR. PRESIDENIE (Ronan Tito) - Senador João Cal
moo, penso que a maioria tende para esse tipo de contato, para o 
es:elarecimento junto ao jornalista Joelmir Beting; mas remanesce 
uma pergunta, e gostaria de chamar a atenção do Plenário a respei
to, fazendo-o com a maior insiStência, dados os antecedentes que 
jã citei e não vou _repêtir. V ou ler o tópico sobre a questão: 

No caso de não-comparecimento de lestemunlia sem IDotivo justific-adO, a Sua: -intimação será solicitada 
ao juiz _criminal da localidade em que resida ou se en
cootre, na fc.-am do art. 218 do Código de Processo Pe

·nal. 

O art. 218 diz o seguinte: 

Se, regularmente intimada, a testemunha deixar 
de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá re
quisitar ii. autoridade policial a sua apresentação ou de
t,eroUnar -~ja C91Jduzida_ por_ ofiçial ~ jus~ça, que 
póderã solicitar auxilio da força pt!blica. 

Tam.bém tenho certeza de que, sendo esclarecido, ele com
parecerá; mas, caso não compareça, dizendo 11não, não posso, não 
vou, meus compromissos são mais importantes do que isso, não 
vou poder ir11

, gostaria de saber o que farei, porque não posso, sem 
autorização da maioria da CPL tomar a atitude que penso deva ser 
tomada, que é cumprir a lei! 

O SR. JOÃO CALMON - Se V. Ex" transnntiú ele, ofi
cialmente, reproduzindo, inclusive, o texto da lei, não há a menor 
dúvida de que ele comparecerá. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO~ Sr."Presidente, também 
tenho a inteira convicção de que o jornalista Joelmir Beting haverá 
de comparecer. 

COD.Cótdo com V. Ex•, que está dispensando a ele essa defe
rência toda especial. Mas gostaria, tambêm, já que estamos gastan
do bastapte tempo nesse assunto, de chamar a a~nção para a 
justificativa. 

Temos aqui o ofício; milica vi eSSe termo, ''impedem-se de 
comparecer à sessão da CPI'', Não sei se está correto; parece-me 
que eStá errado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sobre isso, tive uma dis
cussão outro dia, porque essa expressão, 11impedem-se11

, a qual es
tranhei, estava 'llUDl documento que eu deveria assinar. Mas ela 
está no vernáculo. 

O SR. PRESIDENIE (Ronan Tito)- É forma indireta, está 
correta, consta do vernáculo. Também estranhei, tanto que, na 
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hora em que li, fiz uma observação. Mas agora estou observando: 
o que impede? Os compromissos que ele assumiu. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Mas observe V. Ex~ 
''Não desfruto, por ora, de coodições técnicas .. : "Se Joelmir Beting 
não desfrutar de condições técnicas para prestar-esClarecimento a 
uma CPI que trata de assunto da sua especialidade e, nem física, 
pois trata-se de um homem dos mais forte, mais robusto da televi
são brasileira. Parece que temos que olhar que, de uma certa for~ 
ma, o Congresso Nacional está sendo desconsiderado_ ou, pelo 
menos, a CPI está sendo desc.onsiderada. 

Concordo com tudo_ o que o Senador João Calmon disse, 
pois se trata de um homem da mais alta respeitabilidade, pois to
dos o admiramos. V. Ex• já te~ autorização desta Comissão para 
tomar as providências cabíveis no caSo. ~do decidimos, pela 
unanimidade dos membros, a convocação dele, entendo que deve 
ser aplicade a lei. Estamos pois delegando a V. Ex' todos os pode-
res para tomar a decisão que achar conveniente. . . -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, pela or-
dem. ~~~ 

O SR. PRESIDENfE (Ronan Tito) - Pois não, nobre Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ãcredito que, conver
sando com V. Ex• ele perceba que será convocando de qualquer 
maneira. Se não vier, a lei tem que ser cumprida por mais desagra-
dável que seja. - _ 

Não me lembro de nenhum caso nos~_que chegasse a tan
to, em que houvesse necessidade de se chegar a tal ponto. Não me 
lembro de nenhum caso, embora há aproximadamente vinte anos 
esteja eu neste Congresso . 

. O jornalista Joe!Jn!r Beting Beili)g ê, <JU•m diz~ e repete, a 
cada mstante, nos seus artJ.gos, as preocupações com a democracia, 
com o f0$1ecimento das instituições, dos partidOSpõlíticoS, e tem 
que dar o exemplo. 

SOU um leitor constante dele, tenho inclusive um arquivo 
com muitos artigos eScritOs por ele, e se qualquer pessoa precisar 
saber o que foi que ele escreveu em tal dia, é- só procurar em mi
nha pasta que tenho. Tenho todos os seus artigos e, em vários dis
cursos, referi-me a ele- ultimamente nem tanto- mas, há alguns 
anos passados, eu o citava constantemente em meus pronuncia
mentos sobre a questão eConómica. 

Hoje â noite vou à Bahia e, de lá, vou para o exterior, vol
tando a Brasília somente no dia 4 de abril. Sei que existe a -posSibi
lidade do Presidente da FEBRABAN e, talvez, do jornalista 
J oelmir Beting a esta cOmissão: Por isso;-prepareru-ma série de in
dagações, através de consultas e pedidos feitos à Assessoria da 
Comissão, a amigos meus que- atUil.ln:íente TWUt ·parte do Poder 
Executivo e têm uma outra visão âeSsã. qUeslão âa evasão fiscal e 
também através de busca aos artigos do jornalista Joelmir Beting, 
de acordo com declarações e afirmações dele, para-faZer certas in
dagações na sua presença e também de outras razões que me leva-
ram a fazer algumas indagações. - --

0 SR. PRESIDENfE (Ronan Tito)- Agradeço a V. Ex' É 
c~aro que determinarei na hora alguém que faça essas perguntas, 
dizendo que são da lavra de V. Ex• 

~o entanto, ainda nos resta a possibilidade de c~patibili
zar a vmda dele com o retorno de V. Ex•, porque se nos vai fiCar a 
oportunidade de dialogar com ele para criar um dia para que ele 
venha aqui, a não ser "sob vara", como disse o Senador João Cal
mon, pode ser ... 

O SR. JOÃO CALMON (fora do microfone)- É uma ex
pressão legal. 

O SR. PRESIDENfE (Ronan Tito)- Sei, mais essa ê a ex
pressão da lei: "sob vara". Atualmente. já poderíamos modirtcar 
para "sob o cacete". 

EstOu autorizado, vou tentar entrar em contato com ele ain
da hoje. Se não conseguir, vou colocar amigos comuns para dizer 
a ele como é importante. 

Gostaria de dizer a V. Ex's que, autorizado, não terei o mi
nimo constrangimento para tomar todas as medidas necessárias e. 
não é contra o Joelmir Beting, por quem tenho a maior simpatia, 
mas contra qualquer pessoa, pois a lei não pode ser afrontada. 

Devo dizer ainda hoje um proo.unciamento no Congresso 
Nacional sobre a questão das afrontas que a imprensa Vem fazendo 
ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo, à sociedade brasilei
ra; e nós, como autoridades concedentes, acabamos nos tomando 
autoridades complacentes, coniventes, acumpliciadoras. Estamos 
vendo o que a imprensa faz com o Brasil e estamos de braços cru
zados. 

O S~ José Fogaça vez aprovar no Congresso Nacional 
uma lei, que está 1á na Câmara dos Deputados dormitando, e a exi
gência de boa técnica daqueles que não querem lei sobre a i.J;npren
sa, é colocar uma coisa muito ma1s forte. pois não se aprova e 
f1eamos sem lei: é a vacatio legis. 

--~ Estamos sob o império da imprensa, pois efaestá governan
do o Brasil e, nós ... 

O SR. MEIRA FILHO-Sr. Presidente, vou confessar algo 
do meu íntimo: não virei à apresentação dess_e moço no Congresso 
Nacional com muito agrado. Estou falando com toda a sincerida
de. 

· Entendo que isso é uin desafio ao Parlamento brasileiro. 
~~-~~j~-~ ~_gem dele com muito agrado e virei assisti-lo com 
um certo asco.· -· 

.. ~ ~ . O SR. PREsiDENfE (R~.;,_ Tito):_~ vamos p;,rucipar, 
Senador. -

Pergunto aos Srs. Senadores se têm mais alguma coisa a co
locar. 

~· O oflci9 'do. Senador Jutaliy Magalhães foi aprovado. V a-
mos já assiJJ.A~lo. Há a questão do Joelmir Beting,_ com o qual vou 
tentar entrar em entendimento._ Tenho certeza de que ele virá, sem 
dúvida nenhllnl:~ espontaneamente. _ 

O SR. IUT AHY MAGALHÃES - Sobre o oficio, gostaria 
de informar a V. Ex• e aos Colegas que recebi uma série de infor
mações, uma delas ê de que o SERPRO pode responder exatamen
te ao que ai está. Todos os dados estão lá. 

O SR. PRESIDENfE (Ronan Tito) - Acho que são dados 
da maior importância. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Os dados estão lá e po
dem ser respondidos. 

Tenho a resposta a um requerimento que fiz ao Ministério 
da Fazenda a respeito de quais as empresas que fizeram importa
ção de mercadorias, levando em consideração o fato de serem ins
critas no Conselho de Assistência Social e ServiçoS Sociais -
INSS. V. Ex• sabe, como todos aqui também. que todas essas em
presas podem importar-se com a isenção de impostos. ComO sei 
~e várias empresas importaram, coni isenção- de impOstOs, deter
miilados produtos que nada têm a ver com a assistência social, 
como uisque e carros, flz uma solicitação, para mostrar o que re
presentava de evasão fiscal essa liberalidade que havia com deter
minadas empresas. E recebi a resposta de que o sigilo fiScal não 
permitia que me informassem. 

Estou levantando a questão na área jurídica do Senado, por
que já temos uma decisão no caso daquele pedido de informações 
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do então senador Jamil Haddad l Ministra Zélia Cardoso, num pa
teeer 4a minha lavra, mas com a assistência de importantes juristas 
desta Casa, determinamos que eles seriam obrigados a dar a infor~ 
mação, remeti~ evidentemente, com o carimbo de cooítdencial. 

Temos a responsabilidade de não diwlgar as informações. 
Eu mesmo já recebi vários documentos daquela questão Brasil-Ira
que. Há vários documentos que estão no cofre do Senado há anos 
e nunca foram divulgados; também recebi a relação dos SOO maio
res devedores do INSS, que nunca foi diwJgada. 

É verdade que, ls vezes, alguns colegas lerão facilidade em 
diwlgar essas coisas, mas a nossa obrigação é manter o sigilo, e 
ninguém pode se negar a dar informações, baseado nesse sigilo. 
Eles são obrigados a fomecê-las, principalmente quando for para a 
CPL 

Essas informações estão todas no SERPRO; porém, não te
nho coo.dições de dizer quem me forneceu essas informações. 

O SR. PRESIDENIE (Ronan Tito) - Mas vamos requerê· 
las. 

O SR. RELATOR (Jutal!y Magalhães)- Estou lhe avisando 
sobre isso apenas porque, na certa, eles irão dizer que nãO ~em 
ou não têm condições de fornecê-las. Mas eles têm condições! 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Presidente, Senador Ro
nan Tito, permite-me uma intervenção? 

O SR. RONANTifO- Pois não, Senador João Calmon. 

o SR. JOÃO CALMoN - PenitenCiO:. me de não ter Jeito 
esta observação antes. 

Nesse entendimento ou nesse contato com o jornalista Joel
mir Beting, oficialmente ou extra-oficialmente, aind:a não fc;>i cita
do um detalhe que hoje me parece ainda mais relevante-do que no 
passado próximo: o nome do autor dessa iniciativa, que foi o então 
Senador Fernando Henrique Cardoso, hoje titular da Pasta da Fa
zenda e candidato notório à Presidéncia da República. 

Esse detalhe tem de ser explicado até extra-oficialmente, 
ele, obviamente, ignom isso, porque pessoas não bem informaâas 
podem pensar que esta CP! resultou de uma tentativa de represália 
ou vingança de algum inimigo dessas pessoas que estariam envol
vidas em qualquer problema de sonegação fiScal. O detalhe do au-
tor" da iniciativa me parece imperante. -

O SR. PRESIDENIE (Ronan Tito)- Transmitirei também 
essa informação ao Joelmir Beting, caso ele me atenda por telefo-
ne. 

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião às Jlhl9min.) 

24• REUNIÃO REALIZADA EM 07 DE ABifiL DE 1994 

Às dez horas e trinta minutos do dia sete do mês de abril do 
ano de mil novecentos e noventa e quatro, na sala número dois da 
Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Se:obores Parlamentares 
Ronan Tito, Presidente, Jutal!y Magalhães, Relator, Jonas Pinhei
ro, João França, Gilberto Miranda, Roberto Campos,~ Dirceu Car
neiio, José Richa, Hélio Duque, Eduardo Suplicy, Luis Roberto 
Ponte. Reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 
''INVESTIGAR A SITUAÇÃO ATUAL DA EVASÃO FISCAL 
NO PAÍS". O senhor Presidente, Senador Ronan Tito, declara 
abertos os trabalhos da Comissão para ouvir o aepolmentõ do 
Dontor Joelmir Beting, Editor de Economia da Rede Globo de Te
levisão. Logo após, a Presidência convida o depoente para sentar
se à mesa, solicita que proceda o juramento e concede-lhe a 
palavra para fazer sua exposiçãq. A seguir, usaril da palavra para 
interpelar o depoente os Senhores Senadores Jutal!y Maga!bães, 
Gilberto Miranda, Roberto Campos, Meira Filho,~João Calmon e 

Eduardo Suplicy. Nada mais havendo a tratar a Presidência agra· 
dece a presença de todos., encerra os trabalhos, e, para constar, eu, 
Marta ij:ele~a Pinto Ferreira Parente, Secretária da Comissão, la
vrei a presente Ata que, lida e aprovada iiá à publicação com o 
apanhamento taquigráfico que faz parte integrante desta ata. 

ANEXO À ATA DA 24• REUNIÃO PARA OUVIR 
O DEPOIMENTO DO DOUTOR JOELMlR BEITNG, 
EDITOR DE ECONOMIA DA REDE GLOBO DE TE· 
LEVISÃO, DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE lN· 
QUÉRTTO, DESI1NADA A INVESI1GAR A SITUAÇÃO 
AWAL DA EVASÃO FISCAL NO PAiS, REAKUZADA 
EM 7-4-94 NA SALA 2, ALA SENADOR NlW COE· 
LHO, ANEXO ll, QUE SE PUBUCA COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CO· 
MISSÃO. 

Presidente: Senador Ronan Tito 
Vice-Presidente: Senador Meira Filho 
Relator: Senador Jutahy Magalhães 

O SR. PRESIDENIE (Rcnan Tito) - Senhores, vamos dar 
inicio a mais~unia reulüãó da CPlda Evasão Fiscal, hoje enriqueci
da com a presença do jornalista sociólogo Joelmir Beting. 

Por uma falha do nosso gabinete não lhe foi solicitado o mi
nicurrlculo. e eu peço, embora inteiramente dispensá.vel - todo o 
Brasil conbeoe por demais Joelmir Beting -que faça uma breve 
apresentação. Aliás, antes disso, Dr. Joelmir Beting, peço a V. s• e 
a todos os presentes que fiquem de pé para a prestação do compro
misso de depoente do CP!. 

Com a palavra o depoente. 

õSR.JõELMIRBETJNG'--
Juro dizer a verdade, somente a verdade do que sei e do que 

me será perguntado. 

O SR. PRESIDENIE (Ronan Tito)- Podemos sentar. 
· Com a palavra o depoente, para uma breve apresentação e, 

em seguida, pelo tempo que julgar necessário. 
O Vice-Presidente da CPI acaba de chegar de maneira que 

podemos começar. 

O SR. JOELMIR BETING- Bem, Senadores, estou aqui na 
condição de repórter da economia especialista em coisa nenhuma. 

É uma coo.dição que me Coloca até mais na posição de cida
dão e contribuinte do que propriamente de um depoente tecnica
mente gabaritado, até porque estou chegando aqui para chover no 
mOlhado. A CPI já está com o relatório parcial e, apenas a leitura 
que me foi passada agora, no seu índice básico, já me informa que. 
realmente, o asstmto está praticamente esgotado. Talvez com mais 
três ou qualro depoimentos poderá ser fechado o Relatório fmal. 

Eu, como jomalista, traba!bando portanto com informação 
no dia-a-dia, gostaria de passar aqui algumas dicas- para não di
zer alguJ;J;1.8S pistas- que poderiam eventualmente enriquecer o Re
latório parcial ou o fmal. 

Evidentemente, tenho alguma posição pessoal, alguma opi
nião pessoal a respeito dos assuntos já aqui exaustivamente tratados. 

Corileçaria falando -de uma discussão que está nos lares e 
nos bares do Brasil de hoje, que é a questão fiscal. Como cidadão 
e não ·como jornalista, eu me sinto muito feliz de estar participan
do de um momento_ histórico da vida nacional que eu chamaria de 
o despertar do contnbuÚlte. Nunca se discutiu tanto no Brasil Or
çamento nacional, ajuste flscal e reforma tribUtária, algo muito 
maior do que pacote fiscal de frm de ano, do que de uns dois ou 
três anos para cá. Par conta, quem sabe, alé do próprio sufoco da 
crise do tipo rosca sem fim, o brasileiro está se descobrindo contri-
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buinte dentro do cidadão, contribuinte dentro do eleitor e dentro, 
sobretudo, do consumidor. 

E aqui toca~se num ponto base da questão Hscal no Brasil. 
A maioria da população ainda não se deu conta de que é contri
buinte quando simplesmente consome produtos ou serviços. A 
maioria pensa que contribuinte é aquele que ganha muito, que ga
nhando muito tem a obrigação e deve pagar mesmo. 

Acontece que se se colocar para um favelado desempregado 
a idéia de que ele, para beber cerveja, está mandando para _o Go
vemo cerca de 73% - quer dizer: ele bebe uma garrafa e manda 
três garrafas para o Governei- ele vai se sentir ãté um cidadão re
voltado. 

Uma vez simulei uma história dessa pam um áildit6rio de 
metalúrgicos lá em São Bernardo do Campo. Disse que se alguém 
fosse para um boteco, tomasse uma cerveja e topãsse de repente 
com uma legislação nova do Ú(X): tributação da cerveja no- rótulo e 
pagamento em separado do imiX>sto, quer dizer, ele PaSa no ba;L
cão um quarto do preço da cerveja e ai o dono do boteco fala para 
ele colocar os outros três quartos do valor da cerveja numa caixa 
vermelha escrito, na época, "Maílson", seria hoje ''Ricupero" para 
niO dizer "Osires", que tipo de reação teria esSe fav-elado desem
pregado, naquela dramática descoberta de que estava bebendo im
posto e não cerveja? 

, Ele tomaria uma de duas atitudes: ou pagaria um quarto da 
cerveja no balcão- e três quartos dela no caixa. na caixa vermelha. 
ou simplesmente sairia direto sem pagar o caixa vermelho. Se ele 
sai direto, ele vai parar de reclamar da vida. No ato, ele vai perce
ber que não tem mais o direito de reclamar da falta de tudo na vida 
dele, até de futuro. Mas, se ele bolar o dinheiro naquela caixinha, 
sabendo a que se destina aquele dinheiro, que são os três quartos 
da cerveja que ele acabou de beber, aí ele se transfonna num de
mocrata feroz, num cidadão cobrador. A primeira coisa que ele vai 
fazer, talvez, é pegar o vereador na esquina e começar a esganá-lo, 
dizendo: 'Eu quero, hoje. uma creche na favela; eu quero uma es
cola na favela; um posto de saúde na favela; quero emprego para o 
meu filho mais velho". Quer dizer, ele passa a ser um cidadão real
mente cobrador. Na descoberta da condição de contnouinte ele se 
transforma num cidadão ativo. 

Eu, pela prim~ira vez na minha vida. vi um cidadãO que 
imaginava fosse utn disco voador- o cidadão -e vi riin disco voa
dor, pela primeira vez, em carne e osso, há exatamente 20 anos. 
Estava eu em Estocolmo, no mês dezembro, nevava, e um domin
go em Estocolmo com neve é dose para leão. Não tinha o que fa
zer; peguei o meu carro, fretado, e fui para uma ilha da cidade 
visitar o museu de arte modema que estava com uma individual do 
Miró. Lá chegando, por volta das II horas da manhã, tinha uma 
vaga bem na porta, na escadaria do museu. Uma lÍnica vaga. V ou 
para a esquerda da escadaria e penso: "Que sorte"! Entrei na vaga. 
No momento em que estou estacionando, da porta giratória lá em 
cima aparece uma senhora idosa e faz gestos largos lá de cima 
para mim. Eu estava de pê, já do lado do carro, fechando a porta e 
pensei:''Deve ser comigo p:>rque não tem mais uma criatura aqui, 
num raio de 16 milhas nórdicas". Ela lentamente se aproximoo e 
disse: "O senhor não pode estacionar aí.11 E eu disse: "Mas .está 
todo mundo esta.cionado11

• Ela falou: ''Mas é proibido estacionar. 
Lá. está a indicação". Eu falei: "Mas está todo mundo estacionado". 
Ela falou assim: "Mas eu não vi os outros estacionarem; e o senhor 
estou vendo. Por favor, queira retirar o caiTO." Ai, como brasilei
ro, quase soltei um palavrão, mas fiquei olhando e fa!ei - _olha o 
cidadão aí: "A senhora por acaso trabalha no museu? E (X>rteira do 
museu? É guarda de trânsito?" Não; ela foi visitar o museu, estava 
na saída e - a cidadã - se manifestou. Eu es_tava f~do - diga
mos- uma contravenção, e ela interferiu. 

Agora, no momento em que descobri o cidadã0-8Cabei des
cobrindo também--o ccntribuinte. porque no socialismo fiscal da 
SUécia o cidadão nasce aposentado mas, em compensação, paga 
para trabalhar. E. ali, ela deve ter reagido como contnõuinte por~ 
que ela vai pensar o seguinte no ato:- se todo muildo flier issO va
mos ter que botar um guarda e para botar um guarda esse negócio 
vai -sair-do meu bolso. É a reação que o alemão tem no trânsito, no 
sinal vermelho: Quando se atravessa fora da faixa; todo nnmdo na 
rua chama a atenção e repreende: j'Passe pela faixa porque senão 
vamos ter que botar um guarda na esquina." E ê o contribuinte que 
estÁ reagindo. . . · 

No caso brasileiro, o despertar do contribuinte esiá se Inani
festando agora. Como já disse, mmca se falou tanto em ajuste fiS
cal no Brasil; foi eleito agora corilo pau da barraca do Programa de 
Estabilização. Já se discute abertamente que o Plano do Ministro 
Femari.dO Heririqrie C8rdoso, agora do Ministro Rúbens Ricupero, 
o Plano do Governo, o Plano do Real, da URV corresponde a um 
pnnieíro choque no setor público no lugar de um sexto choque no 
setor privado, Porque se tnlta exatamente da questão fiscal ou da 
questão da austeridade orçamentária, do saneamento global das 
contas públicas. 

Essa era uma discussão anterior, e eu, como repórt.efde eco
nomia há 25 anos, sou um testemunho interessante: nunca: tive re
tomo do leitor, do telespectador ou do ouvinte de rádio. Faço, 
hoje, 48 jornais· qiários da minha coluna, 55 estações de rádio no 
sistema Globo e, alêm disso, sou o único comentarista do Jomal 
Nacional sobre matêriã. econômíca. Então o meu retomo do póbli
co em geral, sobre matéria fiscal, de repente explodiu. Passei 2S 
anos falando do assunto sem nenhum retorno e, nos últi.mos três 
anos, todo mundo se manifesta a respeito da questão fiSCal no Bra
sil e não, conió disse, por cófi.ta do aumento do imposto, mas por 
coo.ta da reforma tributária. 

Á reforma tributária, que pegou, andando, <>bonde da Revi' 
são, é vital para a própria iealização do Plano Econôm.ico porque: 
sem a remoção do tumor intestino; que ê a 11gastança" pública, não 
se fará do Real ou da URV nada mais que uma anestesia, todavia, 
agora, c~ pinta de ''desinc:-!dalizador". 

_ O Plano _tçm duas pernaS: "desinercialiZa.r" a inflação aÍ:ra
vês da URV_e remover a causa primária da inflação, que é o desar
ranjO orçamentário de todo o setor puôlico. Essas são as duaS 
pemas. Parece. que o povão está ligado à segunda perna, está co
meçando a f'IZOr ligação entre ajuste fiscal e o Brasil do Real, ou 
seja, o Real como fator condicionado e o ajuste fiscal_como fator 
condicicnante. 

Já estou recebendo um retomo do público da classe mêdia, 
no sentido de que o ajuste fiscal não foi a-ressurreição do IPMF ou 
a invenção do Fundo Social de Emergência; foi 1im acerto do Or
çamento de 1994 que, aliás, não foi nem colocado em órbita. Ain
da não está pronto. 

O povão_ es_tá começando a perceber que o ajuste fiscal tem 
de passar necessariamente pela Revisão Constitucional. A classe 
média já começou a perceber que para o ajuste fiScal não é somen
te a reforma tributária que é o es-Sencial. Diria que ela seria a pri
meira das reformas, mas teria de dar carona à refCl"Dl.a da 
Previdência e de rebocar a reforma administrativa e, por tabela. a 
refqnna patrimonial. 

Estas ~ão as quatro patas desse animal esquisito chamado 
ajuste fiscal: reforma tnõutária, reforma previdenciária, reforiná 
adminiStrã.tiva e reforma patrimoD.ial. Dentro da reforma patrimo
nial há a questão da privatização, dos mooopólios. Já é de domínio 
piíblico esse conceito de que, sem o ajuste fiScal, não teremos o 
Brasil do Real, ou seja, o Real seria apenas uma troca de nome de 
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moeda e não um moeda forte ou a caminho de. Também já se per
cebe, pelo retomo que obtive ainda ontem em un;t debate com exe
cutivos da indústria automobilística - mais de 600 - em. São 
Bemardo, que ajuste fiscal ê Revisão Constitucior:ial. Se a Revisão 
ficar para 1995, não se fará ajuste fiscal este ano, e o Real nascerá 
morto como baiano burro, que nasce morto. 

Estamos assistindo a este fato não-noticia que considero 
muito importante do ponto de visla poHtico e até cultural: fmal
mente no Brasil está havendo o nasc_i.mento _do cootribuinte dentro 
do cidadão, dentro do consuruidor e dentro do eleitor. Há o desper
tar do contn'buinte. Esse é o fato realmente novo, para o qual cha
maria a atenção desta CPL Seria o caso de se investigar, discutir e 
fazer, inclusive, a avaliação e medição do fenômeno. O que o 
povo está sentindo na condição de contnl>uinte, quando o cidadão 
se redescobre contribuinte? 

Vem aí uma cobrança politica feroz, que talvez tenha o seu 
primeiro teste na eleição que se aproxima, até porque a questão or
çamentária na CP! dos anões do Orçamento também empo1gou, 
mais que o futebol, toda a opinião pública brasileira, o que ajudou 
a cristalizar esse fenômeno social que chamo de "despertar do con
tribuinte no Brasil11

• 

· Isso, do ponto de vista politico, significa, a oi6dio e a logo 
prazo, uma mudança importante: o mais sagaz na qUestão política 
terá de entregar o bastão ao mais capaz, porque o ccntribuinte, 
agindo como eleitor, será fmalmente um eleitor selelivo. É disso 
que estamos precisando. 

O que a CP! já deve ter discutido, segundo consta do relató
rio parcial. é, entre outra coisas, o tamanho comparativo da carga 
fiscal no Brasil. 

Essa é unia discussão que começou no Oovemo Samey, 
dando conta de que, il época, o empresário brasileiro andava cho
rando de barriga cheia porque eslava recolhendo 24% do PIB con
tra, no PrimeirO Mundo, 30, 35, 40 oo 46% do PIB. Mas, na 
verdade. essa era uma colocação um tanto quanto am.b'igua porque 
o que canta não é carga fiscal em relação ao PIB - isso pode ser 
uma simples ilusão estatística-, o que ccnta é o que cada contri
buinte está realmente pagando. E. no caso brasileiro, é sabido -
está aqui no relatório - que a carga é muito mal distnl>uia ou - se 
preferem - grandemente concentrada. Poucos estão pagando por 
muitos, para não se dizer, por todos. Quem está pagando, está pa
gando muito mais do que pagaria o seu pmoeiro do Primeiro Mundo. 

Tenho alguns estudos sobre esse assunto mas, infelizmente, 
um deles não tenho em mãos, mas posso remetê-lo posteriormente. 
Ttata-se de um estudo feito pela Universidade de Harvard sobre a 
indústria química americana. em que se observa qué da receita li
quida dessa indústria, depois de efetuados todos os pagamentos de 
fornecedores e outros custeios, 7,6% são remetidoS para O FiSCO e 
48% para o salário. 

O pessoal da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, 
fez uma simulação parecida usando a mesma metodologia com a 
indústria química fluminense e descobriu que, no mesmo critério, 
a receita líquida estava assim colocada: para o FiscO, 42,4% e para 
o salário, 17%. Um dos dois está em.do, ou Brasil ou os Estados 
Unidos. Isso sem se considerar na questão do salário o elemento 
nobre: o cidadão, o homem. 

Temos np Bmsil essa consideração que deve estar - não 
vou chover no molhado - sobre o tamanho, a climensio 6tima da 
carga ftscal para as condições de uso e abuso da eccnomia brasi
leira. A questão não está na dimensão da carga, más na distribui
ção dela dentro do sistema ec<l!lômico e dentro da sociedade como 
um todo. 

É bom lembrarmos que em 1973, com allquolas menores, 
tinhamos uma carga de 27% do Pffi e, atualmente, com allquotas 

maiores, a caiga não chega a 24% do PIB. Em vinte anos, o Im
posto de Renda, que dá carooa a uma cerUi contriboição que é o 
"Imposto de Renda Envergonhado", a Contribuição Social, na pes
soa juridica, passou de 22,4 para 39%. Em vinte anos, houve um 
aumento de; 74% do Imposto de Renda e no ICMS um aumento de 
43% porque passou de 14,3 para 20,5%. 

Em alguns produtos, por exemplo, como é o caso da cerve
ja, o 1PI saltoo de 53% para 73%, com um aumento de 36% reais. 
A cachaça é da cesta básicado pobre, a exemplo da cerveja, pas
sou de 29% para 46%, com um aumento de 57%. 

No encargo social, a contribuição para a Previdência, do 
empregador, subiu de 12,6% para 25,5%, perfazendo um aumento 
de 102%. 

Para quem está pagando, dobrou a carga ou a carga subiu de 
50%, mas para o conjunto da sociedade, a carga cain de 27% para 
24%. Houve uma coo.centração ainda maior nos últimos anos;.. uma 
redistribuiçio pior. 

O modelo ideal também está aqui devidamente discutido e 
entra na hora da verdade porque a Revisão Constitucional vai dar 
espaço para a reforma tributária. Já temos a proposta revisional n° 
8.227 que vai ser çol~ada agora na Revisão Constitucional. Não 
v-amos ·entrar no mérito da proposta e não tomei coohecimento in
tegral dela, mas o que sabemos é que, a grosso modo, para reduzir 
o que está dito no relatório parcial da CP!, é que temos que mudar 
esse modelo tributário do Brasil, esse aparelho que é, como diz o 
Prof. Gandra, um manicôruio fiscal para todos, até para a própria 
Receita. Temos que fazer um sistema simplificado parã. redistrlbuir 
a carga, rebaixar a alíquota por unidade de contnõuição, facilitar a 
fiscalização, facilitar a arrecadação e inaugurar a moderuidade tri
butária no Bmsil, fmalmente. A reforma. tributária seria embrião de 
uma ''brasilstróica". Otegou a sua hora dentro dessa revisão. Não 
pode ficar para o ano que vem. em nome da eleição. Tem que ser 
feita agora, até par causa da eleição, e não apesar da eleição. Te
mos que garantir pelo menos a reforma tributária. Porque, sem ela, 
·o govemo que assume o poder em janeiro vai colocar no peito, não 
uma faixa presidencial, mas um conto do vigário, que é um· setor 
público fmalmente quebrado, fmalmente inadruiuistrável 

É bom lembrar aqui, como me ensinava sempre o Prof. Ro
berto Campos, aqui presente, que também na revisão constitucio
nal- ainda que alguém dê a isso o nome de pau la tuinima -, temos 
que priorizar as prioridades. Não podemos trabalhar com todas as 
reformas a um só tempo. Deveriamos, até pela exigüidade do tem
po - gastamos seis meses em troca de nada, só temos dois meses 
para fazer agora a revisão, ou nem Isso -, fazer como prioridade 
primeira, para não dizer única~ a reforma tributária. Até porque, no 
estado da emergência nacionai, é a única que pode produzir resul~ 
tados a curto prazo, com data marcada, que é 1° de janeiro de 
1995. 

A reforma adminiStrativa ou a refonna patrimonial, que 
deve ser iniciada, mas não pode ser coo.clufda assim num prazo tão 
exíguo, p.-oduzirá efeitos fantáaticos, mas a rilédio e longo prazo. 
Como estamos discutindo uma emergência nacional, entendo que 
a prioridade primeira, para não dizer única, ria revisão, sena a re:. 
forma tributária. Estou falando só do ajuste fiscal: Em segundo lu
gar, a reforma previdenciária, que guarda relação estreita com a 
reforma tributária. Se sobrar tempo, fariamos a reforma adruiuis
tmtiva e desencadearlamos o processo de reforma patrimonial, que 
é muito mais um processo do que um projeto. A reforma tributária 
é um projeto; a refomia patrimonial é Um proCeSso, :mâs com re~ 
sultados fantáaticos a médio e longo prazo. A lição do Depulado 
Roberto Campos é esta: a melhor maneira de aviltar as prioridades 
é eleger um moote de prioridades. Depois, aviltamos todas elas. 
No caso da emergência nacional, com -dãta marcada, porque é o 
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Brasil do real, que pode ser o Brasil de 1° de julho, temos que ga
rantir, na revisão constitucional, pelo menos a reforma. tributária. 
Digo mais, sem entrar no mérito da proposta, já arr~~ pelo 
próprio Cougresso: qualquer reforma ê melhor do que o sistema 
existente, Não dá para piorar. Qualquer reforma haverá de melho
rar o nosso manicômio fiScal. 

Evidentemente que alguns países já caminham na direção 
de um sistema compacto, eficiente. Até porque, hoje, a coletoria é 
o computador, no mundo todo. A economia~® inforrlll1Ção já che
gou ao sistema tributário. E o computador faz com que o sistema 
do nosso neto seja realmente um sistema compacto, com meia dú
zia de impostos. de preferência não-declaratórios, de recolhimento 
automático. O próprio sistema financeiro se encarregaria de se 
transformar numa coletoria automática dos tributos, restando ao 
sistema de fiscalização, à auditoria fiscal, o trabalho apenas de 
checagem do processo, mas não de garimpagem da receita. Seria o 
trabalho de auditoria propriamente dito e não de eXtraçio fiscal, 
como se coloca até hoje. __ _ _ _ _ _ _ 

TemOs um trabalho da Consultoria Trevisan, recente, con
cluído em fevereiro, dando-nos conta da ·carga tributária média na 
economia brasileira, a carga geral. Não vou discutir aqui a meto
dologia. Recomendo esse trabalho, que a CPI pode obter junto à 
Trevisan Consultores. É um trabalho de noventa laud&s aproxima
damente, com toda a metodologia. Vou dar apenas o resultado fi
nal da perícia: 11A coostrução pesada no Brasil, cujo maior cliente 
é o setor público, está recolhendo uma carga fiScal de 20,45. Na 
lateral, a construção civil, que alcança a população pobre, que tem 
barraco para construir, barraco para reformar, está. recolhendo 
34,30% de carga fiscal. A agropecuária, que dispensa apresenta
ção, 29,7%. É um recorde mundial. AlimO!ltos industrializados, 
dentro da área da cesta básica, 58,3%. Supermercados, 47,7%. Re
médios, 40,2%. Roupas, 46,4%. Bebidas, 73,6%1 Fumo, 75,4%, 
Trausporte coletivo, 32,5%. 

Ora, o pobre brasileiro, uma 'D.inguenzada" de setenta mi~ 
JhÇ . .;;s de excluidos. que não têm sequer emprego fixo oU salário 
em carteira, portanto, não têm nenhuma proteção ou nenhuma in
dexação, nenhuma correção, está sendo tributado na comida, na 
roupa, no remédio, na casa, no barraco, no ônibus, acima de 30, 
40, 50, 70%. On seja, o que menos tem está pagaudo tanto quanto 
o que tem. O que tem também paga isso. A classe média também 
paga isso e a classe rica também paga isso de imposto. Mas o po
bre também paga, porque essa tributação oculta, indireta, trata 
igualmente os desiguais~ ao contráriO da renda ou do patrimõnio, 
que trataria desigualmente os desiguais. 

Então, por aqui, já percebemos que a estruturá. tributária do 
Brasil nasce e cresce a partir de uma iniqUidade fiscal mODStruosa. 
O pobre paga na cerveja tanto quanto o rico: 73,6% de impostos. 
São os impostos indiretos que dão, no leite em pó, no Brasil, 
20,65%; na Europa, isento- até porqrie eles não sabem onde esto
car leite em pó. Mas nos Estados Unidos são 6% no leite em pó. 
Vamos pensar numa coisa do tipo televisor: 40,65% no Brasil (te
levisor Philips), 17,50% na Holanda (televisor Philips); 40,65% no 
Brasil (televisor Sony), 3,10% no Japão (televisoc Sony). E o auto
móvel, que dispensa apresentação -essa é uma discussão também 
já de domínio público -, 45,65% no Brasil, 8,25% nos Estados 
Unidos e 4,50% no Japão. Ah, Primeiro Mundo não vale! Então, 
vamos comparar com a Argentina: 22%, a caminho de 16%, a par
tir de I 0 de janeiro. E aqui 45,65%, no carro dito pópular; pópular 
que custa 112 salários mlnimos. O fusca custa 112 salários mini
mos. Imagina um carro popular na Alemanha custando 112 salã
rios mínimos. O cidadão alemão tinha que entrar no carro popular 
pagando 96 mil dólares. Seria o carro popular da Alemanha, para 
comparar com o carro popular do Brasil. Noventa e seis mil dóla-

res é o carro popular na Alemanha, se compararmos pelo salário 
mlnimo do alemão. No caso do Brasil, o carro fica em 7.200 dóla
res. Pensando bem, no cas_o, não é s6 o imposto que é grande, o sa
lário 6 que 6 pequeno. Sabemos que o salário mínimo no ~rasil 
tomw-se refém da incapacidade de pagamento do selo< público e 
nio da capacidade de pagamento do setor privado. O que significa, 
para a Previdência, um autêntico bumerangue, porque o salário 
mlnimo é utilizado como indexador do salário médio da economia 
privada. E como esse salário médio foi achatado - na indústria 
paulista não deve passar hoje de 390 dólares -, a Previdência so
fre, porque ela 6 sócia do salário na .contribuição que recolhe. En
tão, ela não pode pagar salário mínimo, porque-a reCeita -caiu; e a 
receita caiu porque o salário mínimo· ficou defasado. Mas essa 6 
uma discussão lateral, que faz parte do ajuste fiscal. 

Penso que, ai, nessa questão de comparar leite em p6 do 
Brasil com leite em pó da Europa ou dos Estados Unidos, os remé
dios para uma observação feita pelo ProfeSsor James Mead,. que 6 
umprêmio Nobel de 1977, é uma lição que, parece, é do Conse
lheiro Acácio, tributar menos sobre mais e não mã.ís sObre menos, 
eis a Verdadeira sabedoria fiSCal, Porque for& desse esquema,' se 
não sair isso agora dentro da reforma, tributar menos sobre màis, 
se essa não for .a linha da reforma tributária,--vamos Cair nã-senten
ça de John Naisbitt, que é um perito americano em megatendên
cias, que diz que o futuro da corrupção universal é a fraude fiscal, 
porque ela vai precisar de bons contadores e 6tim.os computa.d.ores, 
e isso já temos. Simplificar o sistema é mjnjmiZ.ar o futuro da cor-
rupção no mundo: a fraude fiSCal. · 

Uma outra linha básica da Revisão, na questão tributária:, é 
igualmente uma lição que o Presidente Reagan desenvolveu ~ 
Casa Branca em_oito _anos de salão oval. Ele estabeleceu a seguinte 
descoberta: 'TOda nova receita cria sua própria despesa. deixando 
o déficit intacto.'' Está citado também no artigo do-Professa Cam
pos .de Domingo: "foda nova receita cria sua própria despesa~"
isso 6. automático, ou, como diria o próprio Reagan, no seu discur
so de despedidá da Casa Branca: ''Todo: governo em qualquer tem
po ou lugar.'' ...,-não é só Ocnosso, o deles também - ''ftmciona 
exatamente como um bebê, é um simples tubo alimentar, com 
muito apeti~ numa ponta e neilhum.a responsabilidade na outr•·'' 

TO!Jlos que apOstar também nessa reforma tributária, na 
chegada do que~ chamei de coletoria eletrôo:rica no lugar da coleto
ri.a burocrática; Temos também de lembrar, na questão da pessoa 
jurídica,-que a empresa. na -verdade, não paga impostos, ela trans
fere impostos que recolheu do coilsumidor. Ela é uma coletora de 
impostos, não uma pagadora de impostos. ~ porque quando ela 
não transfere, c8i na tipificação de inflei depositária no delito de 
apropriação indêbita flagrante. 

O despeitar do contnbuinte passa, a partir de amanhã, sex
ta-feira, em São Paulo? a ganhar uma camp8nha de outdoors, uma 
campanha de televisão e rádio massiva.. patrocinada pelas entida~ 
des do comêrciO-e pelos seus associados na capital e no interior em 
defesa da reforma tributária dentro da Revisão Ccnstitucional. É 
uma reação de baixo para cima, no caso, através do comércio vare
jista. A cam~~ leva o nome de ''Chega de imposto. Pela refor
ma tributáriajà." 

O apelo da televisão amanhã, dentro do Jornal Nacional, 
um apelo de trinta segundos, é: "A comida, no Brasil, paga 32 de 
imposto, no mundo paga 7. Um dos dois está errado: o Brasil ou o 
mundo.'' Vamos-desconsiderar esse número 32 aqui ou 7lã porque 
já temos outras- indiçações? aqui deve ter outras indicações, quer 
dizer, é ·confQI!fie a f~te._Q_ gu_e _se-_ s_abe é que carga, realmente, é 
inaceitáveL - -- --

Uma informação que vai ser colocada também em outro 
anúncio da campanha "Olega de Imposto" é que uma empresa 
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pontual nos seus compromissos fiscais está gãStaliari -30% da sua 
gestão burocrática só com a contabilidade fiscal, quando deveria 
estar cuidando de outros assuntos mais sérios comO, por-exemplo, 
a construção do Pais ru desenvolvimento do seu próprio negócio. 

Para resumir, o que está aqui, no relat6rio parcial e que 
deve chegar ao relatório fmal, ê um sistema tn"butário, o nosso, 
tecnicamente superado, economicamente suicida, juridicamente 
esotérico a tal ponto que hoje a Advocacia-Geral da União encara 
só sobre questão lnbutária mais de seiscentas mil ações judiciais 
na contramão dela, com seus duzentos e doze advogados para seis
centas mil ações só na questão tributária, além de ser um sistema 
ou sobre ser_ um sistema socialmente petVersO e, de certa forma, 
politicamente sacana, porque escoo.de o grosso da carga nos preR 
ços fmais dos bens e serviços, quer dizer, o contribuinte, o ciciaR 
dão, o eleitor não sabe que está pagando imposto, então, é um 
sistema politicamente sacana, porque deixa a classe política. as
sim, à cavaleira de uma situação de uma cobrança que não seria 
tão feroz se o 1'povão" soubesse que está pagando bldo isso. Para 
beber uma cerveja. bebe uma e paga quatro. lã imaginaram? Bebe 
uma e paga quatro. Ele começa a cobrar do veread.c.( a creche, para 
repetir o que já foi dito. 

Agora, as causas da sonegaçio, por tabela, a primeira delas 
começa exatamente pela existência de uma aparelho tributário que 
é um convite e até uma justificativa à sonegaçio.- O relatório já 
contém aqui as causas do ponto de vista téCnico,-ôo pónto de vista 
a.dmhristrativo, do ponto de vista econômico, do p::mto de vista po
lítico e atê do pooto de vista moral Na questão moral temos dois 
aspectos: o negativo, que é a "lei de Gerson" que deita e rola na 
questão fiscal, e o lado positivo do pooto de vista moral é que te
mos aí no despertar do contribuinte uma certa sensação de qUe so-
negar é um protesto politico~ _ -~ , =-

Depois da CPI do Orçamento essa consciência de que a so
negação é uma reação política e não um desvio moral, está come
çando perigosamente a contaminar as pessoas. Já tenho lido isso 
atê em artigos ·de jornal ou em debates de televisao, gente defen
dendo isso de cara limpa. que sonegar é uma reação - não ê prO
priamente no sentido da gandaia italiana do passado, porque na 
Itália ningUém pagava impOSto ·porqüe o governo não fazia nada e 
o-governo não fazia nada porque ninguém pagaValinposto e eles 
viviam muito bem sem Estado. Mas aqui no Brasil o sooegador às 
vezes se coloca como vifinla do governo, vitima da- sistema. vítima 
da sociedade, de um governo que gasla muito e gasta mal. Tam
bém na pessoa juifdica ele se coloca como vítima da concorrência, 
porque se ele não :sonegar quebra. porque a concorrência é feroz, é 
massacrante, então, se não sonegar, qifebra. Sem."Contar a figura, 
na pessoa jurídica; do fiel depositário que está se fmanciando, ele 
não está deixando de pagar, ele está se fmanciando com imposto 
recolhido do consumidor ou do próprio empregãdó nO imposto--de 
renda na ccmtribuição social. 

Agora chamaria a atenção, não sei se já está-aqui no relató
rio. para um outro detalhe, por dentro da reforma tributária ou na 
linha de uma reforma tributária que procura arrecadar cada vez so
bre cada vez mais, a chamada curva de Lafer, do Professor Arthur 
Lafer da Universidade de Stanford. que desenvolveu no fmal dos 
anos setenta um trabalho interessante, matemático e que lhe de_u o 
direito de assinar uma curva, que é o sonho de todo economista, 
ter uma curva com seu próprio nome. Penso, Professor, que não 
devemos ter uma dúzia de curvas nominadas, mas parece que o 
Lafer é uma das últimas. Ele demonstra que num certo ponto da 
escala ou do aclive tributário começa um declive fiscal, ou seja, 
uma tmidade a mais de imposto pode resultar em uma unidade a 
menos de receita, ou, na maioria dos casos, uma unidade a mais de 

imp:>sto não vai aumentar a receita: Em certos casos extremos 
pode até delTilbar a receita. 

No Brasil, essa discussão pode ser agora devidamente colo
cada junto à opinião, que vai entender o alcance dela, a questão da 
Q.i.rva de Lafer, se pegarmos como modelo o mais recente de to
dos, que é o assunto mais ciuematográfico do brasileiro depois do 
futebol e da mulber, é o automóvel. V amos falar do automóvel. De 
repente um acordo setorial, meia sola, cooseguiu uma redução do 
ICMS de dezoito para doze, do lPI de trinta e cinto para vinte e 
sete no carro dito popular, que ocupava então 10% do mercado. 
Agora já chegou a 42% no mês passado. E chegou por causa disso. 
Houve uma redução na carga fiScal. O mercado de carro popular 
acabou desencadeando o troca-troca do usado, que. por sua vez. 
adona todo o mercado de carros novos~ é: um processo que só fun
ciona no mercado do automóvel, porque ele é o único prc:xluto u"sa
do que continua tributado. Ninguém vai tributar geladeira ou 
sapato 'ou roupa, mas vai tributar o automóvel todo ano, sem con
tar as coolnbuições ftscais do pedágio, da multa e da licença. En· 
tão, o que aconteceu, no Brasil, foi que caiU O -impostO-e sUbiu a 
receita do automóvel- a receita tributária, a ieceita fiscal -- -

Os números estão aqui, atualizados para lllliiÇo: a produção, 
nos últimos doze meses, aumentou 39%; âs veD.das interilas, 43%; 
o emprego, 4%; o salário, 7% e a receita do ICMS, 22%, em São 
Paulo. 

O lucro das empresas caiu de 9 para 7%. No próprio acordo, 
elas tiveram de reduzir a margem de lucro. Alia&,--.-redução era 
maior do que 9 para 7%. Era de 9 para 5%, mas ficou em 7%. 

Agora, perdemos o bonde desse processo, ou derrapamos na 
CUrva de Lafer, porque, na renovação do acordo juilto ao CON
FAZ,-na seiiiãfia _pãSSada.. ele prorrogou p:rr quatro meses, porque 
está querendo voltar de 12 para 18%. Na reunião do CONFAZ de
veiia sei' c6lõcada uma QuestãO mais ousada, ·ou seja, já que fuD.::. · 
cionou no ICMS e, de certa forma, no IPI e, com certeza, no ·carro 
popular, façamos a mesma coiSa nas demais faixas. Vamos baixar 
essa carga bruta de 42 do automóvel para 27%, como em há 14 
anos. Na Argentina, estava em 22%, -a caminhO de 16%, em janei
ro. Vamos trabalhar aqui com a redução da carga total do automó
vel brasileiro, e não pelos belos olhos da General Motors ou da sua 
matriz no exterior, mas pelos belos olhos da Receita Feder:al e da 
saúde, da habitação, da educação dó povo brasileiro. V amos au
mentar a receita no carro brasileiro, reduzindo a carga fiscal do au
toihóvel. A Curva de Lafer explica isso. -

Outra demoostração eloqüente da CUrva de Lafer acootei:eu 
com a cerveja, que, repito, faZ parte da cesta básica de impostos, 
mas da cesta básica do pobre. A ce-rveja é o único lazer cotidiano 
do pobre. 

Vamos usar os dados que me foram passados pela Receita 
Federal. O barril de 100 litros - estou usando esta medida, porque 
é uma referência externa - custa, na sua realizaç_ão na. fábrica. 28 
dólares no Brasil, 44 dólares na Argentina. 63 no México, 104 dó
lares nos Estados Unidos. A nossa cerveja é a mais competitiva do 
moodo, além de ser igualmente sa'OO:rosa. Imaginem, o custo de fa~ 
bricação de um barril- e não é s6 por OO!lta da mão-de-obra-' é de 
28 dólares no Brasil, e de 104 dólares nos Estados Unidos; de 28 
dólares no Brasil, e de 44 dólares na Argentina, que está aqui ari 
lado. Por isso, as fábricas brasileiras estão colocando as suas plan
tas na Argentina. Na abertura do MERCOSUL, fluirão para lá. Os 
argentinos fmal:mente vão beber a nossa cerveja. No momento, es
tão importanto de caminhão, até porque estão com a moeda mais 
forte do mundo, o peso argentino, que pesa 56% mais do que vale 
fora da Argentina. 

Mas, de qualquer forma, o barril, no Brasil, custa 28 dóla
res, e lá fora, 104 dólares. Então, o brasileiro está bebendo a cerve-
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ja mais barata do mundo? Não. Em dólar, não é a mais barata do 
mtm.do, pcxque, da receita líquida da Brahm.a ou da Antárctica ou 
da Kaiser o Brasil retira, da cerveja, 151 %; ou 73% do preço imal. 
Na receita l!quida, 151% no Brasil. 61% no México, 39% na Ar
gentina, apenas 15% nos Estados Unidos. E essa façanba de colo
car 151% no Brasil praticamente dobrou, pois saiu de 79 para 
151% em julho de 91, na administração da Ministra Zélia Caidoso 
deMello. 

Resultado até dezembro de 92: temos uma base de 18 meses 
para avaliarmos a Curva de Lafer. Com um mdice 100 em julho de 
91 e chegada em dezembro de 92, os impostos saltaram para o m
dice 245; os praços para o mdice 208; o coosumo para o mdice 78 
e a receita para o fndice 93. Ou seja, a carga quase dobrou e a re
ceita caiu 7%. A carga poderia ter dobrado com aumento de recei
ta de 20% ou 15% ou 7%. Mas não, ela recuoo 7%, ou seja, a 
cerveja nossa de cada dia também capotou na Curva de Lafer. 

E o efeito residual disso? O cónsumõ caiu de 100 pari 78. 
Aquele pObre que bebia duas passou a beber uma; o que bebia 
uma passou a beber meia. e o que bebia todos os dias passou a be
ber dia sim. dia não. Esse foi o efeito. De baixo para cima, foi o 
pObre que parou de beber. Aliás, ele foi para a·cachaça. 

Nesse perlodo de 18 meses, que parece curto, a tragédia se 
consumou: 12 mil demissões na indústria, 18 mil demissões na 
distribuição -já são 30 mil -, cinco fábricas foram desativadas -
e, depois, com a grande reaçio de 93, reibertas -, 600 milhões de 
dólares de investimentos foni.m paralisados e só retomados no ano 
passado, e o mercado, naquela queda de coosumo de 100 para 78, 
caiu de seis bilhões de dólares para quatro bilhões e meio de dóla
res. Então, o prato quente da receita, que era de _6. bilhões, caiu 
para 4 e meio. Ela perdeu 7. 

Tudo isso nos remete para o objeto desta CPL a sone,s:ação. 
O último trabalho sobre que tenho informação preliminar ... E uma 
pista que passo para a CP!, que pode providenciá-lo ainda hoje 
junto A Receita Federal. Faço até uma recomendação: que se· ouça 
na CPI, se o calendário permitir, Deone Bressan, que é o chefe da 
F'ISca!ização da Receita em São Paulo. Ele foi o piloto de uma pes
quisa. que chamo de investigação, inédita na vida da Receita brasi
leira. alcançando, nos últimos doze meses, 214 mil empresas de 
quase todos os ramos da incb1stria brasileira. Ele só trabalhou com 
o setor industrial nessa investigação. :&sa pesquisa, a primeira do 
gênero, localiza a dimensão e a natureza da evasão e da smegaçio 
no setor industrial brasileiro. Empresas sonegadoras, que conti
nuam resguardadas pelo sigilo fiscal, não podem ser nominalmen
te identificadas nesse estudo da Receita, a não ser que a CPI tenha 
coo.dição jurídica de obter essa nominação. 

O mosaico armado pela Receita comprova que metade do 
Pm fiscal na indústria anda sendo realmente sonegado. O caso ex
tremo nessa investigação é o da construção civil, que tem empre
sas grandes, médias, pequenas e bagrinhos - há muitoS 
construtores clandestinos também-, mas, de qualquer forma. 7 mil 
delas foram pesquisadas e apenas I mil e 800 em 7 mil estão reco
lhendo o Imposto de Renda de pessoa jurídica. E somente 12 delas 
- 12 em 7 mil - recolheram o lP! em 1993. A COFINS, 2 mil e 
600 neste mesmo universo de 7 mil. É o caso extremo. 

Nas pequenas e médias empresas de todos os setores, temos 
uma em dia para cada 4 em atraso. N"'ao chega a ser sonegação, 
chamam de inadimplência. Em Santo André, na Grande São Pau
lo, de 935 pesquisadas, 412, praticamente metade, alegaram pre' 
julws em relação ao Imposto de Renda, não têm como pagar 
porque estão no vermelho. Entretanto, na pericia por amostragem, 
verificou-se que há maquiagem até muito bem feita de perdas me
ramente contábeis, ou seja, Caixa 2 com a sonegaçãO devidamente 
planejada e programada, vulgo prejuizo contábil; muitas empresas 

utilizando fii'Dl8S fantasmas de prestação de serviços flcUcios com 
notas fiScais ~tes. -

Deu, então, o seguinte resultado na investigação por setor
vou destacar apenas os principais: na indústria química, a- éVãsão 

mais a sooegação de Imposto de Renda é igual a 58%; IPI, 59%; 
INS~. 68%. Na indllstria têxtil, incluindo confecções, no Imposto 
de Renda, 55% de evasão; IPI, 54%; INSS, 94%. Por quê? Pmque 
é uma incb1stria extensiva de mio-de-obra e o trahallio informal, 
que é tiunbém um trabilbo sazona) pela própria natUreza da indús
tria, deu esse resultado aparentemente espantoso. A evasão do 
INSS na indústria têxtil é de 94%. Não sei como a Previdência 
está respirando. Na indústria fa.riwicêutica, Impi>sto de Renda, 54, 
55. Está tudo por ai. Na metalúrgica, 54 e 52; 59 na Previdência. 
Na alimentação, 53, IPI, 98. Até porque no caso do alimento há 
mais ICMS do que propriamente IPL - -

Nos produtos de higiene e limpeza, que já alcançam pelo 
menos dois terços do mercado operado por meia dúzia de grandes 
empresas, das quais metade multinacionais, temos uma evasão da 
ordem de 53% de Imposto de Renda em higiene. QUefâizer, isto é 
uma estatística-da catástrofe. É o que eu chamaria de primeira si
mulação da dimensão e da nãtureza da evasão fiscal no seta' in
dustrial, que seria supostamente o setor mais organizado da 
economia do ponto de vista cootábil, para não dizer o mais fiscali
zado ou fiscalizável. 

- O que a Receita está fazci:tdo neste momento, esta semana? 
Isto pode ser conferido ainda hoje. Está emitindo cartas de alerta 
para esses 214 mil contribuintes pessoa jurídica pesquisados, co
municando a situação fiScal de cada um e exigindo explicações -
por enquanto, explicações. Essa carta de alerta já foi distnbuida 
em janeiro. O retomo, até a setnana passada, não chegou a 45%. E 
das explicações que chegaram, na proporção de 45%, menos da 
metade. conforme já foi dito antes, 64%, ou quase dois terços das 
explicações falam em prejuízos contábeis. Todo mundo perdeu di
nheiro. 

Está saindo agora uma seguil~ carta, amarrando de vez as 
contas e exigindo a imediata apresentação, para quitação pàrcelada 
do débito. A Receita, com base nesse trabalho, está articulando a 
montagem de u_n;J. serviço de inteligência com dados coofidenciais 
do tipo "praticantes de ilícitos nos moldes do extinto SNI''. 

· Uma das condições da metodologia foi esiabelecer estreita 
ligação entre os. computadores da Receita e os da Previdência. Isto 
que estou dizendo é novidade, por incrível que paraça é novidade 
mesmo. E por que isto? Para levantar um dado como este aqui, por 
exemplo, que é -basilar. Temos, no Brasil, 360 mil pessoas jurldi
cas no Imposto de Renda e 3,5 milhões de pessoas jurídicas na 
Previdência. Como pode ser isto? Está na cara. É praticamente 1 
para 10. Onde estão os ootros 9? O leio está dormindo, vinha dor
mindo ou sempre dormiu. Se a Previdência tem um cadastro de 3,5 
milhões e meio de pessoas jurídicas e o ImpoSto de Renda tem 360 
mil?! 

A CPI trata do quadro da Receita, do desmanche da Recei
ta, especialmente de 1990 para cá. Eu diria que nos últimos 10 
anos o PID creSc_eu. o quadro caiu. O quadro da Receita., hoje, no 
Brasil- tem todos os dados aqui, não vou repetir -, representa um 
décimo do quadrO da Receita francesa. E uma outra pista que dou 
para a CPI, para as assessorias buscarem ainda hoje, é que ria 
UNAFISCO e na própria Receita temos um estudo, a pedido do 
FMI e fmanciado pelo Banco Mundial, dirigido pelo próprio Vito 
Tanzi do FMI, um trabalho que oferece de mão beijada para o Bra
sil um modelo de modernização, capacitação e melhoramento do 
serviço de fiScalização e arrecadação sem refcnna tributária. 

Esse estudo, com reforma tributária, -ganha uma dimensão 
muito maior, e aumentaria o'-potencial de combate à evasão e à so-
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negação. É um estudo, repito, cooduzido por Vito Tanzi. que é um 
especialista coottatado do FMI e que é também dono de uma cur
va, o chamado Efeito Tanzi, que estabelece a estreita relação entre 
inflação e receita fiscal no mUndo inteiro. Só que no Brasil o Efei
to Tanzi quebrou a cara, pois topou com um disco voador chama
do UF1R e desapareceu. A UF1R tragou o Efeito Tanzi. porque a 
UFIR faz a coneção da receita, pelo menos teoricamente, e não faz 
a oorreção da despesa, o que é um bom negócio, pois quanto maior 
a inflação, melhor a saúde fiscal do Estado, porque a receita está 
corrigida e a despesa não. É uma espécie de Efeito Tanzi ao con
trário, bem ao estilo do B.rasil._É caso único no ~do e está no 
Guiooess: Efeito Tanzi ao contrário, ou seja, o Govemõ é sócio 
fiscal da iDflação inercia!. 

Gostaria também de lembrar, se é que já não foi lembrado, 
que na quest.íio da receita, da fiscalização ou da arrecadação, temos 
um corpo estranho -se vocês consideram isto uma denúncia, que 
seja levada como denúncia. Temos aqui uma inchlstri.a do cursi
nho. Todo ano o cmsinho promete um concurso para auditor da 
Receita Federal. Temos 90 mil brasileiros ~ando os cursinhos 
para os concursos. Se a Receita coo.tinuar estocando os candidatos 
aprovados, não terá necessidade de fazer concurso até o ano 2013 
ou 2028_- estou chutando lá para frente. Não precisa mais concur
so, é só ativar os aprovados. Aliás, é um concurso_ realmente seve
ro. Acredito que no setor público é um dos mais pesados •. dep:>is 
do Rio Branco. São 12. 15, 18, 90 mil candidatos, aprovados 3 
mil, chamados 27, 38 ou 315 e pára !!:"" al. · · 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- No momento, há um 
movimento de S mil aprovados no concurso -de 1990 que ainda 
não foram chamados, quando já. se antmcia um novo concurso, 
muitos fJ.ZeialD. o segundo concurso? foram aprovados de novo e 
não são chamados.._ 

O SR. JOELMIR BET.ING - Exatamente .. Conheço uma 
pessoa que já fez três concursos? não foi chamada, e foi aprovada 
nos três. E não era engenheiro não; não tirou nota 40 em Contabi
lidade, já que também há uma distorção no coocurso: Contabilida
de não é elimina.tória; com nota 40 o candidato passa; deveria ser 
70, pelo menos. 

De qualquer forma, fiz uma denúncia desse tipo, sobre a in
dústria do cursinho, para não falar a máfia do cursinho, denunciei 
a indústria do cursinho na televisão e recebi um_ ~.torno interessan
te; ai sim. chamou-me a atençãO para a importância do problema: 
fui ameaçado de morte, literalmente, comprovadamente. E a mi
nha mulher inclusive entrou num esquema de calrlni.a, porque dis
tnbuíram um fax em todas as redações do Brasil, dando coota de 
que a minha mulher era concursada e aprovada e eu, portanto, es
tava defendendo o maior trem da alegria da história do Brasil. Eu 
não sabia com quem estava lidando, fiquei sabendo. 

Para concluir esse capíru.Io da exposição, eu gostaria de 
lembrar David Ricardo, um dos pais da ciência econôm.ica, que di
zia que as quatro maiores invenções da história da humanidade fo
ram. pela ordem, ou pela cronologia, o fogo, a roda, a pólvora e o 
iri:J.posto; e nada mais. 

Na questão do Brasil, da evasão fiscal, está na ordem do dia 
um assunto paralelo ou lateral, que pode enriquecer os trabalhos 
desta CPI: a questão do caixa dois, da contravençãO, do tráfico, do 
crime organizado e das ilustres pessoas jurídicas do Brasil, e a dis
cussão que já se faz e a investigação que c-omeÇá." ã respeito do sis
tema de lavagem de dinheiro no Brasil, incluindo a sonegação; 
evidentemente, a lavagem do produto da sonegação. Segundo 
Keynes, o 1:inico risco econômico :r:ea]mente sem f..sco é a sonega~ 
ção- no B_rasil, eu diria. 

A questão das contas-fã.htaslll.a"explodiu no caso PC. Af ti
vemos uma primeim noção do tamanho do caixa dois do País. Aí 

descobriu-se também - uma descoberta esclerosada - que temos 
hoje em circulação oitenta milhões de CICs e CPFs, e ninguém 
pensa num recadastramento urgente desse processo. Parece que 
esse recadastramento já está projetado, mas ainda não foi desenca
deado. No tempo do computador penso que já era possível fazê-lo, 
até porque os bancos estio devidamente informatizados e pode
riam colaborar para esse recadastramento urgente dos CICs e dos 
CPFs. 

O SR. ROBERTO MIRANDA- Quantos .... ? 

O SR. JOELMIR BETING - Em mimeros redondos - deve 
constar aqui do ielatório parcial -, são aproxinladamente oitenta 
milhões de CICs;-

o SR. ROBERTO MIRANDA- De cootas-fantasma? 

O SR. JOELMIR BETING - Não, não se trata especifica
mente de contas-fantasma; contas-fantasma, por defmição, não dá 
para cootar; de qualquer forma, sabemos que o CIC dA para saber, 
porque tem algum registÍo em algum lugar, e a Receita reconhece 
a existência de oitenta milhões de pessoas fisicas e quatro milhões. 
de pessoas juridicas. 

O SR. ROBERTO MIRANDA- Para quantos contribuintes . 
efetivos? 

. O SR. JOELMIR BETING - No caso do imposto de renda, 
trezentos e sessenta mil de pessoas jurldicas; e treze milhões de 
pessoas f'ISicas como cantnl>uintes. 

O SR. ROBERTO MIRANDA- O Ministro Fernando Hen
rique Cardoso anoocia um total de contas-fantasma hoje de qua
renta milhões, ou melhor. quatro milhões; um número alto! 
Lançados no ar são quatro milhões! 

O SR. JOELMIR BETING - O sistema bancário é um bio
digestor fantástico para contas-fantasma; ele poderia. talvez cruR 
zando as pontas. sem entregar ninguém, chegar pelo menos a esse 
número. E uma questão de entendimento entre a autoridade e o sis· 
tema. 

Nos Estados Unidos, nessa questão da cootas-fantasma, o 
banco é obrigado a comunicar ao banco central todo depósito aci
ma de US$10 mil. No Brasil, de certa forma isso já vem aconte
cendo; apertando o cerco depois do caso PC, já tivemos,·e antes do 
caso PC, com o fllll do cheque ao portador, o fim do fundo ao por
tador, e o depósito aciina de dez mil no Brasil; o banco· exige uma 
declaração de origem e no saque, acima de dez mil, uma declara
ção de destino e na transferência de canta, acima de dez mil, tem 
que ficar identificado no banco, ainda que não a disposição- do 
Banco Central, a não ser por solicitação judicial. Os bancos já es
tão registrando, mas ainda não comunicando. Nos Estados Unidos. 
eles registram e comunicam automaticamente. Aqui, somente por 
solicitação judicial. Penso que é uma questão a ser c_onsiderada e 
debatida. 

Veriíteou-se ainda, em relação-a essa qUestão, ·que õ -expe
diente do cheque administrativo, adquirido por J.aranja, abaixo de 
dez mil, tal como o cheque de viagem abaixo de dez mil, estaria 
driblando nos Estados Unidos e também no Brasil esse bloqueio 
de dez mil, pa-que o cheque administrativo não é depositado comi> 
dinheiro, portanto fica fora do limite de dez mil. O cheque de via
gem também não é âepositado como dinheiro. fica fora do limite 
àe àez mil, tanto nos Estados Unidos como âê[Ui. É um- ralo -qüe 
talvez fosse interessante investigar se deve ou não ser fécliado. 
Nos Estados Unidos ainda não foi fechado, mas já est.íio discutindo 
o assunto por meio de uma operação chamada Greeo Ice, ou gelo 
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verde, que traduziríamos corretamente para dinheiro frio, aqui no 
Brasil. . - -

Essa operação começou em 1991, por canta da comoção na
cioo.al naquele país em relação ao narcotráfico, à lavagem do nar
~~ ........ ~tro do próprio t.ei"r.•"rio norte-ainericaDo. &tão, as 

conquistas dessa operação, os instrumentos qrie-ela está produzin
do ou sugerindo merecem a atenção desta CPL Seria bom investi
gar os resultados da operação Green Ice nos Estados Unidos. 

Sabemos que vinte mil brasileiros tiveram imóveis devida
mente regislrados na Flórida, na Califórnia, em Nova Iorque, antes 
de 1992, e a autorizaçio para que isso fosse feitO- S6 saiu no ano 
passado. Faltoo também uma comntaçiio dos computadoces ameri
canos com os computadores do Brasil. E essa comutaçãO deveria 
ser perseguida, até em nome do narcotráfico: Talvez isso aconteça 
e já. está sendo até negociado, sem afetar a soberania nacional de 
nenhum país; ao cantririo; e para a proteçilo da própria soberania 
de cada UDL Essa pente deve ser estabelecida. Na ecoo.omia da in
famaçilo, ~Iro da questão tn'butária, isso já é possivel. 

Também temos condição de desmcutar, no Brasil, um es
quema mais sofiSticado d'e lavagem de dinheiro, t.am.bêm da soo.e
gação e da evasio, que se instalou com a conta CG 5 - aquela 
Circular n° 5, do Banco Central-, cujo titular, residente no exte
rior, ainda que brasileiro, ou empresa brasileira instalada no exte
rior com. subsidiária, pode movimentar livremente uma coo.ta aqui 
no Brasil em divisas, entrando e saindo normalmente, que aliás é 
um traço de modemidade. Isso existe no mundo inteiro, e eu gos
taria que permanecesse no Brasil, e já que foi instalado, que isso 
fosse preserVado; mas temos que estabelecer algum tipo de canlro
le nesse processo, porque parece-me que seria no momento brasi
leiro o mai~ ralo para a lavagem de dinheiro, inclusive o da 
sonegação, já que estamos falando aqui somente da sonegação. 

Esse mecanismo da Carta Circular D0 S 6 que está també.m 
permitindo a livre movimentação de capitais estrangeiros em bolsa 
no Brasil; isso também tem que ser mantido, preservado e protegi
do, porm,.., 6 um mecanismo que funciona no mundo inteiro, e o 
Brasil."" parte do mnndo, até porque o mercado de capitais é exa
tamente hoje o mercado msis globalizado da economia nnmdial, 
que está-se globalizando em tudo. 

O SR. ROBERTO MIRANDA- E o motivo é que é sem ta-
xação. . 

O SR. JOELMIR BETING - Sim, sem tax:açilo; mas estou 
falando apenas do canlrole do processo, do canlrole preventivo e 
não punitivo, até para preservar o sistema, para que o abuso não 
sacrifique o uso. Parece que nessa situação criada agora no Rio de 
Janeiro, e que já. está-se transplantando para São Paulo, na questão 
da coo.travenção do jogo do bicho, essa conta vai aparecer nas in
vestigações e na documentação que já estão brotando. 

Apenas gostaria de chamar a atenção, para que a descoberta 
desse mecanismo de lavagem não sacrifique o pr6prio mecanismo, 
que é de interesse nacional. Então, vamos combater o abuso e não 
o uso desse mecanismo. 

Já disse que o Banco Cenlralestá também atento ao proble
ma. No momento, o Banco Cenlral está fazendo uma pericia no 
que o mercado fmanceiro chama de "operação dérm.ica",localiza
da especialmente no chamado "mercado futuro", onde ilustres pes
soas jurldicas - nacionais e estrangeiras ou nacionais de controle 
estrangeiro - estão montando uma operação interesSante. O inves
tidor ganha ou perde no mercado futuro, tendo como parceiro um 
laranja dele mesmo. Se ganh~ "esquenta dinheiro"; se perde, "es
fria dinheiro". Essa operação já. foi localizada em investimentos 
com dólar, com soja e com boi. 

Então, a <:PI poderia, junto ao Banco Central, investigar 
que tipo de ralo é esse. que sofiSticaçãO é essa. que desenvolvi
mento vem tendo esse procedimento para efeito de evasão fiScal, 
tanto dentrQ do Pais, como de dentro para fora do mesmo. 

Temos ainda uma verificação a fazer. Esses controles de 
mecanismos tão sofisticados são, aparentemente, onfricos num 
Pais que, de repente, descobre que um Parlamentar ganhou 23 mi
lhões para lavar 10 milhões, ou gastoo 23 milhões para lavar 10 
milhões só na Loteria Federal. Trata-se de muito dinheiro. Isso 
também eslá no Gulnness Book. 

- ~O~ autor da façanha, que gastou 23 milhões para lavar 10 
milhões, ganhou com isso, porque gastou o que nilo era dele. Esses 
I O milhões têm um efeito multiplicador; ele ganhou em cima de 
algo, que está sendo investigado pela CPL Ao que parece, ele teria 
obtido um r_endimento Dl.aior, se tivesse operado com um laranja 
no mercado futuro, através desse mecanismo que o Bmco Central 
eslá checando com a ajuda da Policia Federal e da Receita Federal 
neste momento. 

Tocamos num ponto, sobre o qual a CPI já deve ter discuti
~ exaustivamente: a possibilidade de uma integração operacional 
e mstrumental, além de juridica oo institucional. da Receita Fede
ral, Banco Central, Policia Federal e Magislratura em toda essa 
operação, em relação à sonegação, à evasio, ao crime organizado 
e 11. canlravençilo. 

Essa integração já acontece em alguns países; fmalmente, já 
está acontecendo nos Estados Unidos, e pode ser instalada no Bra
sil Trata-se de uma integração, via informática, importada, de Re
ceita Federal, Banco _Central, Policia Federal ··e toda a 
Magislratura: a Receita Federal lrabalhando em cima da declara
ção; o Banco Cenlral, em cima da movimentação bancária; a Poli
cia Federal, em cima da origem e do destino da coisa e a 
Magislratura trabalhando na açilo judicial propriamente dita, co
meçando pela quebra do sigilo fiscal e do sigilo bancário, quando 
pertinente. 

Cbegamos, fmalmente, ao jogo do bicho, que está na ordem 
do dia e que vai acabar com algum "contato imediato de 1° grau" 
com a evasão fiscal também. Esse é um novo campo para a CPI in
vestigar, se ainda lhe sobrar calendário. 

Na grande Silo Paulo, há um banqueiro assumido, chamado 
IvoNoal, que detém ali 40% do jogo do bicho. Já começo falando 
de São Paulo, porque parece que o jogo do bicho é marca regislra
fa do Rio de Janeiro. A mldia do jogo do bicho é do Rio de'Janei
ro, mas o jogo do bicho nilo está propriamente no Rio de Janeiro. 
Segundo consta, há 108 anos, o jogoilo bicho foi inauguradO no 
Rio de Janeiro pelo Barão de Dmmont, que fazia um joguillho no 
zoológico para ver quem adivinharia o primeiro bicho que iria cru
zar numas paineiras imperiais. As pessoas apostavam no primeiro 
bicho que aparecii. 

O General Gaspar Dulra lrabalhou severamente no assunto 
e conseguiu do Govemo - tomando-se, depois, Presidente e tam
bém Marechal-, em !O de fevereiro de 1944, a Lei n• 6.259, que 
colocou o jogo do bicho na contravenção sumária. 

- Hoje, a contravenção está presente, devidamentt~ contabili
zada, em 16 Estados. Eu imaginava que a contravenção estivesse 
contabilizada em todos os Estadcs, mas parece que a contabilidade 
é referente a 16 Estadcs, de acordo com a minha fonte, o Sr. Ivo 
Noal. Ele tem uma contabilidade referente a 16 Estados e garante 
que está dando emprego, direto ou indireto, a 3 milhões de patri
ci(?s, devidamente não registrados e não ''tuvizados". _ 

No interior de Silo Paulo há 1.500 bancas; na capital, 318 
bancas. Apenas o Sr. Ivo Noal controla, pessoalmente, 1.100 pon
tos; praticamente, todos os municípios. O Sr. Ivo Noal -repito -
canlro1a 40% de 1.150 pontos da grande Silo Paulo, com uma for-
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tuna pessoal estimada em 300 milhões de dólares e um faturamen
to l!quido diário de !O mil dólares; penso que esse valor é inferior 
ao real, mas ê o que ele declara não no Imposto de Renda, mas em 
um documento que está em minhas mãos, o qual vou mostrar a V. 
Ex~. · 

O Sr. Ivo Noal conta que São Paulo tem um falllramento 
dez vezes maior que o do Rio de Janeiro com o jogo do bicho; que 
somente a cidade de São Paulo movimenta por dia meio milhão de 
dólares no jogo do bicho. Penso que deva ser ele quem movimenta 
esse valor, e não o sistema; a fonte não deixa bem claro se está fa
lando só dele oo do sistema. Ele diz que são moVimentados 100 
mil dólares no Rio de Janeiro e Soo mil dólares em São Paulo. 

E diz que o bolo é o seguinte: o apostador fica com a meta
de; o cambista que está nas ruas, tOmando chuva e com a polícia 
no seu calcanhar. com 20%; as despesas, que incluem advogados e 
subornos, totalizam 24%; e o banqUeiro pmpriamente dito fica 
com 6% do valor bruto, porque é Uma negociação política que se 
renova a cada tempo. 

O documento está aqui, e o passo para a CPI. Trata-Se sim
plesmente da entrevista do Sr. Ivo Noal, concedida a esta elegante 
revista, Interview, que se encontra nas bancas nesta semana; por 
acaso, eu a li no avião. 

O SR. PRESIDEN1E (Ronan Tito)- Obrigado. 

O SR. JOELMIR BETING - O!egamos, então, numa refle
xão rápida, que também já esbfreg!Stfada aqui no relatório, ~ eco
nomia informal oo marginal. 

Já havia dito que não ti"-'e te_mpo de escreVer eSsas sugestõ
es; a CPI as receberá, no mais tardar, terça-feira:-

Recomendo à Comissio, para o trato da economia infonnal, 
que 6 um capítulo do relatório, a leitura, o exame e a discussão de 
um trabalho acadêmico, sério, do Professor Nelson Barrizelli, da 
USP- talvez V. Ex~ possam até convocá-lo-, Introdução ao Es
tudo da Economia Informal no Brasll. Com a ajuda -ae unia 
equipe de pesquisadores da FIPE-USP, conseguiram montar algu
ma coisa parecida com o disco-voador da economia informal, setor 
por setor, no Brasil. 

Em relação ao mundo "todo, para uma referência procedente 
para os trabalhos da própria CPI. sobretudo o seu relatório, reco
mendo, das obras que conheço, um trabalho publicado nos Estados 
Unidos em 1983, que foi traduZido, por recomendação minha, pela 
Macro Hill, no Brasil, chamado O S.ubterrâne<> da Econol!lla. de 
autoria de Dan Bawly*. Cada membro da CPI deveria dispor desse 
livro, porque se trata de um ensaio espetacular sobre a economia 
informal, num estudo comparado de países do Primeiro Mundo 
entre si e de países do Terceiro Mundo no meio. É uma investiga
ção que contou, inclusive, com rmanciameiltos de uma agência do 
FMI. 

O professor Dumbaille(?) desenvolveu esse trabalho, cujo 
título em português é 110 Subterrâneo da Econon:iia". A editora é a 
Macro Hill, de São Paulo; a edição é de outubro de 1983, no Bra
sil, quase juntamente com a edição americana, de janeiro desse 
ano. 

Temos também uma outra rec-omendação para a CPL Trata
se de um trabalho que pede ser obtido junto ã representação do 
FMI- quem sabe, aqui mesmo em Brasília -, de autoria de Victor 
Tanzi, já conhecido de todos. Ele também estabelece, nesse estu
do, uma comparação do Primeiro com o Terceiro Mundo, citando 
nada menos do que 25 países, com a ajuda, inclusive, de todo o 
staff e dos computadores do FMI. Faz um estudo sério, profundo, 
datado de 1990, de economia informal com evasão fiScal: todos os 
contatos da economia informal com a evas~o :Qscal e vice-versa. É 

um trabalho de Victor Tanzi, que eStá por aí. em alguma gaveta, e 
é fundamental para esta CPI. Ele tem até uma frase interessante 
que abre esse estudo: 11a economia informal é como o vento: nin
guém vê, mas todo mundo sente". 

No Brasil, a primeira que~tão é a seguinte: qual é o tamanho 
da ecooomia informal? AJ vale tudo, porque, por ser informal, va
mos trabalhar, realmente, com a 11chutometria", muito mais do que 
com a econometria. 

Sabe-se que ela é muito grande. Em certos setores, ultrapas
sa dois terços ou chega a 90% do PIB setorial. Dizem até que, no 
caso do boi gordo, já alcançou 80% do Pm da pecuária de corte. 
Mas essa é uma discussão estatística; o importante é a na.t.Ureza do 
f~OmeJIQ. 

Parece-me que a recomendação desses dois trabalhos sobre 
economia informal fecharia essa minha modesta contnõuiçiio para 
os trabalhos. Já pcderiamos começar o debate, até porque o boiá
rio de todos nós já está dev!damente esgotado. 

O SR. PRESIDEN1E (Ronan Tito) -Inicialmente, agrade
ço o depoimento rico do Dr. Joelmir Beting e passo aos debates, 
sem maiores deloogas. 

Quero comunicar ~ CPI que e<nvidei o Deputado Roberto 
Campos, que já prestou depoimento nesta CPI. Todos sabemos 
que o nosso colega, ex-Senador, é grande conhecedor do assunto. 
Cedo-lhe a palavra, neste instante, para fazer as suas perguntas ao 
Dr. Joelmir Beting. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, infelizmente, 
não estive presente ao inicio da exposição de Joelmir Beting, mas 
a parte que ouvi foi extremamente rica e significa uma contribui
ção muito importante para os trabalhos da Comissão. 

M:inba coocordãncia com os pontos de vista dele, em geral, 
é bastante elevada. Eu diria que é algo em tomo de 95%. Admiro
o pela sua capacidade diária de traduzir o economês dos economis
tas em pastilhas absorvíveis pelo empresariado e pelo grosso da 
população. É também, indubitavelmente, o melhor frasista econô
mico que temos no momento. 

Nossa percepção do Plano FHC II é um pruco diferente, 
um pouco mais otii:nista. Acho que o Plano começou pela "reenge
nharia" da moedà, quando o problema é a ''reengepharia" do Esta

-do. Acentua o Plano, demasiadamente, o coeficierite de memória 
de preços. Trata-se dos residuos da teoria inercialista. Mas o real
mente importante é a memória dos déficits do Governo~ é a memó
ria do comportamento deficitário do Governo, que propele o 
agente econômico a fazer refletir nos preços futuros o que aconte
ceu no passado, em função da expansão monetária governamental. 

E curioso que toda a midia é extremamente alerta e~ ~ 
de variações de preços mensais ou semanais e extremamente silen
te em relação ao que acontece do lado monetãrlo, que é o determi
nante. Pouco se fala sobre a expansão da moeda; fala-se nos 
preços abusivas dos oligopólios, na falta de sensibilidade social 
dos empresários, e pouca gente se lembra de que a expmsão da 
base monetária em setembro foi 80%Jo em termos nominais. Em ja
neiro, que é, habitualmente, o mês de contração, -foi de 12%~ em 
fevereiro, que é geralmente um mês contracionista, foi de 43%. 

Existe, portanto. uma enorme injeção de combustfvellllone
tário, que explica, facilmente, a alta de preços, sem necessitar de 
acusar agentes econômicos de comportamentos anormais. Eles es
tãó comp:ntando-se normalmente, porque o Governo não mudou o 
seu comportamento inflacia:iário, em terinos de expansão mcnetária.. 

Portanto, o problema não é "desinercializar" os preços, mas 
"desinercializar" o comportamento do Governo. Foi feito um- es
forço, sem dúvida, com o remendo fiscal, mas este criou mais 
complicações do que soluções. Em primeiro lugar, é insuficiente 
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como técnica. e não fez mais do que agravar as distorções graves 
do sistema fiscal existente; foi, essencialmente, a restauração e le
galização de alguns tributos de legalidade duvidosa e um aumeuto 
de aliquotas, deixaudo-se intacta a estrutura fonnal do sistema. 

Isso, pelos efeitos que mencionou o ilustre depoente, inclu
sive a curva de Lafer, provavelmente nio resultará num aumento 
substancial de receitas, se é que não provocará um grau maia de 
infOnnalização-da economia. 
' Mas o defeito mais grave do remendo ftscal que foi enviado 

ao Ccngresso e aprovado é o de que engessa o sistema tributário 
por dois auos. Ainda que a Coostituinte veuba a simplificar drama
ticamente o sistema tributário, durante dois anos, as figuras tnbu
tárias mencionadas e ratificadas no Plano FHC II ficarão vigentes. 
Retarda-se, portanto, a reestruturação tributária, que é absoluta
mentenecessária. 

Foram sobremodo iluminantes os comentários de Joelmir 
sobre a carga rxscal brasileira. Apenas 1he solicitaria, talvez, com a 
sua enorme criatividade, inclusive semântica, uma mudança de se
miótica: não se falar mais em carga fiscal; falar-se em taxa de ex
tra.ção governamental ou taxa de extração fiScal, porque os 
encargos para a sociedade não se exa'II'em com a carga fiScal. A 
isso temos de somar o imposto inflacionário e as conseqüências da 
ausência de contrapartidas governamentais, que criam despesas 
forçadas para o empresários, que nada têm a ver com o sistema fts
cal. 

Por exemplo, o empresário que é obrigado a fazer uma pre
vidência privada, a instituir um sistema privado de saúde, porque 
esses serviços são- objeto de contribuição para o Governo, sem 
contrapartida, está indiretamente sofrendo uma carga r=al perver
sa pela ausência de contrapartida aos impostos e contribuições que 
fazaoGovemo. 

Há um outro problema também importante, mencionado por 
Joelmir Beting, que é o excesso das obrigações acessórias. O atual 
sistema tributário não implica &penas a carga monetária do tributo 
em si, em seu entorno há obrigações burocráticas extremamente 
graves. Ele próprio mencionou que ·o custo burocrático. não do im
posto, mas do pagamento do imposto, o custo da obediência chega 
a representar algo como um terço do custo burocrático das empre
sas~ _Essas obrigações acessórias são gravíssimas e não são habi
rualmente levadas em conta, quando se calcula a carga fiscal 
relacionando-a ao Pm. 

Há um outro componente que eu chamo de lubrificação da 
sobrevivência~ Exatamente por ser a carga f1scal tão abusiva, as 
obrigações acessórias- tão dispendiosas, a taxa de corrupção fiscal 
tão grande, muitos empresários são obrigados a pagar uma lUbrifi
cação de sobrevivência. É impossível examinar-se o problema de 
sonegação fiscal sem-a anâlise de uma contrapartida, que é a extor
são fiscal. 

Essa taxa de extorsão fiScal é alta e o seu não pagamento, 
em várias atividades, significa simplesmente a morte da empresa. 
É o que eu chamo de lubrificação de sobrevivência. E, se o nobre 
Deputado Roo.an Tito, que tanto serviço está prestando, com a sua 
Comissão de Evasão Flscal, adicionar um capítulo sobre a extor
são flscaJ. e chamar empresários dela vítimas, chegaríamos à con
clusão de que existe um encargo oculto, que ê a lubrificação de 
sobrevivência, que é o que permite a muitas pequenas e médias in
dústrias sobreviverem. 

O SR. JOELMIR BETING -O Deputado propõe uma CPI 
da Extorsão Fiscal? 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Da extorsão fiscal. 

O~SR. JOELMIR BETING - Para complementar a CPI da 
Evasão Fiscal. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Ou um capitulo novo da 
Comissão de Sa:!egação FIScal. São os dois lados da medalha. 

Entendo que a taxa de extorsão fiScal é muito grave e não 
tem sido medida, uão tem sido estimada, uão tem sido, sequer, 
adequadamente comentada. 

Uma outra ressalva que eu faria sio as comparações que re
laCionam a carga fJSCal com o Pm. Uma carga fJScal de 24% em 
relação ao Pffi seria ou nãO raZoável? É alta ou é baixa para um 
pais subdesenvolvido? 

Na verdade, a comparação que interessa não é entre a carga 
lisc8.1 e o Pffi global; ê entre a carga fiscal e o Pm do sétor priva
do, que é o setor cootribuinte. E medida por este critério, relacio
nando-se a carga fiSCal de 24% ao Pffi privado, que· é realmente o 
Pffi cios-contribuintes, verifi.cãi"-se-ia que o sistenia ftseal brasilei
ro ablal, convencional, clássico~ é à.bsOlutainente extorsivo~ 

~O ilustre Joelmir Betiug, cuja palestra e<nsidero~das mais 
úteis e iluminantes que já ouvi aqui, no Senado, menciooa a im
portância prioritária da refcnna tributária na Revisão Ccmtitucio
ual. 

. Diria que, logicamente, não seiá essa a seqüência desejável, 
e o PPR e o PFL marcham por um caminho diferente, dizendo 
pura e simplesmente: ê impossível excogitar-se um sistema fiScal, 
dar-lhe uma estrutura. mensurar-lb.e a dimensão, sem antes se to
marem algumas decisões báskas. Uma delas ê sobre a ordem eco
nômica. Qual seni o tamanho do Estado? Um Estado aberto à 
privatização será um Estado que drenará recuisos fiscaiS da socie
dade muito inferiõres aos de um Estado monopolista. 

Portauto, a simples possibilidade de privatização; recoohe
cendo que é um processo, ao invés de um projeto, em áreas hoje 
mooopulisticas, já sigoificaiá um novo pauorama riSCai. Já pode
mos contemplar um fiSCo mais modesto, porque o Estado será 
mais modesto. _ 

É impossível, a nosso ver. atacar também o problenia dare
forma riSCai, da reforma tributária, sem decidir algo sobre previ
dência. Qual será a carga previdenciária que devemos prever como
fmanciãvel e suportável pelo Estado numa refcnna constitucional? 

A idéia prevalecente parece ser desconstitucionalizar ao 
máximo -o capitulo da previdência, referindo isso para a lei com
plementar. Mas há ainda algumas coisas que serão necessárias de
cidir ao nível constitucional. Por exemplo, aposentadoria por 
tempo de serviço: continuará a aposentadoria nos níveis atuais que 
tomam a pievidência atuarialmente inviável, ou marcharemos para 
um sistema diferente, com aposentadoria exclusivamente por ida
de, ou _para um sist_ema misto? Sem essa decisão, também não sa
bemos qual será_ a diniensão desejável das contribuições fiscais e, 
portanto, qual será a reforma da estrutura fiscal necessária. ~ 

Hã a questão das aposentadorias múltiplas. Há a questão 
das aposentadorias especiais, que se· dividem em dois grupos: as 
aposentadorias especiais por insalubridade, que provavelmente te
rão que ficar ilo texto coristitiicionai; e as aposentadoriãs especiais, 
que representam o exercício bem-sucedido de grupos de pressão, 
que, alegando coo.dições especiais, qUe na realidade não existem, 
cODSegueiri aposentadorias -especiaiS que sUbtraem do bolo total de 
recursOs. que deveria ser. em tese, dispaúvel para oS assalariados 
de menor renda em sua aposentadoria. 

Existe ainda esta confusão básica, esta mixórdia que foi 
criada na COnslitüiÇão de 1988, ·soo o vago conceito de seguridade 
social, englobando três coisas completamente diferentes: previdên
cia, saúde e assistência social. 

Estas coisas têm que ser desagregadas, porque suas foo.tes 
de fmanciamentos São diferenteS. A previdência tem que ser essen
cialmente contributiva. Ela é basicamente uma responsabilidade 
do indi'víduo; o governo nãO tem senãó uina função suplementar. 



2152 Quorta-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maiodel994 

. Nós criamos algumas figuras de previdência não-<:oottibuti
va, sobretudo ao setor rural, mais ou menos atabalhoadamente, 
sem relacioná-la com nenhum tipo de contnbuição. 

· Em segundo lugar, é a sm1de. A sm1de tem um tipo de fman-
ciámento que não é exclusivamente orçamentário ou tnõutário; 'é 
repartido entre o governo e a iniciativa privada. ·A medicina pre
ventiva é, de um modo geral, quase toda govemamental. A medi
cina curativa pode ser muito bem dividida entre respoosabilidade 
governamental e respoosabilidaPe privada. 

Há fmalmente a assistência sóeial aos desvalidos. Esse tipo 
de atividade, necessária ao govemo~ é exclusivamente orçamentA
ria e não dev:e.SCJ;" misturada. ~~com -o orçamento de satíde, nem 
como.orçamentodaprevidência socjB.l. Por isso,_a_nosso_ ver, a ór
denll6gica da reforma coostituciooal seria começar com dispositi
vO. relativos ~privatização. . 

E os e{eito$ talvez não sejam lentos. P<r exemplo, o .Gover
no não precisa mais cogitar de Subsidias is estatais siderúrgicas. 
Esse problema desapareceu. Ao .conttário, o Go-:emo pode. agora 
contar com uma receita dos ~stos que virão dessas ativic4ldes. ' 

A venda ·da TELEBRÁS Iraria eitormes recursos. Mas, in· 
dej,end<lnt.;,~f.tl disso; SiinpiesmeD.te a abertura da telefooia celu
lar, da ttansmisslo de dados, das pÍaias elett&icas Iraria enormes 
recursos de investimentos, _qu~ _gerariam receitas, indepeõ.4en~--
ment-e 4<> que aconteça com _o,Sistema Ílscal.. , _ 

Há um outto "'!""'lo que tem.sidp muito enfatizado, sobre
md.o pelo Deputado D<xnellés: i; unposs!vel ccinc~ber-se um siste
ma ftseal sem. primeiro se cçnfmnar ou modj.ficar o sistenia 
alocativo de funções: quais são as funções d.o gQvemo fedérai, e8-' 
ta4ual e municipal, previamente a se discutir a estrutura fiscal_em 
Simesma. · · · · · · 

Qtum® se chega à esttutura fiSCal, - e está aqui o Senadpr 
Richa, que te.m acompanhadp muito este problema, com grande 
dedicação...: há três correntes~ Q~ c.lássicos, que qúêrem c~rv~ a_ 
estrUtura vigente ·e coofiam Sobretudo no ÇOD;J.Qate à sone~ç~,_ 
que eu acho que é· UDÍa àuviàade de fôlego curto, até porque, se 
realmente for extirpada a sonegação, não haVerá um grande núme
ro de empresas, haverá um ~orticínio muitô e~pressivo, Cómo já 
indicou Joelmir Beting. Há, como eu, os reyQlpcíõWiriOs, que 
acb'am que devemos abandonar os conceitos tradicionais e :tD.a.r
char para impostos d.o tipo não. declaratórios. Também há os refor
mistas, que mantêm a estnJtura básica dO siSteina, quer ·dizer, 
mantêm os impostos clássicos. apenas os simplif"JCando grande
mente. 

A~ agora, nas discuss.®s en petit comité, porque isso é in
suscetível de discussão em plenário, não chegamos·a um pcnto de 
vista unânime, mas a tendência será mãiiier, ria" Coostituição, os 
principiOs gCriris de tributação, relegando o resto à..lei complemen
tar, deixando flexibilidade para que triunfe no âmbito da lei com
plementar uma das três escolas. A clássica_ convencional é 
apoiada, sobretudo, pelos atuais fiscos. São tiêS ·sistemas fisciüs, 
mais o fiSCO lrabalhista e o previd,encillrio. Quef dizer, há uma vas
ta gama de interesses alicerçados. Há, tam.bé~ vaga noção da au
tonomia federativa a se expressar na competência tributária. 
quando entendo que a autonomia real é a autonOD::lia. do gasto. Em 
matéria de coleta, o que vale é a coleta mais rápida, mais eficiente 
e mais barata. A plena autonomia deve-se exercei do lado dos gas
tos. 

A contribuição lrazida por Joelmir Beting, para enfatizar a 
dramaticidade da carga rtséal brasileira em sua incidência sobre 
várioS setores, é extremamente importante. 

Pergunto se esses dados estarão disponlveis, po<qUe sei que 
existe o relatório de previsão. 

O SR. JOELMIR BETING -Tenho cópia do lrabalho, que 
deixo por conta da Presidência. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Gostaria de ter acesso a es
ses dados. 

·Era o que tinha a .dizer, Sr. ~sidente, congr8tnlando-me 
com o expositor e com V. Ex• por essa excelente iniciativa. -

Ó SR. PRESIDEN'IE (Ronan Tito) -Agradeço a presença 
do Deputado Roberto Campos e seus 'comentários valiosos, que 
muito ampliaram nossa discUssão. - - -

Passo a palavra ao seguinte inscrito, Senad.or Gilberto Mi
randa. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Dr. Joelmir Beting, em 
primeiro lugar, gostaria de agradecer-lhe, em nome d.os Senad.ores, 
a exposição e os dados que V. ga nos trouxe nesta maDhã. 

Fiquei assustado; Compartilho d.o pensamento do Deputado 
Roberto Campos. Penso que, se não redeSenharmos o Estado ó 
mais urgente possível, -o que pelo jeito não acooteéciã nesta Revi
são Constimcional, começaremos 1995 sem uma Constituição que 
possibilite ao novo Presidente da República governar. Conseqüen
temente, a Revisão se arrastará novamente, perderemos mais qua
tro anos e chegaremos ao fmal do século e do milênio numa 
situação dramática em termos de desemprego no Pais. 

, . ·Todavia, entendo que, básica e urgentemente, pode-se rede
senhar o Estado. Digo mais: pode-se redesenhar parte d.o Estado 
somente coin o Executivo. Para redesenhar parte do Estado,_o Exe
cutivo não necessita da aprovação de nova Constituição. Os gastos 
são brutais, e a geração de tributos dpbra violentamente quan® 
colocamos uma carga de corrupção Cm todas as estatais. Qualido 
se trata de energia elétrica, telefon~ petroleo, todOs sabemos-que, · 
quando compra, a estatal paga mais, paga mal, apesar de não ser 
tão.inadimplente_como dizem. O Governo, sim, é inadimplente, 
paga muito mais pelas suas concortências, mas as estatais não; 
elas tomam dinheiro no. money marketing, fazem de tudo, e o
Governo não faz nada. A partir do momento em ·que essas estatais 
encarecem o custo do serviço, isso, conseqilentemente, entra na 
frase de Joelmir ''no despertar d.o cootribuinte". A imprensa pode 
cóntribuir muito mais, ela pode contribuir muito. As estatais no 
Pais é um verdadeiro câncer. Estou cansado de dizer isso e posso 
reafirmá-lo aqui, pois nenhum d.os politicas presentes, tenho certe
za, indicou nenhum membro de estatal. Quando um politicO, um 
amigo do Presidente indica o presidente ou o diretor fmariceiro de 
uma estatal pode ter certeza que não o faz para que essa estatal 
seja eficiente, mas, simplesmente, para assaltá-la. Se o Governo 
quisesse, não precisaria dar 800 cargos para o PMDB, SOO para 
outro partido e 300 para outro; o Governo, principalmente esse, 
poderia trabalhar com membros do quadro das estatais, que são c-a
pacitados. Conseqüentemente, não haveria tantos desmandOs 
como existem. 

Fico assustado porque, quando temos, por exemplo, acesso 
a relat6rios sobre telecomuuicações, sobre a PE1ROBRÁS, vemos_ 
que somos ineficientes, e o custo desse serviço é repassado, em úl
tima análise, para o contribuinte. 

O Congresso Revisor poderia, tambêm, rever o problema 
dos ex-tenit6rios -lamentavelmente falo sobre meus companhei
ros de Bancada -, que jamais teriam condições de se tomarem Es
tado. Com a lransformação deles em Estados, criou-se toda uma 
esttutura de Tribunais de Conta, Tribunais de Justiça, etc.,gerando 
uma corrupção brulal. 

É uma brutalidade Brasília, por exemplo, ter Governador, 
Câmara Legislativa, enfim, ter tudo o que tem. Vimos o que acon
teceu na CPI do Orçamento, vemos o que acontece. Lamentavel
mente. na seqüêocia, não se apurou mais nada, não aconteceu mais 
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nada. Precisamos ter coragem de mver o problema. dos Estados 
que não têm condições de se manter. Quando olhamos a arrecada
ção deles, verificamos que jamais devCriam tei sido transformados 
em Estados. Nós, da classe politica, erramos muito nisso. 

Quanto aos fundos de pensão, cabe, Wrlca e exclusivamen
te, ao Presidente - o que tenho afmnado nesse período em que es
tou no Senado - mudar a situação. Numa só canelada .ele pode 
mudar tudo isso~ e nós não o conseguimos. No.s .11J~qs:_ ~. pra
ticamente mais de 2.5 biÍhõéS de dólares foram transferidos para o& 
fundos de pensão, e sabemos que nesses fundos a com1pçio é bru
taL Como a regulamentação da lei não é bem feita, são transferidos 
pam as estatais muito mais despesas, que, conseqüentemente, são 
repassadas para as tarifas, que se tomam muito mais caros . . 

· Falo em redesenhar o Estado agora, já, urgente, porque ell
tendo que o Executivo pode, independentemente do Congresso 
Nacional e da Coostituição, fazer isso. Houve denúncias, no inicio 
da segunda fase desse Góvemo, de aumento do preço na Hidrelé
trica de Xingó, em que 1.2 bilhões de dólares foram pagos e rene. 
gociados a mais; porém, ninguém mais fala nisso. Até parece que 
a importância de 1.2 bilhões nada significa. · . 

O Estado pode urgentemente resolver a questio dos 80 mi
lhões de CPF que os bancos davam para quem-quisesse, como qui-o 
Sesse, mas ele nãO faz nada. Lemos nas manchetes dos jornais~ 
hoje, que a Receita Federal atrasou o envio de formuláriOs porque 
não tem dinheiro para fazê-los. Accntece que as empreiteiras, que 
cresceram muito'no governo militar, nesses tUtimos 30 anos, que 
têm sido um câncer, nada pagaram de Imposto de Renda. Hâ o· 
caSo de uma grande empreiteir~ que está. sob fiscalização, cuja so.. 
negação fiscal, conforme cllculos da Receita Federal, chegs, apro
ximadamente, a 600 milhões de dólares. 

.Outro escândalo ocorre com os banc-os, e o Estado não fazer 
absolutamente nada. Todos sabemoo - acredito que V. S'. também 
sru.ba- que os bancos hoje oferecem prejuízo As grandes empresas. 
Eles procuram as empresas para vender preju[zo, dizendo: empres
to-lhe dinbeiro a 200% e o senhor compra de mim qualquer papel 
a 100; conseqüen!eniente, geramos um jirejulzo de 100, e ele co
bra 10%. Tive oportunidade de receber, em minhas fâbricas, dire
tores de grandes bancos que ofereciam prejuízo. Eles fazem iSso o 
ano todo, o fem.J:X> inteiro, como fazem a captação para uma eva
são de divisas do País, como tivemos opcmmidade de ouvir no de
poimento do Sr. José Carlos dos Santos, na CPI do Orçamento, 
dizendo que ele foi procurado por um Diretor do Banco Nàcional, 
aqui em Brasília, e nada aconteceu até agora. Fizemos a denúncia; 
tenho os documentos, e o Banco Central não fez nada. E não te
mos idéia de nada. 

Com relação h exportações, cansamos de ver a indústria 
automobilística subfaturar e mandar recursos para fora. Houve 
época em que, em Minas Gerais, a FIA T mandava motores por 
200 dólares para o exterior. TOdos nós que temos carro sabemos 
que uma peça qualquer custa muito mais de 200 dólares. Imagi
nem mandar um motor proo.to para a Itália por 200 dólares! Acon
tece que o Governo de Minas era sócio da F1A T. 
Conseqüentemente. pagsva pooco !CM, o Estado apartava recur
so. Na hora em que o Estado foi vender, sabemos como foi a nego
ciação. 

Acontece que a população é pooco preparada. não tem ca
minhos para percorrer. Eu não compartilho da sua esperança de 
que esse despertar do contnbuinte vá. realmente conseguir fazer 
com que a classe política seja maiS eficiente. 

V. ga disse que o Banco Central, a Receita Federal, a Polícia 
Federal podem efetivamente fazer um acompanhamento mais rá.pi
do e uma checagem ·dessa evasão, tcxlos trabalhando bem sincroni
zados. para alcançarem sucesso. Mas nós nos esquecemos da fase 

seguinte, na qual isso é humanamente impossível. Do sistemaju.di
ciârio brasileiro, todo mundo tem medo de falar. V. S' Sabe que 
em todos os Estados, inclusive São Paulo, silO vendidas sentençaS. 
Sabemos que o sistema também está bem corrompido e ·desatuali
zado em tennos de informática. O que existem de processos para · 
serem julgados é urna barbaridade. Só na Justiça Federal, em Silo 
Paulo, há dezenas de milhares de processos parados. E V. s• não 
citou praticamente seiScentoS mil prOcessos, s6 em termos de açõ
es cOntra o F'JSco, dados esseS planos malucos que tivem.os no pas
sado. 

A Advocacia-Geral da União, com 200 ou 220 Advogados, 
está desaparelhada nos Estados. Entio, essas ações dão entrada em· 
juizo e; Coaseqilentemente, correm dez a quinze airos.' Nesse tem-
pó, à ·peru. criminal já pode estar prescrita porque o empresàriado 
ê bem mais ágil e transfere essas empresas para ''laranjaS" já ve-. 
lhos, que acabam morrendo ou que não sãó enêóniradâs dentro 
desses oitenta milhões de Cl'Fs. · 

Fico muito asSustado coin esse um ano e pcuco que tenho 
de Casa. A população jJensa que o Congresso pode fazer muito, ou 
que oStmado- no caso, a nossa Cása.- pode faier inuito.-Mas na 
hora de fazer o bem aqui é uma difii:uldade brutal. ·EstamO. tain~ 
bém engessados e não ccoseguiino-s, por mais que se trabalhe --e 
nesta-Casa bâ muitoS parlamentares que trabalbam. 

Entendd que, urgentemente,- temos que Chamar á atenÇãO 
para que o Estado seja redesenbado'dentro das condições que tem 
agora. V ai ser muitO dificil chegarnios às condiçõcis ideais, mai 
vamos tentando fazer cada um 8. Súa Parte~ Penso que a maneira 
cOino·v. sa faz o seu programa, as suas aparições, que atingem o 
Br8sii inteiro, podem contribuir muitO para esse IédeSinhameritO' 
do Estado, com cada um começando a fazer aquilo que pode. 

Muito obrigado. . 

O SR. PRESIDENfE <RO!UI!l1itol- Vou passar a palavr~ 
ao_DI:· Joelmir Beting, para que ele possa tecer comentáriOs sobre 
as considerações do Deputado Roberto Campos, excSenadoi e eli- · 
Miuis!fo, e também do Senador Gilberto Miranda. · · 

Qu_ero ~1" aos Srs. ~s:qll!' ainda _tçnlos_ Uxit DlsCrito 
pára faiar, que é ó' Senador João Calmon, um entusiasta desta CPt 
Seri:l dúvida nenhU~ -foi o homem que inspirou a sua criaç&o, 
obstiD.ado que é a buscar recursos para a educãçãó. De maneira 
que .eu gOstaria de ouvi-lo. Em segu~da, ~viremos _o Re~tpr. 

O SR. MEIRA FILHO- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENfE (Ronan Tito) -Eu gostaria, primeiro, 
de ouvir as considerações do Sr. Joelmir Befing. · 

O SR. MEIRA FILHO- Sr. Presidente, a minha manifesti. 
ção será. mnito Dreye. · . 

O SR. PRESIDENfE (Ronan Tito)- Pois nãO. 

O SR. MEIRA FILHO - En quero ficar calado, ouvindo e 
aprendendo. O meu entusiasmo é úmito grande, tanto pelo Sr. 
Joelmir Beting quanto pelo ex-Ministro, ex-Senador, Deputado 
Roberto Campos.. · · 

Leio constantemente os artigos do Deputado Roberto Cam
pos; ouço constantemente o Sr. Joelmir Beting. Entio, boje, para 
mim, foi um dia Ç~ que juntOu a f~ com a necessidade de co-
mer. 

Era s6 isso que eu desejava falar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Rônan Tito) - Todo o depoimento 
foi gravado, para que conste dos Anais da Casa.- e, depOis, do re
latório rmai-, a nm de que possa ser compulsado no futuro. 

Acabamos de ouvir o Senador Meira Filho, Vice-Presidente 
desta Cl'I. E, agora, com a palavra o Dr. Joelmir Beting. 
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O SR. JOELMIR BETING - Muito bem! O Deputado Ro
berto Campos coloca que a reengenharia do Estado precederia a 
reengenharia da moeda, porque a reengenharia da moeda seria o 
(ater condicionado e a reengenharia do Estado, o fator coodicio
nante de todo o processo de ajuste? que é um processo arrastado 
por natureza e necessidade. 

Penso que se trata de um plano pam um governo que toma 
J:Xl&se e não para um governo que ''puxa o catTo". 

De qualquer fOI'Jilll, penso que devemos "correr com os dois 
cavalos no mesmo páreo". Acho até que a reengenharia do Estado 
não dispensaria a reengenharia da moeda. Nesse caso, temos que 
atentar, na reengenharia do Estado, para uma segunda colocação 
do Deputado. Coloco a reforma tribulária à frente da reforma patri
monial, e ele prefere inverter o processo, colocando a reforma pa- -
trimooial à frente da reforma tribulária, ainda que admitindo, como 
já foi dito aqui, que o resultado da refonna tributária é de curto 
prazo para o estado de emergência nacional, até com data marca- · 
da, 1 • de janeiro de 1995. Não há mais como perder esse bonde 
que passa! 

. . Mas entendo que reforma patrimonial, tão importante quan
to romper o mooop61io e privatizar estatal, é desenvolver o que já 
foi iniciado; é a abertura do nierêado ocupado exclusivamente pe-
las estatais. , 

Vamos isolar o caso· <~;L PETROBRAS, que é o mais can-. 
dente, o mais explosivo, o mais cinematográfico. Pessoalmente, 
entendo que o Brasil tomou-se refém do mooopólio da PEIRO
BRÁS, quando deveria trabalhar melhor o mooopólio que é da· 
União, e não propriamente da PETROBRÁS. Por quê? O Brasil 
caiu numa armadilha. Em petróleo, o Brasil não é uma potência de 
6.2 milhões de de bacia sedimentar na terra e no mar. A terceira 
bacia sedimentar do mundo, sob uma só bandeira, depois da bacia 
russ~ com a Sibéria, e da bacia americana com o Alaska, 6 a do 
Brasil com 6.2 milhões de Km•. S6 que a bacia rossa \'Siá sendo 
investigada, peSquisada e proopectada por 47 multinaciooais há 
mais de 20 mos - antes da crise do petróleo. Elas estão lá operan
do contratos de serviço; não eXiste contrato de risco nem na pes
quisa. Também na pesquisa é contrato de ServiçO. Se achou ou 
não, recebe pelos serviços prestados. É cootrato de serviço, não de 
risco. E serviço de produção, que é o essencial, porque, lá, em se 
furando dá. Então, o problema deles 6 tirar o petróleo do chão. 

Nos Estados Unidos, temos ISO enwresas perfurando, das 
quais 16 são maiores do que a PEIROBRAS -e faz tempo. Até 
me pergunto se eles não estariam querendo perfurar o jardim da 
Cisa Branca, porque não há mais. qnde perfurar nos Estados Uni
dos! 

E no Brasil? Estamos perfurando, com alguma tenacidade, 
há vinte anos, mas com uma capacidade instalada de máquina e de 
homem-eo.homemleva 16 anos pamser formado. Para 900 fu
ros por ano, o Brasil precisaria hoje de 10 mil furos por ano, como 
os americanos continuam fazendo hoje 38 mil furos anuais. 

Então, o Brasil, em petróleo, ficou do tamanho exalo da PE
'IROBRÁS; e esta é muito pequena para o Brasil. ~isariainos 
de 10 ou 15 empresas, no mfnimo, como a PETROBRAS; poderia 
ser até mesmo uma V ale do Rio Doce. Por que não? Empresas na
cionais e estrangeiras participando em contratos de serviços. E, se 
quiserem, em contrato de risco, de pesquisa no risco e de serviço 
na produção e lavra. 

Agora, quanto às demais atividades, temos de repensar o 
desvio de rota, que é um desvio pol!tico, e não jurídico. O mooo
pólio continua sendo da União pela Lei n• 2.004, e não da PE
'IROBRÁS, que é uma simples empreiteira do mooop61io. 
Portanto, não é preciso nem mudar a Constituição para colocar o 
que algumas pess_oas, com uma certa discrição, estão falando em 

flexibilização do mooopólio; não! É o uso do monopólio ou o me
lhor uso do monopólio. 9lle é da União, a tal ponto que sempre en
tendi que a: PETROBRAS deveria ser uma autarquia. e não uma 
empresa, porque ela deveria se reportar a uma assembléia decida
dãos chamada Congresso Naciooal, e não a uma assembléia de 
acidnistas, como empresa de capital aberto, cotado em Bolsa, quer 
dizer, uma· empresa de capital aberto, coração fechado e cootas 
idem. 

Então, nesse caso, a refom:ta patrimonial é realmente urgen
te, mas o seu processo é muitO mais emocional e a exigüidade do 
tempo não permitiria, acho que até o dia 31 de maio, realizar tudo 
isso. 

Na questão da telecomunicação, temos a infra-estrutura~ 
nômica de _um Estado que se desenvolveu a partir dos anos 70 com 
uma velocidade espautosa. a tal pooto que em 1978 o setor polblico 
no Brasil chegou a respooder por 72% da formação bruta de capi
tal fiXO da economia brasileira. Eu acho que nem na Uniio Sovié
tic.a; q\te ·entãO- funciOD.aVa, 72% do investimento_ era do setor 
po!blico. Era a locomotiva do progresso. Hoje o setor po!blico tem 
uma participação não de 72% da formação bruta. Mas, no ano pas
saclo, numa estimativa do IPEA, a participação não chegou a S% 
d;L formação bruta de capital na ecooomiabrasileira. Quer dizer. já 
caia na.despoopança sumária. O setor público estA: despoopando; 
não está mais poupando e, por tabela, não está investindo. 

Então temos uma infra--estrutum eccoômica num paiS Onde 
a irifra:-est:rutura si:lcia!, de respousahilidade do setor po!blico, 
transformoU-se num atentado aos direitos humanos. É o caso da 
saúde e di própria edricàÇão. Nà saúde estainos investindo, da par
te do setor po!blico, 52 dólares por habitante. É o orçamento fede
ral, estadual e municipal, via SUDS deste ano: 52 dólares por 
habitanie. Nos Estados Unidos, destinam-se 2860 dólares por ha
bitante, e o C!lntoo tem um prolirama para chegar a 3.500 dólares, 
emqtiatmanos,porhabitante/8n0. · - ·- · - · - --

· No Brasil, são destinados 52 dólares. Quer dizer, estamos 
brincando de saúde po!blica, a tal pcnto que hoje o atentado aos di
reitos humanooi não é só do doente, que morre na ma. mas tarubém 
do médico, que não tem condições de atender ·n:em tnesmó ã. uma 
condição humana sua de realizar um trabalho decente. 

Conheço em São Paulo médicos de periferia, em cllnicas de 
periferia e em postos de saúde de periferia, que estão realizando, 
neste momento, nesta data, o mesmo trabalho que o seu colega 
realiza num campo de batalha na BóSDia. Ou seja, escolhendo ali, 
ao vivo? quem vai morrer. quem vai viver, p::rrque não há lugar -
para todos. 

Eu compareci a um pequeno hospital da. região metropolita-
na e presenciei a cena de campo de batalha: 

- Q_que aconteceu com você? 
- En cal do andaime e quebrei a pema. 
·-Você é casado ou solteiro? 
-Eu sou solteiro. 
-Então espera af. E com você, o que aconteceu? 
-Fui atropelado. 
-É casado ou solteiro? 
-Eu sou casado. 
-Tem filho? 
-Dois. 
-E você? 
- En tenho três filhos. 
-Então vem você primeiro. 
E para o resto: 

- Podem procurar outro lugar porque aqui só cabe um. En 
estou sozinho aqui, vou levar duas horas para atender. É melhor 
você sair, você está sangrando muito, vá procurar outro. 
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Quer dizer, isso é campo de batalha, na capital da prosperi
dade nacional, que é São Paulo. Mas, em compensaçiio, as estatais 
do Estado empresário teriam necessidade este ano de 37 bilhões dC 
dólares de investimentos. Para sair do quê? Sair da defasagem e do 
sucateamento na telecomunicação. E eu diria: só da defasagem em 
petróleo e energia- não chamaria de sucateamento no sistema TE
LEBRÁS ou DO sistema PETROBRÁS, m8s defasado sim- e do' 
sucateamento radical, total, do setor ele transporte. 

Ora.. se já ficou demonstrado que até mesmo a privatização 
por licitação já reduziu pela metade o custo da obra póblica no . 
Brasil, então não há tempo a perder nisso. Nesse ponto, estou ele 
pleno acordo com as coloc~ões fei!Jis pelo Senador e pelo Depu
tado. 

Agora, penso o quê em relação ii CPI da extorsão fiscal? 
DeVo aqui fazer um repar~ a corporação da Fazenda foi pratica-· 
mente massacrada nos últimos anos. Quando- se fala em isonomia, 
eu, por exemplo, como contribuinte interessado no-assunto,-gOst:8.- -
ria que o fiscal no· Brasil fosse o funciOnário inais bein pago de · 
tc:xlo o setor-público, como acontece em alguns países, c-omeçando 
pela Alemanha ou mesmo Suécia, ·onde o auditor fiscal ganha mais -
que o presidente, o ministro e o marechal. E o matechal não recla
ma, o ministro não ·reclama e o presidente, muito menos, porqUe 
eles têm uma participação ·no prOduto do trabalho. Não há outra 
maneira de fazer a cOisa ftnicionar. 

E no Brasil nós temos coo.dições de treinar e colocar o pes~ 
soai na rua. Mas aqui fize~ UDl.a ison_omia ~ cçntráP,o, O pes~ 
soai da receita ganha ~os ~ que o pess_oal da previdência, 
realizando um trabalho similar. E na Receita Federal gauba menos . 
do que na Receita Estadual. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, onze Estados pagam 
mais do que a União aos _seus respectivos auditores. É apenas um 
resguardO que faço para uma categoria que tanib6m., às vezes, ê 
simplesmente apelidada de sacana, de que todo ftscal ê coi'!Upto. 
Acho que poupar munição DO meio da batalha não é uma atitude 
inteligente. E o Brasil capricha na fiscalização em poupar inunição 
no auge da gu_err~_ destro~~ o serviço. desencorajando e desiilO-- . 
tivando os profissionais da área. Esse reparo eu gostaria de deixar 
registrado. 

E numa outra questão que foi levantada, a dos fundos ele 
pensão das estatais, ai estamos realmente diante de u_ma outra pre
sença do_ Brasil no Guinness. É o melhor negócio do mundo, me
lhor do que o tráfego de drogas. Você, como funcionário, aplica 
um e recebe três ou quatro. E num retorno desses, você vai conse
guir quatrocentos_ clientes. E onde você consegue isso? Nem no 
tráfego de drogas. Então, essa engrenagem deve ser desmontada e, 
ao que parece, está sendo. 

Vamos moralizar e depois capacitar o esquema de fundos 
de pensão no Brasil. Não podemos condenar o sistema pelo abuso. 
Temos de preservar o seu uso, sanear esse processO. porque é por 
aí que trafega o futuro da sociedade humana. A tal ponto que já es::: 
tamos assistindo lá fora a uma transformação um tanto quanto si
lenciosa do próprio capitalismo fma.nceiro que se imaginava fosse 
o estágio superior do capitalismo. Não. Estamos descobrindo que 
os próprios fundos de penSão começam a substituir os bancos 
como os novos fmanciadores do mundo. Com a vantagem de que 
entram. não apenas como credor, entram também como sócio ou 
principalmente como sócio. Então serão eles os futuros banqueiros 
do mundo. Só nos Estados Unidos estocam um patrimônio de 4,3 
trilhões de dólares. Só o fundo de pensão do Sindicato dos Profes
sores do estado de Nova Iorque tem um ativo de 92 trilhões de dó
lares, quase três vezes maior do que todo o ativo dos nossos 
fundos de pensão no país. 

E eles já estio reservando para os palses emergentes? que 
estão se abrindo no mercado de capitais? um fragmento meramente 
residual de 1 ou 2% do ativo total em mercado de capitais, mas já. 
gostando do retomo que estio obtendo aqui no Brasil. DobranÍm a 
aplic~ão em dólar no Brasil DO ano passado. Na Turquia triplica
ram o retomo. Quer dizer, este é um processo tipo Agua de morro 
abaixo ou fogo de morro acima Ninguém segura a expansão dos 
fundos de pensão no mundo. 

E do pmto de vista social e politico é por aí que trafegs o 
estágio, este sim, superior do capitalismo que acaba sendo o socia
lismo. Na Alemanha, o dono da Bayer é um coo junto de fundos de 
pensão da empresa, do sindicato da indústria química do vale oode 
se encontra, dos sindicatos da cidade, do clube da universidade. 
Todos os fundos de pensão da regi!o controlam 63% do capital da 
Bayer, que é um gigante multinaciooal da qu(mica e da pesquisa. 

Entio eu diria de cara limpa que o povo alemão ê dono da 
indústria quimica alemã. Isto ê a foima superior do capitalismo 
que ê socialismo? Ou será a fama superior do socialismo que é 
capitalismo? 

Ora, essa ouda passa por dentro do Brasil e está seudo des
moralizada, também aí, pelos fundos das estatais. Este me parece o 
prejuizo maior que estão daudo. Estio denegrindo a imagem de 
um sistema que vai fazer a felicidade nacional bruta, seguramente 
do meu neto ou do meu bisneto. Porque é a sociedade negociada, 
pactuada, solidária, via um mecanismo aparentemente prosaico, 
chamado fundo de pensão, que estabelece o reinado do capiialis
mo sem o ·capitalista. 

. Outra coloc~ão que eu gostaria de fazer a respeito dos co
mentários, é a de que o re_tomo do im~to te~_muito_a ver real
mente com o valor dele. Se pagamos por uma cerveja e recebemos 
a cerveja, tudo bem. Agora, se eu pago pela saúde, pela segurança 
e níio recebo segurança nem smde nem escola nem habitação nem 
saneamento, aí 6 muito caro. Uma aliquota de I% sem retomo já é 
uma extorsão. É um coof'tsco a fundo perdido. Eu já disse que da 
saúde estamos recebendo de volta 50 dólares per caplta do setor 
póblico. Não há coodição. E o aparelho educacional no Brasil? E a 
segurança póblica no Brasil? Foi tudo devidamente destroçado, es
pecialmente nos-últimos oito anos. Então, a reccnstrução do Esta
do ê fundamental. 

_Eu, que gosto de pensar na cama, costumo fazer a seguinte 
consideração no meu travesseiro: não temos tempo a perder, por
que temos aí embaixo 70 milhões de brasileiros não indexados. 
Isso ê comentado pelo IBGE. É uma ''ninguenzada" que não tem 
salário em carteira, porlaÍlto riilo tem URV; não tendo emprego 
f1Xo, não tem correçiio de salário, ainda que parcial; não tem talíio 
de cheque, não tem~ cademeta de poupança; não tem nenhum ativo 
fmanceiro indexado; não tem pa.trimônio, :D.em automóvel. nem bi
cicleta talvez, nem barraco, vive em barraco de aluguel. 

O cidadão que vive em barraco de aluguel só tem uma coisa 
-parece ironia, mas é uma tragédia-: o pobre no Brasil só tem di
nheiro. O mendigo recebe o único valor da economia que não está 
indexado. Só que os indexados estio protegidos de 45% ao mês, e 
os não indexados passaram a ser atacados por 45% ao mês. Ou 
seja, setenta milhões de patrícios, nesta quinta-feira, estio sendo 
confiscados em I ,7%, que ê a inflação de um semestre nos Estados 
Unidos ou DO Japão. Agora, há um outro colegs dele que está ''ur
vizado" no seu salário, ''urvizado" na sua caderneta. 

O- Brasil ch~gou, inclusive. nos primeiros três meses da 
Nova República, a colocar a correção mooetária acima da infi~ão. 
Também está. no Guinness. 

Em nome de 70 milhões de brasileiros excluidoS da indexa
ção, cobro urgência da reengenharia da moeda, porque, na chega
da do Real, ainda que contaminado por infi~ão inerciai, 
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interrompemos a contagen:i regressiVa de uma bomba-relógio que 
já foi ligada ninguém sabe quando e que vai zerar também nin
guém sabe quando, mas deSC<lllfio que está pertinho de zerar. Al
griêm pode dizer: "Ah, mas não zerou lá com 84% ao mês". Mas 
até por canta daqueles 84% ao mês, acabou o osso lá, acabou a 
carne, acabou a gordura. Acaboo. o osso naquele periodo. E de lá 
para cá o pessoal está sobrevivendo s6 de teimoso _ou de esperança 
de mudança, porque pode eleger-se um novo Presidente, pode ha
ver uma revisão ccostitucional ou um plebiscito. Há sempre algo 
dando um fio de esperança para esse povo. 

No dia em que ele perder a esperança fmal e ver sentir pela 
televisão que é bonito invadir uma farmácia, ver nO Jornal Nado
na! que é bonito invadir um bar de esquina para pegar leite, haverá 
uma oo.da de arrastão no Brasil inteiro. Vão invadir nosso carro na 
esquina para pegar relógio, para pegar qualquer coisa. Vai ser bo
nito, politicamente bonito, razer isSo. Estamos a um passo disso. 

Interromper não é desligar a bomba-relógio. Quem pode in
terromper a contagem regressiva? Ainda que do pcmto de vista téC-
nico seja uma simples anestesia como a dos planos anteriores, o 
que pode interromper, até para salvj!r a eleição, é o Real Se o Real 
chegar com uma inflação de uni por cento aó niês, ou - sejamos 
catastróficos - !lês por cento ao mês, para 70 milhões de brasilei
ros, muda de 45 para-3, ele está salvo. O futuro i.inediato dele está 
salVo. Porque aí ele terá a mesma bolha de consumo, a mesma bo- . 
lha de sobrevida que ele teve no Plano CruZado. seria Uiil novo es
te li anato eleitoral? Sei lá. Não vou entrar n~ssa ·questão. Mas. a 
meu ver, há uma 'ninguenzada" para explodir e virar o Pafs de ca- · 
heça para baixo de 70 milhões, de todas as idades, que poderá ser 
salva pela chegada do Real ou da reengenharia da moeda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Até em que nível a ante
cipação do Real é: melhor do que esperarmos efetivamente uma de
flação ou uma realidade mais real, na verdade, nos preços? Ou 
seja, esses preços que estavani sendo indexados: param quando en
tra a URV. Se tivermos um tempo maior, isso deve chegar a um 
patamar aceitável de que aquela correria inflacionária que ele teve 
para. depois, entrar no Real. Por esses 70 milhões, o senhor acha 
que vale à pena antecipar? 

O SR. JOELMIR BETING - Tivesse eu. poder de decisão 
sobre o lançamento do Real, eu não marcaria data, por enquanto, 
porque eu condicionaria o lançamento da nova moeda a três pré
condições que eil chamaria de técnicas. 

A primeira, a "urvização" ampla, geral e irrestrita de todos 
os contratos e valores, inclusive as tarifas pliblicas, que eStãO por- -
ai um tanto ·o quantO incomodadas com o problema, não estão que
rendo fazer o efeito demoostração. E eu cooheço empresas de 
grande porte, bem administradas, com matriz lá fora, que recebe
ram a seguinte ordem de fora para dentro: ·~-_com eSSa s~~ução
marciana chamada URV, que é um dólar enver800had0, uma dola
rização envergorihada, vocês vão agúaidar a ''urvizaçãO" dos cus
tos antes de "urvizar" os preços". E dos custos- fazem parte t:ixbs 
as tarifas do setor público, começando pela energia elétrica de uma 
indústria mecânica, por exemplo. Então, enquanto não sair uma 
''urvização'' do custo, eu não-vou fazer 'Urvização" de preços. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Çóm cãmara setorial? 

O SR. JOELMIR BETJNG ~ Com cãJno.ro ..,tori~ e tudo 
tentando acelerar, não dá para fazer o negócio. O executivo sabe 
administrar isso &qui, riJ.as a-rilatriz dele não aUtOrizou que ele fi
zesse isso aqui, porque se nós não entendemos a URV, vamos en
tender a URV lá. fora? Esse bicho é um disco voador também para 
eles, porque é uma dolarização envergcohada. se tivesse· dolariza
do, a dolarização que eu- Chaino de indexado em dólar, porque o 
dólar é uma âncaa, assim como a UR V. Alguém já me chamou a 

atenção falando: ·~oelmir, você anda falando na televisão que nós 
temos infl!l-Çio em URV". A URV é a inflaçio, pelo menos teori
camente. É a média arilméfica de !lês índices cooftáveis. Mas ela é 
inflação como indexador; agora, como âncora, ela pode carregar a 
inflação dentro dela. Se passo numa loja e vejo um sapato por 59 
URV, e na semana seguinte está por 65 URV, eu estou diante do 
fenômeno: a inflação em URV, que eu chamaria de inflação em 
dólar, para facilitar o raciocinio. 

Mas, então, a primeira pré-coo.âíção:- tOdo mundo 'Urviza
do''? OK. Todos os ccotratos, inclusive o setor público? OK. In
clusive os contratos de obras póblicas coi:n o Govetno? OK. Essa 
que ê uma coodição juridica complicada, como também é compli
cada a transformação da tarifa de energia elétrica em URV, do 
pooto de vista até jurídico- há uma filigrana que não me interessa 
nem discutir, sei que é complicada -,'todo mundo ''urvizado''? 
Qp!P',to tempo vai levar essa maturação _do processo? Pot (Jue isso 
ê algo democraticamente negociado? Tudo bem, mais 40 dias, va
mos-sUpa'. 
. · A segunda pré-coodiçio: não podemos ter inflação em 
URV. Temos que ter ou inflação zero ou deflação em URV. Estou 
falando de média, porque pode-se ter um produto ou um· serviço 
aq_:W:ta_ dela, n;l8S na média tem que estar abaixo, _como indexador 
tem que estar abaixo. 

E a torreira pré-cOndiÇão é qúe não tenhamos inflação em 
CI'Q~irp. ou seja, ~ão no aclive, em cruzeirO, n:ias inflação de 
declive em cruzeiro, aiiida que dePois da vífgula. -É uma qUestão 
apenas de expectativa, de psicologia, ·que fuDcíona. EU, como 00.: 
ciõlógo, acredito riluitó na sociologia do mercado, quando não en
cOntro explicações na teoria da moeda. E o que observamos é o
seguinte: se a inflação de abril ~car abaixo da de março, se a de 
maio ficar abaixo da de abril e a de junho abaixo da de maio, eStão ' 
criadas as condições de reversão de expectativa, ainda que sem 
muito lastro de segurança para que consigamos prestigiar uma 
nova moeda tipo Real. Ag<ra, com inflação zerada ou deflação. em 
URV e com todo mundo devidamente ''urvizado". J\i, eu lançaria 
o Real 

Pela minha "chutometria", teríamos condições de lançar o 
Real cOm essas três pré-condições em agosto, até porque se o pro
cesso não maturar até agosto, ele não vai maturar mais. Ou matura 
em ·noventa dias ou nãO matura mais. E como temos ai um prazo 
regimental de 35 dias de aviso prévio para aconiodar a passagem 
do Cruzeiio, não da URV, para o Real, porque vai ter aquele pro
blema de tablita e deflator mesmo entre os não "urvizados", inclu
sive o Sistema FmanCeiro~-eritão eu &.creditO que o tempo 6tin:io do 
real ê 1° de agosto, mês de cachorro louco. _O Real merece o mês 
do cachorro louco. Agora, se não emplacar em agosto, p:xie-se de
sistir porque não vai emplacar mais. PrimeirO de julho seria preco
ce. Então, eu acho_ que estamos numa situação realmente histérica, 
e não histórica, de fazer esse negócio decolar, sem saber que bicho 
que é, até e_ de agosto. Agora, dentro do processo, evidentemente, 
da reengenharia da moeda. temos que ter detonado na Revisão 
Constitucional a reengenharia do Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Com a palavra o Se
nador João Calmon, para suas perguntas. 

O SR. JOÃU CALMON- Sr. PreSidente, Sr. Relator, ilus
tre depoente, Joelmir Beting, em virtude do adiantado da hora, eu 
não pOO.tma formular as indagações, eu gostaria de apresentar e 
desejo apenas, violentando a minha modéstia, destacar que partiu 
de mim a iniciativa de convidar o jornalista, sociólogo e econo
mista Joelmir Beting e um outro colega seu, Aloysio Biondi, para 
prestarem depoimento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
que, a meu ver, parece ser a mais importante dO congresso. 
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Se este Pais livesse juízo, utilizaria um artigo do Código 
Brasileiro de Radiodifusão- artigo que, por acaso, é de minha au
toria -, que dá ao Poder Execulivo Federal o direito de requisitar 
horário de televisão, inclusive na faixa nobre. Isso em circmistân
cias excepcionais, para se dirigir à Nação sobre assuntos realmente 
da maior relevância; se o Pais tivesse juízo e respeitasse a escala 
de prioridades, o Congresso Nacional deveria requisitar a rede na
cional de televisão para transmitir uma síntese que poderia ser 
apresentada pelo depoente de hoje e por tudo que -ele nos revelou 
no seu rico. no seu extraordinário depoimento. O depoente aparta 
as soluções para os mais graves problemas do País, que são notó
rios na área da Educação, na área da Saúde, na área da Habitação e 
em cutras áreas. 

Só uma vez o .CongresSo Nacional requisitou essa rede em 
circunstâncias realmente· importanles. Quando o_ l'resideule do 
Congresso, à época Senador Auro de Moura Andrade, tentou fa
zer a segunda requisição, já se linha iniciado a Revolução de 1964. 
O nosso depoente de hoje fez revelações realmente estarrecedoras, -
de uma forma didálica, leve, não maçante e apcntou camlnhos, 
soluções com a coragem que o caracteriza. 

Versando na área da minha predileção, aímnou o depoente 
que o sistema educaciooal brasileiro está destroçado. O atual titu
lar da Pasta da Educação fez o mesmo diagnóstico apenas com ou
txas palavras. A educação brasileira estA falida, e a situação tende a 
piorar ainda mais, segundo o corajoso )'Ainis~ Murilo Hingel aírr
mou em entrevista, publicada em manchete, pelo JORNAL DO 
BRASIL e pela FOLHADES.PAULO. 

Temos uma idéia de que realmente Educação não é priori
dade deste Pais. Os dados são realmente aterradoo:es. O atual_Go
vemo envia ao Congresso Revisor um projeto de Fundo Social de 
Emergência em que está embutido um golpe na Educação, porque 
separa 20% do bolo de. impostos federais e detennina que sobre 
esse bolo de 20%_do$ impostoS federais não deve incidir o percen
tual de apenas 18% da receita dos impostos federais para a manu-
tençãqedesenvolv~~~odo_e,~ino. ______ ·- _. _ . 

Isto é feito depois dos diagnósticos, das af'rrmações do Mi
nistro da Edocação, do Mestre Joelmir Beting; e não hã nenhum 
traumatismo neste País; ao contrário, a proposta fOi" aprovada pór 
400 e poucos Parlamentares K::ontra o voto .de_apenas 80 e poucos 
que votaram contra o projeto enviado pelo Poder Executivo. 

Creio, já que não posso me eStender mais, que esta rica ex
posição cOI!Sidero do pcnto de vista didático a mais impOrtante, a 
mais acessível, porque há exposições que podem ser consideradas, 
do ponto de vista técnico, até bem mais importantes, de mestres da 
economia- um deles aqui se encontra.. o Deputado, ex-Senador e 
ex-Embaixador e ex-Ministro, Roberto Campos. Mas a exposição 
do jornalista - por sinal também sociólogo, como o Ministro da 
Fazenda- Joelmir Beting ê de extrema importância. 

E eu poderia ocupar o mesmo tempo que foi ocupado por 
pessoas que têm muito mais credencial do que eu, mas gostaria de 
limitar-me a uma aflllilAÇão, que me parece ser" a·mais dramática 
de todas: que falta de imaginação é essa de retirar da educação, 
que está falida. que está destroçada- citando novamente essaS fra
ses -, se o caminho é outro? O caminho foi focalizado, fo~ indica
do por esta Comissão Parlamentar de lnquérito_:Sobre Evasão 
Fiscal e agora com esta exposição, que me parece a mais impres
sionante, a mais objetiva, diria a mais traumatizante de todas, po
derlamos prestar um grande serviço ao País - refrro-me a nós, do 
Congresso Nacional -; utilizando esse artigo do Código Brasileiro 
de Radiodifusão para fazer uma síntese de tudo_ o que aqui foi af'tr
mado para ver se despertamos a Nação para a extrema, a extraordi
nária gravidade da situação atual. O Brasil está obviamente - só 
cego não vê - no limiar de uma c~vulsio social. É só esperar 

mais um pouco. Se o quadro coo.tinuar como está, não há dtívida 
algnma, e não seria a primeira coovulsão social da história da hu-
manidade. . . . 

Prefiro não me estender mais, felicitando O nosso depoente, 
Joelmir Betting, e deixando aqui, Sr. Presidenle, essa sugestão de 
uma tentativa: encaminharmos um pedido ao Presidente do Cal
grasso Naciooal para requisição da rede naciooal de televisão e de 
rádio, que é requisitada às vezes até com certa freqüência, para le
varmos à Nação esse depoimento que tem im.JX>rtância jOinalística. 
mas tem muito mais: tem extraordinário interesse nacional. Só as
sim poderiamos provocar um traumatismo, um ch<XJUe, capaz de 
obrigar, nem diria os Contnõuintes, mas os sonegadores contuma
zes de impostos, que foram apontados inclusive pelo atual Minis
tro da Fazenda, num depoimento ao Congresso Nacional que 
durou S horas e meia, em que ele faz lealmente essas afmnaç_9es. 
Ele não sabe ainda se há apenas um milhão de contas-fantasnia. 
Há outras informações de que há 10 milhões de e<mtas-fantasma, 
mas ele confirma no seu depoimento: _"Não sei quantas são as con
tas-fantasma, mas foram entregnes a nós 80 milhões de informa
ções, 80 milhões de CPF e CGC. Não sei se haverá 80 milhões de 
con-entistas, porque há boa parte de contas-fantasma. Isso vai dar 
um trabalho longO, paciente, discreto, sem alarme". Fica aqui, Sr. 
Presidente, meus eminentes Colegas, essa sugestão. 

Permitam-me que, ao encerrar a minha intervenção- eu que 
faço isso raramente -novamente me felicite pela idéia de sugerir a 
esta CPI o convite a Joelmir Beting para fazer aqui essa dramática 
e impressionante exposição. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENI"E (Ronan Tito) - Senador Joio Càl
mon, permita t.anibêm à Mesa e aos membros desta CoiDfSsão feli
citá-lo por essa idéia. Todos estamos felizes e, principalmente, 
prenhes de boas informações e, como disse bem V. Es", colocadas _ 
de maneira inleligente,leve, pedagógica, para que todos pudésse
mos absorvê-las, e cabe a V. Ex• o mérito desse convite. Eu estava 
deixando para o fmal. mas V. Ex• fez mnito bem em nos lembrar 
do convite ao Dr. Joelmir Beting, idéia aprovada por unanimidade 
dos membros da <PI, com o maior entusiasmo. 

Passo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. Peço ao Sr. 
Senador e também aos-demais que se"j~ breves - oS que ficam 
porúltiino levam desvantagem -porqi.Ie_o Dr. Joelmir Beting tem 
compromisso em São Paulo. Estamos tentando. inclusive, retardar 
o vôo dele, sem o -seu cOnsentimento, para que ele possa tomar um 
lanche aqui antes e, depois, viajar para São Paulo. 

Com a palavra o Senador Edoardo Suplicy. Não cabe a V. 
Ex•, no dia de hoje, o alongamento do debate. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente, procurarei 
ser extremamente breve, em que pese ao diálogo aqui haVido, in
clusive com o De]lutado e ex-Senador Roberto Campos, tenha sido 
altamente estimulai:J.te. Sinto muito em- ilãO ter assistido desde o 
ful'cio o prezado Joelmir Beting. porque eu estava fazendo um pro
nunciamento da tribuna do Senado. 

Vou referir-me a um dos te.mas que tocou na parte fm.al, o 
jogo do bicho, porque hoje ocorreu um fato de grande relevância 
para o Brasil, qual seja, o de um~ pessoa ter reconhecido um erro e 
exposto abertamente a verdade. E muito importante que as pessoas 
digam a verdade. Eu até estava comentando, da tribuna do Senado, 
a manifestação do Betinho sobre a questão de ter a ABIA recebido 
uma contnõuição dos bicheiros. No diálogo da tribuna, muitos Se
nadores se pronunciaram, inclusive o Líder do Governo, Senador 
Pedro Simon. que falou de sua experiência como Governador, 
concordando que talvez seja a oportunidade de resolver de vez 
éste problema. Esle problema estA relacionado a outro tema tio 
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candente que mencionou, relativo à questão da fõrmálização e in
fon:i:lalização da economia. 

Fico pensando se poderia, já que refletiu sobre este assunto, 
fazer alguma sugestão. Qual seria o caminho para se- COO.Seguir 
formalizar. minimamente, até mesmo a legalização dO jogo do bi
cho, ainda mais diante do fato de que o jogo está legalizado pela 
Tele Sena? O SBT e a Rede Globo estão fazendo hoje o jogo tele
visiVo, -que chega a casa. Então, por que este é legal e o outro é 
contravenção? -- ---

Diante de tal reflexão, talvez fosse interessante pensar que 
grau mínimo de forma.lização pennitiria toda essa eStrutura exis
tente dar uma contribuição- aos cofres públicos, que seria a substi
tuição de toda essa contribuição, para a polícia e para· toda essa 
rede, que chega até a Justiça superior do País, segundo as últimas 
indicações. 

Mencionou V. s• a questão do petróleo do Alasca. Como 
muito tenho pensado na questão da instituição, no Brasil, de um 
programa de garantia de renda mínima, lembrei-me de como no 
Alasca atualmente existe um fundo de administração para a receita 
do petróleo, resultado da contribuição das diversas empresas que 
ali exploram o petróleo para este fundo. Essa forma, pouco conhe
cida no Brasil, resulta em que cada um dos aproximadamente seis
centos mil residentes no Alasca tenham direito boje a receber uma 
certa ·quantia. No ano passado, esse valor correspondeu a mil dóla
res por ano. Houvesse mil dólares por ano como garantia de cida
dania aos brasileiros, seria um passo fantástico. No Alasca, não é 
tanto porque lá a renda per capita ê da ordem de 26 mil dólares. 

É interessante o conhecimento, para quem está batalhando 
sobre essa proposição, de que existem. como direito à cidadania 
para os residentes no Alasca. mil dólares de renda garantida por 
ano, decorrente desse mecanismo há alguns anos -ali. 

O SR. PRESIDENfE (Ronan Tito) - V. Ex• se refere ao 
royalty sobre o petróleo que é explorado e levado pelos Estados 
Unidos? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - O Estado do Alasca tem 
esse m~anismo. 

As diversas empresas que ali e"ploram o petróleo pagam 
para um fundo - em tomo de 1.000 dólares -, administrado pelo 
Estado do Alasca, que, além de ser administrado como Fundo de 
Pensão, teni uma tal rentabilidade que eles resolveram conceder 
como um direito à cidadania a todos os residentes no Alasca. Isso 
varia a cada ano. No ano passado, eu estive visitando W asbington 
e verifiquei, colhi informaçõeS a respeito do assUnto. Foram 1.000 
dólares por ano. Varia de acordo com a rentabilid.ade daquele fun
do, mas está relacionado a outra idéia. 

O prezado Joelmir Beting niencionOU; em um de seus arti
gos, ''o sonho de uma noite de verão11 que, pela primeira vez, é 
causado pela URV, com ajuste diário dos salários para Os trabalha
dores, uma longa reivindicação existente há muito tempo. Fiquei 
até pensando que seria interessante que essa· eXpeliénCía não du
rasse apenas o verão; já estamos il.O oulono, e aêho que essas con
dições para a introdução do Real são adequadas; no entanto, avalio 
que outras condições mínimas seriam importantes. Reflio-me às 
regras de emissão do Real que ainda não estão explicitadas. Penso 
que será muito importante que o Congresso Nacioo.al pense sobre 
a regra de emissão, sobre o sistema de lastreamento, levando em 
conta as experiências histõricas de estabilizaçãô-qtie acabaram ten
dosucesso. 

Quase todas as experiências históricas bem sucedidas, seja 
da Alemanha de 23, da Polônia na mesma época, seja a dos Esta
dos Unidos, após a Guerra·de Independência, a França após aRe
volução - continentais e assignats -- o dólar e o franco que os 

substituírain, levaram -em conta uma- carã.ctetistiCil importante: o 
lastreamento :(oi baseado em ativos domésticos ou nacionais; é 
uma discussão complexa. -

·-- Chamo a atenção para rima preocupação que o Deputado 
RobertO campos inencionou. Observei, na semana passada, a pre
visão de emissão de moeda para 94 e para 95, e o Presidente do 
Banco_ Central, Pedro Malan, encaminhou: me as informações. 
Para 1994 a emissão de moeda, ou selgneuriage, foi para efeito 
de saber em que medida estávamos pagando o serviço -da dívida 
pUblica externa, algo compaU:vel com a capacidade de pagamento 
do País; o cálculo, além do superávit primário, foi somado com o 
seigD.eunageem 1994, de um 1,5% do PIB; em 1995, 1% do PIB~ 
Ora, um PIB de 450 bilhões de dólares aproximadamente; 1% se
ria 4, 5 bilhões de dólares; se forem 1,5% mais metade disso, para 
o ano-que vem-serão maiS 4,5 !Jilhões de dólares. 

Sabe-se que a quantidade de moeda em conceito M 1, no 
Brasil, não é muitó; ê em tomo de 2% do PIB ou menos. Então, 
essa quantia é muito signific3.tív"ã; Não se trata de uma preocupa
ção tão estrita;. mo:n.etarista, Irias tenho a impressão de que essa 
proporção não seja tão c-onsistente como a estabilidade prevista 
que o Real venha ter em 95. Sem ser monetarista, coloco um pou
co essa preocupação; fico pensando se o próprio Góven:i.o- está 
consciente: de que não vai ser tão fácil- manter ã estabilidade do 
Real, se a própria previsão de emissão de moeda para compiemen
tar aquilo que o Brasil vai ter que pagar aos credores da dívida ex
tema é tão acentuada, além daquilo que será o superávit primãtio 
que ê a parte principal. 

A parte principal da capacidade interna de pagamento é o 
superávit- primâiio~ Mas tein sido, ·e fortemente con:iplementado 
por um muito acentuado. Essa tem sido a minha preocupação. 

O SR. PRESIDENfE (Ronan Tito) - Concedo a palavra ao 
Sr. Joehnir Beting. 

O SR. JOELMIR BETING - En gostaria de comentar que, 
na carpintaria monetária do Real, temos que levar em coo.ta tam
bém a carpintaria cambial dele~tima coisa ligada na ootra. O lastro 
~-~<?~_moeda teria uma importância menor se apelarmos para u~ 
c~io fixo. ~ o câmbio _fJXÕ vai perpetuar uma defasagem 
cambial que não houve condições de ser desmontada antes do lan
çamento da URV, que acabou congelando. A URV é o teto do dó
lar e não o piso dele. Então, não den para atualizar. Segundo 
cPnSta. t~DJ.OS um atraso~ da ~m de 17 a 25%, conforme o se,
tor e conforme o penado considerado, alguma coiSa parecida cOO. 
17 a 25%_ de atraso cambial. ~so preju<;lica a carpintaria cambial 
do Real. Quer dizer, isso deveria ser lev~do em conta pela_equjpe. 
Não houye tempo de atualizar o câmbio e agora temos esse proble
ma ihstalado. 

E mais, a ciUestão do ·lastro poderia levar em conta as reser
vas e as ações das estatais, como alguêm já propôs. Tudo isso deve 
ser considerado. A eqUipe econômica tem uma reunião exatamente 
hoje à tarde, não só para tentar defmir, mas também divulgar, ain
da que a título de balão de ensaio, esse processo de passagem do 
Cruzeiro para o Real e qual seria a política caniliial: se vai usar 
banda e qual é o limite da banda na taxa de câmbio, e a questão do 
lastro da nova moeda. 

Não vamos utilizar o exemplo da Argentina para o efeito de 
lastro, porque ai teriamos de cootar com uma espêcie de lastro 
ouro - que é o caso da Argentina -, com um banco Central real
mente independente. Eu chamaria até de Conselho de Moeda. É 
uma proposta inclusive do Professor Pérsio Arida. 

Mas penso que tudo isso é uma Hte<:nalidade" que será devi
damente avaliada pela equipe e discutida pela sociedade nessas 
próximas semanas, para não dizer já nos próximos dias, porque 
quem tem pressa agora por uma definição é o próprio -Presidente 
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Itamar FranCo. E quando Sua Excelência tem pressa, é melhor sair 
da frente .. , 

Uma outra observação, sobre o jogo do bichO. Penso que o 
risco da sua legalização estaria na esiatiza.ção do jogo do bicho, ou 
na "loterizaçio" do jogo do bicho. Porque al cairlamos no jogo do 

, bicho paralelo, automaticamente, com a mesma dimensão do jogo 
do bicho de hoje. Teriatn<>S dois jogos do bicho: um oficial, pela 
Caixa, e o paralelo, que continuaria com o Castor de Andrade e 
com o Ivo Noal. De qualquer forma, a legalização do jogo do bi
cho vai render realmente um jogo do bicho paralelo, no ato. 

O pessoal que está pedindo a legalização, o pessoal do ramo 
vai ficar com o paralelo para se divertir. Até porque existe real
mente a conexão com o tráfico, com o crime organizado e até com 
a evasão ftscal também. Parece que há um contato, que está sur
gindo nas investigações, com a evasão fiscal via jogo do bicho. 
Bom, é bem Brasil. 

De qualquer forma, acho que podemos concluir a nossa par
ticipação. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Pois não. Eu gostaria 
de ouvir o Relator, que é a peça chave. 

O SR. JOELMIR BETING - Antes de mais nada, gostaria 
de passar ao Relator esse trabalho da Consultaria Emest Y ang, que 
estabelece uma comparação bem metódica e muito pertinente da 
pessoa física do Imposto de Renda no Brasil com a pessoa tisica 
nos Estados Unidos, para derrubar um mito, o de que o brasileiro 
paga pouco imposto e o americano paga muito. Porque aí ele esta
belece uma relação: para um casal com dois fllhos mencres em es
cola psrticular, que é o modelo utilizado, em todas as faixas de 
renda e de aliquotas, ele demonstra que, na faixa média da classe 
média. o americano paga riienos, pcrque lá há um negócio que 
funciona chamado dedução e abatimento e aqui é iima ooisa ftcti
cia.. a dedução e o abatimento. 

Portanto, allquota menos dedução e abatimento faz com que 
o cidadão americano de classe média pague menos imposto de 
renda do que o cidadão brasileiro de classe média. Esse estudo que 
está aqui é de uma consultaria séria, que-tem i:D.clusive matriz nos 
Estados Unidos. 

Um outro documento que eu gostaria de sugerir para cada 
Membro da Comissão, a própria CP! poderia cuidar de obter da 
Editora São Paulo os exemplares, é o livro "Economia Informal e 
o Direito no Bmsil", do Professor Ney Prado, professor universitá
rio e da Justiça do Trabalho de São Paulo, que fez um trabalho 
muito sério sobre a economia informal e o direito. Um terço do li
vro é dedicado exatamente ao contato da economia informal com a 
evasão fiscal, ii. luz das leis do Direito. Professor Ney Prado, Edito
ra São Paulo, Edição 91, Ecoo.omia Informal e o Direito no Brasil 

O problema é que ele está com um autógrafo tão bacana que 
nilo vou abrir milo dele. Então, sugiro que se consiga um exemplar 
deste estudo. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Estamos anotando to
dos os livros recomendados e vamos adquiri-los para a CP!. 

Coo.cedo a palavra ao Relator, Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, ilustre 
depoente Joelmir Beting, nilo vou fazer comentáriós, porque; pelo 
adiantado da hora., não queremos que V. s• permaneça em Brasllia 
mais do que o necessário, sei que V. s• tem outras atribuições. 
Agradeço-lhe por ter apresentado um verdadeiro roteiro de traba
lho para esta Comissão no fmal dos nossos trabalhos, quando es
perávamos já estar próximos de apresentar o relat6rio fmal. Mas 
penso que essas indicações, inclusive de futuros depoentes, serão 
de grsnde valia para todos nós. 

Na minha vida parlamentar, na minha vida polltica, sempre 
me deparei com concentração de renda e concentração fundiária. 
Tive sempre grandes preocupações quanto a isso. Agora., por dever 
de oficio, estou me deparando com concentração tributária. V. s• 
deu uma série de informações que podem fazer com que diminua 
essa injustiça que existe no País quanto a essa concentração fun
diária. 

Num artigo de sua autoria, v. s• dizia que os bancos fica
ram A margem dos pisO<, porque se trata de uma contribuição cal
culada sobre o fatursmento das empresas. O banco não fatura 
porque nílo M condição de cobrar ao bispo, por essa razão apre
sentada por V. S"? E por acaso será. que o banco não fatora o que 
seria uma receita brota operacional, por exemplo? \. 

No seu artigo também, nilo tenho aqui a indicação da data, 
v. sa diz que a evasão fiscal no sistema fmanceiro é maiOl' do que 
nas demais empresas. Qual a razio disso? 

" Também gostaria de ter uma informação ligeira sobre quais 
as vantagens e desvantagens da quebra do sigilo bancário e do si
gilo fiscal. Apresento um exemplo: como Senador, fiz um requeri
mento de informações à Receita Federal a respeito daquelas 
empresas que eram registradas no CNSS e que, p:>r serem registra
das 16., tinham direito a fazer importações com isenção-de tributos. 
Sabemos que, através desses mecanismos, clubes de futebol im
portaram carros, houve importaÇões de verdadeiros containers de 
champanhe, de u(sque e de ootras coisas como tais. Há importsçõ
es de grandes hospitais que merecem o respeito-de cada um de nós 
- eu mesmo já utilizei um deles -, mas que não sãO beneficentes, 
cobram caro. Mas f"lZeram, através desse meio, por serem registra
dos no CNSS, hnportação de todo o seu material sem psgsmento 
de hnpostos. 

Então, fiz um requerimento de informações ii Receita Fede
ral, para que me desse a idéia de quanto representava a sonegação 
de impostos, a evasão ftseal- nio digo nem sonegação, porque se
ria legal- dessas empresas, através desse sistema de CNSS. Ares
posta que recebi foi a de que isso era sigilo, que nio poderiam dar 
as informações porque fazia parte do sigilo fiSCal. 

Vou_ fazer agora essa solicitação através da CPL porque 
acho que temos que ter conhecimento disso e eles silo obrigados a 
dar essas informações. Fiz outros requerimentos a respeito de ou
tros assuntos da CPI - quero até comunicar ao Presidente - e o 
atual diretor do SERPRO me disse qui\ vai dar todas aquelas infor
mações. 

Então, gostaria de ter, ligeiramente, a opinião de v. s· ares
peito dessas questões. Os demais, os diversos Senadores que se 
anteciparam a mim já apresentaram idéias. E iJZeram comentários 
a respeito daquilo que V. ga trouxe, para felicidade nossa e para 
conhecimento desta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Com a palavra o de-
poente Joelmir Betfug. · · · · -

O SR. JOELMIR BETING - Sobre a posição dos bancos, 
que se apresentam com uma taXa de sonegação presumida muito 
grande, eu lembraria o seguinte: é o único segmento da economia 
privada que nilo tem fiscalizaçilo. É proibido por lei fiscalizar ban
co ou instituição fmanceira. Foi removida a fiscalização do siste
ma fmanceiro. Não consta aqui a data, mas essa decisão é recente, 
em torno de 5 anO<. É proibido entrar um fiSCal em banco, P!ifeCe
me que isso foi instituído na entrada do Governo Collor. E bom 
verificar. Se houver algum auditor presente? poderia, talvez, escla
recer a questão. Não há condição técnica, nem legal de flSCalizar o 
sistema fmanceiro e ponto fmal1 

Começando"por a( e sabendo da engenharia financeira sofiS
ticada com a ajuda dos computadores e todas as transas e transaçõ-
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es que circulam por dentro do sistema fmanceiro, presiime·se que 
ali dentro realmente aconteça, não só em proveito dOs bancos. ~ 
em proveito também de terceiros, uma usinagem de sonegação que 
eu chamaria, realmente, de espantosa! É uma suposição, e não 
uma calúnia; uma suposição que tem um embasamento técnico 
para uma suspeita que tenho como contribuinte e cidadão, e nio 
como jornalista. Por que não está sendo fiscalizado o sistema fi
nanceiro, se muitas das maracutaias que estão explodindo passam 
por dentro dele, inclusive as contas fantasmas? Esse é um ponto. 

Avalio que a questão do sigilo bancário foi bem exposta no 
Brasil, pois, num Pais em que o sonegador, pessoa tisica, acaba 
sendo um herói nacional - de repente, quebra-se o sigilo bancário 
e a opinião pública aplaude-, vamos então aproveitar o aplauso da 
opiriião pública e aperfeiçoar esse mecanismo de quebra ou de ex
ceção. 

A Suiça já está cuidando do assunto. Até no Brasil, tivemos 
o caso do Juiz Nestor José do Nascimento, fraudador do INSS do 
Rio de Janeiro, que teve, na Suíça, tanto o seu sigilo bancário que
brado como a sua conta bloqueada. É bom verif"tcar o fato - isso; 
para dar um exemplo e calçar a discussão sobre os sigilos fiscal e 
bancário no Brasil. Quer dizer, até a Suiça já tirou o selo desse ius-
tituto que era aparentemente sagrado. - - -

Senhoras e senhores, estou realmente no meu limite e penso 
que tomarei a liberdade de me antecipar à decisão da Presidência e 
gostaria de encerrar o meu depoimento com três reflexões. Uma 
delas, reportando-me à reflexão do Senador João Calmon, quando 
levanta no ar "a bola quadrada11 do processo educacional, que tam-
bém considero destroçado no Pais. · 

O Professe< Peter Drucker, papa da administração de recur
sos materiais e humanos do mundo, lembra que estamos na deco
lagem de um processo de globalização da economia que faz com 
que o sinônimo de soberania nacional seja competitividade das na
ções. Soberania das nações virou competitividade das nações; e a 
competitividade das nações não está na fazenda, não está na fábri
ca, não está na loja e não está no banco! A competitividade das na
ções sempre esteve, e passa a estar cada vez mais, na escola Se 
quisermos cuidar de soberania nacional ou de competitividade na
cional, temos que pensar na escola e posicioná-la acima de todas 
as coisas, porque até na escola resolvemos 1.1. fome e a miséria do 
pobre. E, no caso brasileiro, até mesmo a merenda do pobre. Por
tanto, façaillos da escola a base, sobretudo a escola básica. uma 
crUzada nacional. Do contrário, não vamos consertar, vamos conti
nuar fazendo círculo na água e enxugando gelo; e a máquina de 
enxugar gelo está quebrada e o gelo já está no f101. -

AJ; duas reflexõeS finais, tomo emprestado: a primeira, do 
Barão de Itararé, que já. nos anos 40 dizia - i..ril.ilgfueln se ele vives
se hoje! -: ''O Brasil é feito por nós. Só falta desatar os nós". E 
para desatar os nós, a reflexão de um brasileiro que acredita em 
tudo, encara desafios e atravessa· atê mesmo o Oceano Atlântico a 
remo, A:mir Klink diz - isso cabe para a Revisão, para a reforma, 
para a mudança do País, para a eleição, -para ã. Revisão Constitu
cional, para a Campanha Contra a Fome e a Miséria e pela Cidada
nia-: ''Para se chegar onde quer que seja. não ê preciso utilizar a 
força, basta empregar a razão". 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Muito Obrigado. 

Quero dizer ao Senador João ~ __ que vou entrar em 
contato, ainda hoje, com o Presidente do Congfesso Nacional so
bre a convocação de uma cadeia de rádio e televisão, para comuni
car a importância desta CP!, talvez ao término. -

Há uma coincidência muito grande, Dr. Joelmir Beting: do 
primeiro Depoente até hoje, todos chegaram a um número estarre-

redor. Para cada um cruzeiro que se arrecada, há um cruzeiro de 
evasão, ou seja, a scnegação 6 de 50%. E todos os depoimentos, 
do mais erudito, do fiScal que está no froot, dos professores uni
versitários que aqui estiveram, dõs empresários que aqui estive-' 
ram, todos eles - é interessante - chegam a essa declaração 
catastrófica de que para cada um cruzeiro que se arrecada,. há. um 
cru~iro de sonegação ou de evasão. 

E, veja, tivemos uma CPI aqui que chamada "da máfia do 
Orçamento", em que os mais alucinados acusadores disseram que 
o rombo chegou a 250 milhões de dólares. E na CPI da Evasão 
Fiscal falamos em qualquer coisa em tomo de 80 bilhões de dóla
res por ano, todo ano. E isso náó assusta ningUém. Tínhamos até a 
vi esperança de que, quando viesse aqui o Jomalista Joelmir ~
ting - essa esperança era do Senador João Calmon e minha -, te
riam.QS nesta Casa, pelo menos, repórteres interessados. Devo 
dizer ao ilustre Jornalista que connmiquei à Imprensa, flz questão 
de ir pessoalmente e dizer ao Comitê de Imprensa que hoje viria o 
kmalista Joelmir Beting fazer um depoimento. Nem asSim des
pertamos o_interesse dt_l_nO_S$a Imprensa. 

O SR. JOELMIR BETING- Mas a!, Sr. Presidente, justifi
co a minha categoria. Ntmca colocamos "empada na azeitona do 
próximo". (Risos) 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Muito hem. Agora, de 
Meio, mesmo que não consigamos essa cadeia de televisão para 
falar do resultado, eu queria fazer aqui um apelo- que já venho fa
zendo- ao Jornalista Joelmir Beting, e colocando, em doses ho
meopáticas, todos esses conceitos que ele colocou e que já. 
aprendemos e vamos inserir dentro do nosso relatório fmal. 

O SR. JOELMIR BETING - Na linguagem técnica do jor' 
nalista, Sr. Presidente, chamamos de "lide". Para entrar -de sola 
num assunto 6 o lide. E o lide está aqui na minha mão agora. 

O SR PRESIDENTE (Ronan Tito)- Está ótimo. 

O SR JOELMIR BETING - O relatório parcial da CPI da 
Evasão Fiscal. Então, é a noticia. 

O SR PRESIDENTE (Ronan Tito) - Muito hem. Mas eu 
queria fazer mais um pedido: que eu pudesse editar uma separata 
do depoimento de V. s• para distribuir aos Parlamentares que não 
puderam vir aqui hoje e também distribuir para a Imprensa. 

O Senado Federal, infelizmente, e o Congresso Nacional 
nãO paganfâireito·autoral. Mas apenas eu queria a autorização de 
V. s• pai-a maridar imprimir na Gráfica do Senado, e fazer uma 
distribuiçlo no meio dos Parlamentares e no meiO também da Im
prensa para que tomassem conhecimento do que aqui foi dito, 
aqueles <jue quisessem e que estivesSem intere-ssados nãS Soluções 
para este País, para lerem esse extraordinário depOimento de V. s• 

O SR JOELMIR BETING - E qual é a praxe: com revisão 
ou sem revisão do Depoente? 

O SR PRESIDENTE (Riman Tito)- Se V. s• assim o dese
jar, poderá. fazer a revisão. 

O SR. JOELMIR BETING - A revisão é necessária porque 
usei muitoS-números de meiDória. Então, checarei esses números e 
colocarei tudo direito. 

O SR. MEJRA FILHO - Sr. Presidente, eu queria apenas 
lembrar o següinte: o Dr. Joelmir é um homem de rádio e televi
são. Ele tem acompanhado - acho que até mais do que nós - a 
campanha de desmoraliração que sofre o Congresso Naciooal. 

Peço a S. s• que, ao sair daqui hoje, com esta sala vazia, 
não veja nisso um deSinteresse dos Parlamentares em assistir à sua 
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palestra. Muitos têm outras coisas a fazer e acredito que mais por 
esse motivo esta sala não está repleta de Parlamentares. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Inclusive, no inicio da 
palestra de V. S .. , fui ao plenário tirar Senadores que lá estavam 
tmbalhando, evidentemente. O Senador Eduardo Suplicy estava, 
inclusive, fazendo um discurso, denunciando aquela questão do 
jogo do bicho, etc. Esta é uma Casa mais ou menos de loucQs, por
que, nesse momento. devemos ter umas cinco CPI funcicnando e 
não sei quantas Comissões - estamos gravando para registrar tudo 
o que foi dito e, depois que estiverem Prontas, passarei as notas ta
quigráficas iis mãos de v. s• para que possa fazer as oorreções; e 
se V. s• assim o permitir, mandarei editar a separata e distribuirei à 
Imprensa. 

O SR. JOELMIR BETING- Sr. Presidente, para que conste 
dos Anais, eu gostaria de fazer um reparo que acabo de receber: 

11Alguns auditores fiscais presentes desconhecem 
a existência de algum ato proibindo a ftscaliza.ção do_ sis
tema fmanceiro. E até informam que o Banco Econômi
co da Bahia vem sendo fiscalizado há três anos por uma 
equipe de auditores". 

Como cidadão, folgo em sahJ disso! 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Agradeço a presença 
de todos, inclusive dos auditores fiscais, dos assessores e dos Srs. 
Senadores. 

Um agradecimento todo especial ao Dr. Joeirnir Beting, que 
sabemos o quanto ocupado e o quão solicitadO é e.m todo_ o Brasil. 
Fica iegistrado o nosso agradecimento à grande contribuição _que, 
não tenho dúvida nenhuma, prestou ao Congresso Nacional nesta 
tarde. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a reunião às J3h46mi-n.) 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 
13" Reunião realizada em 26 de abril de 1994 

Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte-e seíSde abrii 
de mil novecentos e noventa e quatro, na sala de reuniões da Co
missão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Sena
dor João Rocha e com a presença dos Senadores João Calmon, 
Ronan Tito; Esperidião Amin, Raimundo Lira, Eduardo Suplicy, 
Magno Bacelar, Carlos Patrocínio, Moiséis Abrão e Gilberto Mi
randa, reúne-se a Comissão de Assuntos Econômicos. O Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da 
ata da reunião anterior, que é dada como aprovada e, a seguir, co
munica que a reunião destfua-se às exposições dos Doutores An
dré F=co Mootoro Filho, Presidente da Comissão Diretora do 
Prpgrama Nacional de Desestatização, e Amir Kbair, economista, 
sobre a privatização da Embraer. Em seguida Sua Excelência con
fere a palavra aos Senhores expositores para que suas explanações. 
Encerradas as exposições, inicia-se o debate. Participam os Sena
dores Ronan Tito, Eduardo Sup!icy, João Rocha, João Calmon e 
Gilberto Miranda; o Deputado Ernesto Gradella; e o Senador Osí
ris Mendes Ribeiro, coordenador do serviço B da privatização da 
Embraer, e membro da Projeta Consultaria F"manceira. líder de 
uma associação formada pela Iacopori. uma eMpresa de engenha
ria de Silo Paulo ARBI, e assessorada, na elaboração dos estudos 
de mercado. pela A vimac, uma empresa de consultoria internacio
nal de aviação e, nos aspectos jurídicos, pelo escritório do Profes
sor Am.aldo _ Yaldi. Não havendo mais pergtmtas, o Senhor 
Presidente agradece a presença do Doutor André Franco Motoro 
Filho e do economista Amir Khair, bem como dos demais convi
dados e público presente, encerrando a reunião às treze horas e 

quarenta e cinco minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Fi
lho, a presente Ata que, lida e aprovada, será publicada em conjun
to com suas notas taquigráficas. - Senador João Rocha, 
Presidente da Comissão. - · · · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Havendo número re, 
gi.n:lentãi, declaro ~rta a reunião. 

Iniciamos a nossa reunião de hoje, conviando para fazer 
parte da Mesa: o Dr. André Franco Montoro Fllho e o Dr. Amir 
Kbair. (Pausa.) 

Convidamos o Senadac Esperião Amin, que se encOO.tm no 
Gabinete da Presidência da Comissão. (Pausa.) 

E, dando iníciO aoS riosSos trabalhos, passamos a palavra, 
para a exposição sobre a privatização da Embraer, ao Dr. André 
Franco Montoro Filho, Presidente da Comissão Diretoi'a dO pro: 
grama Nacional de Desestatizaçilo. ' - · · · 

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, é com prazer que compareço a esta reuniãO 
para prestar esclarecimentos, discutir, aprender, receber sugestões 
sobre o processo de privatização em geral, e especficamente com 
relação à privati7.açilo da Embraer. 

Acho que seria conveniente. de início, colocar algumas ob
servações a respeito do processo de privatização em geral e o por
quê desse processo. 

Muitos colocam a questão- da privatização sob um pcoto de 
vista ideológico- e sob um ponto de vista de uma evenblal onda 
neoHberal. Não é esse o meu ponto de vista; não é assim que vejo 
o processo de privatização no Brasil. Acredito que, da mesma for
ma como o Estado participou e entrou no processo produtivo por 
questões pragrnãticas, por questões de desenvolvimento econômi
co~-essas mesmas ·razões hoje colocam a necessidade da mudança 
do papel do Estado. 

Nunca houve no Brasil revolução socialista ou governo de 
esquerda que tenha ideologicamente estatizado empresas, ou cria
do empresas estatais. Ao contrário, a participação do Estado na ati.
vidade econômica. no Brasil, foi decorrência das necessidadeds de 
crescimento. Tanto é ·que um dos períodos em que mais cresceu 
essa presença do· Estado foi durante o regime militar autoritáriO, 
que pode ser acusado de muitas coisas, mas certamente não pode 
ser acusado de ter sido um governo esquerdizante. Eram razões-de 
ordem pragmática que impunham a presença do Estado e das em
presas estatais na atividade produtiva. E devemos reconhecer que a 
participação do Estado na atividade produtiva foi um sucesso em 
termos de crescimento econômico. O Brasil, durante quatro, cinco 
décadas, observou taxas altíssimas de crescimento econômico; tal
vez tenha sido a nação que mais tenha crescido no mundo, naquele 
período. 

Em termos de crescimento, esse modelo estatizante, com a 
participação do Estado, foi um sucessO. lnfe~te, não _teve ó 
mesmo sucesso no ·que diz respeito à distribuição de renda. Ao 
contrário, esse modelo estatizante que vigorou na economia brasi
leira ou de grande participação e interferência do Estado na ativi
dade econômica· foi um modelo extremamente concentrador. A 
distribuição de renda teve uma deterioração ao longo de t?do esse 
período. Como testemunho, há vários estudos, inclusive do nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

Mudanças na economia mundial e brasileira passaram a exi
gir, por uma queStão piãgmática de eficiência e flexibilidade eco
nômica, a mudança do papel do Estado na direçilo de se afastar das 
atividades operativas da economia, para JXX1er concentrar-se nas 
atividades de articulação, coordenação e na área social e de distri
buição de renda. 
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Esse novo paradigma tecnológico que hoje vigora no mun
do, as novas eondições tecnológicas passaram a exigir, na: opCra
çõo das empresas. uma flexibilidade que é pl'lllicamrote incompollvel 
com a burocrncia, indispensAvel em atividades estatais. 

Essa flexibilidade, essa necessidade de ter administrações 
flexíveis, orientadas para o cliente e para o consumidor é que leva
ram. no mundo inteiro, ~ questão da retirada dfl Estado da parte 
operativa das empresas, ou seja, o Estado saindo das atividades ad
ministrativas de OpetaÇão de empresas, para poder concentrar-se 
naqÚelas atividades na qual é mais eficiente. 

Essa coostatação, ou essa revolução tecnológica.. impôs essa 
nova realidade no mundo inteiro, não apenas no Brasil, a questão 
da privatização é quase um braço, uma pema de todo esse movi
mento mundial de reformulação do papel do Estado, que inclui até 
principias muito irnportailtes: 

Nós observamos que, ao lado desse movimento, houve um 
claro movimento de modernização no :onmdo inteiro e, especial
mente, na América Latina e no Brasil. 

Não posS"o deixar de entender e analj.s~. como professor 
universitário e analista. que· esses-movimentos têm uma base co
mum nessé novo paradigma toonológi.co, nessas novas relações 
que surgem na ecoo.omia, que exigem um sistema político-econô
mico-social muito mais aberto. 

Nesse sentido, não é de se estranhar que, durante a década 
de 70, tínhamos, na América Latin~ a grande maioria dos países 
com sistemas políticos fechados. autoritários e, ao meSmõ tei;npo, 
uma grande presença das empresas públicas, do Estado, estimulan
do o crescimento. 

Concomitantemente com o procesSo de abertura política, 
veio o processo de abertura econômica como iesposta adequada 
dos países da América Latina a essas novas condições. E essa res
poota não se deu só na América Latina; também na Europa do Les
te houve essa mesma constatação da incapacidade gerencial -do 
Estado de tocar empresas. Acredito que essa é a, causa central do 
processo de abertura política e econômica dos antigos países co
mt.mistas e socialistas, de planejamento central 

É nessa prioridade que entendo a perspectiva da privatiza
çõo no Brasil. Trata-se da retirada do Estado das ativida<les produ
tivas, empresariais, como, aliás, está expOOSSõ no art. 173 da 
Constituição, que estabelece claramente: 

"Ressalvados os casos previstos nesta ~tuiçao, a explo
ração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida 
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a re
levante interesse coetivo. cooforme defmidos em lei". 

Ou seja, é necessário uma lei que defma- os critérios para 
que possa ser constitucionalmente aceita uma-em preSá estatal, ou 
melhor, a exploração direta da atividade econõmica pelo Estado. 

Isso não significa que o Estado não tem nenhum maior 
compromisso com a economia, com a estabilidade economia, com 
a estabilidade eccnômica, com o crescimento. _O que entendo é 
que existem outros instrumentos mais flexiveis, mais adequados 
para que o Estado possa dar a sua contnbuição para o crescimento 
econômico, para a melhoria da distribuição de ~nda, para projetas 
de âmbito nacional 

O que claramente se mostrou e tem-se mostrado inefi.c3,l: no 
Brasil e no mundo inteiro é o instrumento Q~ participação governa
mental como proprietário de empresas públicas. Essç: instrumento, 
essa forma de intervenção do Estado ê que se tem mostrado um 
fracasso não apenas no Brasil, mas em diversos países do mundo. 
Não necessariam.ente a supremacia do mercado como defini4or fi-
nal de todas as ações. · -- ·· ·-·· 

Aí entramos nUm outro campo, pois existe mUita caitrOVéi'
sia sobre qual deve ser a extensão e a profundidade da intervenção 

e do c<ntrole estatal sobre a economia, se devemos ter leis que 
permitam uma maior ou menor ingerência do Estado, indireta, 
através de mecanismos como toda a legislação social, tributária, 
tarifária, a lei de proteção ao consumidor, a lei de patentes; toda a 
poUtica salarial, previdenciãrla, SoCial, etc: Existem inúmeros me
canismos poosiveis ·de ação do Estado. 

· Quais desses instrumentos serão utilizados, em que profun
didade e em que abrangência é uma matéri!l que coosidero objeto 
de muita controvérsia- e -muita discussão no Brasil e no mundo in
teiro. O que me parece pac!fico 6 que o Estado, como empreende
dor, na exploração direta da alividade econômica, conforme diz a 
nossa. Coo.stituição, tem-se mostrado ineficaz. 

Nesta perspectiva, e conluindo estas considerações iniciais, 
Sr. Presidente, é que se coloca a EMJ;JiSAER e a IDI.a privatização. 
Ela foi uma das empresas criadas pelo Govemo _dentro do modelo 
anterior, jusflcado, naquelas condições, para ti desenvolvimento da 
indt1stria aeronáutica no Brasil. A EMBRAER, indiscutivelmente, 
obteve grandes sucessos na SU@. área produtiva e na sua área tecno
lógica, e é um orgulho para o Brasil. 

Criou-se, na área de São José dos Campoo e ligada ao Cen
tro Tecnológico da Aeronáutica. a EMBRAER, uma indiístria alta
mente softsticada e tecnológica, .que foi c_riada exatamente por essa 
participação e por esse estímulo dado pelo Estado, seja na ativida
de de ensino superior e-specificamente, seja na parte de pesquisa, 
seja na parte empresarial, e que obteve inequívoco sucesso do pon
to de_vis~_!.ecnológic~ 

Infelizmente, esse mesmO sucesso não aCOOteCeu 00 ponto 
de viSta da sua eficiência administrativa, e especialmente dos seus 
resultados fmanceiros. A EMBRAER. ao cootrário, tem. 3.cumula
do vultosos prejuízOs nos últimos anos. A administração pública, 
as próprias exigências de ordem regulamentar, tais como prestação 
de contas, empenhos! autorizações, etc, têm inibido a capacidade 
empresarial da EMBRAER 

Devo confessar aos Srs. Senadores que quando entramos no 
Programa de PrivatiZação tive dúvidas a respeito da privatização 
dessa empresa. Não apenas eu, mas também alguns colegas da Co
missão Diretora do Programa Naciooal de Desestatização quise
ram discutir e entender as razões pelas quais dever-se-ia privatizar 
a EMBRAER. Dentro mesmo desse quadro inicial que coloquei -
a atividade de ciência e tecnologia. empresas altamente tecnológi
cas - existem argumentos possíveis que podem justificar a presen·
ça do Estado. 

Acho que o Estaclo deve permanecer apoiando e incentivan
do a pesqUiSa ·e -o desenvolvimento, o progresso tecnológico e a 
produtivi~. que é derivada da tecnologia. Esta é uma das fun
ções básicas do Estado, que se mantém no Brasil, na Inglaterra, 
nos Estados Unidos, na Europ~. enfmt. em todo o ril:Undo. . 

Nesse sentido, sendo a EMBR.AER uma gel-adora de tecD.O
logia de alta ponta, é razoável pensar se não seria o Caso de manu
tenção da ~MBRAER como uma empresa estatal. Discutimos 
~J.Uito esta questão com os dirigeriteS de ein~a-e Com o pessoal 
do Ministério da Aerooá.utica e todos foi'ani unânimes~ e isto me 
convenceu pessoalmente assim como a outros companheiros -que 
o apoio que o Estado pode dar à ciência e tecnologia e à pr6pria 
EMBRAER pode dar-se de outras formas, e não necessariame~ 
pe!i lllaiiritenção da EMBRAER como empresa estatal. Pelo con
trário, a sua manutenção como empresa estatal seria a decre-taçãO 
do seu ft.m e da sua falência. 

Para a própria sobrevivênciada EMBRAER, para que ela 
possa continuar a dar a sua contribuiçãO ~ào prOgresso tecn.OIOgico 
do Brasil, seria importante, seria fundamental, seria indipensável 
que houvesse a sua privatazaçio. Mas que, ao-mesmo tempo. se 
criassem mecanismos que preservassem a contnõuição tecnológica 
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que a EMBRAER sempre deu ao Brasil, a Silo Paulo, àquela re
gião de Silo José dos Campos e a toda a indllstria naciooal. 

Assim, foi aprovada pela Comissão Diretora uma modela
gem de venda que preserva esse sentido tecnol.;>gico e cria, ou ao 
menos procura criar, mecanismos de garantia da manutenção do 
desenvolvimento tgecnológico, do progresso tecnológico e da con
tribuição tecnológica que a EMBRAER possa dar à ec"Cnomia bra
sileira. Mas, ao mesmo tempo, promove-se a privatização, que 
dará à EMBRAER não apenas mais recu!"SOS, que o Estado não 
tem, como também amior liberdade administrativa e gerencial, 
algo capaz de fazer que ela possa buscar novos mercados, ser com
petitiva e gerar oS reSultados que todos es~ram. 

É nesse sentido que a Comissão Diretora- esse não é o meu 
ponto de vista pessoal, mas o de toda a Comissão Diretora - enten
de a privatização da EMBRAER, com aquela restrição oo com 
aquelas cláusulas de golden sbare ou de açi!o de direito especiaJ 
que dão ao Ministério da Aerooáutica ou à União, através do Mi· 
nistério, a gaiaritia de continuidade da EMBRAER. Ao mesmo 
tempo, pelo fato de se tomar uma empresa privada, ela passa a ter 
coodições de competitividade, de flexibilidade, de liberdade para 
poder gerar os recursos necessários. E, de acordo com o modelo, 
será mantida a participação da União, com 20% do capital na em
presa, além de golden sbare. Os empregados iráo participar com 
10% e será feita também uma oferta pública de 10% do total do 
capital, de forma que 60% das ações com direito a voto_vio a lei
lão. Quanto aos 60%, o critério de sucesso é que sejam Vendidas 
85% das ações, o que representa 51% do capital. Se boover sobras, 
promoveremos dep:ri.s a oferta pública, ou seja, a pulverização 
desse capital. Ou, evetualmente, uma parcela poderá ainda ser ofe
recida aos trabalhadores ou ao próprio Ministério da Aeronáutica. 
Essa questão, se não me falha a memória, nãO Cstá tot.lilintmte re
solvida. 

Com essa privatização, ã riosSà -eXf)eetãtivà- é qUe a EM
BRAER possa recuperar o seu djnamjsmo, Obter os recursos ne
cessários e ter a fleXIbilidade administrativa Capaies de tomá-la 
uma empresa competitiVa e, ao meSmo terilpo, através da partici
pação do Ministério da Aerooáutica, dos trabalhadores, da golden 
share, que se preserve a função social de EMBRAER no desen
volvimento tecnológico do Brasil. 

Foi colocado ainda um outro requisito nesSa modelagem de 
venda: está proibida. para concorrentes da EMB~ a compra 
de ações. Então, deve haver um processo de identificação prévia 
dos candidatos • feito pelo Ministério da Aeronáutic~ no qual con
correntes não poderio partiCipar do leilão. Tcxla.s essas salvaguar
das foram feitas para exatamente preseivar o grande j>Otelidal de 
avanço tecnológico que a EMBRAER (X>Ssui, que está sacrificado, 
está prejudicado, no momento, por suas difuculdades de ordem fi
nanceira e administrativa, que esperamos possam vir a ser resolvi
das com a sua privatização. Muito obrigado, Sr. Presideute. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Passamos a palavra 
aoDr.AmirKbair. - -

O SR. AMIR KHAIR- Bom dia a todos. É~uma honra mui
to grande poder estar nesta Comissão do Senado para debater, em 
uma das raras vezes que temos condição de fazer isSo nO Legislati
vo brasileiro, questões de extrema importância, como as relativas à 
privatização e à estatização, bem como, especificamente, à EM
BRAER. Não sou daqueles que são a favor da privatização ou da 
estatização em bloco, porque, em determinadas situações mun
diais, esse problema tem um impulso que, inclusive, está sendo re
visto. Mas sou a favor de que se estude e de que se aprofunde o 
debate caso a caso. Há muitas situações em que não se justifica as 
empresas se manterem com o Estado, e há situações em que enten~ 

do que só o Estado tem coodições efetivas de levar à frente deter
minados empreendimeotos. Prova disso é que em uma situação 
bem diversa desta em que estamos hoje o Estado brasileiro impul
sionou, por meio de suas estatais, o desenvolvimento ecooômico, 
o -que foi mencionado pelo meu antecessor. Digo isso porque na 
medida em que se debate com profundidade as estatais no Brasil, 
coisa que não é feita,. J:X>Ique é encoberta pela capa da discussão 
ideológica, descobrem~se muitas coisas im!X)rtantes, entre as quais 
está a rel"lião ~funda entre estatal e grandes grupos privados 
brasileiros,. ~trangeiros ou joint venture. 

Falo· isso ·porque participei como executivo na época- em 
que o Estado exerceu essa fimção de tocar a economia, __ de ser seu 
i.tiiplrifsiOriador, vendo cOmo age o Estado e os grandes grupos 
econôníiCos. Chamo a aten:çãô pãra isso, polqUe, na área-das gran
des estatãis, o que predomina não é a mão-de-obra. intensiva como 
aigumento básico que vemos colocado em discussão, mas a maté
ria-prima. intensiva, 00 seja, em outras palaVras, preçcYde insumos 
e de produtos. Quando se começar a discutir PETROBRÁS, que é 
a maior estatal brasileira, com seriedade, quando começarmos a 
botar o dedo na questão.da formação de preços e sua estrutura no 
DNC, poderão~ eoteiider, quando esse debate ganhar profundidade 
na sociedade, que está longe de tocar a questão da privatização ou 
da esll!tização com seriedade. 

Coloco isso porque é cOm grata satisfação que vejo o Con
gresso discutir a questão da privatização e, em particular, a ques.: 
tão da EMBRAER. Seria importante_que esta Casa. tivesse, através 
desta Comissão,: acesso aos estudos. qUe foram preparados para a 
privatizaÇão, ·especialmente os relatórios a e b, que constituem a 
base sobre a qual se dá o processo de privatização, aoS quais até 
hoje não consegúimos: ter acesso. Digo isso porque na niedida em 
que-se tem um processo nOrmal, tranqüilo, correto, tem-se efetiva
mente condições de se debater abertamente com a sociedade para 
haver um acordo ou não. 

A nossa preocupação, quaD.do fomos- chamados a dar con
sultaria aos sindicatos que, desaí~ados pela direção da empresa, 
busquem uma alternativa, não nos preocupamos com a privatiza
ção, estatização, mas, muito antes disso, saber sob que condições a 
empresa era viá.vel E aí na análise que fizemos, estabelecemos 
condições tanto para o acióriista majoritário Governo, quanto para 
a direção da empresa e para os próprios funcionários. 

O que assistimos no Brasil hoje ê um processo de desman
telamento das estatais e uma passagem disso para grandes grupos 
econômicos, sejam nacioo.ai.s ou- estrangeiros que me;~~:em rapida
mente na estrutura de preço de produtos e, portanto, transformam a 
questão econõmi~~ rapidamente. 

Falo isso porque se existe uma péssiina situação do EStado 
não apenas nas estatais, mas também na administração direta, daí a 
falência da saúde, da educação, que são questões estratégiCaS para 
qualquer País, também se justificaria o mesmo argumento para Se 
tirar o Estado da administração direta, porque é incapaz, burocráti
co; ele é complicado, lerdo. Mas acho que falta a questão central é 
a entrada da sociedade nessa discussão. Se por um lado se tem 
grandes grupos ecoo.õmicos, às vezes, alheio aos interesses mais 
amplos da sociedade, e, por outro, se tem um Estado que não re
presenta a Nação, está na hora de se ter a sociedade debatendo de 
maneira clara, de maneira transparente e intensa aquilo que inte
ressa a ela, ou seja, o seu patrimôni~ porque o Estado é da socie
dade. 

E. nesse sentido, está longe de ter o processo de privatiza
ção no Brasil as coodições minimas para poder de fato aprofundar 
questões, concordar com determinadas privatizações, concordar 
com o preço que está sendo praticado ou discordar.; Mas, simples
mente dar uma dimensão democrática muitO maiS alta, muito mais 
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nobre e muito mais dignificante ao País. Não é isso o que assisti
mos hoje; tenho certeza que na medida em que isso for sendo veri
ficado com maior profundidade, que gostaria que fosse todo o 
processo de privatização, empresa-empresa com profundidade, 
muitas coisas poderiam vir à tona mostrando que esse processo 
não deve se dar da maneira apressada, porque existe uma anda de 
privatização no mUD<Io. 

Nesse sentido, dentro da análise que ftzCmos, primeiro pro
curamos localizar por que a EMBRAER é uma empresa altamente 
bem-sucedida coruo estatal, tendo ocupado 35% do mercado ame
ricano pela venda do avião Brasil.ia e 46% do mercado mtmdial do 
Tucano, que é um treinador militar leve. E, de repente, passa a ser, 
a partir de 1989, uma empresa ruim. Se ela foi corupetente para 
disputar no mercado mundial, no mercado de alt!ssima capacita
ção, seja tecnológica e comercial, foi ~apaz de se impor e de se 
cOQStruir durante vinte e tantos anos com amplo sucesso, pói' que 
de repente passa a ser um insucesso? Ela era uma empresa estatal 
com uma caracterlstica diferente -de ~ as estatais brasileiras: 
tem o grosso da sua venda no mercado internacionaL Então, temos 
de entender. Se ela fosse uma empresa ruim, tudo bem. Não vamos 
nos preocupar, essa empresa nio tem jeito, vamos privatizá-la; va
mos muc:hi-la de dono, mudar as condições de comando. Mas na 
medida em que ela desafiou um dos mercados mais sofisticados do 
mundo, teve competência para se impor, por que chegou nesta po
sição e mudou? 

Acho que se não enfrentarmos e discutirmos esse assunto 
coru profundidade não vamos cooseguir entender especificamente 
o caso da EMBRABR. E a avaliação que fizemos foi simples: em 
primeiro lugar, se a EMBRAER obteve toda a força que tem do 
pooto de vista de agressividade coruercial, porque tem aparelhos 
de extrema vautagem tecnológica e, cooseqüehtemente coruercial. 
AB pessoas que compram os aviões fazem as cOO.~s do custo por 
assento e por milha. Esse é o dado básico em qué se apóia a deci
são de quem compra, e a EMBRAER é imbatível nessas questões. 
Os seus produtos principais têm uma vantagem extraordinária so
bre seus principais concorrentes; isso crotinua. É importante frisar 
que isso cootinua. Agora, o que mudou? Mudou a relação da EM
BRAER coru a sua filial americana EAC, oode o nosso trabalho de 
coosultoria pôs o dedo. A ferida é essa, é a relaçãO da EMBRAER 
coru a EAC, sua filial americana. Por que issó? A EMBRAER 
transfere 12%, a t!mlo de comissão, por cada venda de seus aviões 
lá. Não hi necessidade de ser nenhum expert em ecooomia para 
veriíl.C81" que o preço líquido, ou seja, preço menos as comissões, 
comparado com o custo va:davel. ou seja.. o custo diretissimo9 não 
dá para se bancar essa posição. 

Quaudo vimos isso, fomos questionar a: direçlo da EM
BRAER sobre a comissão dos 12%: perguntamos se eles queriam 
viabilizar a empresa.. ou criar prejuízo aqui no Brasil, na matriz, e 
lucro na filial americana? Indagamos também sobre quem comau
da a filial americana, se o govemo americano e se temos ou não 
condições de com8ndo efetivo daqui? Procuramos saber se essa 
queslio estava sendo aprofundada nas auditorias oo no próprio 
BNDES. Todavia. não tivemos uma resposta afii'Dl8.tiva. A coisa 
avançou de tal maneira que, depois que fizemos" o-noSSO relat6rio 
defmitivo propondo alterações na relação coruercial, essa matéria 
passou a ser levantada pela revista IstoÉ, da semana passada, mos
trando o que está accotecendo, pelo menos, dando o primeiro re
lmto do que acontece nessa filial que responde por quase 90% da 
venda da EMBRAER; ou seja, as vendas da EMBRAER que, em 
1989, atiugiram o seu ponto máximo de 700 milhões de dólares, 
vieram ano a ano caindo de tal maneira que, no ano paasado, atin
giram apenas 200 milhões de dólares. 

Quando se procurou analisar o insucesso comercial de mar
cas que têm tecnologicamente posições amplamente favoráveis, 
achamos que o problema principal da EMBRAER está na questão 
comercial. Da! por que fomos im1 pouco mais a fundo nessa questlo. 

Em primeiro fugar, a EMBRAER, até 1990, operava através 
da :filial EAC, com comissões aos seus vendedores. V ale dizer que 
o- vendedor tinha interesse direto na venda e ganhava, portanto, diw 
retamente com o próprio processo de venda. A partir de 1990, esse 
esquema coruercial é rompido de tal maneira que os salários dire
tos são altamente majorados e deixam de ter interesse. Evidente
mente. qualquer empre~ com tal atitude. desmotiva a sua ação 
comercial; não há outra explicação para uma queda tão vertigino
sa, se não existe qualquer interesse. 

Simultaneamente. com uma queda forte na questão das ven
das e um crescimento fantástico naS despesas, passamos a ter, na 
filial americana, uma situação também ruim. l'erdeu a filial ameri
cana, perdeu e EMBRAER. e a revista coloca uma questão impor
tante a ser analisada; coloca como infOl'Dla.Ção que brotaram de 
dentro da. empresa os salários dos executivos brasileiros. na sua fi
lial nos Estados Unidos, da ordem de 300 mil dólares/auo e o res
pousável da faixa de SOO mil dólares/auo. 

Coloco isso para ver como é que as estatais fogem do con
trole da sociedade. A proposta que fazemos é radiah1>ente diferen
te de privatizar ou estati7ar, mas que a sociedade passe a ter o 
controle ou a informação das caixaswpretas que são as suas es~. 

Essa ê uma posição 11.ova e que sai fora dessa dicotomia ab
solutamente ultrapassada, na nossa opinião, que é a privatização 
versus estatizaçãO: Se a sociedade tem algo a ver _com a questão,. 
ou a spciedade se envolve, se isso ocorrer significa estar informa
da para que qualquer processo vá para frente ou para tiás. Essa 
coodição é fundamental em qualquer processo, em qualquer pais 
democrático, pais que pretende ser cousiderado sério, que aualisa o 
seu patrim&io, os seus administrad<res, porque lhes está dando um 
voto de cooli$1ça para, em nome desta população, em nome desta so
ciedade, gem>ciar as coisas sust<ntadas por ela através dos impostos. 

Falo isso, porque penso que estamos longe de tocar, com 
seriedade, as questões mais cruciais da nossa vida econômica que 
es1io não apenas nas questões das estalais mas também na própria 
administração direta, e o exemplo tlpico disso é o problema que 
está dando no Orçamento, que é apenas um pequeno problema da 
falta total de transpamncia do setor público para coru a sociedade. 

Quando analisamos, também. a causa financeira, al coosta
tamos uma grande incorupetência do gereuciamento da direçio da 
Embraer. A origem básica do problema fmauceiro da Embraer 
deu-se no desenvolvimento do projeto chamado CBA-123, isto é, 
um prOjetO de parceria do Govemo brasileiro com o Govemo ar
gentino. no qual ambos teriam o compromisso de rmanciar o de
senvolvimento desse projeto e comprar as unidades iniciais de 
produção. Nem o Governo brasileiro nem o Governo argentino 
cumpriram as suas partes. Eles não investiram um centavo no de
senvolvimento desse projeto, e a Embraer, sem explicações, sem 
esquema fmanceiro arado para levar adiante o empreendimento, 
fez isso, lançaudo ações, lauçando debêntures, entrando no merca
do de curto prazo e se inviabilizando rmanceiramente. Isso é um 
crime, na nossa opinião; não entendemos como pôde prospear uma 
ação dessas sem o conhecimento da sociedade. Ou seja, até hoje 
está embaralhada a siblação da privatização, que não vai acontecer 
em maio - estru falaudo isso desde que nos contrataram; era para 
ser em novembro do ano passado -. pensamos que essa privatiza
ção não sai, porque está embaralhada nas pemas até para quem de
seja fazer o processo de privatização. 

H! muitas etapas e muitas coisas a serem vencidas. Entre 
elas, se formos levar a sério aqui a queslio das informações, que 
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os estudos sejam atualizados alé 31 de dezembro de 1993. O 
BNDES tem, através da consultaria, informações só até 31 de de
zembro de 1992. Estou apenas dando um exemplo, porque se soli~ 
citann.os e tivermos chance de discutir seriamente coin os técnicos 
do BNDES, podemos trazer isso a público e de forma aberta, po
demos permitir que o Senado, através desta Comissão, aprofunde 
tecnicamente as questões, podemos contribuir até para privatizar a 
Embraer, se for necessário, mas, num outro patamar, dentro de um 
processo aberto e democrático. 

Estou dizendo isso, porque a revista IstoÉ coo.siderou um 
escândalo a compra pela EAC, que seria uma autocompra; Mas se
gundo a direção da empresa, a EAC é o único cliente que realmen
te tem condição de fazer negócio e comprar a Embraer. E estou 
dizendo isso baseado no que a direção da Embraer falou a mim. 
Então, se o principal cliente, a EAC, que estaria articulando essa 
compra, gera essa silnação, imaginem V. Ex's o resto. Eu dnvido que 
exista <:<>mprador naciooal. Temos informaçõés sobre isso também. 

É importante que pensemos: ela vai trocar de posição, de 
mãos, de quem para quem? E se ela for ~ar de maõs e houver 
uma maneira de fazer isso que passe a empresa para um concor
rente internacional, existem formas e fomJ.aS possíveis para que, 
em vez de ganhar 50 a 60% do lucro aqui, se faça o lucro na ma
triz. Em qualquer concorrência internacional, por que você vai ga
nhar através da empresa brasileira, em que você tem metade do 
lucro, se você pode ganhar 100% lá fora, através da sua própria 
matriz? Conseqüentemente, você pega os 30 oo 40 talentos da Em
braer, do ponto de vista tecnológico, que ganham 2 ou 3 mil dóla
res, paga S ou 6 mil dólares a eles, os leva para a matriz, e o resto 
põe na rua, porque você não precisa desenvolver tecnologia aqui, 
o que estaria dentro-da lógica das empresas internacionais, concen
trando efetivamente know .. bow onde interessa concentrar. A Em
braer corre o risco de virar uma mera moo.tadora. 

Estamõs colocando estas posições, porque elas merecem re
flexão sem preconceito, pois quem opera, quem trabalha ou já tra
balhou com joint ventures, quem já trabalhoo em multinacional, 
quem r u.tbalhou em empresa privada brasileira em joint venture 
sabe como opera o sistema. A isso os técnicos; -qUe, pelo menos, 
têm o domínio, deveriam estar atentos. Dizemos isso porqUe se por 
um lado não há uma solução boa. para a privatização, não há tam
bém uma solução boa para a estatização. Está proVado 1ss0, pelo 
menos de 1989parliC:á. ·· · - - - ----

A nossa proposta é que eXistem iesJXlllsabilidades específi
cas seja para a União, seja para a direção, seja para os próprios 
funcionários, que também se alienaram nesse processo. Tivemos 
uma discussão muito dura com os sindicatos sobre isso, porque na 
medida em que só fica a relação empresa como- pag'ãdora de salá
rio e funcionário como recebedor de salário, qual é o risco do pré
dio cair, em cima dos próprios trabalhadores? E esse é o desafio 
que está posto. modernamente, para que quem participa efetiva
mente de um negócio assuma efetivamente também resJXlllsabili
dadesnele. 

Nesse sentido, a nossa proposta impõe uma série de condi
ções aos próprios trabalhadores para melhorar a prodntividade, 
para obter determinados resultados que são essenciais para que- a 
empresa volte a patamar, a um petftl sadio de operação. Ao Go
verno Federal, coisa simples: primeiro, que dê condições à Em
braer de disputar em pé de igualdade_ com o concorrente 
estrangeiro. Não sei se o Senado sabe, mas a Embraer tem cerca de 
20% de desvantagem na competição. Se uma pessoa quiser impor
tar um avião, mesmo usado, não paga imposto, mas se for vender 
da Embraer para cá, paga imposto. Ou seja, o GovernO cria uma 
situação que impossibilita a sua empresa de competir dentro de 
casa. 

. Segunda coodição: que o Govenao financie, de uma manei
. ramais competitiva. a venda de aeronaves lá fora. Por que nós CQ.

locamos isso? Porque na medida em que o Governo se dispõe a 
fmanciar a venda das suas estatais, a resolver e equaciooar rman
ceiramente o problema e, portanto, a investir dinheiro nisso, por 
que ele não põe dinheiro para manter essas empresas sadias oo 
pelo menos em pé de igualdade com as concorrentes internacio
nais, que são grandes empresas? 

Em terceiro lugar, não dá para continuar operando a empre
sa com altíssimos estoques, porque isso mata fmanceiramente. 
Quem analisa o balanço dessa empresa constata que a relação esto
que/faturamento conta com mais de um ano e, tecnicamente, q 
possível operar de forma muito mais efu:iente, pportanto melho
rando a posição fmanceira. Aliás, a diretoria atual se deu coota dis
so no início do mo pas,sado e j:li começou a fazer um primeiro 
movimento, que ainda é thnido, em relação a eSsa questão. 

Além disso, achamos que é possível melhorar sensivelmen
te o perm econômico da empresa se se reestruturar a. relação com a 
sua filial, ou seja, se se baixar a comissão de 12 para 7%. se se 
mudar o esquema comercial lá, se se rJZer uma auditoria na sua fi
lial nos Estados Unidos, reduzindo custos altfssimos e, ·com isso, 
criando um petf!l não só bom para cá como pai'a lá. E, ainda mais, 
que a Embraer brasileim mande efetivam.ente na. sua filial. 

Essas são apenas questões. Não vou me alongar mais. Entre 
as propostas há a de participação dos trabalhadores, seja na dire
ção, seja no conselho de administração, seja no conselho riSCai, ou 
ainda na criação de um conselho consultivo, envolvendo o Execu
tivo federal, o Executivo municipal e a sociedade civil de São José 
dos Campos, que é altissimamente interessada no sucesso da Em
braer, uma vez que grande parte dos negócios, das atividades da 
cidade dependem da Embraer, para que tenhamos essa relação da 
sociedade com a empresa e, portanto, que as coisas que se passam 
no interior da empresa possam chegar, através desse conselho, ao 
conhecimento da sociedade. 

Essas seriam as consideraç-ões iniciais que nós goSta:tiamos 
de fazer, com todo o respeito ao BNDES, que analisa a questão da 
privatização. Nós apenas achamos que essas questões só podem 
gSnhar maturidaâe na medida em que forem abertas, não havendo 
essa pressão toda para que, a toque de caixa, se privatize uma em
presa que, nós Sabemos, é ainda muito pouc<? c·onbecida pel~~ 
ciedade. 

O SR PRESIDENTE (Joio Rocha) - A palavra está fran
queada ao Dr. André Franco Montoro Filho. 

O SR ANDRÉ FRANCO MONTORO I'ILHO- Sr. Presi
dente, eu gostaria de fazer rápidos reparos ao que o Dr. Amir 
Khair colocou. 

Em primeiro lugar, quero informar que eu, em nenhum ins
tante, como Presidente da Comissão Diretora do Programa Nacio
nal de Desestatização, fui procurado pelo Dr._ Amir oo alguém que 
tenha organizado isso tudo, pedindo informações ou estudos. Só 
soube disso por um telefonema que, segunda-feira, h:li duas sema· 
nas atrás, o Senackr Eduardo Suplicy me deu, informando-medes
se estudo. Até então, eu não tinha conhecimento e nenhuma 
informação foi requisitada à Comissão Diretora. 

Segundo -aspecto: a Comissão Diretora estabeleceu como 
norma que, uma vez aprovados pela Comissão, todos os editais, ti
rando-se a parte do segredo comercial, que é uma exigência da le
gislação, estão abertos e disponf.veis a qualquer interessado, que 
pode consultar e-·xerocopiar o que for necessário. Para isso, basta 
comparecer ao BNDES e procurar. Se houve algo que impediu 
isso, gostaria que fosse formalmente denunciado, sendo informado 
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quem procurou, para que pudesse nos esclarecer, po<que há uma 
resolução da ComissãO Diretora. nesse sentido: uma vez aprova
dos, os estndos ficam disponiveis, feita aquela censura relativa ao 
segredo comercial, etc., segredo de negócios, que a legislação esti
pula para não permitir concorrentes e coisas do tipo. 

O terCeiro aspecto é a critica genérica: ao processo de-priva
tizaçãO e à transparência. NãO acredito que exista no rilundo um 
processo de privatização que tenha a transpatência, as etapas e o 
detalhamento que tem o Programa Brasileiro de Desestatização. 
As rel.miões da Comissão Diretora contam com a participação de 
inúmeras pessoas além dos seus membros: representantes dos em
pregados, representantes das empresas, os técnicos do BNDES; 
enfun, o acesso ali é enonne. _ 

O SR. (NÃO IDENTIFICADO),-Dalmprensa? 

O SR. ANDRÉ FRANCO MONI'ORO FILHO - Da Im
prensa não, porque existem coisas reservadas; mas o representante 
dos empregados, assim como o representante das empresas e vá
rios interessados que pediram e que tinham algo a contribuir parti
ciparam. A legislação não prevê reuniões públicas. 

Uma reunião pública oertamen)e exigiria que se tivesse atê 
um espaço fisico adequado, regras e regimentos. Trata-se de reu
niões de decisão e de informações, de discussões, que cCiitam com 
uma participação bastante gtafide. Além disso, todos os relatórios 
são enviados ao Tribunal de Contas que faz um exame minucioso; 
depois, são encaminhados à Comissão de Economia da Câmara 
dos Deputados, que tem uma subcomissão de aCoir;J.panbamento 
das estatais que faz esses relatórios. Em todas as reuni~ logo 
após ou até mesmo durante a reunião, por cáusa do horário; faço 
entrevistas coletivas à imprensa. informando tudo aquilo que está 
occxrendo, de forma que se tem uma total transparência do proces
so de privatização. 

E, mais do que isso: a venda, que é ~ ponto fmal, a coisa 
importante, é feita através de um leilão púb1ico onde existe o livre 
acesso a todas as pessoas interessadas em participar, o leilão é a 
forma mais simples de preservar-melhor preço. 

Pode-~e dizer que fiz uma má venda se vendi um automóvel 
ou um terreno por 100 e, no dia seguinte, o meu_vlzinho me disse 
que o compraria po< 120. No caso, fiz um péssimo negócio. Toda
via, quando se coloca aJgo em leilão, qumdo se dá livre publicida
de, livre acesso, o que se vai obter será certamente o melhor preço 
de mercado, o que o merca,do está dj,sposto a pagar. aímal, a com
pra é um ato voluntãrio. Não se pode obrigar ningilém a comprar 
determinadas coisas. Na medida em que se dá o livre acesso, tem
se o __ melhor preço. Se, eventualmente, a avaliação feita pelos con
sultores for inferior à feita por eyentuais inveStidores, irão ao 
leilão, irão disputar, e o preço será imediatamente Corrigido. 

Esse é o aspecto fundamental. Eu tinha atê preparado algo 
para colocar em minha exposição inicial, mas achei que não seria 
conveniente; a respeito desse processo de ayaliação e do preço mí
nimo fiXado, em que a avaliação é um trabalho sério. especializa
do, mas é fundamentalmente subjetiva, baseada_ en1 opiniões a 
respeito do futuro _da empresa, do setor, do BraSil~ dO inuiiOO;" evi
dentemente, ninguém tem uma bola de cristal para _prev_er _com 
toda exatidio, razão por qUe eXiste o leilão. 

Em muitos outros páfseS do mundo, ele não existe; há ven
das diretas. No Brasil, o preço mínimo fixado é piso. Não se pode 
vender abaixo do preço mínimo. Em vários outros países, se não 
existem compradores po< aquele preço mínimo da avaliação, é per
mitida uma negociação particular para a venda das empresas. Isso 
não ê permitido no Brasil. 

Portanto, temos um processo de privatização altamente 
transparente, com todas as cautelas e salvaguardas. Inclusive, tem 

sido criticado pela imprensa em geral e por ·outros setores que o 
processo brasileiro de privatização é múitõ demórâdo, está indo 
muito devagar. está sendo protelado; não há critic-a de que seja 
apressado:Apenas os setores que são contra a -priVatiZação é que 
falam que o processo está sendo apressado, de maneira contraditó
ria. O próprio Amir Khair falou que a privatizaÇãO era par.r set em 
novembro e não ocareu; será eni maio. Está havendo todo um 
processo· onde se procura articular todas as negociações, dar todos 
os esclarecimentos para que a coisa seja o mais transparente pussível. 

Alguns criticam que está. muito apressado, como ouvimos 
a~ora; outros- editoriais e jornais- que está muito devagar. Repi
to o que disse em uma comissão da Câmarados Deputados: sou 
tomista. A meu ver, a virtude está no meio. Se tenho críticas _pelo 
fato de que está sendo_ apressado e, de outro lado, que está sendo 
devagar, a virtude está na média, e o programa está em um bom 
caminho. 

Um outro aspecto importante a respeito dos estudos atuali
zados, bastante discutido na Comissão e realmente a base de for
mulação dos estudos, deu-se em dezembro de 1992. No entanto, 
os consultores nos informaram, assim como a_ empresa - e temos 
<!=mentaç ão que pedimos e exigimos -, que durante o ano de 
1993 não houve nenhum fato relevmte que alterasse_aquelas con-
dições de dezembro de 1992. ~ · 

Pelo contrário, os fatos que ocorreram durante 1993 foram 
no sentido de prejudicar a empresa, e a avaliação seria por um va
lor menor, ocasionando um prejuí:ro~ Não houve nenhum fato rele
vante que pudesse alterar ou melhorar aquela condição 
estabelecida em dezembro de 1992. ~ . . ~ ~ 

Quanto à questão da EAC, achei muito estranh8. a rePorta
gem da revista IstoÉ, porque a EAC é uma subsidiária Integral; to
dos os seus resultados estio dentro do balanço da Embraer. É uma 
questão cootábil. Portanto, não entendo o~ que a revista Isto É quis 
colocar. Mesmo com relação à questão da autoc_ompra, porque 
100% do capital da EAC é da Embraer. Claro que existem grupos 
econôm.icos, conglomerados? que fazem manipulações de resulta
dos, pegam o resultado de uma e colocam na outra, mas isso tem 
algum impacto quando há sócios diferentes em uma e em outra; ti
ram o lucro de onde existem outros sócios e o. colocam QDde existe 
a maioria """ESSas manipUlações existentes sã~ ilegais. A cVM está 
af!ás disso, mas sabe-se que existe no Brasil e no mundo inteiro 
esse tipo de manipulação de resultado entre uma empresa e outra. 

No caso da EAC, é 100% Embraer. É quase que um escritó
rio de compras. Assim como há a EAC, também há a francesa IAI, 
se não me engano, um escritório de vendas, organizado em forma 
de empresa, subsidiária integral, com 100% do capital, por uma 
questão adn:Unistrativa, pelo entendimento que se achou mais ade
quado. Não entendo o que se e~tá procurando ver nessas circuns
tâncias. 

As críticas da revista IstoÉ também me parecerem com cer
ta falta de lógica. Criticaram-se as comissões, e, ao mesmo tempo? 
dizia-se que eram as comissões que permitiam a venda A comis.: 
são é um escândalo? mas permite a venda. Depois, a retirada da co
missão é que se torna um escândalo. A meu ver, a reportagem 
sobre a EAC ficou um pouco confusa. --

A última questão que elf gostaria de abordar diz respeito ao 
pagamento de impostos ou não. Acredito - pelo menos é a minha 
informação, posso estar equivocado- que até 1989 a Embraer ti
nha grandes vantagens fiscais no Brasil. Inclusive na questão do 
Imposto de Renda, havia uma parcela dada à Embraer. Apesar dis
so, os dividendos recebidos pelo Tesouro Nacional, como está no 
edital, foram insignificantes. No edital, há os dividendos desde 
1971; no entanto, verifica-se que os dividendos pagos pela Em
braer foram bastante pequenos, com exceção de um ou dois anos. 
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Não era uma empresa de alta capacitaçãb flli.anceira.. tanto 
que de 1989 a 1992 a União foi obrigada a fazer várias operações 
de relendlng, de conversão de divida externa, para ajudar a Em
braer. Antes de 1988 ou 89, não era do ponto de vista fmanceiro. 
Do ponto de vista tecnológico, não nego. Do ponto de vista fman
ceiro9 não era essa maravilha, não era uma empresa altamente ren
tável e muito bem administrada. Tmham grandes favores fiscais. 
Entendo que nessa questilo do pagamentos é que a Embraer tinha 
dispensa do ICMS do ICM, naquela ocasião, que se tornou ICMS 
e que, com a Constituição, passou a ser cobrado. Isso inviabilizou 
a venda para o setor doméstico brasileiro. 

Se houver maiores informações, tenho a impressio de que, 
no caso de aviões, existe a mesma sistemática que no caso de qual
quer outro produto importado; o tratamento lributmio é o mesmo. 
Não sei se existe algo especifico que penaliza a produção domésti
ca de aviões. Se houver, é o caso de se encaminhar imediatamente 
ao Ministro Rubens Ricupero essa informação, para que se provi
dencie a troca. Acredito que, se depender de alguma posição legis
lativa, tanto o Senado quanto a Câmara imediatamente tomarão 
providências a respeito. 

Procurei ver isso e não percebi nenhuma discriminação. Da 
mesma forma que se importa uma caneta, um relógio ou rim auto
móvel, importa-se um avião. O tratamento é o mesmo. Não existe, 
que eu SaJ.Õa, essa discriminação, eSsa-peiSegüiÇão-tiibutária pára 
venda de aviões no Brasil O que houve, a partir de 88189, foi uma 
reduçio bastante grande dos subsídios que eram dados para a in
dústria aeronáutica do Brasil. 

O SR. RONAN TifO- Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocba)- V. Ex' tem a palavra. 

O SR. RONAN TifO - Sr. Presidente, seria melhor 'que 
cada um expusesse seus poo.tos de vista e, depois, o debate se es
tendesse ao Plenário. Caso contrário, ficaremos aqui aSsistindo a 
um debate que poderia ser assistido pela televisão, e a participação 
da Comissão seria apenas de espectadora ou" telespectadora, embu-
ra seja aqui ao vivo. - -

Devo dizer que o Dr. Amir Khair tem algumas razões no 
que diz respeito à importação de aviões. 

Há uma lei que favorece a importação de aviões usados 
para taxi aéreo. São verdadeiramente importados livres de impos
tos. A partir daí, todos os aviões usados importados vieram para 
ser táxi aéreO, evidente. Isso é verdade . 

É verdade também que, quando vamos privatizar uma em
presa, temos sempre a sensação de que se deve modificar aqui, ali 
e mais aquilo, de que não precisa riem privatizar, porque já houve 
até época em que essa empresa deu lucro. 

~- Montoro tem toda e absoluta razão quando diz-que, num 
detemnnado momento, a Embraer não tinha isenção fiscal; tinha 
era incentivos fiscais ilimitados. Pegava-se um percentual do Im
posto de Renda e jogava-se na Embraer, losl fund, fundo perdido. 
Jogavam-se lá milhões. E isso foi subtraldo do Imposto de Renda, 
devo dizer, com a minha aquiescência. com a minha cumplicidade. 
Eu achava que estava correto. Eu pensava: vamos fazer o capital 
dessa empresa e vamos dar a ela o beneficio qrie ela precisa para 
fazer o sen capital, para que ela possa desabrochar. 

Lembro-me de que, quando foi privatizada a Usiminas -
não sei analisar as empresas lá de fora, vejo até algumas com al
gum sucesso -, o tínico Parlamentar de Minas Gerais que teve o 
descaramento de assumir a res.(Dlsabilidade de dizer que a privati
zação era necessária fui eu. Diziam: 11Ah, mas ela dá lucro". Sem
pre deu hJ.cro, só que o lucro que ela deu o ano passado foi inferior 

ao Imposto que o Governo recolheu sobre esse mesmo lucro. Só 
isso. 

Há um outro senão muito interessante, que não foi dito na 
época e que fica sempre às escaodidas. Trata-se do fato de que o 
Ministro da Fazenda, quando queria controlar o ímpeto inflacioná
rio, tabelava os aços planos, que eram produzidos pelas aciarias. 
Com isso, tivemos anomalia extraordinária. 

E, por coincidência, nos últimos vinte e poucos anos, todos 
os Ministros da Fazenda pertenciam ao Estado de São Paulo e as 
aciarias de aço plano estavam em Minas Gerais. Então, o que 
acontecia? Abaixavam os preços para 60% do preço praticado ex
ternamente; perdíamos o ICMS. Também flzemos transferências 
de capital, nos últimos onze anos, em tomo de 2 bilhões de dólares 
para São Paulo e Rio Grande do Sul, que são os maiores formata
dores de aço plano. 

Na verdade, não deveríamos nem estar discutindo isso ago
ra. O Plenário do Senado, para aprovar o relending de 425 milhõ
es de dólares, impôs a seguinte coo.dição: "colocaremos, se for 
para privatizar, caso contrãrio, não aprovaremos11

• Essa foi a con
dição que o Plenário impôs. Está nos Anais. Por quê? Porque sabe
mos que o sorvedouro são 425 milhões hoje; amanhã tem que 
honrar o aval, e quem é que vai pagar? E de onde se vai tirar esse 
dinheiro? Evidente que se vai Ui-ar da educação, da saúde e de ou
trossetoresimportantes. __ __ _ 

Acho que o investimento inicial para a Embraer foi eXtraor
dinário- deveria ter sido feito -, mas deve-se privatizar a Embraer 
justamente para preservá-la. Ou o GOverno dispõe dos recursos de 
que precisa, neste momento, a Embraer? Dispõe? Qual o Parla
mentar que tem coragem. neste instante, de dizer que pode tirar 1 
bilhão de dólares? E com menos de I bilhão de dólares ela não 
gira. 

Devo dizer aos Srs. Palestrantes _que, no passado, fui empre
sário. Visitei a Embraer mais de Uill.& vez e tenho um avião Em
~~~r. Excelente avião, gosto muito dele. Acho que a Embraer teve 
um momento extraordinário de vida, prindpalmente naquele mo
mento em que recebia incentivos fiscais. Todos lembramos o 
preenchimento da declaração do Imposto de Renda. Estava lá: Em
braer: _2,5% do Imposto de Renda. Foi quando houve um sucesso 
extraordinário, entrava dinheiro. 

Estou de pleno acordo com o fato de que a Embraer tem 
tecnologia, tem técnicos da melhor qualidade. Tem tecnologia? 
Tem. As_-ãletas do Boeing, fabricadas com carbono especial, são 
produzidas com tecnologia apropiada e competem internacional
mente. Se quisermos preservar isso. temos que privatizar. Simples
mente porque o Estado tem-se mostrado um mau gesttx. 

O Dr. Mantoro dizia que a filial dos Estados Unidos tem 
100% do capital. Mas o salariozinho do chefe do escritório de lá é 
de 500 mil dólares/ano, um salariozinho modesto de 500 mil dóla
res/ano. 

Os nossos funcionários do Senado devem estar felizes em 
ouvir isso, porque foram "garfados" em cinco dias na virada da 
URV. "Garfados", pura e simplesmente. E não podem falar nada; 
se falarem. podem ser chamados de subversivos. Esses funcioná
rios vêem que o dinheiro do imposto que eles pagam, àS vezes 
destina-se a engrossar o capital de empresas que pagamos seu~ 
funcionários salários de 500 mil dólares/ano. Enquanto isso, um 
professor universitário ganha quanto? Não vou chegar aqui ao 
ponto de perguntar quanto ganha um desgraçado, como o men ir
mão. que leciona no primeiro grau. Não vou fazer isso. ~ao vou 
cometer essa inconfidência e nein causar escândalo a esta Comis
são. Mas estamos falando de 500 mil dólares! O outro ganba só 
100 mil dólares. SólOOmil dólares! · __ _ 
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Meus amigos, pouquíssimos executivos do mundo - John 
Reed e mais meia dúzia- ganham SOO mil dólares/ano. Se brecar
mos essa anomalia, quem duvida que amanhã vai surgir outra? Por 
que a gestão ae Uma empresa -deve ficar com o corpo- dos acionis
tas, com os donos? 

Ouvi o Dr. Amir Khaii' dizer que a empresa precisava ter re
presentantes na direçã_o. O Banco do Brasil, Dr. Khair. era exem
plo de extraordinário gestor neste País. Mas agora houve uma 
invenção extraordinária, o Brasil está na frente Inclusive da Rús
sia: existein auditores sindicais. Sabia V. s• disso? Cada diretoria 
tem um audita' sindical. Sabe 9 que aconteceu com o Banco do 
Brasil? O Banco_ do Brasil quebrou a agricultura pura e simples
mente. Criou Uma letra "A" e uma letra "B", em que faz algumas 

contas. . . • . 
Padeço deste mal: sou agricultor, meu pa1 era, meus VIZI-

nhos são. Fui passar um ftnal de semana na fazenda e ouvi de um 
vizinho: ''Eu devia ao Banco do Brasil". E sa!H} por que ele devia? 
Porque teve frustração de safra. Mas tinha um seguro que se c~a
m.a Proagrõ que não é seguro agricola, é seguro do banquerro, 
porque s6,.; pode fazer Proagro da parte que se financia. Quer di-
zer, é O seguro do banqueiro.. . . . -.. _ 

Esse vizinho. como o Proagro é "administrado pelo Banco 
Central. não pôde pagar porque não tinha recursos. Ele entrou em 
dívida com juros de inadi.mplência. mais juros, mais isso e mais 
aquilo: Cinco anos depois, recebeu o Proagro, com cmreçã? In?"" 
netária. O Senhor não acha que o Banco Central é extraordinário 
em pagar correção monetária? Enquanto ~~· ele tev~ que pagar 
:inadimplência, rompimento de contrato, nws 1sso e mru.s aquilo. 

Muito bem! Por brincadeira, peguei um boletim do Banco 
centi3..1 onde constava o· que ele recebeu do Banco do Brasil, colo
quei juros de 12% capi~ado, e o total da ~vida desse. moço 
chegava a oitocentos nul dólares. Mas ele assmou um contrato, 
porque passou da letra "A" para a letra ''B", deu~ miJhão oi~~
tos e setenta mil dólares com o Banco do Brasd. Fomos discutir 
com a diretoria do Banco do .. Brasil Alegaram que ele havia passa
do da alínea "A" para a al.ín.ea "B". Foi uma reunião dos auditores 
sindicais, porque eles acharam que deveriam cobr~, penalizar a 
agricultura. Depois fl.zemos essas den~.cias, a coiSa e~tor_ou, e 
COIIStituúnos uma CPI para apurar o endividamento da agnculb.U'a. 

Outras coisas iri.teresSantíssi.m.as acontecem. Com iSso, te
mos hoje o Banco do Brasil altamente rentável porque tem um re
presentante dos trabalhadores lá dentro. Mas a fmalidade principal 
para a qual o Banco do Brasil foi criado, que era o. fo~nto da 
economia no interior, inclusive da agricultura, está mterramente 
falida na mão do Banco do Brasil. 

Na Praça Sete, em Belo Horizonte, montaram um Banco do 
Brasil. Escreveram Banco do Brasil e desenharam um agriculta, 
do tipo caipira, de barbicha, um biótipo desenhado pelo. M~teiro 
Lobato, o Jeca Tatu. Ele sai correndo com um saco de dinherro do 
Banco do Brasil enquanto eles dizem: ''Pega ladrão! "E -é claro! 
- a TV Globo colocou como sendo os agricultores roubando o 
Banco do Brasil. Quer dizer, no Brasil, o agricUltor é o ladrão do 
agente fmanceiro. E tudo isso foi criado por e_s~s repres~tantes 
extraordinárioS que ·m.ve:O.tam.os aqui. · · -

Na Rússia, havia os chamados comissários do povo. Aqui, é 
comissário do trabalhador da entidade. Quer dizer, é o corporati
vismo no último detalhe. E quem paga, Dr. Amlr? Paga a popula
çãO. Sou como V. S': acho que o dilema Privatizar ·ou· estatizar" é 
falso pura e simplesmente. Acho isso absolutamente falso. Oescul
pe-me o Dr. Montoro, mas acho que está devagar demais. 

Visitei a Alemanha. O raciocínio alemão é estúpido, mas 
vamos repeti-lo apenas para tentarmos perceber a astúcia daquele 

povo. Eles pensam: você tem o marco, nós uma empresa para te 
vender. A Alemanha não quer ser dona de nenhuma empresa. No 
entanto? nio abre mão de ser dono de nenhuma empresa. No en
tanto, não abre mão de ser sócio de todas. Ela tem 42% do Pm re
cebido em ~impostos. Então, ela é sócia de todas a5 empresas. Não 
tem esse negócio de Estado mínimo. Estado mínimo para. mim é 
conversa de uma meia dózia de empresários sabidos que querem 
esvaziar o Estado. Sou pelo Estado soberano, Estado forte, Estado 
alemão~ 42%. Somos sócios de todas as empresas. Não queremos 
ser dooos de nenhUII18. Estado soberano, Estado que possa induzir 
o desenvolvimento. 

Mas V. s• também descreveu que, se vendermos a Embraer 
para uma multina.ciõrial, meia dúzia de brasileiros superinteligen
tes serão levados para os Estados Unidos, pois lá pagam um salá-. 
riO alto. As empresas que utilizam alta tecnologia funcionam 
assim Como a indústria automobilíStica, para"'citar uni Caso. Te
mos dasos de estatais, por exemplo, que funcionam aqui A Rhô
ne-Poulenc é uma estatal francesa. O produto Rhodia é da 
Rhõne-Poulenc. No entanto, o Dr. Edson Musa é .Púeior çlo ~ard 
fumcês;- senta lá com 5 ou 6. Sabe, Dr. Amir, acho que o mundo 
está cada vez mais reduzido, que as fronteiras es~o acabando. 
Gostei muito daquele depoimento que tivenlos aqui, na 

CPI da Evasão Fiscal. Joelmir Betin.g di~-~ que a _cada dia_ 
está mais difícil sabermos como fica a autonomia do País, mas ele 
hoje está consciente de que a autonomia viri e está cada vez .mais 
Se afliii18]J.do através da tecnologia. _ _ _ __ 

Na medida em que continuarmos inVcitii:tdo na educação, 
esse mundo de dinheiro que investimos, cóm essa qriailtidade de 
pessoas fora da escola e achando que temos que _acudir a _Petr~
brás, temos que acudir Embraer, temos que acudir nif? se1 ma.tS 

quem ... E dinheiro para a educação: nada. ~elo contrário, faz-se é 
reduzir como reduzir agora. o pacote: 20%. Por quê? Devemos dar 
uma orbada no Orçamento - esse Orçamento que foi retirado do 
Congresso, veio para cá, voltou; é o chamado "orçamento-estilin
gue", que vai e volta; disseram-me que volta semana que vem, não 
o Orçamento de 95, mas o de 94. Justamente na é~ em que os 
Estados Unidos da América do Norte estão remetendo o Orçamen
to do ano de 1995 para o Congresso, vamos receber o deste ano -
e veremos coisas extraordinárias, como, por exemplo, um bilhão 
de dólares para comprar navios para a Petrobrás. 

Será que o p:>vo brasileiro - o povo a que me ~frro, Dr~ 
Amír é o povo sem voz e sem vez lá do .V ale do Jequitinhonha, do 
norte de Minas, do Nordeste do Brasil-, está sabendo que esse di
nheiro que está sendo subtraído. das suas escolas, da sua saúde está 
indo para estatais ineficientes? Será que estainos dando essa trans
parência para eles? 

Concordo plenamente: não é uma questãO ideológica. Priva
tizar ou estatizar não é uma questão ideológica, porque, se fosse, 
meu Deus do céu! O Muro de Berlim caiu em cima da esquerda 
que estava no divã e, até agora, ela não se recuperou. Acho que é 
uma questão de bom-senso. 

Nos Estados Unidos, houve um terremoto e caíram uns pon
tilhões, e aqueles estultos estúpidos começaram a c:~truir ime
diatamente os pontilhões. Com um detalhe: quem adiantasse o 
cronograma ganha um prêmio de U$100.000,00 por dia. Umne~
cio extraordinário! _Nós aqui teríamos feito uma CPI, UI_Da aven
guação, para saber por que caiu aquele pontilhão. Ora, quem é que 
não sabe? Será que as cçm.strutoras não sabem que era uma área de 
terremoto? Mas aqui temos de averiguar, averiguar, averiguar. 
Averiguar o quê? Será que não sabemos que estamos com 8 a 9 
milhões de desempregados, que temos um déf1eit tremendo nas es
colas, que não temos dinheiro para a saúde e que, a~sar disso, 
este Senado aprovou 425 milhões de dólares de relendmg para a 
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Embraer? Mas com uma obrigação: de ser privatizada, para que 
esse sorvedouro pare. Será que isso nós não sabemos, ou temos de 
entrar na contabilidade moída, naquela miudinha? Mas, e se ÍIZer
mosisso? 

Tenho uma autocrltica agora para fazer. Uma vez defendi 
aqui que nio se deveria privatizar - isso consta nos Anais -- o 
Lloyd, que aquilo era um absurdo, porque linhamos um patrimô
nio enorme, tinhamos que transportar carga, às vezes tínhamos que 
lransportar cargas, às vezes, subsiados. Havia a questão dos fretes 
internacionais, o valor das linhas era enorme. Tivemos uma grande 
bl!lalha dentro do Congresso Nacional. 

Àquela época, h'berei um grupo que acabou vencendo, ou 
dem>tando o Brasil. Agora estoo sabendo que estão querendo pri
vatizar o Lloyd. Será que algném quer comprar? Qual é o preju!ro 
que o Brasil teve de lá para câ? O que estou dizendo está nos 
Anais do Congresso Naciooal. 

Outro dia, citei o caso da Mafersa. O Sr. Luiz Inácio Lula 
da Silva, o Sr. Jair Menegqelli e outros trabalbadores pediram-me 
para que não se privatiZãsse a Mafersa. o prejuízo foi de mais de 
30 milhões de dólares, porque depois a empresa precisou ser pri
vatizada. E quem p8gou esses 30 milhões de dólares para o Orça
mento? Nem eu, no caso do Lloyd; nem o Lula. no caso da 
Mafen;a. 

Se verdadeimmente precisamos privari,.,, vamos privatizar. 

O SR. PRESIDENTE (Joio Rocha) - Com a palavra o Se-
nador Eduardo Suplicy. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Aproveito a oportnnidade 
sobretudo para pedir esclarecimentos, uma vez que foi este o senti
do do convite ao Presidente da Comissão Diretora do Programa 
Nacional de Desestatizaçio, Professor André Franco Mootoro Fi
lho, bem como ao Economista Amir Khair. Este, uma vez convi
dado e cootratado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José 
dos Campos e também pelo Sindicato dos Engenheiros "!"e traba
lham na Embraer, teve oportnnidade de fazer um estudo relativa
mente ao caso da Embmer. 

Faço apenas uma observação ao prezado Senador Ronan 
Tito. Em relação ao texto da Resolução n• 30; relativa A privatiza
ção da Embraer, oo seja, à operação do relending, observo o se
guinte: caso ocorra a privatização, o edital deveria ser apreciado e 
aprovado pelo Çongresso Nacional, por sugestão do Senador Nel
son Carneiro. É esse o sentido. Não há ali propriamente uma obri
gatoriedade da privatização, muito embora naqllele ... 

O SR. RONAN TITO -V. Ex" me permite, só para um es
clarecimento? 

O SR. EDUARDO SUPLicY- Pois não. 

O SR. RONAN TITO - O Senador Nelson Cameiro colo
cou essa observação~ Trata-se de uma observaÇãO, porque a lei da 
privatização estabelece as regras; pcrtanto, apenas um óbice colo
cado na questão do empréstimo não pode superara lei. A lei diz 
que, para haver privatização, as regras devem ser obedecidas. No 
mesmo dia em que o Senador Nelson Carneiro fez essa observa
ção, o Senador Jarbas Passarinho e eu tomamos o microfone e dis
semos: ''Estamos dispostos a aprovar o relendlng de 450 milhões 
de dólares, desde que a empresa seja privatizada." O Senador Nel
son Cameiro fez essa colocação que está lá nos Anais. Mas a Lei 
da Privatização não exige. 

O SR. PRESIDENTE (Joio Rccha) - Querlamos fazer um 
adendo. A Resolução n• 30, de 1• de julho de 1991, extrapola, por
que pede que seja coosultado o Congresso Nacional. Porumto, 
uma resolução do Senado estA extrapolando a competência. Pedi-

mos A Comissõo de Constituição, Justiça e Cidadania estudo sobre 
a legitimidade dessa resolução do Senado. 

A Presidência da Mesa fez distribuir a todos os membros da 
Comissão, tanto titulares como suplentes, 54 exemplares do edital 
de privatização da Embraer, exatamente para que todos tomassem 
coohecimento da forma como foi feito este edital sobretudo por ele 
ser muito analftico. 

O convite para esta reunião de hoje deveu-se a uma suges
tão do Senador Eduardo Suplicy, que desejava trazer mais conhe
cimento para as duas partes: a parte que representa o Governo, o 
Presidente do Programa Nacional de Desestatizaçio, e a parte. cone 
tratada, como consultoria, pelos funcionáriO. da Embraer, para 
prestar seus esclarecimentos e sua visão sobre a privatização. 

A Presidência acredita que esta reunião elucidará opiniões, 
tanto da parte dos funcionários da Embraer como <ta parte do go
verno, para que Os senadores poSsa ter caiiliecimento mais amplo 
na hora de decidir, na boca de dar o seu voto sobre o pedido de pri
vatização do Govemo. 

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - O Professor André Franco 
Montoro Filho mencioo.ou a cjuestão de que não importaria tanto a 
avaliação m!nima que se faria do patrimônio liquidO da empresa 
uma vez que o leilão resolveria isso. Será que essa ãfirmação sem
pre é válida? Se ela é válida, qual é a finalidade, nos diversos pro
cessos de pivatização, de o BNDES e a própia Comissão 
coosiderarem como tão- importante a avaliação mfnim.a? Essa é 
uma primeira indagação de natureza teórica que eu ... mãS se ··qui-
ser ... 

O SR. PRESIDENTE (Joio Rccha) - Até seria melhor. V. 
Ex• tem a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Compreendo que, em um 
leilão, chegue-se a um valor que a todos os envolvidos interessa
ria Mas qual é o propósito, então, de se ter uma avaliação mini
ma? Sobre esse tema, gostaria de completar a primeira pergnnta. 
No caso, qual é a avaliação mfninia que- a Comissão de Desestati
zação chegou com respeito à Embraer? Se à luz de estudos, por 
exemplo, formulados pelos representantes dos trabalhadores, pelos 
sindicatos que apontaram outros valores, se, porventura, o BNDES 
ou a Comissão Nacional de Privatização chegou a examinar sé não 
seria o caso de analisar o que foi apontado pelos ecoo.omistas, den
tre _os quais o ecdnomista Amir Khair, se não houve algo que tam
bém deveria ser coosiderado? 

Tendo em vista o valor estimado de pauimônio liquido, per
guntaria: qual é esse valor? Qual a expectativa que tem a Comis
são Nacimal de. Desestatizaçio com relação ao que vai ser 
alcançado no dia do leilãO? Se a data do leilão estA confmnada 
para o dia 20 de maio oo se se está prevendo algum adiamento, e 
em função de quais circunst§ncia? 

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO- Eu gosta
ria de começar pelo fnn. 

Do ponto de vista da Comissão nio existe rienhuma: expec:. 
tativa de se alterar a data di leilão. Aproveito a oportnnidade para 
me referir a essa resolução do Senado, que era do nosso conheci
mento. Os consultores nos alertaram, e tivemos um parecer jurídi
co, no sentido de que essa exigência não tinha base legal. NãO sou 
jurista, não sou advogado, não quero discutir isso. Falei recente
mente com o Senador Humberto Lucena e S. Ex• disse-me que en
caminhou à Comissão de Coostituição, Justiça e Cidadania, que irá 
definir. 

Exatamente em função disso que, logo que a Comissão deli
berou sobre o preço mínimo, a modelagem, encaminhei à Presi-
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ciência do Congresso, ao Senador Humberto Lucena, a resolução 
da Comissão Diretora que ftxa as condições da venda da Embraer. 
É um documento, Senador, até mais condensado, que, talvez -
para a informação dos Senadores -, fosse maia importante do que 
esse edital que é bastante analítico, tem informações bastante am
plas sobre a empresa. que são inquestionáveis do ponto de vista 
que é denominação social, capital e coisas do tipo. As coisas real
mente deliberativas do processo estão naquela decisão da Comis
são Diretora que estabelece todas as condições. É um documento 
menor que talvez facilite, dá mais informações condensadas aos 
Srs. Senadores. 

Também decidimos publicar o edital }Xn'qUe, mesmo haven
do essa controvérsia, na verdade, o objetivo fmal seria, realmente, 
o leiliio, que só se daiá em 20 de maio. Então, nesse tempo, pode
ria haver, e como certamente haverá tempo para dirimir esSas dú
vidas, de forma que não ocorreria, com· a publicação do edital. 
nenhum prejuízo para as partes. Essa é a razão pela qulil defmimos 
o edital nessa data. 

Então, com exceção desse problema, existem algumas ques
tões negociais que estão sendo tratadas, mas estão indo relativa
mente bem, de forma que todas indicações silo de que o leilão 
poderá acontecer no dia 20 de maio. 

Não tenho nenhuma expectativa a respeito de preços, de 
ágio ou coisa do tipo. Espere,- vender. Se conseguir vender, já é 
uma vitória. Não espero goleadas. Acho que com dois pontos se 
vence, pois se ganha mesmo que seja de um a zero. Nio é preciso 
ganhar de quatro a zero ou de quatro a tr8s, como o time de V. Ex .. 
Bastaria um a zero e estariam os dois pontos contabilizados. Não 
tenho nenhuma expectativa. - -

Com relação à avaliação, o valor total da empresa foi esti
mado em 510,3 milhões de dólares. Esse seria o valor econõmico 
calculado a partir do fluxo de caixa, já retirados alguns ativos que 
estavam na Embraer que, na verdade, passariam para o Ministério 
da Aercná.utica. Ficou na Embraer uma dívida de valor nominal de 
234 milhões de dólares, com o valor presente de 215; portanto, o 
valor de 100% das ações da Embraer, reduzida essa dívida de 215, 
seria de 295,3 milhões de dólares. Ao invés de dólares, vamos fa
lar em reais, confumdo na breve introdução do Real. Aproximada
mente 60% desse valor é o valor do leilão. Dez por cento seriio 
vendidos aos empregados, com um subsidio de 70%, pago por 
quem c-omprar. Trata-se de um subsídio cruzado;-de forma que não 
há avaliação com relação ao preço mínimo· e 10% serão colocado 
em oferta pública de acordo com a modelagem. 

Eu nãO tenho conhecimento da outra avaliação feita. V. Ex ... 
num telefonema, havia se referido a essa questão. Não recebi ne
nhuma avaliação. Devo esclarecer que essa avaliaçãO rião é feita 
por mim nem pela Comissão Diretora. Segundo determina a legis
lação, é feita por duas empresas de consultoriá contratadas me
diante licitação pública, c-om especialistas que fazem todo o 
levantamento, que têm acesso a toda a documentação da empresa. 
As informações são fornecidas pela empresa e acompanhadas pelo 
BNDES e, depois, discutidas numa reunião da qual participaram 
os representantes dos empregados, das empresas! do Ministério da 
Aeronáutica, consultores técnicos do BNDES. Nessa discussão, a 
posição da Comissão Diretora é ã.provar ou não os laudos de ava
liaçiio. 

A opinião unânime foi a de que os laudos de avaliação, as 
projeções de fluxo de caixa e de condições são adequadas aos da
dos que nos foram encaminhados, inclusive com a concordância 
dos administradores da Embraer, do Ministério da Aeronáutica. 
Acredito que os trabalhadores não fizeram grandes ressalvas ares
peito dos dados que !li foram apresentados. ~ 

o processo de avaliação- e refiro-me ao preço mfnimo e aO 
leilão- como V. Ex .. sabe muito bem, sendo um doutor em econo~ 
mia, é um estudo de futurologia. Para se avaliar, segundo a meto

. dologia ooiversalm.ente aceita, quanto ao fluxo de caixa 
· descontado da empresa, é necessário calculá~lo para os próximos 

dez, quinze ou vinte anos. 

Toma-se necessário, en".tão, saber a p:>Sição da empresa, da 
indlistria, do Pals, do mundo, como se desenvolverá a demanda no 
mundo, o comêrcio internacional, a tecnologia, as inovações e 
uma série~ de elementos extremamente subjetivos. É impossível 
eles serem afumados com segurança. São hipóteses abalizadas de 
especialistas. Inclusive, estudos do mais alto gabarito são consulta~ 
dos para que se chegue a essa defmiçiio do fluxo de caixa. Mas 
:pão Qei~ de ser um exercício, por mais competentes que sejam 
aqueles que o realizam. · 

Da mesma forma, como eventuais compradores, também 
irão fazer esse exerCíciO e estimar qual o fluxo de caixa, os retor-

. nos, os resultados da empresa. Para isso, vão ter que ter idéias a 
respeito de como se comportará a empresa, o setor, a indústria no 
Brasil e o no mundo, os concorrentes, para saber a sua avaliação. 
Nesse sentido, é um valor, um intervalo de conf"umça que tem um 

_ componente de incerteza que é abordado. 
Qual a funçiio do preço mínimo? Em muitos palses, como jli 

comentei, esse preço mínimo é o referencial E se não houver 
quem compre a preço mínimo, a Comissão Diretora tem oportuni
dade de vender a um preço menor. O-Senador Ronan Tito ficou 
entusiasmado com o caso da Alemanha. Lá é assim: esse preço mí- · 
nimo é depois negociado e se pode vender abaixo dele. A legisla
ção brasileira não permite. Qual a razio- e acredito que isto tenha 
um fundamento correto- e aí, rigorosamente, o processo de leilão 
garante o segundo melhor preço, algo fácil de ser explicado. Por
que, se se entra no leilão, mesmo que alguém esteja disposto a pa
gar 150, na hora dos lances, se o ccncorrente sugere 110, a outra 
parte sugere 115, e ele sugere 120 e 8í pãra, claro que nio oferece
r/i 150, mas 125. 

Assim, foi garantido o segundo melhoc preço. Isso é algo 
que, ao menos na literatura sobre leilões que andei consultando, 
fica claro. Garantindo-se o segundo melhor preço não é impossivel 
garantir o melhor preço~- tanto em negócios privados quanto em· 
negócios pt:iblicos, porque na negociação existem estratégias do 
comprador e do vendedor. 

Dentro dessas estratégias o- que ocorre é que muitas vezes a 
diferença entre o maior preço e o segundo melhor preço é substan~ 
cial, porque existem grupos ou interessados _que têm o maior inte
resse naquela empresa: na medida em que existe uma sinergia, são 
pessoas do ramo, que poderiam completar suas atividades com 
aquela empresa que está. sendo privatizada de forma que a diferen
ça entre o preço que eles estariam dispostos a pagar e o segundo 
melhor preço seria razoável. Nesse sentido, a fixação do preço mí
nimo, segundo esses critérios-e essa metOdologia, procura, ou pro
cura garantir, que se tenha algo próximo ao que- seria eSse- inelhor 
preço. Esta é a razão. Em vários_ casos observa.mps que, _op.de hou
ve leilão e-só houve uma oferta, o preço mfuimo foi muito -iinpOr-
tante. . 

Faz-se necessário le!nbtarairi entretanto, que em outros ca~ 
sos não hoUve oferta, óu seja, erramos para rifais. Assim, o preço 
mínimo fJXado pela Constituição era maior do que o maior preço 
que algum grupo estaríia disposto a comprar. Nesses casos, con
forme apontei, dada a subjetividade envolvida, é imp:>Ssivel 11acer
tar-se na mosca". Procutamos, todavia, sempre fazer a melhor 
avaliação, de forma a garantir algo próximo do melhor preço pos
sfvel de venda, garantindo sempre que, pelo procedimento, o se
gundo melhor preço será sempre garantido. 
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O SR. PRESIDENfE (João Rocha)- Com a palavra o no
bre Senador EduardoSuplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY -O Professor André Franco 
Montoro FJlho mencionou que, em princfpiõ, não tinha cõnvicção 
sobre a oportunidade de privatização da Embraer e acabou sendo 
convencido disso- não lembro se disse aqui, mas o disse no diálo~ 
go com o Mnistro da Aeronáutica e comigo-- pelo referido Mi
nistro. 

Gostaria de ouvir de v. s·. nobre Professor, os argum:entos 
que o levaram à conclusãO de que seria adequada a privatização 
com referência aos argumentos apontados no diagnóstico pelos 
Srs. Amir Khair, Laura Ca.labi e Lúcia Aparecida de Sousa, espe
cialmente porque sintetizaram, ao fmal, medidas que poderiam re
cuperar a Embraer como alternativa 

Vou mpidamente citar, sumarizando, para que possa V. s• 
fazer uma avaliação ao porquê da inadequação de uma e da ade
quação da privatização. V ou recordar aqui, porque o Sr. Amir 
Khair mencionou alguns deles. PCI' exemplo: a eliminação dos im
postos internos, isOnomia internacional, a redução" da comissão da 
IAC de 12% para 7%, mudanças na comercialização, redução gec 
ral de 10% nos custos, gestão de compras, estoques e pessoal, au
mento do -giro dos estoques, a regularização progressiva no 
pagamento de fornecedores, a capitalização de ~US$70 milhões, a 
renegociação das dividas - com prioridade a IDC e debenturistas, 
a negociação do passivo trabalhista, ·com pagamentos a partir de 
1997; a venda de ativos não essenciais; a forte redução nos custos 
ftxos da IAC; a retomada dos in:centivos à venda na IAC; a partici.:. 
pação dos trabalhadores na direção, no Conselho de Administra
ção e no Conselho Fiscal; campanha para o apoio· e retomada do 
desenvolvimento -da Embraer; e o estabelecimento de relações efe
tivas com o Governo Federal; e, concluindo, a criação do Conse
lho Consultivo da Embraer, formado pela direção da Empresa, 
:MinistériO da Aerco.áutica, Executivo· e Câmara Municipal, traba
lhadores e empresários, atravês de entidades representativas. Qual
quer que seja o responsável pelo smeamento da Empresa deverá, 
inclusive, levar em conta alguns desses elementos. Outros seriam 
próprio!; da um esquema alternativo de ccntrole pelo poder público. 

À luz dessas sugestões, pergunto Se v. s• não considera que 
elas seriam suficientes, adequadas à recuperação da Embraer. Por 
que, ouvido o Ministro da Aeronáutica oo a direção da Embra.er, 
V. s• avaliou que esse caminho da privatização seria o mais ade
quado? 

O SR. PRESIDENfE (João Rocha) - Com a palavra o Sr. 
André Franco Montoro Filho. 

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO - Não foi 
possível tomar nota e relacionar todos os itens apresentados, mas, 
pelo geral, parece-me que são exatamente aquelas ·condições pen
sadas nos estudos da consultaria para o cálculo do fluxo de caixa 
existente. 

Com exceçãoôa questão da capitalização, a qual me repor
tarei posteriormente- não se, especificalnente, Se a- corriís-sãó é de 
12 para 7, algo do tipo-, hã vãrios elementos que fazem parte do 
cenário previsto pelos consultores, na expectativa de que ·o grupo 
privado assim procederá: redução eventual de comissão, redução 
geral de 10% dos custos, uma gestão :mais flexivel, renegociação 
de dívidas, de passivos trabalhistas, providências que, ceitainente, 
o grup:> privado que irá assumir terá de tomar. 

O-qUe me CO:õ.Véiiceln~ ille" foi moStrado pelO 1-..finistério da 
Aeronáutica e pelo próprio Presidente da Embraer que essas medi
das seriam impossíveis se tomadas enquanto a Empresa pertences
se ao Governo. Isso s-em falar no ponto principal, a capitalização 

de 70 milhões de dólares, tão bem apresentada pelo Senador Ro
nan Tito. Pela penúria de recursos existente, penso que seria muito 
difícil a aprov~ão dessa entrada de recursOs na Embraer. 

Esse é um pcnto importante qUe me esqueci de comentar. 
Em todos esses ajustes prévios eXistentes, o saneament.O-fniãnceiro 
feito'iiás-empresas para privatiiaçãõ, que me recorde, em nenhuin 
caso é colocado dinheiro novo nas empresas, meSmO nas capitali
zações, o que é feito é executado com as dívidas, que Já são da em
presa, e, portanto, dívidas velhas,_ 9inheiro _ v_elho. E]]l l).~um 
processo de privatização foi colocado dinheiro novo p-ara a venda 
da empresa e, sim, transfere-se a dívida da empresa para outro ór
gio do Govemo- dívida que já era do Governo, uma troca dentro 
da União, de um setor do Govern-o para outro. _Logo, dinheiro 
novo não é colocado, o que seria muito dificil. 

O Presidante da Empresa, C<>ronel Ozires Silva, do MiDis
tro da Aerouãutica, do Ministro Batista, Cl!efe do Departamento 
de Pesquisa da Aeronáutica e Presidente do Conselho de Adminis
tração da Embraer. argumentaram fortemente que medidas nessa 
direção precisam ser tomadas para o salvamento da Embraer, que 
essas medidas não poderiam ser toÍilaÔas enquanto ·a Embraer foS
se empresa pública. pelas restrições usuais existentes e do cooheci
ménto de todos para essas medidas. fora a questão fmanceíra-que, 
também, o &tado não tem recursos para investir. 

Por outro lado, é importante ressaltar que."""':' o _que foi de
monstrado muito bem_ pelo Ministro da Aeronáutica, pelo Presi
dente da Embraer e pelo Presidente do Cooselho de Administração 
- no Mundo int~iro os governos sempre apóiam a indústria auto
mobilística através de compras e isto tem prejudicado a Emb_raei-. 
Acredito que num futuro muito próximo será difícil.que _o Estado 
brasileiro tenha c,ondições de re~ ~SS(lS c~pr~ .. Em todo_ 
caso, na própria 3nálise feira desse fluxo, supõe-se que essas difi
culdades fmanc~i_r~ do Estadq bra$ll~iro p:>ssam vir -ser supera
das, de forma que o Estado possa vit a ser um bom cliente na parte 
militar da Embraer. 

O SR. EDUARDO SuPUCY - Sr. Presidente, peço que o 
Deputado Ernesto Gradella possa fazer perguntas nesta Comissão 
após as indagações dos Srs. ·s-enadores, já que tem estudado muito 
este assunto. 

Ainda tenho- uma pergunta, Sr. Presidente. A imprensa in
formou hoje que _ontem foi um dia de visita aos potenciais interes
sados na Embraer e que apenas a direção da Sistel, empresa que 
admi.riistra os fundos dos empregados da Embratel, teria tido inte
resse em verificar a empresa. Sendo assim, formulo as perguntas 
da seguiiite forma: ·a Comissão Naciooal de Desestatização tem 
conhecimento ~-l,lDl número signific~vo ~ potenciaiS Interessa
dos na privatizaÇão da Embraer? Se-o que está veiculado na im
pieilsa~é -Siiiãl de~falta- de interesse, o que teria levado a isto? Que 
razões levaram a Comissão Nacicnal de Desestatizaçâo, neste caso da 
Emhraer, a limitar a participação de aciOoistas estrangeiros em40%? 

Gostaria aiilda de formular ao economista Amir Khair a se
guinte jlerguuta: se for efetivada a privatização da Embraer, do 
ponto de vista dos trabalhadores que, inclusive, pediram que fosse 
feito estudo, que recomendações poderia ter o Congresso Nacional 
no sentido de preservar interesses dos trabalhadores? Que ações 
preventivas devetiamos ter a esta altura? ·· 

Sr. Presidente, pergunto ainda se a Comissão Nacional de 
Desestatização pode encaminhar cópia dos estudos, para consulta 
dos Srs. SenadoieS, relativamente à av.aliação da Embraer ou se se 
trata de ãlgo extraordinariamente vOlumoso, se a Comissão pode ir 
aoBNDES? 

Penso que seria adequado que a Presidência da Comissão 
de Assuntos Ecoilõmicos recebesse cópias desses estudos de ava
liação e os colocasse à disp:>siçãõ de todos os membros. 





Maio de 1994 

Entendo que existem etapas que devam-ser respeitadaS. -A 
pressa ou lentidão de um processo está na razão diietã entre lhe ser 
dada efetiva transparência. Quando digo efetiva transparência, en
tendo que a imprensa é parte ativa nesse processo. Aliás, o Estado 
brasileiro e suas estatais estão nessa situação de total caixa-preta. 
Por causa disso acontecem os descalabros, porque não é permitida 
a presença da imprensa em questões centrais. As razões, não sei 
par.t quê. Defendo esse pooto de vista porque entendo que temos 
de ser claros quanto ao que queremos em relação ao Estado. Se 
queremos um Estado que dê satisfação à sociedade e que as p(:s
soas, como muito bem lembrou o Senador Ronan Tito, possam es
tar bem informadas do que acontece com as estatais, com as quais 
a sociedade tem ânus por sustentá-las, nesse ponto é importante 
que, em primeiro lugar, tanto o COngress_o quanto á imprensa se
jam altamente bem informados._ Caso contrário, conqpua:r;~~os 
brincando na feitura de processo de privatização e também na ma
nutenção de uma situação de estatizãção totalmente instistentávei 
para uma grande maioria de casos das estatais brasileiras. · · 

Com relação a preço mínimo, goStaria de acrescentar ainda 
algumas questões. Primeiro, é- importante ver se- noS estudos a e b 
fcram. consideradas algumas medidas de caráter saneada, como, 
por exemplo, a questão da Comissão-da EAC; se fcram considera
das também medidas do pooto de vista de algum tipo de racionali
zação da empreSã; coino fica a questâO dos impostos; como são as 
regras de relacionamento entre a matriz e sua miai; o porquê da 
taxa considerada como desconto. Penso qu_e esse é um problema 
sério, pois cremos (pie o que-desvaloriza efetivamente a avaliaçãO 
é a taxa considerada para efeito de desconto. -Observei, nos esb.ldos 
que fiz, que essa taxá é aproximadamente da ordem de 14 ou 15% 
ao ano, quando, na realidade, as quinhentas maiores e melhCI."es 
empresas brasileiras operam com 10%. GoStan,.-:-de- entender ara
zãO e o porquê desse valor mudar tão bruscamente e saber qual o 
critério usado, depois dos dez.anos, para á perpetuidade- cálculo 
do valor presente- e outras questões de caráter mais têcnico, e que 
se tivermos a oportunidade de participar, gostariamos de fazê-lo 
nesse ·processo de avaliação. 

Mas o fato ~ que as premissas apontadas no nosso trabalho, 
e considerando não o saneamento fmanceiro ·de 700- nillhões de 
dólares aproximadamente que o Tesouro Nacional teria que fazer, 
mas um saneamento que poderia ser da ordem de 70 inilhões de 
dólares, portanto 1/10 do valoc, permitindo a vida da empresa. 
Essa questão" do Tesouro Nacional nãO" está clara para nóS e gosi.a~ 
riamos de entendê-la. porque um dos mais i..triportãiiteS arglimentos 
é que a privatização tem como fJ.m avaliar o Tesouro. ~ao sei se, 
de fato, é esse o critério que está ocOITendo na rel~ão das_ estatais 
com o Govemo. Gostaria realmente que esses pontos -fossem abor
dados. 

Foi lembrado pelo Senador Ronan Tito que o <>içamento''
na realidade uma peça de ficção em nosso Pais - neni sequer está 
no Congresso, quando já estamos na metade do ano. ~ero saber, 
nesse Orçamento, qual a parte da Embraer e se ela está Compatível 
com esse esquema de privatização. - ---

Enínn, há uma série de indagações que, creio, não podem 
escapar do conhecimento e do debate desta Casa e do Congresso 
Naciooal, assim como não podem passar despercebido na sociedade. 

Com relação à questão da EAC, entendo fundamental dis
tinguir- embora seja 100% da Embraer, pois, na medida em que 
se dã o lucro n3quele pais, efetivamente os recursos são transferi
dos para o fisco americano. O que foi referidO pelo Dr. André 
Franco Montoro FJ.lho, aqui, no sentido de que o Governo brasilei
ro ter recebido dividendos talvez menores, quem sabe, seria possí
vel atribuir como uma das razões a relação de umã comissão, qUe 
sempre foi muito alta, chegando até a 18%- senãO me falha a me-
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mória -, em algumas ocasiões, essa passagem de recmsos. Isso foi 
dito pela direção da empresa. 

Cito esse assunto porque, na medida em que aprofundarmos 
um pouco mais, saindo da formalidade para a questão essencial de 
mérito, as coisas vão mudar. Fora isso, a vantagem fiscal que a 
Embraer teve, Senador, em todo esse processo, está contabilizada 
na empresa como algo em tomo de 100 milhões de dólares. 

O SR. RONAN TifO - Dólar de quando? A inflação do 
dólar de 1970 par.t cá é de mais ou menos 400%. 

O SR. AMIR KHAIR - Está no balanço da empresa. No 
momento não sei responder a V. Ex• de que ocasião é o dólar. Esse 
êumdado interno da empresa e refere'se a 100 milhões de dólares. 

Eu acrescentaria o seguinte: na indústria aeronáutica do 
il:itihdo inteiro, tcx:los os governos, sem exceção; fomecém condi
ções absolutamente impares às suas empresas, com· proteçãõ às 
mesmas; porque cerca de 60% das vendas da indústria aeronáutica 
no mundo são feitas aos próprios governos. A Direção da Embraer 
tem um trabalho muito bom sobre isso, mostrando a atitude de go
ve_rno a govem(?, como ê que funciOna. Na medida em que o Go
verno brasileiro -discriminou a sua empresa. como discrimina as 
suas estatais- se V. Ex• quiser podemos aprofundar esse debate, 
começando pela Pefrobrás, que é a priineira en:lpresa -, veremos 
que as coisas SãO mUito diferentes. Penso que, na medida em que 
isso vem a público, vem para um -debate, não se processam mais 
essas questões de prejudicar ou de beneficiar, ou seja, passa-se ·a 
exigir da empresa uma administração profissional. Não me con
venço de que é i.inpossível administrar-se uma esiatal. Se for isso, 
todaS fecham. E_ fecha o Governo. Não só a estatal, a administra
Çilo direta tem também .amarrações, ãs vezes até mais complicadas 
do que a estatal. Quem participa do setor público e já esteve na ad
ministração direta e na indireta sabe perfeitamente disso, que as 
esla.ta.is têm desamarrações muito maiores do que tem a adminis
tração direta. 

Com relação à Usi.minas, Senador, não conheço a sua sib.la
ção. Mas, pelo que entendi da sua colocação, há um montante da 
ài-demde 2 bilhões de dólares, que vieram a título de subsídio na 
qtrestão de preço. 

O SR. RONAN TifO- Vou explicar a V. S' Durante os 
onze anos que antecederam a privatização da Usi.minas, deprimi
ram os preços mínimos, porque era estatal. Tenho registrado aqui 
um discurso que fiz quando O Sr. Dilson Funaro era Ministro. Es
távamos praticando o preço do aço em 55% do que era praticado 
na Coréia, no Japão, nos Estados Unidos e na Alemanha. Mandei 
fazer uma pesquisa nesses países; utilizei o preço interno que se 
praticava lá e fiz o preço interno daqui, e aqui se praticava 55% 
daquele preço. 

Ora, o I~ era recolhido sobre aquele preço. E os recur
sos gerados que -poderiam ser reinvestidos, não o eram. Por quê? 
Porque isso era transferido para São Paulo e para o Rio Grande do 
Sul, que são os dois Estados que mais formatam o aço plano, aqui 
fabricado. Quarl.~ eu questionei da tribuna - isso tudo está nos 
Anais - o porquê dessa depressão, o primeiro argumento que nos 
deram foi o se~inte: 1'0 Brasil está interessado em exportar auto
móveis e precisâ dar um subsídio para as chapas para ver se com
pete no mercado extemo11

• Fiz um levantamento de quanto custava 
a chapa na mon~gem do carro e obtive como resposta que era me
nos de 5%. Aí, COnstatei que o problema era de cara-de-pau mes
mo~ e as estatais estão à mercê disso. 

Também não acredito que a estatal seja o paraíso da irres
ponsabilidade administrativa .. Temos. para que to4os saibam, a 
Companhia Vale_do Rio Doce, um exemplo de estatal. E por quê? 
Ela compete externa e internamente. 



2174 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1994 

Não compartilho da idéia de privatizar a Petrobris. Tenho 
ainda em mente o slogan: "A Petrobrá.s é nossa". Eu era estudante 
naquela época e participei desse movimento; não penso que esti
vesse errado, nós precisávamoS da Petrobrás. Porém, deixar a Pe
trobrás como um Estado dentro do Estado ... O Dr. Itamar está 
louco para saber quanto ganha um diretor da Petrobrás, mas não 
tem acesso ao dado. V. s• tem toda razão com-respeito a essa cai
xa-preta de que falou esse tempo todo. Ati hoje, não conseguimos 
essa transparência. A Mesa faz o requerimento? que é enviado à 
Presidência da República. A Presidência da República manda-o 
pam a empresa que acaba, na verdade, não fornecendo as informa
ções requisitadas. Isso é chamado de crime de responsabilidade. 
Mas responsabilizar quem? · 

Sabemos dos cartéis qrie existem hoje no Brasil para vender 
a Petrobris e outras empresas. Thdo isso criado por quê? Potque 
temos um Estado dentro do Estado, l'or .que a Petrobris vai obede
cer ao Governo Central, se ela tem o monopólio? É dela! Sou pelo 
monopólio do Estado, pelo Estado forte! O monopólio é meu, e eu 
o concedo à Petrobris. Ai, vamos brigar. Penso que até poderemos 
ter uma"briga boa. Mas pegar uma empresa, como essa daqui ... Te
lecomunicações- o que está acontecendo com o Brasil_b.oje? É um 
crime que brada aos céus! Repito, também: penso como V. s• ~ao 
entendo que esse negócio ~ lema seja falso, privatizar ou estati~ 
zar, mas também não dou o direito à Petrobrás de quebrar a indús~ 
tria alcooleira brasileira pelo simples fato de que a Petrobris ê 
nossa e o álcool não é n_Qsso,_que é o programa mais extraordinário 
que apareceu. Dizia~se, na época, que o álcool só competiria a 40 
dólares. Hoje, o petróleo está no mercado de exportação a 14,55 
dólares o barril, e o álcool está. competindo. 

Então, é isso - é competir, é criar condições; e uma coisa 
em que V. s• tem insistido: transparência! Mas o Congresso Na
cional ainda não conseguiu de qualquer estatal essa transparência. 
Vamos ver se V. s• e os outros que estão aqui_J:!:OS ajudam e :nOs . 
concedam essa tnmsparência tão importante para o povo brasileiro. 

O SR. AMIR KHAIR- Agradeço, Senador, os seus esclare
cimentos. Entendi corretamente a sua colocação, no seguinte senti
do: na medida em que a estatal pratica um preço artifical, que não 
tem relação alguma com o preço internacional, ela está, efetiva
mente, subsidiando o setor industrial, no caso ... 

O SR RONAN TirO- E o imposto cobrado é mais baixo. 

o SR AMIR KHAIR :- Mais baixo. Ou-'seja, iJrejUilica o 
Estado; talvez, com o IPI, prejudique o próprio Govemo Federal. 

Coloco isso porque sou daqueles que entende que a princi
pal relação econõmica das estatais se dá não em termos de ~ano
mia de mão-de-obra; pode-se economizar mão-de-obra, Pode-se 
discutir, existem inchaços etc. Mas o principal valor agregado nas 
estatais está na sua relação de insumos e nos seus preços de venda. 

Não vejo nenhum estudo que fale sobre a questão de priva
tização, de estatização, que aborde isso. Tenho lido estudos sobre 
isso e essa questão ou é de desconhecimento t.éCPico no País ou é 
uma questão que, não sei o motivo, não veio à tOila. No entanto, 
sei, com certeza, que as relações fundamentais entre estatal e setor 
privado se dão atraVés de relação de preços entre, normalmente, 

. grandes grupos econômicos estatais. Tem-se então a transferência 
efetiva de renda. 

Quando se for analisar a estrutura de preços da Petrobrás, 
ditada, estabelecida, pelo Departamento Nacional de Combustível, 
ex-CNP, vamos tomar alguns sustos. Coloco isso porque, na reali
dade, seria importante ter parâmetros internacionais, avaliações. 
estudos, aprofundamentos, para se entender um pouco melhor por 
que uma empresa pode dar lucro e por que não. Coloca-se um pre-

ço bom numa empresa, saneando-a do ponto de vista administrati
vo. estabelecendo regras ... Mas, para isso, não acredito ... 

O SR. RONANTITO- Mas, Dr. Khair, o questionamento é 
esse: consegue-se isso, permanentemente. numa estatal? 

O SR AMIR KHAIR -<:reio que sim. 

O SR. RONAN TITO - Conseguem-se lapsos. Se a admi
nistração é boa, vai bem. Vem outra administração. incha. Isso é 
sazonal. Desgraçadamente, a história nos ensina "isSõ. 

O SR. AMIR KHAIR- Senador, V. Ex' tem toda razão no 
que vem acontecendo até hoje. Existem raras eXceções; cOmo a 
Vale do Rio Doce e talvez outras estatais. Mas, na medida em que 
a sociedade possa ter acesso às informações - o que não ocOITe 
hoje, pois, se este Con,61'esso -Dão ten:i; muito menos a imprensa:,. 
Na medida em que exista a presença de eritidades técnicas indica
das pela sociedade, garanto a V. Ex' que nrudarii radicabnente o 
quadro. Estoo falando de entidades ticnicas, não de pessoas que 
não tenham competência para estar lá participando de um conselho 
de administração, de um conselho fiscal on da diretoria de uma 
empresa. Insisto sobre isso, porque o que falta nesse tabuleiro de 
xadrez é a presença instituciooalizada da sociedade dentro das 
suas estatais. 

E a primeira coisa que vinl l baila são os preços públicos. 
Por que o preço da nafta na petroquímica? Por que o Fundo de Ga
rantia ficou, durante vinte e três anOS, levando três meses para co
meçar a contar Correção monetária? O 8oating bancário, ou seja~ o 
dinheiro que fica em poder do banco, era de 42 dias. Em a maior 
vergonha nacional; isso não é do conhecimento da sociedade, ten
do acontecido durante Vinte e tres anos. 

O SR. RONAN TirO - Isso foi denunciado, todo ID.1llldo 
sabe disso. E não era só o Fundo de Garantia, mas também o 
INPS; tudo isso vem sendo consertado. Esse problema é criundo 
da ditadura. . 

Descobri que a esquerda brasileira e a ditadura militar têm 
uma coisa em comum: são estatizantes, e pensam que é s6 cooser
tar que dará. tudo certp. Houve uma época em que até me cOnside
rei de esquerda - aliás, chamavam-me disso. Hoje, se me 
chamarem assim, eu brigo. porque ela virou corporativista e man.
tenedora do status quo. Pelo amor de Deus, quem está pagando 
essas: mazelas que estão aí? Não, mas vamos consertar. Calma. va
mos arrumar, pode deixar, vamos atruJll8i empresa por empresa.. e 
todas elas vão fiçtU' transparentes nesta geração. 

o SR. PRESIDENfE (João Rocha} - Dr. Amir, gostaria 
que v. s· concluísse. 

O SR. RONAN'IITO- Desculpe, Dr. Amir, mas estoo dei
xando a politica por causa da minha ansiedade. Estou vendo que 
ninguéin quer niudar nada, todos estão satisfeitos com o que está 
aí, e que isso, do jeito que está, serve principalmente a alguns par
tidos políticos, porque vão navegando muito bem. Todo mundo jii 
descobriu que algumas coisas têm que ser feitas. só o Brasil que 
não. Discutimos, discutimos, mas não fazemos nada. 

O SR. AMIR KHAIR - Finalmente, para concluir, vou ten
tar responder à pergunta do Senador Eduardo Suplicy. 

Senador, em primeiro lugar, acredito que o processo de pri
vatização da Embraer não esteja na sua etapa fmal, penso que tem 
ainda muito a caminhar. Não compartilho da mesma avaliação do 
Dr. Franco Montoro Filho com relação l data de 20 de maio. 

Entendo que existe uma etapa ainda a ser percorrida. Reflito 
isso potque a própria direção da empresa nos dá algumas informa
ções com relação às etapas que têm que ser vencidas. Há um mon
te de problemas pelo caminho. Fora isso, acredito que, se os 
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estudos forem efetivam.ente dados a páblico e houver JX>ssibilida- realmente traumatizantes. Não há nada mais importante num pais 
eles de uma análise, as questões podem assumir uma análise mais do que a eduCação. O c-orajoso Ministro da Educação, Murilio 
detida, enfun, alguma coisa mais séria para que, pelo menos, esse Hingel, outro dia proclamou que a educação brasileira está falida e 
patrimônio, ao ser transferido de proprietário- eu gostaria que fos- ·. a situação tende a piorar cada vez mais. Mas nio passa pela cabeça 
se transferido de proprietário; existe a possibilidade de fundos de de nenhum de nós que, estando a educação falida, deveremos en
pensão também participarem desse processo, nós aumentamos tregá-la inteiramente i iniciativa PJ:ivada. 
essa possibilidade -, mantenha-se a direção do Pals. Pode ser de Mas, e a sa~de? A sa~de, também, segundo palavras profe-
uma forma pública, mas que se mantenha no País. ridas nesta sala, por um dos mais notáveis médicos deste Pais, 

Tenho receio de que esse processo de privatização ericubra Adib Jatene- vou recordar essas palavras extremamente chocan
uma etapa de transferência efetiva da Embraer para algum concor- tes: ''Hospital, neste País, é negócio de empreiteiro. Os empreitei
rente internacional. Essa é a base do nosso receio, por toda avalia- ros elaboram projetas e executam-nos para ganharem cada vez 
ção que temos: se isso OCOirer, existe a lógica que falei de se fazer mais dinheiro". Mas sem saber que muitos hospitais ficam inaca
lucro na matriz; o que não se aplica, evidentemente, à Rhodia; não bacios, inclusive aquele gigantesco hospital no Galeio, perto do 
se aplica, evidentemente, à inchlstria automobilística, que tem con- Aeroporto Santos Dumont, que até hoje não foi inaugurado. Então, 
trole e lucro integrais aqui, nãO ·tem quC piirlilh3i. iSSo com nenhum correrlamos um risco muito grave. Faço uma· outra coo.sideração .-. 
outro sócio. -- não me chamem de romântico, a esta altura. sou até muito realista: 

Digo isso porque quem trabalhou em multinacional sabe alguns pafses, uns muito importantes, cultivam o orgulho nacional. 
como isso se processa. Tive uma presença bastante intensa em· Não quero lembrar Santos Dumont; o Brasil teve este nosso patri
toda essa etapa de ligações de cresciment(,-dos grupos nacionais e ci~~ a quem foi atnõuída a introdução do avião, do mais pesado 
das relações com giupOs multinacionais na área" petroqu1mica, par- que o ar. 
ticipei muito disso, e sabemos como isso se opera~ Insisto para que A partir de nós, agora, existe uma iniciativa de alienação da 
atrás de um processo de privatização não OCotTa, de fato, um pro- Embraer, porque ela dá prejuízo. Nem tudo ·deve ser levado sob 
cesso de desmantaelamento de uma empresa que levou mais de esse aspecto- se dá prejuízo vamos vender. 
vinte anos consolidando uma tecnologia. Sou leigo também nessa matéria, mas o Concorde é um or-

Essa é a preoCupação central nos sã: -Para que -isso fi<)Ue pre- gÜlliO-fiancês, um jato muito veloz. e penso- que dá prejuízo até 
servado~ não existe outra saída, Senador, a não ser m.aíor transpa- hoje; continua a voar, e agora e~tão abrindo uma nova linha de Pa: 
rência, insisto, para que se possa. efetivamente, analisar isso eom ris para Tóquio, com-cincO horas. Alguma coisa, além do vil me-
mais cautela. tal, deve ser levada em consideração. 

Por exemplo, não sei, efetivamente, em que nível se encon- Francamente, não creio que a venda da Embraer seja um 
tra essa colocação de que empresas concOITentes não pc:xlem en- problema de salvaÇão nacional - é inlperativo, é urgente. Armai, 
trar. Ou seja, qual a forma, será que isso é garantido, efetivamente, temos que ainda nos apegar a alguma coisa, em termos de orgulho 
nos termos em que está ou existem formas? E as formas são muito nacional. Santos DUmOO.t foi o pioneiro, foi inventor. Não vamos 
engenhosas, pois quem participa internacionalmente desse tipo de logo privatizar, veD.der, tudo -que dá prejuízo. A Embraer produziu 
concorrência tem que driblar isso e conseguir efetivamente uma o- BraSília. Às vezes, num momento de desânimo, tenho o ímpeto 
troca de cpntrole usando as próprias regras do jogo. · de dizer -não como o Conde Afonso Celso- Porque me ufano do 

Insisto sobre isso porque imagino que ninguém aqui deseja meu País -.- e o fiz, da tnbuna do CongresSo Nacional, num mo
que a Embraer, sob o pretexto de ser privatizada, de racionalizar mento, talvez, de excesso de emoção, que me sinto com ímpeto de 
algumas ações administrativ~ caias na mãos de nossos concor- escrever um livro. "Porque me envergOnho do meu País1111

• AgOfl!. 
rentes internacionais. mesmo, este País decidiu, por iniciativa do Governo Federal, redu-

Penso que esse é o cuidado que o Ministério da Aeronáutica zir os recursos· para a educação, que já são insuficientes. Não pre
está colocando, que a direção da empresa está colocando e que o ciso-nem me· estender: há escolas com uma sala de aula, não há 
próprio BNDES estã proeurando, na sua modelagem, colocar. merenda escolar. Há poocos dias, perto de Recife, a Veneza brasi-
Concorrência existe, a disputa é muito violenta. - !eira. lá em Olinda, crianças estavam tirando comida do lixo hospi-

tora. 

talar e comendo um seio de mulher. É um assunto tão chocante 
O SR RONAN TITO - Não é BNDES, é á ComissãO Dire- que só focalizo-o aqUi porque i\ notícia no mundo inteiro. Nilo 

O SR. AMIR KHAIR- Desculpe-me, a Comissão Diretora. 
Mas estou falando isso porque se formos fazer uma privatização 
onde o resultado fmal acabe tendo uma desnacionalização, a pas
sagem da empresa para outras mãos, para outros controles, acredi
to que será uma perda, pois são raras as empresas do País que 
acumularam tecnologia. 

O SR. PRESIDENfE (João Rocha) -Tem a palavra o no
bre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON - Nobres colegas, o Senador 
Eduardo Suplicy participou comigo, há alguns meses, de um ato 
p11blico em São José dos Campos, em defesa da Embraer. Não me 
considero um romântico, nias um realista. 

Devo lembrar, primeiro; a minha condição de leigo em ma
téria de aeronáutica. Mas se continuarmos a raciocinar sempre nes
sa base - se alguma coisa está dando prejuízo na âre3. estatal, 
vamos aliená-la, vamos vender -, podemos- chegar a conclusões 

adianta ficarmos, àS vezes, com a nossa sensibilidade ferida, abala
da, com a revelaçãO desse detalhe. 

Creio que essa situação não deveria ser ·encarada, para que 
se tomasse uma solução, como um problema de transcendental im
portância. As coisaS mudam. 

Todos nós teínos um imenso orgulho da Companhia Vale 
do Rio Doce. Fui Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito 
sobre a V ale do Rio Doce. Seu eminente pai, Dr. Franco Montoro 
Filho, era Senador nessa época e um colega dele foi quem tomou a 
iniciativa. E naquela· época se descobriu, e isso foi apontado, que a 
Vale do Rio Doce não era mais uma empresa estatal, pois 49% das 
suas ações estavam em poder de grupos_ privados. Isso constitui-se 
num espanto, e por isso mesmo foi pedida essa CPI. E eu, na épo
"ca, como Relator, obviax:p.ente, coloquei-me ao lado da Companhia 
Vale do Rio Doce, que é um orgulho do nosso País, sem dúvida 
nenhuma. · 

Agora, segundo li nos jornais, ontem ou anteontem, ela en
trou no vermelho. Não Por inépcia dos seus administradores, mas 
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porque o Japão decidiu fazer uma desvalorização do iene em 4 ou 
5%. Resultado: a V ale do Rio Doce vai entrar no prejuízo. 

Creio que não bastam esses argumeutos - está perdendo di
nheiro, vamos aliená~ la-, sem coo.siderar nada mais; nada de ro~ 
mantismo, de Santos DuDlQilt; apenas, a título de curiosidade, 
entendo que precisaríamos pensar um pouco mais, depois do trau
matismo da redução dos recursos para a educação, e ver se é real~ 
mente imperativo, indispensável alienarmos a Embraer, passando 
da área governamental, da área póblica, para o setor privado. Nos
so Senador Suplicy e outros Parlamentares, inclusive e~te que vos 
fala, esteve em praça pública, atendendo a um apelo dramático-da 
comunidade. O .Coronel Ozires Silva, para mim. - que sou, ainda, 
apesar de idade, romântico, cultivo um pouco das coisaS do passa
do- é um homem que tem algumas caracterlsticas de acordo com 
a minha ótica, que lembra até o Marechal Roodoo; ele é realmente 
uma figura extraordinária. 

Creio que, mesmo nesta hora em que a educação foi golpea-
da, que está numa situação eX:tiemalnente difícil, nem por isso há 
alguma cogitação de privatizar-se a educação, passar esslfresjXJII' 
sabilidade para o setor privado. A saúde está nessa situação, "tam, 
bém calamitosa, proclamada aqui por Adib Jatene. E sem nenhum 
dado técnico, estou preso alb. por un1 argumento, digamos de or
dem sentimental, em praça pública, oode nosso Senador Eduardo 
Suplicy, eu e vários Parlamentares assumimos esse compromisso .. 

Não hã nenhum romantismo nisso, mas penso que cada país 
deve cultivar um pouco do orgulho nacional. Tenho impressão que 
mais um esforço pode ser feitO na tentativa, de evitar-se a privatiw 
zação da Embraer. Santos Dumont inventou O âvião e, agora, os 
americanos estão comprando aviões construídOs pela Embraer, 
com resultado realmente muito auspicioso. -

Peço, humildemente,· perdão, ao meu Presidente, aos meus 
colegas e aos convidados por esse acesso, talveZ, de sentimentalis
mo. Mas ele é baseado- creio, não sei se é excesso de prét.éJ:isão
no que considero um interesse nacional. porque orgulho nacional, 
às vezes, ajuda a batalha da· sobrevivência -de um país. E o Brasil 
está realmente no limiar de um débâcle, de uma convulsão social
com essa desumana distribuição da renda no Páís. Então, devería
mos diminuir um pouco o ritmo dessas decisões, começando com 
grande prioridade em relação à.Embraer. 

Faço esse registroe fico em paz- com a minha consciência. 
Não tenho nenhuma base técnica. mas me sinto na obrigação, para 
ficar em paz com a minha consciência e cori:t ã finalidade de de
fender o que imagino, talvez erradamente, ser o interesse do nosso 
País, manifestar essa minha opinião. 

Muito obrigado. 

o· SR. PRESIDENIE (João Rocha) - Coin a palavra o Se-
nador Gilberto Miranda. -· · ·. · · · 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, Dr. André Franco Montoro Filho, Dr. Amir. . -·· _ 

Dr. Amir, V. S,. disse que esta Casa desconhece o que se 
passa nas estatais. Acredito_ que não é verdade. Esta Casa sabe, 
perfeitamente; o que se paSsa nas estatais. Esta:Dios cansados de sa
ber que as estatais têm corpos técnicos, às vezes __ excepcionais, pes
soal de carreira excelente, mas entra uma variáVel muito estrailha 
quando um político indica os diretores das estatais. Não acredito, e 
hoje posso dizer que os Senadores aqui presenles também, porque 
tenho certeza que ninguém aqui nesta ComiSSão indicou alguém 
para qualquer cargo no Governo Federal. Eu" me sinto- muito à 
vontade, apesar de ser do Ptv'IDB, pois não indiquei nenhuma pés
soa para cargo algum. mas sabemos quando o Presidente da Repó
blica loteia todas as estatais_ e coloca ~tores financeiros, 
presidentes, diretores têcnicos, um sujeito lá de Juiz de Fora, outro 

lá dP Acre, ootro do Amazooas, ootro de não sei oode, não venha 
me di~ que é para administrar bem essa estatal, mas sim, llnica e 
exclustvamente para se locupletar, para se aproveitar dela. 

E o que temos visto, estamos cansados de ver, e os Senado
res, bem como os Deputados també-m, estão-cansados de denunciar 
essa situação. Agora. ftcamos assustados quando o Presidente da 
República. o Governo é dono da estatal, é o maior acionista, preci
sa fazer contrato ·de ·co-gestão. SoU industrial, sou Parlamentar, 
ocupando a vaga de Senador deixada por Amazonino Mendes, que 
se elegeu Prefeito da Cidade de Manaus. Teilho, como princípio, 
não fazer coirtratos de co--gestão com ninguém em minhas empre
sas, nas que s_ou dono e nas que detenho controle acionãrio. 

- Q_ que estamos cansados de ver é a corrupção brutal que 
existe nas estatais. Estamos cansados de ver o que acooteceu na 
Cosipa. Se ela tivesse tido a oportunidade de funcionar por mais 
cem anos, não teria_ a, necessidade, se for o PMDB ou se for o PT, 
ês~-estatais estarãp cheias de acordos_políti~os, e a corrupç_ão vai 
'?~tmuar. Quem não sabe quando _a Petrçbrás ççrp.pra um ~vio,_ 
quando a Petrobrás aluga um nã.vio; qua.D.d<?_ _ia no mercado spot, 
na crise 74, comprar petróleo, o que acontecia? Todo mundo fica 
rico. Fica o amigo do Presidente, do Diretor, de toao mundo. É lliiÍ 
mâr de lama. Um mar de conupção. Se a população soube!;se o 
que tem dentro das estatais, realmente, já teriamos tido talvez até 
uma guerra civil. É uma vergonha! - . 

Agora, o Presidente da República sabe N"ao faz nada. 
Era apenas isso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENIE (JoãO Rocha) '- A Presidência da 
Mesa recebeu pedido do Senador Eduardo Suplicy para que fosse 
transferida a palavra ao Deputado aqui presente. Mas é uma reu
nião exCltisiv'â di Comissão de Assuntos Econômicos, não "é nada 
contra a pessoa do Sr. Deputado; oS nossos convidados estão aqui 
a coovite e sugestão do Senador EduJifdo Suplicy. Vieram para 
discutfr e prestar esclarecimentoS aos Srs. Sen.adOres. -

Portanto, a Comissão, sem ter nada contrn e por se tra~ 
realmente de reunião de ·comissão, indefere o· pedido- do Senador, 
sugerindo que quaisquer novas informações o próprio Senador 
busque através da Comissão, que está à disposição para procurai, 
através do Presidente da Comissão de Desestatização, qualquer es
clarecimento que se julgue necessário sobre a privatização da Em.
braer. 

Para fmalizar, Jogo após passar a palavra para o. Senador 
Gilberto Miranda, a Comissão coloca o tempo de 5 minutos para o 
Dr. Amir Khair e 5 minutos para o Dr. André Montoro Filho, para 
as considerações flnais. 

E, se novos esclarecimentos a Comissão exigir e pedir, fare
mos chegar ao Presidente da Comissão, para nos munir de maiores 
informações. 

Tem a palavra o Senailor Gilberto Miranda; Jogo após, será 
dada ao Dr. Amir Khair. 

. O SR. GILBERTO MIRANDA - Com todo res~ito, Sena
dor João Rocha, meu colega de Mesa, gostaria de pedir a V. Ex• 
que concedesse realmente ao Deputado 5 minutos também. Penso 
que mais 5 minutos~ dos 10 que faltam, não faz diferença. 

De vez em quando, aparecemos de surpresa nas comissões 
da Cãmara dos Deputados e acabamos tendo dir~ito ao uso da pa
lavra. Seria um _prazer para todos nós ouvir o Deputado. 

Se V. Ex• abrisse uma exceção, acredito que o Deputado te
ria -muito ~e colaborar com esta Comissão. 

O SR. RONAN TifO- Sr. Presidente, peço a palavra, para 
uma questão de ordem. 

__ , _Çreio que às vezes ouvimos, como ouvimos ainda há pouco 
um assessor do Presidente Montoro, o que só nos traz enriqueci-
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mento_ .O Deputado é daquela regiiio e talvez tenha informações a 
nos dar. 

O SR. PRESIDENfE (Joio Alves) - Estamos seguindo 
porque era uma reunião de Comissio de Assuutos Econômicos do 
Senado, uma reuniilo ordinária. · · 

Mas se a maioria pede, a Presidência da Comissio acata e 
passa a palavra ao Sr. Deputado, virando agora uma comissiio mista. 

O SR. EDUARDO SUPLICY ~Sr. Presidente, não voo, de 
fato, brigar com o Senador Ronan Tito, porque alguém purventura 
pode avaliá-lo como sendo uma pessoa de esquerda. 

Mas quero hoje afumar que S. Ex' juntamente com o Sena
dor Gilberto Miranda, estão tendo uma atitude democrática, que 
considero positiva. 

O SR. RONAN TITO- S6 não abria mio de ser de esquer
da quando isso era perigoso, Senador, quando havia ameaça do AI 
5. QriaD.do os militares estavam no poder, me chamavam na televi
são e n1.m.ca desmenti. Mas agora com os companheiros que se di
zem de esquerda, com os Tavares- que eStotfveitdO dá esquerda, se 
me chamarem de esquerda, brigo. 

O SR. GD..BERTO MIRANDA -Senador Eduardo Suplicy 
talvez V. Ex• não &a.J.õa.. mas, na época da Revolução, passei 6 me
ses bem guardado, em São Vicente, num navio em Santos. 

O SR. PRESIDENfE (Joio Rocha)- Com a palavra o no
bre Deputado. 

O SR. ERNESTO GRADElLA- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, soo o Deputado Federal Emesto Gradella, soo de Silo José 
dos Campos, onde estA localizada a Embraer; 

Gostaria de, inicialmente, agradecer a gentileza da Presi
dência e dos Membros desta Comissio de Asstmtos Ecooômicos 
por esta oportunidade, e começar até a comunicar que o Procura
dor-Geral da Repolblica, em Silo Paulo, o Dr. Januário Paluto, en
trou com uma ação na Justiça Federal solicitando a suspensãO do 
leilão da Embraer, alegando várias irregularidades no edital desse 
processo. Agora foi estar numa das Varas da Justiça Federal de 
São Paulo? e acreditamos que isso veio mostrar, realmente, que a 
piÓpria análise da Procuradoria-Geral comprova que o asStmto nilo 
está tão transparente e nem tão esclarecido, conforme declarações 
do Dr. André Franco Mootoro FJ.!ho. 

Inicialmente, gostaria de ressaltar que a questão- vamos as
sim dizer - deste País é que temos crianças ]>assando fome, sem 
escola, e que vamos ccntinuar tendo esse panorama se este Pais 
não desenvolver a tecnologia. 

E a Embraer tem como principal pooto, quer dizer, tem 
como principal denominador para este Pats justaineD.te ser uma 
empresa importante ao desenvolvimento tecnológico do Pais. 

Na verdade, de maneira nenhuma podemos dizer que a Em
braer, depois de pivatizada, será a mesma de hoje. 

A Embraer, que hoje desenvolve tecnologia, que faz desde 
o projeto até o produto, até a venda, comercializa o seu produto, 
sabemos que depois de privatizada vai ser uma Embraer linha de 
montagem, como é a Fiat, como é a GM, na indóstria mitomobills- · 
tica. Estaremos, justamente destruindo toda essa iniciativa da Em
braer que ftmciona como uma espécie de universidade, dando 
oportunidade aos próprios cérebros naciooais de se desenvolverem. 

A Embmer é uma das poucas que faz isso, e acredito que 
este País? se quiser superar a falta, a miséria que existe hoje, preci
saria ter 20 empresas como a Embraer, precisaria ter muito mais 
investimentos em tecnologia. A Embraerniio é W:na fábrica de pregos. 

Durante esses últimos anos, e creio que aí cabe estudar, a 
piÓpria empresa vem denunciando que foi asfixiada pela legisla
çilo do próprio Govemo. 

Na verdade, o fato de uma empresa ter que pagar impostos 
pam vender os seus produtos, enquanto o produto de fora, impor
tado, não pagava imposto algum, não aconteceu só com a Em.
braer. 

ATecnasa, que é uma ootra empresa de São José dos Cam
pos, fez esta mesma denúncia no ano passado, quando a Secretaria 
de Tecnologia do Estado de Silo Paulo comprou um radar meteo, 
rológico de uma empresa de fora, em detrimento de um radar me
teorológico que podia ser produzido pela Tecnasa. O radar 
meteorológico da Tecnasa tinha 20% de impostos,-e o de fora ne
nhum imposto. 

Quer dizer, esse tipo de discriminaçiio ao produto estrangei
ro existe na Embraer concretamente e existe na questão dá própriâ 
Tecnasa. · 

o fato também foi denunciado à época e tem" s1do um· dos 
motivos de dificuldades da empresa. 

No ano passado, para se vender 4 aviões Brasília para uma 
empresa nacional, foi necessário fazer um leasing através de uma 
empresanorte-americana. · 

Pam vender aqui o avião, esse fmancia.J;nento não seria feíto 
pelo BNDE, mas através de leasing de uma empresa norte-ameri
cana para fugir da carga de impostos e para ccnseguir mais facili
dade no fmanciamento. 

Temos que imPortar e exPõrulr nOvamente o mesmo aviãO~ 
Éle é produzido. aqui, fabricado por uma empresa nacíonal, para 
Ser vendido por um& empresa r:iacion8.1. 

Então. houve uma aqui, fabricado por uma empresa nacio
nal e para ser vendido JX'I' uma empresa nacional. Houve uma po
litica clara de sucateamento da empresa. A própria direçiio da 
empresa, através do Eng" Ozires Silva, que foi Ministro do Gover
no Collor, tinha interesse na privatiiã.ção da mesma. Parece que 
houye um _processo de demolição da empresa, senão se justificaria 
a existência de gráficos como esses de vendas; ou seja, até 1990 
houve crescimento das vendas e depois elas caíram. Isso é o que 
nos mostra esse grMico feito pelo Dr. Amír Khair. 

Com relaçio- à questão da transparência do estudo, quem 
leu, por exemplo, o relatório sobre o Uoyd vai constatar que o Mi
nistro do TCU disse que várias vezes o BNDES não enviou em 
tempo os documentos para que fossem estudados. Por isso, esse 
Ministro recomenda, com relaçio à questão do Lloyd, que enquan
to não estiver cOib.pleto o relatório sobre o mesmo, não se deve 
realizar a privatização; quer dizer, alega que Dilo recebeu as infor
mações a tempo, a funde dar o seu parecer e diz também que esse 
procedimento é geral, no que diz respeito ao encaminhamento de 
relatórios ao TCU. Isso faz parte do relatório; infelizmente não es
tou com ele em mãos, mas se trata de um documento cujo acesso é 
fácil para qualquer um dos presentes. 

Com relaçio aos próprios estudos A e B, nós solicitaino5 
essas infamações :õ.o ano passado. NS. ocasião, fomos inforniados 
de que esses estudos estavam sendo analisados pela Comissão Di
reta'a do Programa de Desestatização e que essas infõrmações se
riam eD.Caminhadas a esta Casa posteriormente. Todavia, até o 
momento não recebemos esses estudos. Os próprios consultores 
não conseguiram ter. acesso aos mesmos. Até o momento não há 
qualquer pessoa, seja dó Senado, seja da Câmara, que tenha tido 
acesso a esses processos, que tenha recebido esses estudos A e B 
que tratam daquela coocorrência feita para Se levantar o valor real 
da Embraer. Segtmdo esses estudos, o valor é de 600 milhões e o 
preço de venda é de 295 milhões: há também um valor aproxima
do de 1,3 bilhão de dólares, segtmdo o relatório dos consultores. 
Portanto, há uma diferençá muito grande entre ambos. 
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O SR AMlR KHAIR- Sem esse equliciooamento fmancei
ro de 700 milhões de dólares. É bom citar essa diferença porque se 
tràtà de algo significativo no que diz respeito ao diferencial de pre
ço. Poi' issO própus uma reunião técnica nossa com o pessoal do 
BNDES e o pessoal da coosultoria A e B. Essa foi a primeira pro
posta que fiz aqui. 

O SR. PRESIDENI'E (João Rocha) - Eu ní!o entendi sua 
observação. 

. O SR ERNESTO GRADELLA- Nós temos aqui um estu
do feito. pelqs: copsultotes. Eles estabelecem um valor a!X'oximado 
para a empresa, com ~a res;;,~ya feita pelo Dr. Amir Khair, de 
1,3 bilhão de .dólares. Todavia, o tl'latórios e os estudos A e B es
tabelecem o preço da empresa em aproximadamente 600 nillhões 
de dólares. 

O SR. PRESIDENI'E (João' Rocha) - Aproximadamente 
SOO milhões de'dólares. . _ _ . . . , 

o SR 'ERNE8ro GRÀbàLA - o v8!or âe venda ê di 
295 milhões e o restante é conVertido em· despesa. Desse: tOtal, o -
Govef!lO gásiaria 800 milb~ de dólares para privatizar a empresa 
e receberia em. troca l75 ,:Qlilb~~ _de dól~s. e:tp,moedas pedres. 
Isso seria referente aos_ 60% ~s~ .valor que seriam colocados em 
leilão; 20% ~cariam com o QQvem,o; 10% ficariaxp com qsf~ncio
nãrios e 10% ficariam reservados à oferta pública. 

cOnciÚindo, parec~llOs que um dos motivos levantados 
pelo procurador diz respeito a falhas no edital;_ ou seja, há várias 
pendências trabalhistas. Sepdo o Sindicato da; Metarúrgicos, hã 
quatro mil pendências trabàlhistas em Prilfieiia::~SCSl:mda ~ 'j:~rcei~ 
ra Instâncias e as mesmas não collstam do edital. Quero dizer, não 
está confmnadq no edital e~s.e volume de pendências. A empresa 
inclusive reCmhece que a:o ,pendências poderiam chegar ao valor 
de 55 milhões de dólares; p~ estudos A e B estabelecem .,.se valor 
em 22 milhões de dólares, mas há cálculos que estimam essas pen
dências trabalhistas em 70 00 90 milhões de dólares. Entretanto, 
nada dis~ faz parte do edital. Quer dizer, o edital ní!o é inmspa
rente no que diz respeito a essa questão. 

melhorar a questão da educação, da saúde ou de qualquer outro as
pecto que se diga da população brasileira. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENI'E (João Rocba)- Com a palavra o Dr. 
Amir por S minutos, ou um pouco mais,-a fifu -de responder aS co
locações e consideiações fmais. Logo após, a palavra estará com o 
Dr. André Franco Montoro Fllho. 

· . O SR. AMlR KHAIR - Queria apenas agradecer a oportu
nidade de poder vir a esta Comissão do Senado debater a questão 
da Em.braer e dizer que me sinto muito satisfeito em ver -que há a 
possibilidade -pelo menos eu sinto - de que se possa aprofundar 
ess~,discussão. Na medida em que qós fizermos isso, eu creio que 
é vantagem para todos e ní!o apenas pm'eSia'easa, mas é vanta
gem, também, para o Governo Federal, atravês do Tesouro, no 
qual o equacionamento de cerca de 800 milhões de dólares, do 
ponto.de_v_ista fQUm~iro._tem que ser c;otej$ ~a n~sa alter
nativa, que é extremamente mais vanlàgosa. _ . _ _ _ __ ~ -~ _- c-

·- Além disso, é fundamental que a própria direção da empre
sa se coloque um pouco mais a pu"blico em relaçãO à questãO da 
privatização, fornecendo um pouco mais de dados para discussão 
pública, que esclareça as questões relativas a IAC, que é um pooto . 
central, que se és_clareçam os dados. do l>alanç_o_, .c~ _relação a 
quem a Embraer deve- e eu gostaria que esse. balanço chegasse ao_ 
conhecimento do Senado- o Balanço de 31 de dezemb~o.~porque · 
nós. já -eXãminajn~s uin pouco· esSe Balanço e tem coisas_ intereJ;
santes que deverão~ d4IDa~s ~.i ~q._e ~:_n~~ gostarúi~ _ 
mos de insistir na_ formulação de_ que nós nos encontramos à 
disposição, seja da área técnica da própria Embraer, seja da .área 
técnica da Comissão de Desestatização, para debater e aprofundar 
as infonnações. Nós acreditamos que esse processo é sadio e pode 
avançar na direção que .entende:IDQS.c.~ta, . 

Finalmente, sobre a questão levantada pelo Senador Gilber
to Miranda com relação A questão da CMTC, Senador, quando 
nós tivemos o problema da CMrC, riôST!UmOS uma auditoria pú
blica, _cootratando Arthur Andersoo e aprofundamos, chegamos ils 
conclusões daquilo que inviabilizava a empresa; chamamos a i.m,. 
prensa, demos o Relatório completo para a imprensa, pam todos os 
Vereadores, para o Tribunal de Contas e esse Relatório expun]ja as 
viceras da CMfC, mostrava as fragilidades dela porque, do nosso 
ponto de vista, para transformar uma estatal, ou você coloca _a pú-

Creio que cabe aqui um elogio l Comissão de Assuntos 
Econõmicos, pois se trata da primeira empresa .estatal que começa 
a ser discutida antes da Pfi:vatização. Acho de grande importância 
esta reunião,_ mas -é ne<;essáP,o que se analise_ JP,ais a fundo esses 
dados e também o próprio edital. Seria preciso que se tivesse aces
so a esses estudos A e B para que se pudesse concluir, ao nível do 
Senado e do próprio Congresso Nacional, uma informação maior a 
respeito; senão, podemos na verdade estar aqui atacando o patri-

- blico o que se passa dentro dela ou ela continua a operar dessa ma
neira lcisiva ao interesse pllblico. 

mônio público deste País. __ _ 
Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente, esse .espaço que me foi 

oferecido e gostaria de saber do Dr. Amir IQlair e do Dr. André 
Franco Montoro Filho se vale a pena gastarmos 800 nrilh~s de 
dólares. Para o Governo, a.ssu..mir. todo este processo, parece-nos 
que terá que mandar mais uma medida p:ovisória, ainda, já para 
acertar as dívidas com o IBC, de mais de 200 e_ poucos milhões, a 
flm de fechar o acordo com os debenturista,s,. f.Q$Dto, vai _ficar 
um pouco maior, ainda,_ do_ que se estava prevendo e receber disto 
dai apenas uma parte. 

O SR. PRESIDENI'E (João Rocha)- Jhstava incluído. 

O SR. ERNEST.O_ GRADELLA - Já ,estava incluído. De 
qualquer maneira, não mudam os cálculps, mas parece que nós va
mos, por assim dizer, jOgã:r fora o que nós construímos com inves
timentos e, claro, com subsídios do Governo qUe nós coo.~ 
de tecnologia naciOnãl; e ter de retomo, realmente, algumas moe
das podres, sem nenhuma condição até de ~®lborar o Estado, de 

Eu falo isso porque é uma inovação, dentro da área pública, 
você dar transparência às estatais como primeira forma de contro
lar os _monopólios privados. _Se nós não agirmos, eg:t relação aos_ 
monopólios públicos, com transparência, não temos o direito, _se
quer. de agir em relação aos monopólios privados que são os gran
des-ãlgozes -vamos dizer assim- do setor privado brasileiro. 

Eu coloco essa questão porque são_ pontos -de vista que, na 
medida em que esta Casa que tem a responsabilidade da represen
ta-ção da sociedade possa, efetivam.ente, contribuir para um proces
so n;tais democrático, mais aberto e, com isso, todos-_ saem 
ganhando: o Governo, os técnicos que participam do proceSso, a 
coletividade e o processo democrático. 

Q SR. PRESIDENI'E (Jní!o Rocha) - Com a palavra o Sr. 
André Franco Montoro. - ·· ·· - · · 

... tJSR ANDRÉ FRANCO:MONTORO FILHO- Eu gosta
ria- e não me contenho- de _çOJOCÇar, pegando o caso da CMfC 
que acho que é um caso bem ilustrativo. O Presidente da CMfC, 
Professor Paulo Sandroni, a quem conheço desde o tempo de Fa
culdade, segundo informações de cj\le foi Presidente da CMfC, 
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durante algum tempo- e um grande Presidente- ele, hoje, seguu- isto está sendo utilizado, inclusive, 1-~a :-.~>alhos escolares e ou
do me informou o Professor Paul Singer que ê um dos intelectuais tros informações. Cobramos então só o xerox da cópia; não, evi~ 
de maior respeitabilidade no PT, companheiro do Secretariado da dentemente, para os 6rgãos públicos. Acredito que deve ter sido/ 
Prefeitura Brundina, junto com o Dr. Amir Khair, ele, hoje, depois encaminhado, inclusive, para a Comissão de Ecooomia da Câmara 
da experiência ·qite ieve na CMJ:C, segundo a informação do Pro- dos Deputados.-
fessor Paul Singer, é o mais privatizante dos membros da Coinis- · o SR. PRESIDEN1E (João Rocha)- O Senado não recebeu. 
são Ecooômica do PT. Este é um dado que merece reflexão._Não .. 
quero entrar nas coosiderações internas do PT. Já tenho, infeliz- O SR. EDUARDO SUPUCY- Mas foi requerido hoje. 
mente, dentro do PSDB, tambéni, muilas considerações e discus- O SR. ANDRÉ FRANCO MvNfORO FILHO - Existe a 
sões exatamente.riesSa linha. mas me prontifiquei com o Professor SubcomisSão de acompanhamento d..ru; Estatais e acho que será, 
Paul Singer de apresentar as exposições - a questão da priv~za- : evidentemente, éiicãminhado, acredito que todos os relatórios de 
çio -para uma comissão dentro do PT. . - - . kxlas as privatizações possam ser enc~minhadon. _ _ . . , . 

Sobre a açilo judicial que o Deputado Emesto Gradel!a m- -- o SR. EDUARDO SUPUCY .• Com:ó nós pedimos, haverá 
f011ll.8: que foi fevãritã~ e com isso argumenta que existem falhas, 0 envio à. Comissão de Assuntos Econômicos: dos documentos. 
devo infórmar que em todos os processos de privatização o Minis- Mas eu até faria a sugestãO l-Comissão Nacional de Deses-
tério Público sempre entrou com ações e em todos os processos ~ tatização, em vista_ da importância desse cstu...!.:;, não sei se foi feito 
liminares que eles pediram ou nãó fóri:t:ril' coiléedidas ou se foram em- oo·tias empresas pelos trabalhadores, mas eu faço a seguinte 
concedidas foram suspensas. E devo 1nfoiniãr"cjue,Iogo que·assu- · · sugestão: que o Presidente da Comissão Nacional de Desestatiza
mi a Presidência da COfuisSio Diretora, estive com o Dr~ Aristides ção possa não aperiaS receber isso, que eu encaminho a minha có-_ 
Junqueira e, numa ccnversa franca. esclareci que queria cóordenar - pia, depoiS tenho outra ao Presidente, mas sugiro que a Comissão 
esse processo com a maior tiánspalên.cia e dentro da maior legali- Nacional de Desestatização possa· dar acesso aos econoinistas que 
dade; e dentro daquilo que fosse a ~xigênda da legislação. E pedi fizeram 0 estudo e trocar infOl'Jlla.ÇõeS, "idéias, porqUe há aqui su-
a S. Ex· que se houVesse alguma coisa qu e estivesese sendo COII- . ges~s positivas, Iêfativas ao destirio da Embraer. -_ 
duzida de uma forma equivocada que me informasse, que provi- Então, quem sabe o intercâmbiO" de informações ... essa có- · 
denciarla.mós -as mudanças necessárias, se enteml~ssem?~ _qut; pia dou ao Presidente André Franco Montoro; depois, só peço que 
aquilo fosse adequado, ou se iriamos discutir e apresentar as razõ.. . me dê. uma outra, uma outra cópia. Obrigado. 
es. Estou ·esperando, até hoje, essas ~oimações, para que possa--
mos_ se houver alguma coisa Oqitivocada. e tel!lOs 0 l!laior prazer O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Dr. 
e teremos mais do qtie isto: a obrigação- fazer a mudança. André Fra:nco Montoro, para o encerr~ento. 

No entanto, infelizmente, a Procuradoria en.tra na Justiça, O SR. ANDRÉ FRANCO MONfORO - En creio que esse 
quando abriu o caminho para que apresente, antecipadamente, à debate tem que ser conduzido com total transpalfucia e total ho
Comissilo quais são as düiciildades, que providenciaremos as mu- nestidade, inclusive honestidade intelectual. 
danças. - · · Eu devo dizei" que fiquei muito triste e muito decepcionado 

Quanto à questãO da transpa:rência, informo que não apenas com a avaiiação que o Dr. Amir Khair fez, talvez por ter sido mal 
- isso já foi informado a todos e infamado aqui à Comissão - o informado, a respeito da questão da eventual atualização do relató-
Edital está explicito: ''EslBrilo à disposição dos interessados para rio de 12/92, para 93: · 
coosulta ou obtenção de cópia, mediante o pagamento dos custos, Esse foi um assunto discutido na Comissão; foiam levanta
os Relatórios elaborados pelo Coosultor para atendimento, conta- dos diversos aspectos" e o que foi afmnado e o que foi defmido, e, 
tar a Gerência e Documentação- GEDOC do Gestor, Avenida Re- inclusive, há um documento por escrito dos consultores, é que du
pública do Olile, n• 100, '2:' andar, Rio de Janeiro, Telefone ranteoanode93nãoaconteceunenhumfatorelevantequejustifi
(021)-277-7574"- e dá outros telefones. casse a eventual alteração ou melhoria do preço da empresa. Nós 

. Essa foi aquela determinação que a Comissão Diretora tinha pedimos, inclusive, que houvesse documento por escrito, e nos :foi 
feito e que está publicada no Edital - está aberta à coosulta de concedido pelos coosultores, a esse respeito. _ . . 
quem se interessar. Basta ir fazer essa requisição e tem total acesso - - Não foi questão de Tnõunal de Contas, ou coisa assim do 
a esses Relatórios elaborados pelo Consumidor. Não há a total tipo, como foi aqui relatado. A questão básica foi que a informa
transpa:rência. Agora, o Relatório, preparado pelo Dr. Amir Khair, ção é que não houve fatos relevantes durante 92 ou 93 que justifi
nio tenho conhecimento; não recebi. Informei algum tempo o Se- cassem essa avaliação, o que essa avaliação representaria. Aí está 
nado!: Eduardo Suplicy e, até boje, não recebi nenhuma cópia, não correto. 
tenho "henb.um elemento para poder discutir. Algum tempo ·a mais, que é o tempo dessa avaliaçãO, paga-

O ·SR. EDUARDO SUPLICY _ Não há impedimento de mentos a mais para os coosultores que tiveram o desprendimento 
ter, até porque foi distribuído, nesta Col:nissão, há duas semanas de afmna.r- poderiam dizer: ''Não, preciso estudar", e vir com ar-

atrás. Mas pelo que percebi, o Assessor do BNDES estaya_ c~ :: t!:.o~~;~~=:.~~~;so~==; !~= 
uma cópia na mão. - - - - -- . - "- -~ -- trabalho, evidentemente, com essa af'll'IllaÇão de que não havia 

O SR. ANDRÉ FRANCO MONfORO FILHO- En não te- essa necessidade de fazer a avaliação, que levaria algum tempo. 
nho conhecimento do Relatório. AS. ê qite foi colocada a questão de que nessa avaliação toda 

essa documentação, de novo, ~y~ri3: ~r e_nc_aminhada para o Tfi~ 
O SR. EDUARDO SUPUCY - Com a permissão de V· bunal de Contas, exaliimente em virtude desse pmblema que o Tri-

Ex•, eu queria fazer uma sugestão. bunal -de Contas - tem, realmente apresentado: eles estão 
O SR. ANDRÉ FRANCO MONTÓRO FILHO - Demos entendendo que têm pouco tempo para fazer essa análise. 

até o telefone, como procurar. As custas foram aqui estabelecidas Nós estamos procurando, o mais rápido posSivel, encami
porque começou a aparecer uma demanda muito gumde e esses nhar os documentos, até ediantadamente,logo que algo é aprovado 
ReJatórios são mnito grandes, ou seja, em defesa do Patrimônio. E ou encaminhado, para poder facilitar o trabalho do Tribunal de 
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Contas. ~ algumas Vezes, esse prazo acaba sendo exiguo para a 
análise -e-' é uma negociaçA:o que nós temos tido permanentemente ·. 
com o Tribunal de Contas, eu já estive diversas vezes lá, e temos 
até tomado providências no sentido de dar mais tempo para que o 
Tribunal de Caltas possa fazer a análise que ele faz e que tem fei
to em todos os casos, antes do leilão, com grande esforço, com 
grande dedicação - • aqui é um reconhecimento público que eu 
faço-, e -tem sempre aprovado esses estudos antecipadamente ao 
leilão <J:t privatização. 

As vezes, e eu penso-que eles têm razão em se queixar, issO 
forç~ e· deve estar nesse relatório a que V. Ex• se referiu, um es
forço maior dos seus consultores~ dos seus fundonários, do& seus 
técnicos· para essa apreciação, mãS têm cumprido o cronograma e 
esSas avaliações têm sido feitas rom tempo suficiente -piiia qui 
fosse feita. antes do leilão de privatização. 

Conf ;,laç!io a outras objeções que foram colocadas, dévo 
esclarecer que, dentro da modelagem da venda da Embraer,J!luibjs 
das preoCupações aqui levantadas por vários estão cootempladas. . 

· Então, essa aç!io de classe especial dá os seguintes poderes 
de vetos para a União Federal, que estará representada pek> Minis
tério da Aeronáutica: mudança do objeto da razio Social - isso é 
exatamente para impedir _que a Embraer se tome uma simples- ofi
cina de reparos e foi a condição colocada; depois, a criação e alte
ração de programas militares - tem três, quatro temas sobre 
programas militares; outro, poder de veto que é dado: transferência 
do cootrole aciooário e alteração dos poderes da Golden Share. 

Então, exatamente em função de preoCuPaÇões deSsa natu
reZa é' que foràm estabelecidos esses poderes especiaiS parâ a
UniãO, -qUe eX.àtamente i.nJPedirãO que a Embraer deixe de ser uma 
empresa localizada em São José dos Cal!lpos, sendo uma eJ!lpesa 
aeronáutica e· de produção de aviões e de desenvolvimento tecno
lógico, e não se transformar, como há o risco, alegações de risco 
de que eia poder-se-ia transformar apenas numa oficina de repara
ção de motores aeronáuticos~ e Coisa assim do tipo. 

Essa providência foi t6mad.a e essa Goldeo Share foi ai es
tabelecida exatamente com esse objetivo. · _J 

E, fmalmente- pena que o Senador João Calmoo não .;sÍeja 
a! -, e parodiando o que <> Senador Gilberto Miranda colocou, eu 
estou con:io Presidente da Comissão Diretoia, inas eu sOO - aliás, 
até o Senador Gilberto Miranda e o antigo Ministro Eduardo Por
tella ... eu estou como Presidente da Comissãd; mas_~u sou Profes
sor universitário. E Ineu entusiasmo j?êl_a privatização é 
exatamente no sentido de liberar o Estado de uma série de amar
ras, prejuízos, recursos fmanceiros, recursos administrativos, re-. 
cursos humanos, preocupações, pedidos ~ de emprego, de 
colocações, etc, para que o Estado possa se dedicar àquilo que é 
essencial e no qual ele é insubstituível, que é a Coordenação e a ar
ticulação geral da política ecooômica brasileira na estabilização, 
política de crescimento, politicas de desenvolvimento cientifico e 
tecnológico, e a área social, rode Educação, Saúde, Menor, Segu
rança Pública assumem grande destaque. 

Exatamente para que o Estado possa ser especialis~ possa 
ser eficiente nessas atividades que são próprias do Estado, no qual 
é insubstituível, que eu me entusiasmo com o programa de privati
zação, deixando que outros segmentos da sociedade civil desen- · 
volvam aquelas atividades que eles podem desenvolver, liberando 
o Estado dessas tarefas para que ele possa se dedicar com brilho, 
com entusiasmo, com efiçiência, para ~ resOlução desses graves 
problemas sociais de cresci;mento, de distribuição de renda que 
tem a nossa Nação. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENIE (João Rocha) - Agradecemos a pre
sença do Dr. André Franco Montoro Filho, Presidente da Comis
são do Programa Nacional de Desestatizaçllo, e do Dr. Anfu . 
Khair, para prestar esclarecimento a pedido, a convite da Comis
são de Assuntos Ecooômicos do Senado, e agradecemos a presen
ça de todos. 

Está encenada a presente reunião. 

(Levanta-se a reuniilo às 13h4lmin.) 

t4•Reunião realizada em 28 de abril de 1994 

Às onze horas e cinco minutos do dia vinte e oito de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro, na sala de reuniões da Co-
missão, Ala Senada Alexandre Costa, sob a presidência do SenA
dor João Rocha e com a presença dos senadores. Eduardo Suplicy, 
Jooas Pinheiro, Esperidião Amin, Josaphat Marinho, Rooan Tito, 
José Richa, Onofre Qufuan, João Calmoo, Maguo Bacelar e Man
sueto de Lavor, reúne-se a ComissãO de Assuntos EconômicoS. O. 
Senhor Presidente declara abertos os trabalbos, dispensando a lei~ 
tura da ata da reunião anterior, que é dada como aprovada e, a se
guir, comunica que a reunião destina-se A exposição do Doutor 
Pedro Malan, Presidente do Banco Central do Brasil,. sobre o acor. 
do da divida extema brasileira. Usam da palavra para questões de. 
ordem os Senadores Eduardo Suplicy e Esperidião· Amin, e, em 
seguida, o Senhor Presidente convida o Doutor Pedro Malan a fa
zer sua exposiçilo. Encerrada a fala do convidado; tem.inkio o ·de
bate. Participam os senadores Esperidillo Amin, Eduardo Suplicy, 
Rooan Tito e Josapbat Marinho. Não havendo mais perguntas, o 
Senhor Presidente agradece a presença do Doutor Pedro Malan, 
encerrando a reunião às treze horas, lavrando eu, Dirceu Vieira 
Machado Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, será publica
da.em conjunto com suas notas t.aquigrMicas.·- Senador João Ro· 
cha, Presidente da Comissão. · · 

.. O SR. PRESIDENIE (João RÓcba)-Dec~ aileJ:Ii.'a: 
14• reunião da Comissão de Assuntos Eéonôinic<is, do Senado •. 
com a presença do Di. Pedro Malan, Presidenté i:ló lfancó Céntral 
do Bmsil, parei prestar .esclarecimentos aos membros desta~-
são sobre o aCordo da dívida externa brasileira. -

· · lliiciàlmente, passamos a palavra ao Dr. Pedro Malan. para 
os esclarecimentos que julgar ~ssárioS e, em ·seguida:, passare-
mos à argüição pelos Srs. Senadores presentes. - · -

Coocedo apalavra ao Dr. Pedro Malan. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, apenas gos
taria de verificar se esta reUnião' está. realmente sendo transmitida, 
como geralmente acootece, aos gabinetes do<! Srs. Senadores. Su- · 
giro ao Sr. Presidente que faça um apelo aos Srs. Senadores, mem
bros da Comissão presentes ila Casa, para comparecerem a esta 
reunião uma vez que está. se iniciando a audiência do Presidente 
do Banco Central, Dr. Pedro Maian. 

O SR. PRESIDENIE (João Rocha):- A informação querO.' 
cebi é que temos a presença de S 1 Srs. Senadores - uma preseD.Ça : 
expressiva - e está havendo sessão do Congresso. Acreditando a 
sugestão do Senador Ed_JJJ!Xdo Suplicy, apelamos aos Srs. Senado
res para que compareçam à reunião, 'Que é muito imp:rrtante para 
esclarecimentos gerais, amplos sobre a renegociação da dívida ex
tema brasileira, através de exposição do Dr. Pedro Malan. 

GOstaria de saber se o Senador Esperidião .Amin recebeu o 
resumo que enCaminhei a todos os gabine~s. 

O SR. ESPERIDIÃO.AMIN -Lamento, mas não recebi. 

O SR. PRESIDENIE (João Rocha) - O Senada Josaphat 
Marinho, não sei se recebeu anteriormente? 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Se foí encalirinhadO antes, a 
responsabilidade é do meu pessoal. 

O SR. PRESIDENIE (João Rocha) - Mas a infOilÍ!liÇão 
que temos da Secretaria-Geral da Mesa é que foi encaminhado a 
todos os gabinetes. 

Com a palavra o Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN- MuitO obrigado: É Úm P,azer es
tar aqui de novo. 

No começo da semana passada, dois dias úteis após a con
clusão do acordo da dívida externa em New Y ork. estive aqui com 
o Senador João Rocha, acertando exatamente a data do meu com
parecimento perante esta Comissão.-0 objetivo·era explicar aos 
Srs. Senadores os termos em que coocluímos na sexta-feira, dia 
15, em New York, o acordo da dívida e a emissão dos bônus que 
substituíram a dívida velha, além de responder às perguntas que 
nos foram ÍOllÍluladas há um ·mês, quando aqui estivemos; o ex.;. 
MiniStrO Femail.do Heririque Cãrdoso e eu, para um relato do está
gio das negociações~--- -- ---------------- ------

Naquela ocasião, recebemos perguntas dos Senadores Gil
berto Miranda, Esperidião Amin e Eduardo Suplicy, ãs quais gos
taria de responder hoje, sem prejuizõ de eventuais Voltas a esta COmisSão. . . . - .. .. . . . . 

Do ponto de vista formal, as nove perguntas do Senador 
Gilberto Miranda, por exemplo, deVem ser encaminhadas por es- · 
crito ao Senado Federal pelo Ministro da Fazenda; esse encami
nhamento terá lugar antes do fmal desta semana, vou ler as · 
respostas aqui hoje. Obviamente, estamos à disposição, COino sem- · 
pre estivemos, desta Comissão e dos Srs. Senadores, para uma vol
ta para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam 
necessários. . - -

Esse texto a que se·referiu o Senador João Rocha foi entre
gue na semana passada e, como o Presidente acabou de dizer, foi 
distnõuído a todos os gabinetes dos Senadores~ tem cópias extras 
disponíveis aqui que podem, inclusive. ser distribuídas para a im
prensa posteriormente. QUero· chamar a atenção paia alguns aspec
tos principais do acordo que concluímos na sexta-feira-, 15 de abril, 
emNewYork. 

Esse texto apresenta o total da dívida coberta pelo acordo, 
cerca de 49 bilhões de dólares, com a seguinte Cciniposiç.i.õ:--32,5 
bilhões de dólareS a 'divida com bancos estraiÍgeiros; 7 bilhõeS dé 
dólares a divida com bancos brasileiios; 3,8 bilhões de dólares de 
uma dívida representada pela apÓrte do chamado dinheiro novo do 
acordo de 1988, que teve um tratamento especial no âmbito; e os 
juros atrasados de 1991, 1992, 1993 e 1994, alê 15 de abril, nova
lor de 5,7 bilhões de dólares, que foram convertidos em bônus de· 
12 anos de prazo, no âmbito deste acordo também. 

Apresentamos ainda a distribuição da dívida para com cre
dores estrangeiros entre os-cinco instrumentos fmanceiros do acor
do, que sãOSS duas colunas a que se referem o § T da nota, que 
mostram a distribuição da dívida- os 32,5- entre o bônus ao par, 
o b&us de descooto, o bônus com redução de juros, de conversão 
e capitalização e o que emitimos efetivamente para bancos estran
geiros. 

A dívida que foi alocada em termos de valor de face para o 
boous com desconto foi da ordem de 11.240 bilhões de dólares. 
Como sobre ela incida um desconto de 35%, os bônus que emiti
mos efetivamente não foram 11,24 bilhões de dólares, mas 7,310 
bilhões de dólares, que representam o deságio de 35% sobre os 
11,310 bilhões de dólares, que representam o deságio de 35% so
bre os 11,2 mencicnados. 

De modo que o total da dívida para com bancos estrangei
ros sofreu um deságio imediato, no momento da troca. de cerca de 

4 bilhões de dólares, no dia 15 de abril, na medid• em que emiti
mos 7,3 e não 11,2 do_ que foi al9C~ ao bônus r ~ des.igio. Os 
demais instrumentos não tfuham o ~gio no IIlOIDf .to Ja ccnversão. 

Essa a razão pela qual insistimos, desde o inicio da negocia
ção, com O total apoio do Senado Federal, que deved_amos ter uma 
participação -mínima do bônus com o deságio nes~ acordo- cjue 
permitisse que essa redUção imedia~ no ;momento 9a conversão, 
tiyeSse lugar. . . . . 

Assim, os bônus emitidos para com bancos estrangeiros ~o-:
ram da ordem de 28,5 bilhões de dólares, apesar do. valor de face 
da dívida, antes do acordo ser de 32,5. Além desse desconto ime
diato no estoque, ressaltamos laplb"ém_ que temos um desconto adi
cional sobre o serviço_ da dívida, ao longo dos instrumentos, 
também da ordem de 4 bilhões de dólares, em termos de valor pre
sente, na medida em que uma Opei"ação dessa natureza envolve re
dução do estoque e redução do seiViço da dívida. além, de que os 
valores são equivalentes. Temos, _portanto, ·como alívio prOporcio
nado por esse acor4o. cerca de 8 bilhões de dólares, metit.de no es
toque e metade no serviço da dívida·. ~ · ' · · -~- :_:_____ -

; Apresentamos, nesse mesmo texto, o valor total da garantia 
do acordo. Este foi defmido também no dia 15 de abril de 1994. 
São 3.880 bilhões de dólares. dos quais 2.740 bilhões: de-garantia 
de principal e 1,114 bilhão de garantia de juros. 

As garantias de principal e de jutos têm naturezas distintas. 
A garantia_de juros ~.apenas uma aplicação de reseiVas 4a,temacio-
nais do país, que ficam_ depositadas numa conta e são- recursos 
nossos, considerados parte integrante de nossas tC$Crvas' intema
~op,_!li_s; os juros que ples vendem são nossos. são apropriados pelo 
B,rasil_ a cada semestre e voltam para o País na medida em que 
continuamos adimplentes Com o pas,an;tt?O:tt? de juros. do acOrdo. 

A garantia do principal tem uma caracterlstica distüita: não 
pagamos amortizações ao longo dos próximos 30 anos; o paga-. 
mento ser! feito de uma só vez, em pagamento bullet, como se dii 
em inglês, no ano 2.024. A garantia de que esse pagamento será 
feito no dia 15 de abril no ano 2.024 -é dada pela compra que foi 
feita e apresentada no dia 15 de abril de bônus de 30 anos de cu
pom zero. que assegüraril qUe os recufsôS lá estarão~ na data deter
minada, para o pagamento do principal. 

Então, esses 3188 bilhões de d-ó!aies: diVi~m7se',en~.2, 74 
bilhões de garantia de principal e 1,14 bilhão de garantia de juros. 

Apresentamos também, na página 2 deste texto, um quadro 
comparativo das neg9Ciações brasileir;r., mexiCaiJ.a e. argentina. 
com uma díVida negqciada, no âmbito de cada um desses acordos, 
de 49 bilhões de dólares, no caso do Brasil. 47,7 bilhões de dóla-. 
res, no Caso do México, e 29 bilhões de dólares nO caso da Argen~ 
tina. As garantias no caso brasileiro são 9-e ~.88 bilhões_d_e dólares; 
no caso mexicano, 7,16 bilhões de dólares e, no-caso argentino, 
3,3 bilhões de dólares. 

E mostramos que, em termos de relação garantia/teotal da 
dívida negociada, a relação no Brasil é 7,7%; no México, 15%; e 
na Argentina, I 0,3%.' V ale dizer que, eni termos de unidade-dólar 
negociada e o custo da garantia por unidade-dólar negociada, o 
Brasil representa a metade do México e 50% inferior à Argentina. 

O acntdo brasileiro tem uma vantagem adicional que é a di
ferença dos acordos J:P,exicano-e argentino em que essa garantia no 
caso do México é de 7,16 milhões~ no caso da Argentina, 3,3 mi
lhões foram entregues de uma só vez na data das trocas respecti
vas. No caso brasileiro, dos 3,88 bilhões de dólares, entregamos, 
no dia 15 de abril, 2,8 bilhões, e a diferença, 1,8 bilhão de dólares, 
será entregue ao longo dos próximos dois anos, o que penso ser 
uma vantagem adicional do acordo brasileiro. De modo que • no 
dia 15 de abril, desses 2,8 2,4 correspondem ã garantia de princi-
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pai e 370, à garantia de juros - estou arredoodano; os n~meros 
exatos estão no texto distribu{do. 

Devo dizer que houve um aperte de dinheiro novo de ban
cos comerciais nesse acordo, que é praticamente equivalente às ne
cessidades e garantias de juros; 353 milhões de dólares de 
dinheiro novo que praticamente cobriram as garantias de juros. 
desse acordo, que foram na data da troca 373 milhões de dólares. 
O restante da garantia, que é de !,83 bilhão, será entregue ao loo
go de quatro anos em quatro aport:es semestrais de recursos. 

Mencionamos o aporte de dinheiro novo de bancos, indica
mos que todas as controvérsias derivadas do acordo da dívida, in
clusive aquelas relacionadas às garantias, serão solucionadas por 
axbitragem., como determina a ~e solução n° 82 do Senado Federal. 

Dissemos também que o acordo brasileiro, de fonna. dife
rente de outros acordos como -o- mexicano, uruguaio e cOsta-ri
quense, por exemplo, não envolve qualquer cláusula de recaptura 
derivada de melhoria da situação brasileira; e dissemos também 
que os tltulos do acordo podem ser utilizados no programa de pri-
vatização. . --

0 restante da nota descreve mais uma vez as caraéteristiCas 
dos cinco instrumentos, e devo notar que, nos 32,5 de dívída cOn
vertida de bancos estrangeiiios ou-nos 49, está excluída a nossa dí
vida para com a famllia Dart, que foi um grupo de Credores que 
preferiu ficar de fora do acordo e que tem um total de dívida de 
1,38 biulhão de dólares, que não está computada aqui neste total, 
nos: 32.5, nem nos 49. 

Estou aberto a qualquer pergunta sobre essa questão. 
Gostaria, com a permissão dos senhores, de passar a:gora às 

perguntas ·que nos foram apresentadas há um mês pelos Sena.da:es 
Gilberto Miranda, Esperidião Amin e Eduardo Suplicy. Vou ler 
cada pergunta e as respostas. 

O SR. RONAN TifO -Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDBNTE ÇloãoRocha)- Pois não, nobre Senador. 

O SR. RONAN mo -~Sr. PresideJ!!e do Banco Central, 
Dr. Pedro Malan, v. sa troUxe por escrito essãs respostas? o -Sena
dor Gilberto Miranda segundo soobe não es~.na Casa e ele gosta-
ria muito de tomar conhecimento. :; 

O SR. PEDRO MALAN - Tombo as 'respostas por escrito, 
Senador. Só que, pelo formalismo dessa questão e pelas regras do 
Senado, as perguntas têm- de ser encaniinhadas ao Ministro da Fa
zenda, e cabe ao Ministro encaminhar diretamente ao Senado as 
respostas. Posso deixar apenas em caráter informal. 

O SR. PRESIDENlE (João Rocha) \- Não há problema, 
porque estamos gravando. i 

O SR. PEDRO MALAN- Portanto, pk;o às perguntas for
muladas no requerimento n• 169, de pedido de informações do Se
nadotGilberto Miranda ao Ministro da Fâ.zelida., e -que serão 
encaminhadas ao Senado fonnalmente por S. Ex•, ainda esta semana. 

1 .. - Qual o valor total dos bônus do TesQ\ll'o norte-america
no adquiridos pelo Brasil por exigência dos credores intemacio- · 
nais, por ocasião do fechamento do acordo f~dQ- nps últimos 
dias nos Estados Unidos da américa do Norte? 

A resposta é a seguinte: 
No dia 15 de abril de 1994, o Brasil depositou junto ao cus

todiante, o Banco de Compensações Internacionais, bônus de 
emissão do Tesouro Americano no valor a que me referi anterior
mente, que está na nota distnbu!da a todos os Senadores, de 2,427 
bilhões de dólares, correspondentes à garantia de principal dos 
dois instrumentos fmanceiros de acordo que contemplam a garan-

tia de principal. Esse valor assegura o pagamento do principal, em 
15 de abril de 2.024, dos bônus emitidos em 15 de abri], qu~• con-
têm a cláusula de garantia de principal. · 

Na resposta que o Ministro está encaminhando ao Senador 
Gilberto Miranda e ao Senado. há um comentário que eu gostaria 
de ler aos Senadores, que diz o seguinte: 

Deve ser notado que esses bônus foram adquiridos não por 
-cita-se aqui o texto da pergunta- "e~igência elos credores inter
nacionais". mas como parte integrante do processo de implementa
ção do acordo, tal como negócio e tal como aprovado pelo Senado 
Federal. 

· i•- Que critérios n9rte~.â-~Cólha das corretoras, ban
cos _ou agentes fmanceiros que inte~arg. as: supracitadas ope
rações? 

A resposta que está sendo encaminhada pelo Ministro de 
Estado da Fazenda ao Senado é a seguinte: 

A- As instituições participantes do esquema de compra dos 
títulos teriam que ser, reconhecidam.ente,.~tituições de primeria 
linha, a flm de reduzir o risco comercial das operações ao mínimo. 

B- Teriam também qUe Ser gtahdes operadores no mercado 
internacional e, particularmente, no mercado de tltulos do Tesouro 
norte-americano, para que as _nossa operações pudessem se coo
fundir com a sua normal participação nos negócios em geral. não 
despertando curiosidade de Outros participantes_ e evitando-se, as
sim, a identificação do compradot e a quebra do sigilo. 

C - Deveriam ser parceiros habituais e de longa data do 
Banco Central, isso para funcionar como incentivo. para que os re
quiSitos básicos -da ·operação - segutanÇa e sigilo -não fossem co
locados em perigo. 

D - Deveriam, tanto quàlitO possível. estar ao abrigo de 
possíveis tentativas de arresto e, se houvesse algum risco nesse 
particular, deveria ser eliminado pelo esquema das aquisições. 

3a- De que entidades corretoras foram adquiridos os títulos 
em questão; as datas das respectivas operações; os valores pagos e 
a variação de preços entre a primeira e a última operação de compm? 

Resposta: Os títulos em questão foram adquiridos no m~r
cado através de operações de compra a termo, com a interinedia
ção do Banco de Compensações Internacionais. As operações 
tiveram lugar em dezembro de 1993 a março de 1994, e o preço 
ll!ÚUirio médio ficou ,em 15,3 cents por dólar. 

O SR. ESPER.IDIÃO AMIN - V. s• poderia repetir a parte~ 
fmal da respo•ta? 

O SR. PEDRO MALA,N -As operações tiveram lugar no 
pétiodo de dezembro de 1993 a IIJMÇO de 1994, e<> preço unitário 
mêdioficou em 15,3 cents por dólar. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não sei qual o critério que o 
PresidC-D.te vai adotar, mas queria.deixar registrado qlie pergunta 
era sobre a variação do preço e não sobre o preço médio. 

O SR. PEDRO MALAN- Tenbo um conientário de nature
za geral a fazer sobre essa questão, que eu gostaria de deixar para 
depois que tivesse lido as respostas a todas as perguntas, inclusive 
as de V. Ex. e as do Senador Eduardo Suplicy. 

4•- De que autoridade partiu a autorização para a5 opemçõ-
es de compra de titulos do Tesouro norte-americano? -

A autoridade maior no .contexto p:xle ser comO a autcrida.de 
do Senado Federal, que aprovou o acordo que cootempla, tal como 
negociado e tal como~ aprovado, a compra de tltulos de 30 anos 
para a garantia colateral dos dois instrumentos do menU que a de
terminam. 

Não há - como tivemos a oportunidade de explicar aqui, o 
ex-Ministro Fernando Henrique Cardoso e eu, há. um mes-, no 
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acordo tal como aprovado pelo Senado, qualquer menção à forma 
de que esses titulas deveriam assumir: se deveria ser uma entissão 
especial do Tesouro americano ou se serão títulos comprados em 
mercado. De modo que uma interpretação geral-é a de que a auto~ 
rização jâ estáva~<Jada pelo Senado Federal ao aprovar o acordo tal 
como negociado e que contempla a necessidade dessas garantias. 

O ex-Ministro Fernando Henrique Cardoso a1mnou aqui, há 
um mês, ter autorizado essa compra no fmal do ano passado. A Di
reteria do Banco Central; em uma reunião, também deu ·autoriza
ção para que a Diretoria de Assuntos Internacionais do Banco 
fJ.Zesse as compras a partir dd fm.al do ano passado. 

Portanto, sobre de que autoridade partiu a autorização, ei di
ria que a respostas deve ser dada em três níveis: em primeiro lugar 
e mais importante, o próprio Senado Federal; em segundo lugar, o 
Ministro da Fazenda, autorizando a operaciooalização das compras 
no final dOo ano passado; em terceiro lufar, a diretoria do Banco 
Central, que autorizou a sua Diretoria de Assuntos Internacionais a 
operacionalizar a compra das garantias. 

A compra desses títulos constituiu, nesse primeiro momen
to, uma aplicação das reservas inte:nacionais do País. Quer dizer, 
na data do fechamento do acordo, o Tesouro Nacional efetuou o 
pagamento ao Banco Central, com base nas dotações orçamentá
rias previstas na proposta orçamentária. 

5'- Qual a foote de recursos prevista e utilizada para suprir 
os custos com a compra dos títulos aludidos nos itens anteriores? 
Perdão, foi a que eu acabei de responder. A compra desses títulos 
constituiu, nesse primeiro momento9, a aplicação das reservas in
ternacionais do Pais. 

6 .. - Infamar sobre todos os eventuais_ CJI_&los referentes às 
mencionadas operações, tais como corretagens, comissões ou 
quaisquer outros encargos, assim como o preço unitário dos títulos 
adquiridos em cada opernção e a taxa embutida no respectivo preço. 

Fazem parte da gama de investimentos_ das reservas em 
moedas estrangeiras pelo Banco Central compras e vendas de títu
los emitidos pelo Tesouro americano. Em nenhuma circtmstância 
são pagas, nessas operações, taxas, comissões ou corretagens, nem 
incidem sobre o valor acordado para cada operação quaisquer en
cargos. Embora as operações de que se trata tivessem caráter sin
gular, pela aplicação qile seria dada aos títulos adquiridos, _isso não 
constituiu motivo pam alterar a regra acima descrita. Eventuais ga
nhos por parte do vendedor de tais títulos são limitados a sua capa
cidade de adquiri-los no mercado a um preço inferior ao 
determinado pelo operador do Banco Central em SJ,Ja ordem de 
compra. De resto, os mercados fnncionam sempre com dois pre
ços, compra e venda, sendo o diferencial entre eles a remuneração 
intermediária. Isso vale para toda e qualquer tipo de operação fi
nanceira. 

7a- Qual é o prazo de resgate nos papéis supracitados? 

Os títulos depositados junto ao custodiante tem prazo de 
resgate de 15 de agosto de 2021, 15 de novembro de 2.021 e 15 
denovembro de 2.022. 

ga- Discriminar, uma a uma as remessas de recursos dstina
dos às entidades fmanceiras que realizam a venda dos bõnus ao 
Governo brasileiro; A respostas é a seguinte: não houve remessas 
diretas para quem realizou as vendas originais do bônus ao GoVer
no brasileiro, de vez que o esquema utilizado baseou-se na coloca
çãO de depósitos a prazo para -cáda compra, junto ao custodiante 
dos títulos. Com esse, o Brasil tinha um contrato de compra futura 
dos papéis em cau~ cujo preço já estabelecido era a -soma do 
principal do depósito, acrescido, de juros, pelo periodo decorrente 
eotre a data de cada compra e 15 de abril de 1994, data da troca, 
confoime defmido nos Acordos de estruturação aprovados pelo 
Senado Federal. 

Nesta data, venceram-se osa depósitos e foi efetivada venda 
direta àquele preço prê-estabelecido ao Tesouro Nacional, seodo 
os títulos transferidos da conta do custodiante, jtmto ao Federal 
Reserve Bank de Nova Iorque, para a conta especial de custódia 
de garantia, procedimento este que evitou qualquer tentativa de ar
resto desses ativos. 

Essa transferência foi correspondida no Brasil por contratos 
de câmbio de vendas dos recursos em moeda estrangeira do Banco 
Central ao Tesouro Nacional sendo as parcelas em cruzeiros reais 
debitadas na conta única que o tesouro Nacional mantém no Ban~ 
co Central do llrasil. 

9a ,... Indicar-~ instituições nas qÚais se ach~ na autali&-
de, custodiados os títulos adquiridos. A resposta é: o llanco de 
Compensações Intemaciooais, que é o llanco Central dos llancos 
centrais, cuja sede é em Brasiléia, na Suíça. 

Queria passar, -agora, às pei'gimtas que nos foranf formula~ 
das pelo Senador Esperidião A.min. há cerca de um mês, quando 
aqui estivemos o ex-Ministro Fernando Henrique Cardoso e eu. 
Devo ressaltar a diferença das perguntas encaminhadas pelo Sena
dor Gilberto Miranda, que foram feitas formalmente através de um 
requerimento de inforinações e as_ perguntas dos Senadores_ Eduar
do Suplicy e Esperidião Amin que, tanto quanto eu saiba, não nos 
chegaram como um requerimento formal de informações, que 
deve ser respondido por escrito pelo Ministro da Fazenda. 

Mas, de qualquer maneira, gostaria de referir-me às mesmas 
aqui. As perguntas do Seoador Esperidião Amin são as seguintes: 
quem autorizou e quando foi dada autorização para a operação de 
compra dos títulos no mercado secundário? 

_ Quero crer ·que é uma pergunta equivalente à pergunta for-
maulada pelo Senador Gilberto Miranda e acredito que já tenha 
sido respondida. Caso cootrário, estou à disposição do Senador 
para maiores esclarecimentos. 

A segunda é: quem ou quais as c~toras ou distn'buidoras 
participaram da operaÇão? Qual foi a comissão paga ou ganha por 
tãis corretoras e distnOuidoras e quem as pagou? 

Na resposta que virá por escrito;-assínada pelo Ministro Ru
bens Ricupero, ao Senado, vai ficar claro que não houve qualquer 
comissão paga ou ganha por corretoras e distribuidoras. Portanto, 
creio que a pergunta já tenha sido respondida. · 

Quem e quais corretoras ou distnõuidoras participaram da 
operação? Def:tíllmos, na pririieirlCiiSpõsta à -SOlicitação do Seria
dor Gilberto :Miranda, os critérios que norteiam a escolha feita 
pelo Banco Central? 

Se o Senador Esperidião Amin -m.Site eiri Saber exatamente o 
nome, ou pediria, apelaria aos senadores para que pudéssemos re
velar isso numa sessãó secreta aos Senadores, na medida em que 
preferiríamos evitar a identificação pública dessa instituição. Mas, 
a eSse re"S"peito, estoU nas mãos dos Srs. Senadores. 

A terceira é: houve algum reflexo sobre os títulos do Gover
no brasileiro no exterior ao longo desse período? Não ficou bem 
claro se o pericido_ é_ outubro ou novembro. O periodo em que nós 
efetivamente iniciamos essas compras teve lugar, como foi dito, 
em dezembro de 1993 - não sei se a referência aqui é outubro ou 
novembro, na pergtmta do Senador Esperidião A.min, se se refere a 
quando a autolização havia sido dada. .. já expliquei que quanto_ à 
autoriZação, cOnSideramos qtie sempre tivemos autorização do Mi
nistro da Fazenda, dada por volta do fmal·d.e outubro, começo de 
novembro. A compra efetiva, a partir de dezembro. 

Quanto ão reflexo o preço dos tl:rulos do Governo brasiieii-o 
no exterior não há um reflexo claramente identificável. Entretanto, 
estaremos encaminhando uma anãlise técnica ao Senado, em que 
se demonstra a relação entre o titulo de 30 anos e alguns títulos 
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brasileiros no exterior. Tcidavia, não há nenhuma relação que se 
possa estabelecer um vfnculo causal entre as operações. 

Como é sabido, as flutuações e cotações desses tíru.los, tanto 
br8sileiros quanto norte~americanos, são derivadas de uma série de 
influências do mercado internacional, percepções de toda a ordem, 
e não há uma relação clara que possa ser identificada. 

É possível identificar corretores e distnbuidores que, no 
mesmo pe:dodo participaram de operações de compra de títulos 
brasileiros? 

A resposta é extremamente dificil, Senador. Esse é um mer
cado extremamente ágil, com milhares de participantes. Em opera
ções de balCão não é poSsível identificar corretores e distribuidores 
que participaram de operações de compra e venda de títulos bi"asi-
leiros. Isso ocorre no dia-a-dia do mercado. _ 

AB perguntas do Senador Eduardo Suplicy que nos chega
ram manuscritas são as seguintes: 

1 a - O Programa de Estabilização e, em especial, as regras 
de emissão do real, a data de sua introdução, o ·Iastream.ento, se 
com hase nas reservas intemacioo.Sis:, em artigOs domésticoS públi-
cos ou priVãâos. · 

· Senador, sobre a data de introdução do real, .·o compromisso 
público que temos assumido é que ela será comuniCada à socieda
de brasileira com uma antecedência mínima de, pelo menos. 35 
dias. Não tenho nenhuma razão para dizer algo diferenle do que 
lem sido o nosso discurso público, coerenle, já há alguna tempo. 

Sobre as regras de emissão de lastreamento, também não 
posso dizer D1lils nada além do que temos dito, ou seja, que elas 
estão em proeesso de discussão e detalhadamente e que temos 
dito, ou seja, que elas estiO ein processo de discUSsão e detalha
mente e que serão apresentadas à sociedade nO :oiomento oportu
no. A discussão a esse respeito já vem ocorrendo há. algum tempo 
-e esta 6 uma caracterítica importante desse programa- de forma 
proVeitosa e ccnstrutiva.- A imprensa tem reproduzido muito bem 
o debate que vem sendo estabelecido nesta Casa, qUe tem desem
penhado um papel importante ao coovidar economistas, os mais 
diferentes entre as nações, para que apresentem a maneira pela 
qual vêem essa questão. 

Portanto, o debate já está incurso. Caberá ao Governo anun
ciar, à época oportuna, o que está propondo como regra de emis
são. Em última análise, quanto ao regime monetáiío e cambial da 
nova moeda, no momento, eu não terei qualquer detalhamento a 
fazer. 

A segunda pergunta diz respeito ao impacto das exigência 
decorrentes do acordo com os credores externos, bem como da dí
vida pública interna sobre a necessidade de emissão de moeda em 
199<1 e 1995. Em que medida a emissão requerida será compativel 
com o programa de estabilização? 

Encaminhamos ao Senador Eduardo Sup1icy, em resposta a 
um pedido informal que nos· fez, uma estimativa com que estava 
trabalhando doo quadros de fontes e usos de rescursos do setor pú
blico consolidado, em que temos usos de recursos, gastos totais do 
Governo, consolidado, em vários niveis, inclusive Providência e 
estatais, pagamentos de juros de dívida interna e externa e custos 
de ~isição de reservas internacionais. E, do lado das fontes, as 
receitas totais desses vários níveis do Governo, o aumento de endi
vidamento inferno Hquido de amortizações, e os ganhos de senho
riagem associados à emissão de moeda e ao aumento real de bases. 
Esses números foram entregues ao Senador Eduardo Suplicy. Cre
mos serem compatíveis os dados, consistentes como o acordo e os 
termos do acordo. 

. Naquele quadro, se me lembro bem, está a estimativa dos 
pagam.entosd de juros sobre a divida ex:tema.. um valor que é infe
rior a 0,85% do produto quer dizer, menos de 8110 âe um ponto de 

peJ:centagem do Pm. E a emissão requerida, na verdade, é ganhO 
de senhoriagem associado em que parte ao imposto inflacionário, 
em parte ao aumento real de base que esperamos tenha lugar com 
a remonetização da economia ap6s a intrOOução do Real. Algo 
que, se me lembro, cito-de cabeça. 1,33_% do PIB. Pensamos que 
são números compatíveis e consistentes, tanto com a implementa
ção do acordo da dívida externa quanto com a emissão e a remo
netização da economia. A terceira e última pergunta do Senador 
Eduardo Suplicy é a seguinte: Como o Governo federal pretende 
compatibilizar o Programa de Estabilização como os ohjetivod de 
erradicação da miséria e melhoria da distribuição de renda? 

Devo dizer que é uma pergunta absolutamente fundamental 
para defmir o nóssó futuro COIDO. eCOnOmia e socíedade i CiirtO,' 
médio e longo prazos. É uma pergunta que, sugiro, seja·· objetp de 
discussão por ocasião da presença do :Ministro Rubens Ricupero, 
que· deveria estar·aqw hoje, mas irifelizmente n"ãO pOde Vir. S. Ex. 
já cOmunicou ao Senador JoãC)Rocha que está disposto a compa
recer a esta Comissão para re5poiidef ã 8lgurii8s dãsjJerguiit.a.S ·que 
não dizem respeílo diretameriie aO a:Cordo da divida e sua· imple
mentação. Em meu D.On:i.e pessoãl, poSSO dizer qUe es·sa e umâ. 
que·stão fundamental, nias que· não pode ser· trataa.a a curto -prazO, 
no bojo de um Programa de Estabilização cujô-óbjeuvõe-re<lilZif 
de fotma drástica e sustentada a inflação brasileirii. 

No bojo desse probrama, nele mesmo, medidas de curtíssi
mo prazo para erradicação da miséria e nielhõria. di distribUiÇão de 
renda podem e devem ser contempladas. Temos dito e reiterasdo 
aqui que a contribuição de renda podem e devem ser contempla
das. Temos dito e reiterado aqui que a contribuição mais efetiva 
que podemos fazer para a erradicaçãO da miSéfía e Dlelhoria na 
distribuição de renda neste País é uma tarefa que demandará tem
po. Não tenhamos ilusões a esse respeito, eDibó!'a, COrilo se· saoe-:
uma marcha knga. sempre começa com o primeiro passo, e no nosso 
caso esse primeiro passo deveria ter sido dado há muito tempo. 

A contribuição mais efetiva que· podemos dar a essa ques
tão, a nosso juizo, é um ataqiliiTiOO.tru à inflação. Temos dito- e 
vou reiterar aqui -que é õ I:Dais CrUel, o mais iníquo e o pior obje
tiVo que tein um mérito em.~·si fuesmo:·iião que seja"ui:If"Único Obje
tivo, mas que a sua caosecução permitirá" que O País, livre dessa 
póeirada, desse roido, dessa dificuldade de percepção dos cerda
deiros desafios e problemas a enfrentar que a inflação propicia, 
possa de dedicar, sim, a pensar de forma mais efetiva nas Questões 
fundamentais que são essas, Senador. Mas acreditamos que o com
bate à inflação e a sua redução drástica e sustenta& permtfraqüe a 
sociedade se concentre nesses problemas fundamentais, em vez de 
perder tanto tempo, energia e recursos em tentar lidar com essa 
obscena inflação que atrofia 8. vida riaCional há tanto tempo. Era o 
que eu tinha a dizer sobre as perguntas. 

O comentário geral que queria faZer sobre o desejo·de infor
mações mais detalhadas sobre datas especificas de compras, cada 
uma das compras realizadas, o custo, o valor respectivo, a compo
sição da carteira precisa do Brasil de títulos de 30 anos, é algo que 
só podemos revelar numa sessão secreta do Senado, e vou.dizer a 
razão: existem, hoje, títulos de 30 anos no mercado, no periodo 
posterior ao ano de 2020, de apenas oito maturidades, de fevereiro 
de 2020 a agosto de 2023. São oito maturidades apenas. Seu valor 
de mercado total é de cerca de 41 bilhões de dólares. O Brasil tem 
um volume significativo disso, pela própria natureza do acordo. 
Nós temos uma vantagem das compras que realizamos, em relação 
ao que seria uma niissão espeCial do tesouro, para o que já chamei 
a atenção, mas quero reiterar. 

Uma emissão especial do Tesouro norte;.americano, que é 
um título de 30 anos, é não comercializável, quer dizer, o Brasil 
faz a compra e ele" e tem que ficar imóvel durante 30 anos, a não 
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ser que haja uma autorização especial, que tem que passar pelo 
Congresso-norte/americano, para que o Brasil possa fazer alguma 
alteraio ou redllzi;lo. Caso algum desses títulos, b&ms ao par e 
bônus com descooto, fosse utilizado, como é possível, ao loogo 
dos 30 anos, num programa de privatização, feriamos todo interes, 
se em retirar parte dessas garantias, porque a garantia não precisa 
mais estar lá., o tibJlo deixou de existir, vale dizer, foi convertido 
numa participação acionãria em alguma empresa ~privatizada. De 
modo que nio precisa mais ter uma garantia para que o seu princi
pal seja pago no ano de 2024, na medida em que o títnlo não estará 
mais sendo apresentado para resgate em 2024. Teriamos, portanto, 
interesse em reduzir o volume de garantias, porque não seria mais 
necessário. Se tivéssemos uma emlssio especial de títulos do Te
somo americano, precisariamos pedir autorizaçiio-ao Tesouro ame
ricano, que precisaria pedir autorização ao Congresso 
norte-americano para qye pudéssemos que precisaria pedir autori
zação ao Coo.gresso norte-americano para que pldéssemos reduzir 
o valor do titulo de 30 an.os. Coil;l o que temas hoje, podemos fa
zer, ao loogo dos proximos 30 anos, dependendo da evolução, 
operações de substituição de col.atreral, previstas no acordo que 
podem ser de nosso interesse. O que não é de nosso_interesse, exa
tarnente para que possamos fazer essas operações com vantagens 
para o País, é -comunicar a: gOra aOS· O!)éradores de mercado qual é 
exatamente a composiÇão dos nossos -titUlos,-Qiiãl a maturidade es
peCífica. Esta 6 uma informação relevante ao mercado que pode 
antecipar o tipo de operações que o Brasil pode desejar vir a fazer, 
em função das óscilações e variações de mercado. 

De modo que faço um apelo que já havia feito há um mes 
aos Senadores: não teinos nenhum problema em ler, numa sessão 
essas informações; mas temos problemas, sim, em divulgá-las por 
escrito para a impreDsa e, portanto, para os operadOres internacio
nais. Isso ê algo que não interessa ao Pafs e reitero o meu apelo 
aos Srs; Senadores. 

Estou à disposição para qualquer pergunta; 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Peço a palavia ao nobre Se
nador Esperidião Amin-

0 SR. PRESIDENTE- (João Rocha)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Essperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Eu considero, em grande 
parte, atendidod os quesitos, alguns comuns entre o Senador Gil
berto Miranda e as indagações que formulei na nossa sessão de 24 
de março de 94, referidas aqui pelo ilustre Presidente do Banco 
Central, de forma que pretendo aqui apenas três comentários, além 
de agtadecer a oportunidade. 

Eu vou me considerar mais apto a avaliar o conjunto das 
respostas com algum tempo para estudá;Ias, mas de modo geral 
considero satisfatória a disposição que o Sr. Presidente do Banco 
Central aqui revelou. 

Os três comentários que quero fazer são da seguinte ordem: 
em primeiro lugar, sobre as perguntas e respostas. Apesar de nilo 
ser uma indagação de minha autoria, insisto em que seja a pergun
ta de número três, do Senador Gilberto Miranda, na sua parte fmal, 
quando S. Ex. indaga sobre a variação de preço entre a primeira e 
a llltima operação de compras, não está fomiahnente satisfeita. 

Quanto às minhas indagações, digo que a primeira pergunta 
fonnualada foi muito específica: Quem-autõlizou -e- quando foi 
dada a autorização para a operação de compra dos titulos no mer
cado secundário? Partimos do princípio de que a autóiização para 
a aquisição de titul0$y genericamente, tenha sido dada pelo Sena
do. Em princípio concordo. Agora, autorização para que a variante 
- foi uma variante - e toda a explicação dada aqui pelo Ministro 
da Fazenda e pa: V. Ex. é no sentido de que foi adotada uma va-

riante em função de não ter obtido acordo com o FMI e. por conse
quência, de não se ter como reivirid.icar a emissão específica. per
sooa.lizada, dos titulos norte-americanos. Foi a apartir daí que se 
estabeleceu uma variante de procedimento. Foi a respeito desse 
procedimento de autorização da adoção dessa variante que inda
guei. Pã.rece--me que as respostas são no sentido-de que a autoriza
ção para essa variante foi dada em outubro, com base na faculdade 
concedida pelo Senado. Em prinCípio, aalnitamos que sim. Mas 
foi dada, então, pelo Ministro da Fazenda e pela Diretoria do Ban
co Central, iniciando-se em dezembro de 1993. Gostaria de asso
ciar isso à pergunta do Senador Gilberto Miranda que diz: nesse 
periodo, qual foi a variação? A minha pergunta diz: qual foi a va
riação? O Banco Central certamente tem um gráfico mostrando a 
oscilação da cotização dos nossos titulos também. Quer dizer, o 
que o Senador Gilberto Miranda pede é a variação de preço dos tJ
tulos norte-americanos e o que eu peço, na minha terceiia pergun
ta. é a oscilação dos nossos títulos ne~se periodo entre a 
autorização-, o in:icio do exercido dll autorização de compra no 
mercado secundário e a especifica operação nõ mercado secundá
rio. Quem ou qUais-Cõrret.OraSjogàram? Acho que_isso pode ser 
objeto de nossa indagação. Reconheço e não faço nenhuma obje
ção. DeiXo registrado, caso a Comissão decida se haverá ou não 
nova reuniãO: T~vez em raz]ap da ausência do Senador Gilberto 
Miranda, Vice-Pfesidente desta Comissão, poderá coriverter a: reu
nião em sessão secreta para colher esta ou eventualmente outra ÍDw 

formação. Entretanto. considero ·a respostas satisfatória n:esses 
termos. 

_ ~ Finalmente, reitero as observações que fiZ. ainda naquela 
rewilifu, SObre as no5sas diligências em relação ao FMI, já que per
manece Praticaniente inalterada. Quer dizer. ccntinuamos sem ter 
o Orçamento e sem a ftxação da data para adoçl!O do Real. 

Pergunto, então, ao Dr. Pedro Malan, se há ou nãO uma taxa 
de embutida no preço do titulo, a qual o Senador Gilberio Miranda 
- aliás, usando a expressão adequada mencionou em sua pergunta 
que é o yeilc:l 

São essas·~- cOlocações que eu tinha a (37-ef. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) Concedo a palavra ao 
Dr. Pedro Malan; 

O SR. PEDRO MALAN- Muito obrigado , nobre SenadÓr. 
A respeito da pergunta formulada por V. Ex., tenho aqui, e 

não vejo problema em incluir como anexo da resposta que será 
f.,...,.)mente encaminhada pelo Ministro da Fazenda, o gnlfico re
lacionado com o comportamento de títulos do Tesouro americano 
e dividas brasileiras. Assumo, portanto, o compromisso de adicio
nar o gráfico e os números à resposta. 

Sobre a questãO da _autOrização. penso que V. Ex. resumiu 
bem os diferente_s estágios oU períOdos. Gostaria apenas de fazer 
Ut11 pequeno comentário sobree a distinção entre emissão eSpecial 
do Tesouro, compras no mercado primeário e compras no mercado 
secundário. ~ 

Quanto à emissão especial do Tesouro. que já é coohecida, 
trata-se de uma emissão que tem destinação específica. Foi o que o 
Tesouro americano fez para· garantir o principal dos acordos mexi
cano? veneznelano e argentino? e não da tótalidade. devo _dizer. Há 
im mes, lembramos aqui que. no acordo argentino, eles compra
ram cerca de metade no merdcado ~ para a outra metade, houve 
sim uma emissão especial para aquele propósito especifico, pelo 
tesouro americanbo. Na Venezuela. a maioria foi emissão especial. 
havendo apenas uma pequena compra em mercado secundário. 

De modo que não estamos falando aqui de uma emissãO es
pecial. A postura do Tesouro americano foi nó sentido de que essa 
possibilidade ccntinua em aberto, se for de interesse do Brasil - e 
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a decisão é nossa. em função de considerações de mercado. Eles 
estão prontos para fazei' uma emissão especial, assim que tivermos 
um acordo stand-by com o FUNDO. Essa possibilidade existe. 
Mas, no dia 15 de abril, fecharmos sem essa emissão especial. 

Quanto à compra no mercado~ primário de títulos de 30 
anos, o Tesouro americano vem reduzindo consideravelmente não 
só o valor como a periodicidade dos seus leilões primários de títu
los de 30 anos. Esses leilões eram feitos quatro vezes ao ano, 
atualmente são feitos apenas duas vezes e em volumes menos sig
nificativos. 

O problema não é esse. O problema é que não existe, na 
emissão primária do Tesouro- americano, uma emissão de zero 
coupon bonds. O Tesouro emite um título de 30 anoS, -que con
templa pagamento do principal e de cupons de juros. O_ que o mer
cado faz é O próprio mercado_ que- faz. Depois da emissão desses 
títulos de 30 anos, que têm principal e cupom de juros, o que o 
mercado faz é uma operação de strip, ou seja, o mercado separa o 
principal dos juros e os transaciona separadamente. Daf surge- o 
zero, porque, com a separação do principal e dos juros, Sllfge no 
mercado o título de 30 anos, sem cupons de juros, que são nego
ciados separadamente. Esse stripping, essa operação de separação 
do principal e dos juros, o mercado não faz com títulos de 30 anos 
no momento de sua emissão. Essa operação é feita com títulos de 
28, 28,5 e 29,5. Isso é o que estã disponlvel no mercado. _São Os 
zeros de maturidade mais baixas que 30 anos. Não existe ilo mer
cado um zero coupom de 30 anos que possa ser comprado numa 
emissão prii:náría do TesOuro americano, porc:).ue- ele não a- emite 
como tal. O que existe é o mercado secundário. - -·- -

De modo_ que tínhamos_ duas altematiyas para cumprir o 
acordo: esperar a decisão do Tesouro americano, no sentido _de_ fa
zm a emissão especial, ou fazer o que fizeniós: Acho que fOi uma 
decisão adequada, correta. A grande vantagem à qual me referi an
teriormente é_ dar ao Brasil uma total flexibilidade ao longo dos 
próximos 30 anos em fazer qualquer substituição da sua carteira de 
títulos que tenham 30 anos, hoje em custódia no- BIS, permitindo, 
em caso de privatização, qué reduzamos facilmente a quantidade 
de colateral requerido, na medida em que não é ID:àis necesS3rio. 

Quero dizer que entendo a preocupação dO Senador Gilber
to Miranda em relação à questão de número três, sobre a variação 
de preços entre a primeira e a última operação de compra. Faremos 
o possível, na resposta escrita do Ministro de Estado, para apresen
tarmos a informação solicitada. 

Sobre Fl.fi, lendo a intervençãO de V. Exa, quero lhe dizer 
que não foi ul::I::Ui. pergunta: fóiniii:lãda no contexto da dívida. Entre
tanto, há uma referência- à União Soviética e cclriSiderações que o 
ex-:Ministro teria feito, com a quai o senhor expressou concordân
cia. Sobre a questão da falta do Orçamento de 94; eu só posso di
zer que, como Presidente do Banco Cential, obviamente preferiria 
que o nosso Orçamento de 94 já tivesse sido apresentado e votado. 

Quanto à questão do_stand-by com o fundO, a nota divulga
da no dia 17 de março diz que nós continual:iiOs com a posSibilida-
de, trabalhando a direção de um stand-by c~om o Fundo, mas que 
isso só poderã ter lugar quando estiver definida 011 após a data de 
introdução da nova moeda. 

Sobre a sua última pergunta, não há qualquer pagamento de 
taxa e comissão, e a sua pergunta aqui sobre o yield, não temos 
problema algum, porque nós damos o preço e aquele preço tem 
um yie1d correspondente: um é o-inverSo-do outro. Nós não" temos 
problema algum em apresentar o yield junto com o_ prec;o. 

A única questãO que nós temos é essa nos-sa preocupação de 
não dar informações para operadores de mercados que possam ser 
contrárias aos interesses do País. Eu espero que~ Senadores en
tendam essa nossa preocupação. 

O SR. PRESIDENI"E (Jnão Rocha) - Com a palavra o Se
nador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, avalio que, 
em. especial, a Comissão de Assuntos Ecoo.ôm.icos boje vem cwn
pritido com um dever de responsabilidade muito importante na 
medida em que toma bastante transparente o coo junto de informa
ções relativas ao acordo brasileiro. Acho importante essa disposi
çãO -do Governo brasileiro, na pessoa do Presidente Pedro Malm, 
do Banco Central, de trazer essas informações da forma mais com
pleta possível. 

Eu gostaria de fazer algumas observações e perguntas: no 
item 3,-telativo às informaÇõeS-encaminhadas e lidas há pouco 
pelo Dr. Pedro Malan, está a informaÇão relativa ao desconto ime
diato no estoque da dívida e no desconto adicional. O des.conto to
tal .somando 4 bilhões de desconto imediato mais o desconto 
adicional, 4 bilhões, é da ordem de 8 bilhões de dólares. Em rela
ção aos 49 bilhões de dólares, ou seja, ao total da dívida afetada 
pelo acordo, nós temos, portanto, um desconto total efetivo da or-
dem de 8 bilhões de dólares sobre 49. Correto? ~ 

O SR. PEDRO MALAN- Correto. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Portanto_, daonlcmde !6%. 
_ _ Eu gqsta.ri,a apenas_de fazer uma observaç_ão: quando _o Se

nado apreciou e votou o acordo c.om o Comitê de Bancos credores, 
havia- e isto _constou do parecer do Relator, Senador José Fogaça 
-um Cálculo do desconto ef~~VQ_ captado pelo ~rasil, informando 
que ficaria em tomp de 22 a 28%, .Portanto, menor do que original
mente havia sido estimado pelo Ministro Marcílio Marques Morei
ra, da ordem de 35%._ À época, eu havia feito uma estimativa, 
Senador José Fogaça. um cálculo do desconto efetivo captado pelo 
Brasil, informando que ficaria em tomO de 22 a 28%, portanto. 
menor do que originalmente havia sido estimado pelo :Ministro 
Marcílio Marques Moreira, da ordem de 35%. 

À época, havia feito uma estimativa de que o desconto lí
quido captado pelo Brasil sobre a dívida afetada seria da ordem de 
16%, que é o que. aproximadamente, foi agora·eretiVado. 

Gostaria apeil.ãs de aqui registrar que naquela ocasião al
guns dos Srs. Senadores disseram que a minha estimativa não era 
adequada ou não poderia ter maior credibilidade do que a do Go
verno, mas quero apenas registrar que a informação agora dada 
oficialmente confere que a esti..ri:lativa efetuada, nos meus cálculos. 
é que foram concietizadas. --

O SR. PEDRO MALAN - Senador, me permite faur um 
comentário? · 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não." 

O SR. PEDRO MALAN - V. Ex•, aparentemente, está de 
acordo com a estimativa que está ali que nós, no bojo desse acor
do, tivelll9~ uma redução - isso é um fato - imediata, de 4 bilhões 
de dólares, que são os 35% aplicados aos 11,2 do valor, face ao 
desconto, houve um deságio de 35 e__ o que emitimos de bônus efe
tivamente fc.:am 7,2. Essa passagem de 11,2 para 7,2 significam 4 
bilhões de dólares de desconto imediato na dívida. 

Além disso, V. Exa, pelo que percebo, está de acordo tam
bém que em termos de valor presente o desconto do serviço é 
equivalente, são outros 4 bilhões, _embora ao lOngo·da vida dos 
instrumentos venha a representar 8 bilhões de dólares. Nós acha
mos que 8 bilhões de dólares é um valor significativo, não é para 
ser menosprezado à luz dos desãgios obtidos em oolras negociações. 

Agora. se vamos focalizar a discussão em percentual, per
centual exige um numerador e um denominador, e depende do que 
cOlocamos no denominador. Se o numerador é 8, o percentual será 
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em ftmção do que colocamos no denominador. Nós podemos colo
car ali o total da dívida que estava sujeito à redução, que era a df
vida, o número que usamos desde o inicio era algo em tomo de 35, 
40 milhões de dólares. Esses 8 aplicados como numerador a um 
denominador de 35 dâ os 20 e tantos por cento qtie dissemos que 
era a divida. se o denominador fosse aquele. É obvio que se o de
nominador for o total da dívida coberta pelo acordo, inclusive ju
ros atrasados, por nós não Computados ·para: o c_álculo C:W deságio; 
o petcentual baixa. Se nós colocarmos o tótal_ da dív1da externa 
brasileira, inclUímos aí o Clube de Paris, o pen:entual vai, por defi-
nição, baixar mais ainda. -

De modo que acho mais produtivo se nós ccncentramos a 
discussão no valor absoluto de dívida que nós conseguimos no ano 
desse acordo- 8 bilhões de dólares - e podemos ter várias hipóte
se: se esse é o numerador, quais são os vários àenom.iD.adores que 
poderemos utilizar? Se s1ío I 00 bilbões de dólares a 8%; se s1ío 50, 
dâ !6; se são 40... . · . --- . . . 

Então, acho que é maiS produtivo encaininhar a discuissão 
nesse contexto, se não vamos perder um tempo enorme discutindo 
se eram 23,5, 26 Ou 22,5. V amos falar nos valores absolutos, acho 
que é o que conta, se posso dar uma sugestão. 

O SR. RONAN TITO - Quero cQinent4ar também o ganho 
relativo. Não s6 o ganho absoluto, mas o ganho relativo. 

Eu fui, no passado, pequeno empresári~, e ~omo ~ em
presário neste Pais, tive momento de entrar em madimplêncta e de
pois recompor a dívida. Melhorar o perl"!l da dlvida, ou seja, jogar 
a dívida para frente, abaixar a taxa de juros e abaixar o valor abso
luto- com toda sinceridade, sempre me considerei um bom em
presário porque ao chegai nO-rmal do ano o· balanço era positivo, 
além disso sempre paguei Imposto de Renda- agora, o que não se 
pode é também comparar os ganhos que teve o Br~il com o de 
países absolutamente falidos, como o caso da Polônia, mas nunca 
consegui isso fia minha vida. 

Agora, também não se pode comparar os ganhos que teve o 
Brasil com os dois paíseS absolutamente falidos, como é o caso da 
Polõnia. Por quê? Nós mesmos fomos obrigados a dar 50% de 
desconto à Polônia, porque sabíamos que não irlamos rece~r nun
ca. E nos dava 300 miJhões de dólares, o que era alguma cotsa. Eu, 
como empresário, dizia o seguinte: 'Poxa, está ótim.O pegar isso aí, 
a história das polonetas é por demais conhecida"! 

Agora, com a credibilidade que tem o Brasil e c-om a sua 
extraordinária situação econômico--;.fmanceiia, se compàiãimós re
lação de dlvida, Pffi, reservas, etc., com qualquer outro país do 
mundo, vamos dizer que este era um negociador que chegava c~ 
possibilidade de pagar. E o banqueiro, todos o coo.hecemos, pnn
cipalmente o particular. 

Por isSO, eD.tetiâo que -6 ganho é pouco- mensurável q~ 
questão de número. Alongarmos uma dívida, di.minuirmo_s a ~~ 
de juros, diminuirmoS o principal e dizer que "foi tantos por cento 
apenas que ganhamos", creio que é muito dificil. Mesmo_ se_reco~
rermos ao numerador ou ao denominador, vamos ficar aqu1 o dia 
inteiro discutindo: ''Se enfocarmos por esse objetivo, o ganho é 
maior por isso ou por aqUilo". Ora, pegamos inaciniplênCia e, jun
to com isso, estoque de dívida, pegamos juros e fizemos uma rene
gociação. 

Não estou dizendo, Dr. Paulo Malan, Sr. Presidente do Ban
co Central, que estou inteiramente satisfeito cuni -tOdas as contas. 
Desde o principio, dei um cheque em branco; po~e coofio nas 
pessoas e nos negociadores. :Mas, depois, como ~~or, _tenho 
obrigaç1ío de fazer uma negociaç1ío. · · · - -· 

Agora, creio que, quanto a essa quantificaç~o. _~-~pai
mente a priori, quando vamos dar uma delegação com vistas a ne-

gociar, das duas uma: oo. se quer .{Kotelar, ou inviabilizar, por_que 
não sei çomo chegar e dizer: "Olhe, vá lá, etc., mas não faça 1sso 
ou aquilo ... '' Então, volta outra vez o negociador: ''Olha, só conse
gui 7,5, quando você queria 7,3". E vai por aí afora! 

Por rutro lado, falo tudo isso p:>r uma razão muito simples, 
a de que todas as vezes que vamos mexer na questão nodal, na 
questão fulcral que V. g• enf@OU el'traordinariameiite be_ttJ., ma
neiras de se coibir a inflação e desamarrar o Pals para cnar-se o 
d.estm.volvimento, temos de permanecer discutindo a matéria. En
tão, aleluia! 

Hoje, estou vendo que há poucas pessoas aqui. Há poucos 
jornalistas. Aqueles que estavam fotografando e fllmando quando 
havia o anlÍncio mentiroso de que a maior dívida dO mundo é -a 
brasileira, estavam todos aqui! Eu poderia dizer que até os abul!es 
estavam aí. Agora, na hora de festejarmos e nos alegrarmos, por
que fizemos um acordo, isso não ocone. Ruim? Nãoi sei, é acor
do! Foi feito um acordo, e o Brasil não é inadimplente. 

Porém, para mensurar, repitO; Senador EduardO: Suplicy, 
por mais boa vontade que eu tenha. levaria dias e diàs. NãO seria 
apenas com uma regra de três simples que eu chegaria a_ uma conta 
que me satisfiZeSse! 

. . 

O SR. PREsiDENfE (Jo1ío Rocha) -A palavra continua 
como Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUIARDO SUPLICY '- (lnaudlvel) , .. dos Estados 
Unidos, a- possibilidade de ter títuios emitidos' especialmente, 
como ocorreu no caso do México e dã. Argentina. . 

Se: tivesse ocorrido a emissão'. especial, qual teria sido a di
ferenÇa provável: do-ponto de vista de _vantagens para o Brasil ou 
do_ custo dos títulos? 

É correta à observação feita em alguns órgãos da impre~. 
como na Gazeta Mercantil, de que_ o custo adicional, por não ter 
havido_ esta emissão especial de títulos, seria da ordem de 60 mi~ 
Jhõe-s de dólares?Que Vantagens teria"ócOrrido? 

Poderia o Presidente Pedro Malan informar se as autorida
des do governo norte-americano, ao. serem contactadas a respeito, 
colOcaram alguiÍl 'cOndicionante? Ou_ por que disseram que, nesta 
ocasião, não aceitariam emitir -iitulos, especialmente_ em funç~ 
daquilo que interessaria ao Governo brasileiro? 

O SR. PRESIDENfE (João Rócha)- Com a palavra o Dr. 
Pedro Malan. · · 

O SR. PEDRO MALAN- Pois não, Senador! 
O Tesouro americano deixou claro, desde o início, devo di

zer, que também tem de passar pelo seu respectivo Congres.so essa 
autorização para a emissão especial, porque todas as autorizações 
especiais para a emissão de títulos do Tesouro para propósitos es
pecificas de gar3ntia de dívida haviam sido feitas num contexto 
que não era em stand by, mas de uma ''facilidade de f.:manciamen
to ampliado" com_o Fundo Monetário Internacional. E um acordo 
em que há um monitoramento por, no IllÍil.Íl:IK>, três anos da econo
mia do País pelo Ftmdo. Foi assini no caso do México, da Argenti-
na e da Veneznela. . 
_ EnLtodas as emiSsOOs especiais havia uma facilidade de fi

iiaD.CiaiDetllo -amPliado:- três anos de monitoramento do Fundo. E 
eles teriam dificuldade em apresentar ao Congresso norte-america
no u-nl- pemdo de -emissão especial para o Brasil sem que tivésse
~ pelo menos um stand by. Não precisava ser ampliado, 
estavam dispostos a bancar o s:tand by. 
' Eles disseram isso de uma maneira muito clara, muito trans
parente, ~sde o início. E temos que levar em conta o que dize~ 
representantes autorizados de um governo soberano, que alega di-
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ficuldades com o seu respectivo Coo.gresso. DizeniOs--:isSó também 
a eles com muita freqüência. 

De modo que a razio principal pela qual não tivemos antes 
ou no dia 15 de abril é clara. quando fechamos o acordo, uma 
emissão especial. E nós a expusemos com muita trarisparêhcia ao 
Senado ao longo de várias reuniões. · · -

É importante notar que essa possibilidade continua a existir. 
O Tesouro nos deixou claro que, se for do nosso interesse- uma 
vez obtido, em algum momento, no futuro, um stand by com fun
dos-, se desejarmos uma emissãO especial, eles o farão. Portanto, 
avaliaremos o nosso interesse em ter essa emiSsão no momento 
oportuno. 

Devo dizer, Senador, que esta emissão é objeto de uma ne
gociação com o Tesouro norte-americano, em que se discute qual 
é a cori:rlssão - porque eles cobram uma comissão que é, pelo me
nos, em cinco pontos básicos mais cara, além de cotações de mer
cado que estão prevalecendo, num período em que ele também é 
objeto de negociação -, quais são as maturidades e qual é o perío
do que eles vão usar de referênciã. de mercadO para cõbrar a sua 
comissão. Foram diferentes no caso mexicano. · · · 

O Sr. David enfrentou problemas com o D:mgresso al:Iieri
cano? porque este considerou que ele havia dado um tratamento 
privilegiado aos mexicanos na negociação com a,emissão especial, 
que eles tiveram o cuidado de não repetir nas negociações poste
riores, devido a objeções do Congresso americaiJ.o, do seu Gene
ral Counting Oflice, o escritório bipartidário que analisa 
detalhadamente essas questões. 

De modo que essas especulações sobre quanto teria sido a 
diferença entre a emissão- especial do Tesouro àmêricano e aquilo 
que compramos são infundadas, porque aqueles que as fazem te
riam de saber exatamente as épocas específicas, a composição das 
compras brasileiras. Eles teriam de calcular as suas implicações, 
compará-las com UIIlé!; hipótese sobre o que seria o resultado de 
uma negociaçãO com o Tesouro americano e derivar, por diferen
ça, um ntímero ao qual o V. Ex• se referiU, qUe é 60. Isso é um 
11chute11

, devo diief, que tem tanta validade quanto qualquer outro, 
porque depende de p.rras especulações sobre as nossas compras, 
sobre as quais a pessoa não tem informação e sobre o que seria um 
hipotético resultadO ae-uma iiegoCiaçio com o Tesouro &mericano. 

Portanto? lamento dizer que não atribuo rienhum valor a es
sas estimativas. Volto a insistir.- há uma vantagem para o País no 
método que usamos em relação à emissão especial que desejo 
Oenfatizar. A emissão especial, a expressão i:õ.gJ.Csa é non.;marke
table, não-c_omercializável, ou seja, em 30 mos o título estã lá 
custodiado e não há acesso a ele, a openições de. mercado. Mesmo 
que haja uma priVatizaÇão, que haja interesse em reduDr; precisa
mos faZer um pedido formal que pode ser aceito ou não, eles pre
cisam solicitar a-RUtõiliãÇãO dO Congresso ame~mo para W. 

Através da fómrula que temos, o Brasil pode, a qualquer 
momento, a seu juii.o, fazer uma substituição-eni funÇão das con
diçi3es de mercado. Inclusive se, no futuro, conslcleraxmos que é de 
nosso interesse te sim uma emissão especial, qUe possainos nego
ciá-la bem com o Tesouro, poderemos fazer uma substituição. Es
tará em aberto esta posSibilidade ao longo dos próximos 30 anos, o 
que nã(i acOnteceria se tivéssemos a emissão especial E esse fator 
tem que ser levado em conta em qualquer anâliOO que se venha a 
fazer, comparando com o Tesouro, podemos fazer uma substitui
ção. Está em aberto esta possibilidade ao longo dos próximos trin
ta anos. O que não estaria Se estivéssemos em miSsão especial. E 
esse fator tem que ser levado eril cOnta em qualquer análise que se 
venha a fazer, comparando os custos e os beneficios relantivos às 
duas opções. 

O SR. PRESIDENfE (João Rocha)- Com a palavra o Se
nador Eduaido Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Nos itens 4 e S, relativos ao 
custo das garantias, acredito que, tendo em vista 2,8 bilhões de de
sembolso atual e 2,5 de reservas de pronto imobilizadas, isso sig
nifica que aproximadamente 13% das reservas atuais serão 
colocadas em garantia, correspondendo a 8% das reservas ... 

O SR. PEDRO MALAN- V. Ex• falou !3%,Senador? 

O SR. EDUAROO SUPLICY- Seria isto, aproximadatt!fJ1te. 

O SR. PEDRO MALAN - Mas o senhor está falando em 
2,427 bilhões, que é a garantia de principal. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- É. 
O SR. PEDRO MALAN- Isso não é 13%. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Doois bilhões e meio de re
serva serão de pronto imobilizadas, não é? 

O SR. PEDRO MALAN - Isso não é 13% das reservas re
lacionadas. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- São 8% aproximadamente. 
Que proporção seria? · - · · · · · 

O SR. PEDRO MALAN- Menos de 8%. Mas de qualquer 
maneira. .. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Na medida em que o go~ 
vemo brasileiro tem procurado - isso foi pUblicado num artigo do 
Mnistro Ricupero. na Folha de S. PauJo - lastrear o Real nas re
servas, em que medida esta proporção significativa das reservas 
imobilizadas vai implicar em alguma limitação com respeito aos 
objetivos do programa de estabilização? O Presidente Pedro Ma1an 
poderia aqui nos dizer se seriam, portanto, as reservas considera
das suficientes e adequadas para o propósito de lastreamento. Ain
da mais levando-se em conta que uma outra parte das reservas tem -
um aspecto de volatilidade bastante acentuado. 

O SR. PRESIDENfE (João Rocha)- Com a palavra o Dr. 
Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN- Pois não, Senador. Nós achamos 
que num país que tem 35 bilhões de d6lares de reserva, alocar-se 2 
bilhões 427, na verdade, implementando um acordo tal como o ne
gociado e aprovado pelo Senado Federal para permitir que nós te· 
cuperemos a nossa credibilidade externa e virfemos essa página da 
dívida. a nossa avaliação, do lado do Executivo, foi que era um 
uso plenamente justificável e aprovado pelo Senado. Não acredito 
que usar 2,427 de 35 para esse propósito coloque em risco as re
servas internacionais do país e as resoluções_do Senado, que obri
gam o país a ter 4 meses de importações c_om valor mínimo de 
reservas. Nós temos uma larga margem ai. 

E sobre a questão de eventuais formas de lastreamento, isso 
será discutido e apresentado no momento oportuno, mas eu acho 
que o nosso nível é bastante adequado para tal. 

O SR. EDUARDO SUPLfCY - D Dr. Pedro Malan .tem 
boje uma larga experiência em institui~ internacionàis., inclusi
ve como representante do governo brasileiro. E agora ele está no 
Banco Central. Neste momento em que o Poder Executivo e o Po
der Legislativo pensam na questão da instituição que preside em 
eventual modificação de regras sobre o Banco Central, algumas 
pessoas têm aqui considerado que grau de independência deveria 
ter o Banco Central com respeito principalmente ao desenvolvi
mento _da política monetária e outros aspectos envolvidos e de tra-
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balho das autoridades monetárias. Eu gostaria de ouvir a reflexão 
de V. s• sobre a questão relativa aos diretores do Banco Central. 

O Presidente Itamar Franco, quando Senador, havia propos
to, e foi aprovado no Senado, um projeto que está tramitando na 
Câmara dos Deputados, relativamente a periodos em que uma pes
soa, para ser diretor do Banco Central, presidente ou qualquer dos 
seus diretores, deveria estar desvinculado de instituição privada. 

V. s•, hoje, com sua experiência, comO aVaJ.iaria os critérioS 
de não-vinculação ao setot privado de pessoas que ocupam cargos 
tão importantes e possuem conhecimentQs estratégicos, relativos 
aos negócios de Governo? Fonnulo essa pergunta a partir de um 
caso concreto, por isso pediria a avaliação de V. s• a respeito. 
Quando v. s•, ao tempo do M.inistro Marcilio Ma!"ques Moreira, 
negociava a dívida extem.a brasileira, sabe-se que v. s· tinha com 
um dos seus principais assessOres - pediria que confmnasse - o 
economista Arnúnio Fraga. É correta a informação? -

O SR. PEDRO MALAN- O Dr. Armlnio Fraga era Diretor 
de Assuntos Internacionaid do Banco Central. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -· Exato. Consta que, uma 
vez tendo deixado o Banco Central, estaria ele trabalhando numa 
empresa nos Estados Unidos e que hoje estaria assessorando a fa
milia Dart. V. s• teria coohecirnento de que a familia Dart, confor
me v. s· informou, que tem apresentado uma postura diferepte dOs 
demais credores, estaria ela recorrendo à assessoria dessa Empresa 
George Sorus? Estaria, portanto, o ex-Diretor de Assuntos lliter
nacionais assessorando a própria familia Dart? V. s• tem cooheci:.. 
m.ento dessa informação. 

O SR. PEDRO MALAN -Sobre a primeira pergunta, crité
rios para desempenho desses cargos de Presidente e Diretores de 
Banco Central, Senador Eduardo Suplicy, vou lhe dar a minha opi
niãO péssoaL Penso que os Critérios fundamentais são: Competên
cia profissional, experiência de vida, maturidade, integridade de 
caráter e padrões éticos de CQllduta. .Acredito _que esses são- os cri
térios fundamentais que devem presidir a escolha de Diretores e 
Presidente de Banco Céntral. 

A argüição pelo Senado Federal, que é uma determinaÇão 
constitucional, que acho extremamente signifiCatiVa, é_~~ opor
tnnidade única para que os candidatos - não são S:C~ candi~ 
antes de serem aprovados pelo Senado Federal - possam ser sub
metodos ao crivo do Senado e da opinião pllblica, na medida em 

. que são argtiições pllblicas, com a imprensa presente, onde é pos
sível aquilatar essas caracterlsticas, a que me referi. 

Em termos de competência profissiooal, experiência e as 
questões referentes a caráter e padrões éticos de cooduta, acredito 
que estão .Ssociadas à biografia de cade uma das pessoas que che
ga a ser encaminhada ao Senado, porque têm que ser aprovadas 
pelo M.inistro da Fazenda e pelo Presidente da República, que en-
caminha os nomes ao Senado. , _ 

Penso que estabelecer restrições de que esses individuos 
não podem ter tido qualquer tipo de experiência nas ativida.des "a", 
''b'' ou "c", principalmente quando são relevantes para o tipo de ta
refa a ser executada no banco, pode fazer com que desempenhem 
melhor aquele papel, a meu juízo significa introduzir uma restrição 
que talvez seja desnecessária, à luz dos critérios mais amplos aos 
quais me referi anteriormente. O currículo, a biografia e as pessoaS 
são conhecidas, depois de alguns anos têm alguma história pela 
qual são responsáveis. É o que tinha a dizer sobre a primeira per
gunta. 

Sobre a segunda, é verdade. Dtiiante Parte da negociaÇão da 
dívida, o DiretOr de Assuntos JntC:rilacionais dó Banco Cei:J.tral era 
o Dr. Annlnio Fraga, pelo qual tenho enorme respeito profiSsional, 
apreço pessoal, foi meu aluno na PUC, é um. dos mais brilhantes 

economistas da sua geração, não s6 em experiência de mercado 
como compei.êD.cia i:nacroeconôinica profissional. -Achei que foi 
uma _perda lastimável para o serviço pú.blico, que dele tivesse saí
do. E verdade, o Annlnio hoje é um dos partriers do Sorus 
Fouod em Nova Iorque, para o qual foi convidado pela sua com
petênciaespecífica. 

Devo dizer que é a primeira vez que ouço qualquer referên
cia ~lacionando os nomes Soros ou Soros Found. à família Dart. 
Desconheço isso absOlutamente, nunca tendo OuvidO qualquer co
mentário _a respeito. A esta alrunt, penso que isso teria chegado ao 
meu conh®.imento, porque estou envolvido em negociações com a 
familia Dart jâ há algu9m tempo, em negociações diretas e indire
tas através de várias outras instituições, as quais estamos querendo 
envolver numa buSca de uma solução que coovenha ~os interesses 
do País. E os nomes Soros ou Fraga jamais surgiram em qualquer 
m.óinento em relação a isso. 

É o que tinha a dizer em relação à sua pergunta. 

Q SR. EDUARDO SUPLI<;Y ,- Sobre as negociações com 
a família Dart, que têm sido objeto de diversas reportagens, gosta
ria que v. s• nos trans~tisse o porquê dessas dificuldades; e se 
~eriã o CoogreS_so e, em especial, o Senado, tomar algum cami
nho que ajudasse'_à_ Governo b1'8$lleiro nas suas düiceis negocia
ções com os portadores dessa quantia tão significativa de títulos do 
Governo brasileiro. 

O SR. PEDRO MALAN - Agradeço muito à oferta de en
\ .. volvimento do Senado Federal nessa questão, mas quero crer que, 

·np momento, isso não sejanecessário,-Senadcx. 
' Anteriormente, tfnharnos quase 50 bilhões de dólares, quan-

tia és(a que foi equacionada no dia 15 de abril deste ano. Agora, 
tenios '1.38bilhão de dólares com a familia Dart. 

P"""o que é um grimde progresso a redução da magnitude 
do probl~ma, o qual é derivado, basicamente, do fato de que esse 
tipo de al:ordo não é totalmente voluntário. Na verdade, o objeto 
da negociação é-exatamente o de convencer os credores de que a 
redução do estoque da dívida de seus serviços é dO interesse ao 
PaíS e de que eles têm que aceitar alguns parâmetros e restrições, 
os: qUais. no· caso. são impostos pelo Senado Federal e por nós 
cumpridos; há outros parâmetros que também decidimos impoc, 
com o total respaldo do Senado Federal. · · · ·· · ·· 

Dissemos _çlaramente que estariam.os dispostos a não ir 
adiante com o acordo, caso não houves~ uma distribuição equili
brada entre os instAlJD.entos do cardápio_ de opções que foi ofereci
do. Não era w;pa escolha totalmente voluntária, em que 
aceitariamos qualquer resultado. V. Ex• deve estar lembrado de 
que rejeitamos a primeira escolha dos bancos. porque era extrema
mente custosa para o Pais em termos de gar~.tia, na medida em 
que houve uma grande concentração Ii.o bõnus ao par, que é o mais 
C\1§_10$0 em termo~ de garantia. Tivemos um longo processo de ne
gociação, em que resultou aquelaâistrlliiriÇão equilibrado. 

O problema é que a família Dart se recusou a aceitar essas 
restrições às escolhas individuais, que foram acordadas por 750 
credores do Pais, oS quais coocordaram com isso, com o intuiro de 
que o acordo fosse_ adiante e de que houvesse restrições à total li
berdade de suas e~olhas entre os instrumentos do cardápio. E in
sistiram que gosiariani de ter 100% da sua dívida convertida num 
instrumento particular, o que não foi permitido a nenhum outro 
credor. De modo que ficaram fora do acordo por essa razão. 

Temos dito - é o nosso estilo, o nosso feitio - que estamos 
abertos a·conversãç:ões e a negociações. O próximo pagamento de 
juros do Meet Foond, onde eles ficaram, não terá lugar antes de 15 
de setembro ou. táivez, antes de IS de outubro. EstOu confiante de 
que até lá chegaremos a um acordo, do qual não pode resultar um 
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tratamento privilegiado à famllia Dar!, em relação ao tratamento 
que receberam os outros 750 credores do Brasil. Não precis.a ser 
um tratamento pior, mas tamb6m não deve ser melhor. Estou coo
vencido de que será possível, através de uma negociação, chegar a 
algum tipo de acordo, mas também estamos preparados para ontras 
eventualidades. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- De acordo com as estimati
vas de uso de recursos, que, na última vez em que aqui esteve, V. 
s• encaminhou a mim próprio e que foram distribuidas aos mem
bros desta Comissão, em 1994, a estimativa de juros da dívida ex
terna era de 0,75% do PIB; os juros da dívida interna 3,75%. 
Portanto, somando 4,5% em relação ao Pffi, algo em tomo de 20 
bilhões de dólares, aproximadamente, para um Pffi da ordem de 
450 bilhões de dólares. No Orçamento para 1994, que está sendo 
encaminhado, em nova versão, para o Congresso Nacional, essa 
estimativa é a que já estava no OrçamentO da União oU é elã. bas
tante maior? 

O SR. PEDRO MALAN - Quero crer que há uma estimati
va semelhante, Senador. Não vi os detalhes do último número -
como o senhor, sabe cheguei de viagem ontem-, mas aqueles são 
os parâmetros com os quais o Governo está. trabalhando. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Finalmente, o Governo es
pera um aparte de recursos das instituições multilaterais de crédi
to, como o Bffi.D, FMI. Existe alguma vinculação entre as regras 
de emissãO do real, que vêm sendo objeto de discussão pór parte 
do Governo brasileiro com essas instituições e eventual disposi
ção, seja do BIRD, do FMI, de aportar recursos para o Governo 
brasileiro? 

O SR. PEDRO MALAN- Continuaruo$ trabalhando, Sena
dor, com a hipótese de que ainda teremos alguns anos do chamado 
periodo de entrega escalcoado de garantias. Aq loo.go eles~ perio
do, teremos, sim, um acordo stand by com o Fundo. E teremos, 
sim, os recursos do Banco Mundial e do BanCo JnterameriCaD.o -de 
Desenvolvimento, que contemplamos desde o início e que estão 
segregados nessas instituições à espera do acordo com o Fundo. 

É peculiaridade dessas instftiiiÇõeS; que-têm os ID'!Smos go
vernos como acionistas e, portanto, uma política compartilhada, o 
fato de que o que deslancha recursos para esse propósito específi
co do Banco Mundial e do Banco Jnteramericailo é um stand-by 
com o Fundo, pelo qual estamos trabalhando. 

O senhor há de estar lembrado que no stand-by anterior, 
negociado pelo Ministro Marcnio, o qual, por razões conhecidas, 
não pôde ter continuidade a partir do segundo semestre de 92, es
tava contemplado cerca de 25% do total do programa - naquela 
época 2 bilhões de dólares - para operações de redução de dívida 
do seu serviço. Isso continua, faz parte das regras operacionais do 
Fundo. Num próximo acordo stand-by, cujo valor guarda alguma 
relação com a cOta do Brasil - que aumentou, desde então, com o 
FMI-, poderemos ter cerca de 25% sepaiãdos para esse propósito. 
De modo continuamos contando com essa possibilidade no futuro. 

Sobre a relação dessa questão com regras de emissão, vê-se 
que não hâ nenhuma relação entre ela e regras de emissão ou regi
ro~ monetário e cambial da nova moeda. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENIE (João Rocha) - A palavra está fran
queada ao Sr. Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, quero ape
nas declarar que me considero satisfeito, no iriomento, com as in
formações prestadas pelo Dr. Pell.f'l Malan. Acrescento que, neste 
instante, dispenso conhecer os pormenores a que ele se referiu e 

que os mantém em caráter sigiloso. Se são do interesse do Pafs, do 
Governo, e se não há um motivo ponderado para que os conheça 
neste momento, pre(rro que fiquem como do conhecimento exclu
sivo do Governo. No momento próprio, se necessário for, podere
mos, então, tomar conhecimento deles. 

A propósito do problema relativo à estrutura do Banco Cen
tral, quero assinalar que é possível que seja necessária uma legisla
ção mais atual. Mas quero concordar com o Presidente do Banco 
Central, quando poudera sobre o problema fundamental da qualifi
cação dos que forem designados para dirigi-lo. Sou muito conven
cido de que as formas legais são úteis, mas elas valem 
razoavelmente se não forem adequados os homens que devam 
prestar o necessário serviço ao interesse do país. 

O SR. PRESIDENIE (João Rocha) - A palavra cootinua 
franqueada aos Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO - O assunto inflação não estava em 
pauta. mas saiu. E eu quero falar um pouquinho. Eu não acho que 
a inflã.ção seja um grande imposto, e nem o maiOr imposto que 
existe. A inflação é uma desgraça, porque justamente paga mais 
quem pode menos. Quem s.ofre mais com a inflação? Quem sofre 
mais com a inflação ê o desempregado, porque a perspectiva de 
emprego dele é muito remota. Quem vai investir nunui inflação de 
45%? Qual o empresário? Depois, os assalariados. Quanto menor 
o s~o, mais sofre com O salário, o assalariado. Quanto menor o 
salário, porque um grande assalariado recebe o salário, procura o 
Fundão, procura CDB, sabe proteger o resto do seu dinheiro ou sa
lário da inflação. Seria isso possível ao meu irmão assalariado do 
Vale do Jequitinhonha? Para começar, nem banco existe lá. 

Sofre também mais. na inflação, com as imposturas, com os 
demagogos, porque investem naqueles elementos que fomentam a 
irillação, os veildedores de ilUsão. Querem ver um projeto extraor
dinário para incentivar a inflaçãó? Vamos dobrar o salário mínimo 
de todo mundo, agora, no Brasil? Isso tem um appeal, um cbama
Inento extraordinário. Nós todos sabemos que isso é de um.ã dema
gogia profunda, principalmente porque antmcia-se numa Casa, a 
outra segUra, e o efeito inflacionário jã acontece no momeD.to em 
que se 3nuncia. E os jornaís sempre a:Iiuneiam asstm:· 110 congres
so Naéional aprovou a inflação'"'. O Governo vetãri.ã~--o- Senado 
cercaria e etc. Mas o efeito perverso jâ aconteceu. Lenine, Wladi
~ Lenine disse, certa vez: ''Dêem-me um pouco de inflaçãó e ~eu 

. dermbo qualqu.er governo"". Ou não disse? Oii en estoU- inventan
do isso aqui? 

Agora. uma coisa devo constatar: os nossos revolucionários 
são muito incompetentes, pOrifl:li~ estão ~postarido na inflação, es:. 
tão-apostando na reVolUção, mas não são capaxes de efetiVá-13:, 
porque, pela sua tendência, na pollática, estou só apostando na re
volução. Mas são incompetentes, porque Lenine só queria um pou
co de inflação. Na hora em que se desse a ele 40% de inflaçãO ao 
ano, ele faria a revolução. Aqui, nós estamos dando 40% ao mês e 
os nossos revolucionários lião conseguem implementar. Graças a 
Deus! 

Eu quero falar um pouquinho agora do assunto utópico? 
ma:s, primeiro, eu gostaria de anotar. quando_V. s•, Presidente do 
Banco Central, Dr. Pedro Malan, disse que os critérios para V. Ex• 
são da competência, experiência profissional. dignidade, caráter, 
padrões éticos de cooduta, maturidade e aprovação e argüição pó
blica pelo Senado Federal, após seleção pelo Ministro da Fazenda 
e pelo Presidente da República. Porque nós, às vezes, queremos, 
aqui, que rim diretor do Banco Central, primeiro, não pertença ao 
esquema. Portanto, não tenha nenhuma experiência e, depois que 
ele sai. eu tenho que morrer de fome, porque lá, no Federal Reser-
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ve, nos Estados Unidos, é verdade, o sujeito flca quatro ou oito 
anos. depois que deixa a Presidência, não pode ter nenhum empre
go na área bancária. Tem que ficar à-toa, mas recebe o salário do 
TeSOUro, o mesmo salário que ele recebia quando era Presidente 
do Fed. Aqui, não pagamos nada e queremos que o sujeito morra 
de fome. 

Mas, Sr. Presidente, a pergunta vem agora:- nós estamos 
questionando há muito tempo o Ministro da Fazenda e também V. 
s•, porque estamos com uma reserva da ordem de 35 bilhões de 
dólares. Há, inclusive alguns órgãos oftciais qUe estão falando em 
38 bilhões de dólares. Nós pagamos o depósito de nossas reservas. 
O ex-Ministro Fernando Hemique Cardoso, nosso colega, disse 
que estaria no BIS, porque seria uma garantia contra arresto e seria 
também um grande estoque de reservas que nos daria fortaleci
mento para a negociação. Aceitei a argumentação. Os negócios es
tão fechados. a não -ser O da família Darl Eu não teria presa. nem 
do pagamento dos juros. Não teria muita preSsa Para ã.Certar com 
eles. Quem avança à lua, esperando ser queijo, vái verifiCar que é 
lua. Levaria do jeito que estão fazendo V. s•, da forma como está a 
negociação. - - -

Também sabemos pela Resolução n7 11, que antigamente 
levava o n° 36, que há necessidade qe reservas, e creio que quatro 
meses de imp.Jrtação são mais do que suficientes. Se telnos 35 biw 
lhões de dólares e estamos recebendo do BIS em tomo de 2,8% ao 
ano, em contrapartida, os nossos empresários, até nossas estalais, 
vão lá fora e tomam clinheiro a 14%, 15% e até mais, parando um 
overhead muito grande desse mesmo dinheiro, porque o dinheiro 
nãO-fica parado no BIS. O BIS repassa paia 0-Deutsche Bank, este 
empresta para outro banco e este para aqui, sendo que esse dinhei
ro acaba sendo, lá fora, comprado pelos brasileiros para fomentar 
o crescimento de nosssas empresas, etc. Fechamos o negócio. Esse 
residual da família Dart não me assUstá. O -que jxetendé faZer o 
Presideilte do Banco Central com as nossas reservas? COO:tinua 
pensando em ficar rio BIS, recebendo 2.8%, -Cmqtiimto isso pa8an
do 7%, no mínimo, de juros, e submetendo os nossos empresários 
a um custo de dinheiro lá fora em torno de 14%, 15% ao ano? 

O SR. PEDRO MALAN - Senador, vou responder a sna 
pergunta, antes agradecendo aos seus comentários sempre extre
mamente oportunos. Sobre a questão das reservas, o pessoal do 
Banco Central vem se preparando há algum tempo para a possibi
lidade de termos_ uma administraçãO muito mais eficiente e compe
tente de reservas, sem ter essa preocupação que remonta à 
moratória de 87. que foi o que nos obrigou, exatamente para evitar 
arrestos e ações, a tê-las em bancos onde estariam rendendo uma 
remuneração seguramente superior àquelas que podemos obter no 
BIS. Quer dizer, há um trad-off entre remuneração e seguirança, 
redução dos risc-os. Creio que um dos aspectos positivOs da con
clusão do acordo é exatamente este: poderemos ter uma adminis
tração muito· -mais eficiente de reservas, aplicáMlas com uma 
remuneração muito superior pelo país. Essa questão Dart tem que 
ser vista com muito cuidado, porque, apesar de o problema estar 
reduzido, hoje, a um bilhão trezentos e oitenta, ainda existe a posM 
sibilidade - creio que vem dai o nosso interesse em equacionar 
essa questão de uma maneira satisfatória pãra O País, num prazo 
não muito longo, porque seria eliminar exatamente as possibilida
des que possam vir a existir de uma ação lega], desse tipo de cre
dor, argumentando que o Brasil está inadimplente em relação ao 
(?), e é verdade. Não estamos cumprindo nada do (?), que foi um 
dos objetivos desse acordo. Tomamos todas as providências neces
sárias para tal. Mas seria do interesse do País equacionar essa 
questão num prazo relativamente rápido. A conclusão do acordo 
permite que, a partir de agora:, o Brasil tenha uma administração 
mais eficaz não só dos seus ativos, ·que são suas reservas interna-

cionais, mas dos seus passivos. O Brasil tem, e foi negociado no 
imbito do acordo aprovado pelo Senado, o Brasil pode fazer ope
rações do lado dos seus passivos também. Podemos fazer troca 
desses títulos. Quando nos for conveniente transformar instrumen
tos de taxas rixas em flexfveis, à luz da evolução do mercado in
ternacional, podemos fazê-lo. Abrimos um espaço para a 
administração nãó só de ativos internacionais do Pats, como tam.M 
bém do seu passivo, através da alteração na composição das nos
sas obrigações, na composição desses títUlos. Eles estão cotados 
em mercado, hoje, e o Brasil pode, discretamente, fazer as altera
ções que pareçam mais conveniente ao País, em termos de admi
nistração de passivo. 

Não sei se essa é uma resposta à sua pergunta, mas a res
posta é sim. V amoS ter condições de remUnerar melhor aS D.Oss8s. 
reservas in,temacionais a partir de agora. · 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente do Banco Central, 
caros companheiros, Srs. Senadores: 

Talvez os Srs. Senadores e o Sr. Presidente tenham notado 
sempre que quando falo do relacionamento do Brasil com a banca 
intemaciçmal, com O_$ cred~s intem_aci®Ais, sou aparentelnente 
muito desprendido. Foi assim com o Embaixador Jório Dauster, 
foi assim com o Dr. Pedro Maian e tcxlos os nossos negociadores. 
Vou agora confessai por quê. Certa vez, eu me encontrava nos Es~ 
tados Unidos, em Nova Iorque, com o Ministro Bresser, que esta
va lá naquela empreitada terrível, negociando a dívida externa. 
Numa conversa muito informal, ele;: disse para mim: - Ronan, só 
uma coisa vou te aconselhar a nunca aceitar na vida: ser negocia
dor da dívida externa brasileira. Perguntei: Por quê?- Porque você 
apanba porque é Maria e apanba porque não é Maria. Você chega 
aos Estados Unidos, e a imprensa planta contra você todo tipo de 
noticias. Você vai conversar com o Presidente do FED ou com o 
diretor-gerente do FED, do FMI ou dos credores e é porrete de 
tudo quanto é lado. As notícias são plantadas p<r eles para justa
mente te sitiar. Você chega no Brasil e vira o inimigo público n° 1. 
Toda a imprensa brasileira sempre estará cootra você._ 

-Eu falei que achava que era um exagero da parte dele. Ele 
disse que não e tirou de sua mala os quatro jornais mais importan
tes do Brasil: O Globo, o Jornal do Brasil, o Estado de S. Paulo 
e a Folha de S. Paulo. Justamente no dia em que ele ia conversar 
com os nossos credores, numa reunião a"m.pla, os quatro jornais 
brasileiros, estampando declarações dos parlamentares, tinham 
todo tipo de notícia para desacreditar o nosso negociador da dívida. 

Ainda tinha mais, um negócio interessantíssimo, que eram 
aquelas notícias que os credores plantaram nos jornais, contra o 
nosso negociador e contra o Brasil, há uma semana atrás, o que os 
jornais brasileiros reprcxiuziam. Ora. que os jornais norte-americaw 
nos aceitassem aquelas notícias plantadas, acho até patriótico, por
que eles estão negociando em causa própria. eles estão defendendo 
o interesse deles. Agora, que os nossos jornais reproduzam ã.queles 
mesmos boatos, aquelas notícias plantadas ... 

Um dia. fomos ao minis!ério, essa negociação eStava cor
rendo, e na saída alguém disse: E, mas a imprensa norte-americana 
disse isso assim assim. Eu disse: A imprensa norte-americana é 
muito patriota Aí um dos jornalistas estampou no jomal que eu 
disse que a imprensa brasileira é traidora da pátria. Eu nunca disse 
isso. Quem disse isso foi a revista IstoÉ, através do jornalista Bob 
Fernandes. Eu nunca disse isso na minha vida. Eu quis fazei, na
quele momento, um alerta de que quando se está negociando inte
resse nacional, e por isso quero aqui enaltecer as colocações que 
fez o Senador Josaphat Marinho, se é alguma coisa que é do inte
resse do meu País, do Governo - porque eu não tenho nenhuma 
razão para estar apoiando, a não ser a razão de _ser o governo do 
meu País, e que não deve vazar para a imprensa. Não quero neM 
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nhuma reunião- secreta, não, porque se é seCreta acaba vazando
, sigilosa. Não quero. 

Agora, Presidente Pedro Malan. vou pegar os números to
dos. a carta foi dada em branco, da minha parte. Sempre disse, 
uma vez até- quero pedir perdão aqui ao Seuador Eduardo Supli
cy- de maneira até um tanto rfspida para ele, dizendo que ele esta
va se apresentando como um homem de oposição, eu disse: aqui 
só tem duas posições, o Brasil e a banca. Então, precisamos defmir 
de que lado estamos: se do Brasil ou dos credores intemacionais. 

Por entender dessa maneira que quero congratular-me com 
V. Ex.• por essa negociação. Mas vou examinar. Estou satisfeito 
com o relatório, mas vou ex_an:iinar os fatos juntamente com minha 
assessoria. E vou cobrar, pois aeho que é obrigação m'inba. Como 
Senador de Minas Gerais, eu diria que e ufulfôbrigação indelegâ
vel essa de verificar se verdadeiramente toda essa negociação 
coincide com o meu ponto de vista e com a exação ou coM a cor
reção. Em princípio creio que sim. Portanto, em prinCíptó, V. Ex• 
tem todos os meus cu_mprimenfoS, meUs parabéns. Aliãs, não é V. 
Exa que está de parabéns, é o Brasil que e-stá de para.bêns. 

Novela custosa! Ainda há um último capítulo, que é esse da 
fanúlia Dart. que espero- que ·seja também resolvido. Da minha 
parte não tenho pressa. Sou empresário, e empreSário é niCio ma.: 
landro. Eles não estão querendo avançar? Então, ãgora, um cozi
mento não faz mal; se é o caso de entrarem juizo também-é de-se 
avaliar - quem sabe é bom? Não sei. Apenas não quero colocar o 
pescoço do Brasil no cutelo. Toda vez que colocamos o pescoÇo 
do negociante no cutelo, o adversário c~ã o _peSc~CY, é evidente. 

A luta foi grande, mas acredito que valeu a pena: Di:i~sê- que 
"o sonho não é grande quando a alma não é peqU.eha". De maneira 
que acho que valeu a luta. Outras virão pela frente, mas acho que a 
mais importante agora, Presidente Pedro Malan, é administrarmos 
muito bem as nossas reservas. São sobejas, es-tão custando um -pre
çomuito alto ao nosso povo, mas podemos trãiiSl'oilriar esse tm.en:.: 
so limão numa extraordináriã.Iim.onada. -

E mais ao-que isso: a negociação do nosso passivo int.er.i:lo 
também tem de ter outro enfoque completamente diferente. Se 
pensarmos bem. verificaremos que toda a nossa-dívida in~ema está 
lastreada com recursos externos. Não é tão grande assim o nosso 
débito interno. É claro que tem de haver a virada· dO Real; que ve
nha tão logo seja possível. Mas não pode aconteCer açodadamente, 
temos de esperar uma certa estabilização na URV. Se a URV esti
ver muito excitada, quando houver a virada pode acontecer a infla
ção no Real e isso não será nada bom para nós. 

Mas cumprimento-o e a sua equipe e-afrrmo-1he que seí em 
parte o que os senhores e os com_panheiros de V. s• passaram nes
sa luta. Os banqueiros lá fora, os negociadores não São anjinhos; 
não estão lá para colocar azeitona na nossa empâda. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)-, Com a palavra o Dr. 
Pedro Malan para as considerações fmais. 

O SR. PEDRO MALAN- Gostaria de agradecer, nobre Se
nador, suas palavras. E'm relação ao que o senhor mencionou na 
sua intervenção sobre o ex-Ministro Bresser Pereira, a quem me li
gam velhos laços de amizade, não queria deixar passar a oportuni
dade, já que o senhor se referiu a ele, para dizer que no passado 
algumas pessoas me perguntaram: então, o Brasil fez um Plano 
Brady? A que respoodi: não, o que o Brasil fez foi um Plano Bresser. 

Na verdade,é preciso registrar uma- homenagem ao Luís 
Carlos e ao Fernando Bracher que estavam trabalhando juntos nes
sa época. Em agosto de 1987 eles apresentaram a proposta de re
dução da dívida através de dois instrumentos; um que envolvesse a 
redução do estoque e o outro, a redução do serviço ao longo da 
vida do instrumento. 

A proposta, adiante do seu tempo, ·foi considerado um 
nonstart, quer dizer, não ê um ponto de partida para nada. E o Se
nador tem razão: o Bresser foi muito ridicularizado na imprensa 
internacional sobre o fato. 

O que _o Pl~mo_ Brady colocou na mesa em 10 de março de 
1989 foi e~tamente, sem tirar nem pôr, o qUe o Bresset havia su
gerido em agosto de 1987,.Queria registrar aqui minha homena
g~m a ele. É uma lição para o futuro: há certas coisas que parecem 
difíceis ou inipOssiveis, ril.âs. se as pessoas tiverem persistência, 
per&eveninça e convicção de que é por ali que se tem de caminb~, 
elas às vezes aca,bam se materializando. A história é cheia de 
exemplos desse tipo. Uma postura _de inércia. ceticismo _e ~ _ciiJ.is
mo que diz que "o possivel é só isso aqui". A meu ver_ é equivoca
da, temos vários exemplos na história da hllrilanidede e neste Pais 
de que a política, na verdade, não ê a arte do póssivel, é a arte. de 

- tentar transfOfD:laJ' coisas viáveis, amanhã, a.qi.Iilo que parece difícil 
ou impossível hoje. 

Queria prestar aqui, mais uma vez, minha homenagem ao 
ex-Ministro Bresser Pereira e ao Fernão Braga. 

Sobre a questão da imprensa brasileira, Seuador, devodizer 
que, no geral, acho que a atitude da imprensa brasileira, ao longo 
de todo esse processo, foi uma atitude extremamente correta Hou
ve por vezes aqui e ali alguma interpretação que talvez não era a 
ID_:ai~, digamos, compatíveis com os fatos objetivos, mas quero crer 
que_ talvez se devesse- a deficiência de informaçãO de nossa parte, 
que D.em sempre é possível e às vezes não é desejável que no bojo 
de um processo de negociação as coisas venham à público, não é 
possível antecipar movimentos, não é desejável estar revelando 
coiSaS que estão no permanente estado de mutação, pela natureza 
mesnio do processo de negociação. Isso pode ter levado aqui e ali, 
as vezes, alguns mal entendidos, algumas especulações que não 
correspondiam aos fatos, mas quero aqui que, no geral, a imprensa 
brasileira teve uma atitude correta ao loogo de todo esse processo 
e infomiou razoavelmente ao pííblico brasileiro. 

O SR RONAN JITO- V. Ex• me permite? 
Acho que houve um amadureciÍnento extraordinário da im

prensa do Bresser para cá - quero endossar isso cOm toda sinceri
dade - houve um amadurecjmento e?'-traoi'dinário -da imprensa 
daquele processo para cá, aquela fase emocional em que a impren
sa atirava pedra em todos os negoCiadores. Não era s6 Bresser não, 
era em todos os negociadores. 

Houve um amadurecimento. QUerOiegistratTSSCYpata fazer 
justiça: à imprensa brasileira. 

O SR. PEDRO MALAN- Estou de toW acordo com V. 
E~· e quero reile!U aqui, mais uma vez, na medida em que o Sena
dor João :Rocha Qisse que essa er~ minha última intervenção, o pa
pel crucial que o Senado Federal teve ao longo de tcxlo esse 
processo. Já reiterei às várias instâncias que, pata mim, como ne
gociador, foi fundamental dizer, às vezes até avançando_um pouco 
o sinal como um elemento negociador. O Senado brasileiro não 
concordará coÍn isso; iss_o é contr3. resoluções do Senado Eederal, 
portanto terei dificuldades em conseguir aprovação do Senado Fe
deral para detenninadas propostas dos bancos. Acho que esse tra
balho conjtmto foi da maior importância:. 

Quanto à transparência e prestação de contas, é óbvio que 
estou à disposição para voltar aqui depois que V. Ex-s tiverem re
cebido as respostas por escrito do Ministro Ricupero, mas Vou as
segurar aqui a V. Ex-s mais uma vez: tudo que fizemos e a 
conclusão do acordo no dia 15 de abril ê absolutamente compaU
vel e está dentro dos parâmetros esfabelecidos pelo Senado Fede
ral em várias das sua resoluções e pelo Setiado Federal ao aprovar 
o acordo. O que nós fizemos no dia 15 de abril, foi implementar e 
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coocloir o acordo tal como aprovado pelo Senado Federal. Estou 
disposto a defender isso a qualquer momento. 

Por último, Senador, V. Ex" se referiu a minha equipe. Eu 
não podia coocluir sem chamar a atenção, aliãs aparece a figura do 
negociador, foi assim com O Embaixador Jório Dauster, às vezes 
aparece assim uma menção que me deixa muito emocionado. Mas 
é muito importante que todos percebam que essa é uma operação 
de wlto, que envolve dezenas de pessoas. Queria prestar mais 
uma vez aqui uma homenagem aos vários departamentos do Ban
co Central, o jurídico, o econômico, o da dívida extema, a Dii'eto
ria de Assuntos Intemacionais, que envolveu algumas de~ _Ót? 
pessoas só no Banco Central~ para não falar nos advogados da Pro
curadoria-Geral da Fazenda Naciooal, dos técnicos ·do Tesouro 
Nacional de funcionários do Itamarati, aqui e no exterior. Sem o 
concurso, a -dedicação, o profissionalismo desse grupo de pessoas 
não teria sido possível chegar ao ponto que chegamos. Não possO 
citá-los a todos nominalmente, mas é importante saber que existe 

muita coisa por trás e muita gente envolvida nesta questão, e é a 
linica f6nnula de levá-la a bom cabo. · 

Queria mais uma vez prestar aqui minha homenagem a uma 
equipe de excepcional qualidade de servidores públicos deste Pais. 

O SR. PRESIDENIE (Magno Bacelar) - Pediremos ao Se
nador Gilberto Miranda, que foi autor do requerimento, que faça 
chegar ao conhecimento de todos os membros da comissão. 

A Comissão agradece a presença do Dr. Paulo Ma1an, como 
convidado. Acho qu~ -seu esclarecimento, sobre incentivos, foi sa
tisfatório, suficiente para esclarecer os Srs. Senadores. 

Agradecemos também a presença de todos os Srs. s<nadoces. 
·Declaro encerrada a presente reunião. 
Muito obrigado. . 

(Levanta-se a reunülo às 13h) 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 41' SESÃO DE 11 DE MAIO DE 1994 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Aviso do Ministro Chefe da C&Sa CMfilal'resl· 
dência da Rep6blica 

N' 921/94, de 5 do corrente, encaminhando infonnações 
parciais do Ministério da Educação e do Desporto sobre os quesi
tos constantes do Requerimento n° 635, cte 19g-:r, de autoria do Se
nador Gilberto Miranda. 

1.2.2- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
Projeto de Lei da Câmara n° 191, de 1993, que assegura aos 

trabalhadores mensalistas, nos meses de trinta e um dias, a percep· 
ção do dia excedente. 

Projeto de Lei da Câmara n' 158, de 1993 (Projeto de Lei n' 
2.322, de 1991, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a 
criação da Área de Proteção Ambiental- AP A, no Distrito de Sou
sas, Municlpio de Campinas, Estado de São Paulo. 

Projeto de Lei da Câmara n' 180, de 1993 (n' 1.898, de 
1991, na origem), que dá nova redação ao artigo 5' da Lei n' 
6.179, de 11 de dezembro de 1974, que institui amparo previden
ciário para maiores de setenta anos de idade e para inválidos, e dá 
outras providências. 

Projeto de Lei da Câmara n' 185, de 1993, que acrescenta 
parágrafo ao artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalbo
CL T, prescrevendo .sanção a ser ã.plicada em caso de descumpri
mento do disposto no caput do referido artigo. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 
Recebimento do Oficio n' S/48/94 do Supremo Tribunal Fe

deral (n' 389/94, na origem), solicitando o pedido da neoessária li
cença prévia para que possa apreciar queixa-crime, constante dos 
autos do Processo n° 865-6/140, oferecida contra o_Senadoi Espe
ridião Amin. 

Recebimento do Oficio n' S/47/94, do Presidente do Banco 
Central do Brasil, solicitando autorização para que o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul possa contratar operação de crédito 
externo junto ao Banco lnteramericano dç Desenvolvimento -

sm.n, no valor -de êento e oifenta -e quatro bilhões, trezentos e 
quatro milhões, seiscentos e trinta e cinco mil cruzeiros reais, equi
valentes a cento e trinta e dois milhões e trezentos mil dólares 
americanos, em 28_ de fevereiro de 1994, cujos recursOs serão des
tinados ao Programa para o Desenvolvimento Racional, Recupera
ção e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guafba 
-PRÓ-GUAÍBA. 

Abertura <;le prazo para recebimento de emendas aos Proje
tas de Lei da Câmaran's ISO e 185, de 1993. 

Abertura de prazo para interposição de recurso aos Projetas 
de Lei da Câmaran's !58 e 191, de 1993. · 

1.2A -Discursos do Expediente 

SENADOR ESPERJDIÃO AMIN- Conhecimento da solici
tação do S'IF de processar S.Exa. em virtude da queixa-crime 
apresentada pelo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Apelo aos mem
bros da Comissão _de Constituição, Justiça e Cidadania no sentido 
de aprovarem o prosseguimento deste processo, visando esclarecer 
aspectos da vida fmanceira do candidato do PT à Presidência da 
República. · 

SENADOR PEDRO SIMON, como Uder - Solidariedade 
ao Senador Esperidião Amin. Preocupação Com a ética Das campa
nhas para a sucessão presidencial. 

SENADOR ESPERJDIÃÓ AMIN- EsclareciÍnentos ao Sr. 
Eduardo Suplicy sobre a queixa-crime apresentada pelo Presidente 
do PT, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, refutando menção na peça ju
dicial, de acusação de envolvimento de Lula com O assassinato do 
sindicalista Osvaldo Cruz. 

SENADOR DWALDO SURUAGY, como Uder- Regozijo 
pela escolha do Senador Guilhenne Palmeira para compor a chapa 
do Sr. Fernando Henrique Cardoso como Vice-Presidente. 

SENADOR NEY MARANHÃO, como Llder- Comen!Mios 
sobre o editorial do Jornal do BrasU, edição de 10-05-94, intitula
do Negócio da China, tratando dos planos_ de viagem do Presidente 
Itamar Franco à República Popular da Cbina. Apoio à integração 
comercial entre o Brasil e a China. 
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EXPEDIEN'IE 

Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL Vll.ELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIELDA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ.IÚNIÓR_
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COU!lNHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

SENADOR EDUARDO~ SUPUCY, como Uder - Justifi
cando engano no tocante à queixa-crime apresentada pelo Sr. Luiz 
Inácio Lula da Silva contra o Senador Esperidião Amin. Refutan
do responsabilidade do PT e de Lula no assassinato do sindicalista 
Osvaldo Cruz. 

1.2.5- Apreciação de matérias 

Requerimentos n•s 294 a 303, de 1994, dos Senadores Na
bor J6nior, José Samey, Onofre Quinan, Moisés Abrão, Jonas Pi
nheiro, Francisco Rollemberg, Cid Sabóia de Carvalho, Almir 
Gabriel e Carlos De'Carli, lidos em sessão anterior, solicitando li
cença para se ausentarem da Casa nos periodos mencionados. 
Aprovados. 

1.2.6 -Leitura de projetos 
Projeto de Resolução n• 47, de 1994, de autoria do Senador 

Pedro Simon, que institui o Centro -da Memória Política do Con
gresso Nacional. 

Projeto de Lei do Senado n• 29, de 1994, de autoria do Se
nador Gilberto Miranda, que dispõe sobre a divulgação da aplica· 
ção do produto da arrecadação das loterias federais. 

1.2.7 -Requerimentos 
N° 304194, de autoria do SenadorRachid Saldanha Derz~ 

solicitando a transcrição, nos Anais da Casa, do artigo intitulado 
"Eu conheço essa gente", de autoria do Presidente da Cpnfédera
ção Nacional da Agricultura (CNA), Antônio de Salvo, publicado 
no jornal O Globo, de 8 de maio de 1994. 

N° 305/94, de autoria do Senador Marco Madel, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo intitulado 'W.o-92: 
melhor do que se pensa11

, de autoria do Embaixador Carlos M. 
Garcia, publicado em O Globo, de I • de maio em curso. 

N° 306/94, de autoria do Senador Júlio ~ampos, solicitando 
informações que menciona ao Ministério da Aeronáutica. 

N° 307/94, de autoria do Senador Gilberto Miranda. solici
tando as informações que menciona-ao Ministro da Integração Re
gional. 

N° 308/94, de autoria do Senador Divaldo Suruagy, solici
tando que sejam considerados, como licença autorizada. os dias 
o&, 11, 15, 18, 20, 22, 25 e 29 de abril/94. Aprovado. 

N° 309/94, de autoria do Senador Wilson Martins, solicitan
do que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 04, 
o&, 11, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 2& e 29 do mês de abril e 02, 03, 04, 
05, 06 e 09 do corrente mês. Aprovado. 

N° 310/94, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
solicitando que seja ·considerado, como licença autorizada, o dia 
09 de maio de 1994. Aprovado. 
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ASSINATURAS 
Semestral -------- 23,53 URV 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n• 42, de 1993 (n• 247/93 na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Alvorada do Sertão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São João do 
Piaui, Estado do Piaui. Votação adiada em virtude da falta de 
quorum, após parecer de plenário. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de 1993 (n• 249/93 na 
Cãmara dos Deputados), que apmva o ato que renova a pemrissão ou
torgada à Televisão Vetdes Mares Ltda. para explorar serviço dera
diodifusão sonora em freqüêncla modulada na Cidade do Recife, 
Estado de Pernambuco. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio Independente Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqUência modulada na cidade~ de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul. Votação adiada em virtude da falta de quo
rum, após parecer de plenário. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n° 253/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova: o atO qUe rériOvã·a cOncessão 
outorgada à Rádio Capinzal Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de 
Santa Catarina. Votação adiada, em virtude da falta de quorum, 
após parecer de plenário. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1993 (n° 24&/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Fraternidade Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqUência modulada na Cidade de Araras, 
Estado de São Paulo. Votação adiada, em virtude da falta de quo
-rum, após parecer de plenário. 

_ _ Projeto de Decreto Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
~da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para explorar serviço de radiodi, 
fusão sonora em freqUência modulada na Cidade do Rio de Janei
ro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada, em virtude da falta 
de quorum, após parecer de plenário. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 49, de 1993~ (n° 273, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova-a pennissão 
da Rádio Litoral Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqUência modulada na Cidade de Osório, Estado do _Rio 
Grande do Sul. Votação adiada em virtude da falta de quorum, 
após parecer de plenário. · 

Projeto de Decreto Legislativo n° 52, de 1993 (n• 246/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a _concessãp 
outorgada à Rádio Grande Lago Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda mêdia na Çidade de Santa Helena, Es
tado do Paraná. Votação adiada por falta de quorum. · 
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Projeto de Decreto Legislativo n°·55, de 1993 (n• 2fil/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outoxgada à Paquetá Empreendimentos Ltda. para explorar serviço 
de mdiodifusão sonora em onda média na Cidade de Floriano, Es
tado do Piaul. Votaçio adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1994 (ri0 279/93, na 
camara dos Deputados), que aprova o ato que outmga permissão à 
Fundação Pe. Urbano Thiesen para executar serviço de mdiodifu
são sonora em freqüência modulada, com fms exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul. Votaçio adiada em virtude da falta de quorum, após pa
recer de plenário. 

.Projeto de Decreto Legislativo n' 12, de 1994(n• 319!93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Sorocaba, 
Estado de São Paulo. Votaçio adiada, em virtude da falta de quo
rum, após parecer de plenário. 

Projeto de Lei da Câmara n' 17, de 1994 (n' 4.393/94, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a renegociação das dividas re
manescentes das entidades extintas por força da Lei n' 8.029, de 
12 de abril de 1990, e dá outras providências. Retirado da puuta, 
nos termos do artigo 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 7, de 1994 (n' 308193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga 
deferida à Rádio Cultural de Timbó Uda., para explorar serviço de 
mdiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó. Estado 
de Santa Catarina. Discussão encerrada, após parecer de plenário 
favorável, ficando a votação adiada por falta de quorum •. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 9, de 1994 (n° 301/93,na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outoxgada ii Rádio e TV Tapajós Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, 
Estado do Pará. Discussiio encerrada, após parecer de plenário fa
vorável, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 1 I, de 1994(n°265/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a pennisslo 
outorgada À S.A. Verdes Mares para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Es
tado do Ceará. Discussão encerrada, após parecer de plenário 
favorável, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 18, de 1994 (n' 252193, na 
camara dos Deputados), que aprova o ato· que renova a concessão 
outorgada ii Rádio Araguaia Uda. para explorar serviço de mdio
difusão sonora em onda média na Cidade de Araguaina, Estado do 
Tocantins. Discussiio encerrada, após parecer de plenário favorá
vel, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 19, de 1994 (n' 254/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outoxgada à TV Tocantins Uda. para explorar serviço de mdiodi
fusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado 
de Goiás. Discussão encerrada, após parecer de plenário favorá' 
vel, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da camara n' 34, de 1994 (n' 2.535192, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o exercício da profissão de De
senhista. Discussão encerrada, após parecer de plenário favorá
vel, ficando a votação adiada, nos termos do artigo 375, Vlll, do 
Regimento Interno. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da camara n' 62, 
de 1990 (n' 3.5!6/89,na Casa de origem), que define crime orga
nizado e dispõe sobre meios especiais de investigação e prova nos 
inquáritos e processos que sobre ele versem. Votaçio adiada nos 
termos do artigo 375, Vlll, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Ciimara n' 66, de 1993 (n' 3.277192, na 
Casa üe origem), que dispõe sobre õ~ preço de comercialização da 
gasolina de aviação. Apreciaçio sobrestada em virtude da vota
ção do Requerimento n' 311194, ficar adiada nos termos do artigo 
375, Vlll, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n' 170, de 1993 (n' 3.733/93, na 
Casa de origem), que altera a composição do Tribunal Regional 
Federal da 2' Região e dá outras providências. Votaçio adiada, 
nos termos do artigo 375, Vlll, do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 33, de 1993 (n' 213/92, na 
Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho Mone
tário Nacional que autorizou a emissão adicional de papel~moeda, 
no exercicio de 1992, no valor de vinte e um trilhões e cem bilhões 
de cruzeiros. Votaçio adiada, nos termos do artigo 375, vm, do 
Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 35, de 1993 (n'241193, na 
Camara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho Mone
tário Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, 
no _exerc:)Cio de 1992, no-val9r de cinco _trilhões, duzentos e trinta 
bilhões de cruzeiros, para atender às exigências das atividades de 
produção e circulação de riqueza naciorial no primeiro semestre. 
Votaçio adiada, nos termos do artigo 375, Vlll, do Regimento 
Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 38, de 1993 (n' 270193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova os textos das~Resoluções n's 
267 (E-V), 268 (XII) da Conferência Geral do Organismo para a 
Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe 
(OPANAL), que alteram respectivamente, a denontinação legal do 
Tratado para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina 
e o parágrafo 2' de seu artigo 25, bem como o texto emendado do 
referido Tratado. Votaçio adiada, nos termos do artigo 375, Vlll, 
do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n' 139, de 1993, que considera 
crime o porte de arma de fogo nas condições que especifica, e dá 
outras providências. Votaçio adiada, nos termos do artigo 375, 
vm, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n' 169, de 1993 (n' 3.732193, na 
Casa de origem), que altera a composição do Tribunal Regional 
Federal da 4' Região e dá outras providências. Retirado da panta 
nos termos do artigo 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 13, de 1994 (n' 217/92, na 
Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Tratado Geral de 
Cooperação e Amizade e do Acordo Econômico integrante do Tra
tado Geral de Cooperação e Amizade entre a República Federativa 
do Brasil e o Reino da Espanha, assinados em Madri, 23 de julbo 
de 1992. Discussão encerrada, após parecer de plenário favorá
vel, ficando a votação adiada nos termos do artigo 375, Vlll, do 
Regimento Interno. 

1.3.1-Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR LOURNAL BAPTISTA --Falta de segurança 
nas Rodovias Federais. Negociações para resolver pendência de 
isonomia entre as policias federais e os policiais civis do Distrito 
Federal. 

SENADOR REGINALDO iiUAJÜ'E- IDauguração da pri
meira fase do projeto de saneamento básico e de ampliação do sis
tema de água em Juazeiro do Norte (CE). 

SENADOR ODACIR SOARES .,- Considerações sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n' 34, de 1994 (n' 2.535192, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o exercicio da profissão de Desenhista, 
aprovado na Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado 
Federal, precisamente na Comissão de Assuntos Sociais. Recebi-
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mento do trabalho intitulado "Subs!dios para a Revisão Constitu
cional", de autoria da Federação do Comércio do Estado de Ron
dônia-FECOMÉRCIO/RO. 

SENADOR HENRIQUE AlMEIDA- Apelo para a amplia
ção dos investimentos educacionais e apoio à execução do Plano 
Decenal de Educação. 

SENADORJUTAHY MAGALHÃES- TranScurso do dia 13 
de maio, dedicado às comemorações da abolição da escravatura no 
Brasil. Considerações sobre os aspectos da herança da escravidão 
na fonnaçi!.o da sociedade brasileira. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Considerações sobre a 
publicação do IBGE intitulada Mapa do Mercado de Trabalho no 
Brasil, elaborado a pedido do sociólogo Herbert de Souza (Beti
nho) para suporte A segunda fase da campanha contra a fome e a 
miséria, voltando--se agora para o combate ao desemprego. 

SENADOR FLAVIANO MEW -Preocupação com a distri
buiçl!o dos recursos destinados ao Programa Emergencial para a 
Recuperação das Rodovias. Prioridade no asfaltamento das BRs 
364 e 317, no Estado do Acre. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Falecimento do escri
tor Moreira Campos, em Fortaleza- CE. 

SENADOR VAIMIR CAMPEW- Transcurso dos 25 anos 
da ECT- Empresa Brasileira de Coneios e Telégrafos. 

SENADOR WUREMBERG NUNES ROCHA -A questl!o 
da segurança nas Rodovias Federais e da defmiçi!o das competên
cias do DNER, do Departamento da Pollcia Rodoviária Federal e 
do DENATRAN. Considerações sobre o Projeto de Lei n• 
3.710/93 (na Câmara dos Deputados), que institui o Código de 
Tri!.nsito Brasileiro (Plano Itamar). 

1.3.2- Comunicação da Presiclêucla 
Convocação de sessl!o extraordinária a realizar-se hoje, às 

14 horas e 30 ruinutos, com Ordem do Dia que designa. 

silo. 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2 -ATA DA 1' REUNiÃO, EM 11 DE MAlO DE 1994 

2.1-ABERTURA 

z:t.1- Comunicações da Presidência 
- Inexistência de quorum tulnimo para a abertura da ses-

- Convocaçl!o de sessão a realizar-se, hojÓ, As IS horas e 30 
minutos, com Ordem do Dia que designa. 

2.2 -ENCERRAMENTO 

3 -ATA DA 42" SESSÃO, EM 11 DE MAlO DE 1994 

3.1- ABERTURA 

3.2-EXPEDIENTE 

3.2.1- Parecer 
Referente à seguinte matéria: 
Projeto de Resoluçl!o do Senado n• 64, de 1994, qoe dá 

nova redaçiio ao Anexo I da Resolução n• 130, de 1980, qoe dis
põe sobre critérios para Admissl!o de Assessores Técnicos. 

3.2.2 -Discursos do Expediente 

SENADOR CARLOS PATROCINIO- Poss!vel greve dos 
prefeitos de Tocantins, em protesto pelo recebimento dos repasses 
do FPM em cruzeiros reais, enquanto são obrigados a pagar os sa
lários dos funcionários em URV. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Solidariedade ao 
Prof. Thomás Bacelar. preterido na lista tríplice encaminhada pelo 
Tribunal de Justiça da Bahia ao Governador do Estado, para pree
cbimento de cargo de Desembargador, embora tenha aquele nome 
sido aprovado por ampla maioria em eleiçl!o entre seus colegas ad
vogados. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO, como L!der
Situaçl!o dos partidos pol!ticos e o disvirtuamento do atual proces
so eleitoral. 

SENADORA JÚNIA MAR/SE - Homenagem de pesar pelo 
falecimento do radialista mineiro Januário Carneiro. 

SENADOR JÚUO CAMPOS- Escalada dos preços das ta
rifas dos vôos domésticos, mais caras que os vôos de longa distân
cia para o exterior. 

SR. PRESIDENTE - Inclusl!o na pauta do Projeto de De
creto Legislativo n• 38193. 

3.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de 1993 (n° 270, de 
1993, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos das Reso
luções 267 (E-V), 268 (XII) da Conferência Geral do Organismo 
para a ProsCriçl!o das Armas Nucleares na Autérica Latina e no 
Curlbe (OPANAL), que alteram, respectivamente, a denominaçl!o 
legal do Tratado para a Proscrição das Armas Nucleares na Autéri
ca Latina e o parágrafo 2• de seu artigo 25, bem como o testo 
emendado do referido Tratado. Aprovado, sendo rejeitada a 
emenda apresentada. À Comissão Diretora para a redaçiio final. 

Redaçiio final do Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de 
1993 (n° 270, de 1993, na Càmara dos Deputados). Aprovada. À 
promulgaçl!o. 

Projeto de Lei da Câmara n• 169, de 1993 (n• 3.732, de 
1993, na Casa de origem), que altera a composição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4' Região e dá outras providências. 
Aprovado com emendas, após pareceres de plenário favoráveis. À 
Comissão Diretora para a redaçl!o final das emendas. 

Redaçl!o final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 169, de 1993 (n• 3.732, de 1993, na Casa de origem). 
Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

Parecer da Cotuissão de Relações Exteriores e Defesa Na· 
cional sobre a Mensagem n• 49, de 1994 (n• 59/94, na origem), de 
27 de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete A deliberação do Senado o nome do Senhor 
Osmar Vladimir Chohfi, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador junto A Repú
blica do Equador. Apreciação em sessão secreta. 

Parecer da Cotulssl!o de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n• 50, de 1994 (n• 60194, na origem). de 
27 de janeiro do corrente ano, pela qoal o Senhor Presidente da 
República snbmete à deliberaçl!o do Senado o nome do Senhor 
Sergio Tntikian, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública Islâmica do !ri!. Apreciação em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n• 100, de 1994 (n° 133/94, na origem), 
de 21 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberaçl!o do Senado o nome do Senhor 
Alberto Vasconcelos da Costa e Silva, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata, para exercer a funçl!o de embaixador do 
Brasil junto A República do Paragnal. Apreciação em sessão oe
creia. 
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Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n• 103, de 1994 (n°136/94, na ori
gem), de 21 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Se~:Jtor 
Presidente da República submete ii. deliberação do Senado o 
nome do Senhor Adolpho Correa de Sá e Benevides, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à Romênia. Apreciação 
em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n• I 05, de 1994 (n• 140/94, na ori
gem.), de 23 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o 
nome do Senhor Synesio Sampaio Goes Filho, Ministro de Pri
meira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República da Colômbia. 
Apreciação em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n° 127, de 1994 (n• 205!94, na origem), de 10 de 
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Sér
gio Martins Thompson-Flores, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita. Apreciação em ses
são secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n• 128, de 1994 (n• 206/94, na origem), de 10 de 
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Car
los Eduardo de Affonseca Alves de Souza, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à Confederação Suíça. 
Apreciação em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n° 146, de 1994 (n° 242/94, na ori
gem), de 25 de março do correte ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado o nome 
do Senhor Brian Michael Fraser Neele, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Libanesa. Apreciação em 
sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n° 442, de 1993 (n° 929/93, na 
origem), de 2 de dezembro de 1993, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Senado o 
nome do Senhor Luciano Ozório Rosa, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino do Lesoto. Apreciado 
em sessão secreta. 

Parecer da Co~ssão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n• lO, de 1994 (n• 1.106/93, na 
origem), de 30 de dezembro de 1993, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o 
nome do Senhor Bernardo de Azevedo Brito, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a 
junção de Embaixador do Bras!l junto à República da Estô
nia. Apreciado em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n° 145, de 1994 (n° 241194, na origem), 

de 25 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
Mauro Mendes de Azevedo, Ministro de Primeira Classe da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Argelina Democrática e Popular. Apreciado em 
sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n• 154, de 1994 (n• 27!/94,na ori
gem}, de 5 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado o nome 
do Senhor José Olympio Rache de Almeida, Ministro de Pri
meira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Repúbl!ca da Irlanda. Apre
ciado em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n• 181; de 1994 (n• 336/94, na ori
gem), de 29 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado o nome 
do Senhor Carlos Luzilde Hlldebrandt, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Bulgária. Apreciado 
em sessão secreta. 

3.3.1- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária do Senado, a reali· 
zar-se hoje, às 17 horas e 20 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

3.4 -ENCERRAMENTO 

4 -ATADA43'SESSÃO,EM 11 DE MAIO DE 1994 

4.1-ABERTURA 

4.2 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n• 64, de 1993, que dá nova redaçi!o 
ao Anex<rl da Resolução n• 130, de 1980, que dispõe sobre crité
rios para admissão de Assessores Técnicos. Aprovada. À Comis
são Diretora para redaç!!o fmal. 

RedaXão fmai do Projeto de Resolução n• 64, de 1993. 
Aprovada. A promulgação. · 

4.2.1 -Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR NELSON WEDEKIN - Necessidade de nova 
estruturação e planejamento para atender as necessidades prioritá
rias das pessoas idosas. 

4.3 -ENCERRAMENTO 
5 -ATOSDOPRESIDENTE 
N"s 202 a 208, de 1994 
6 -ATODODIRETOR;GERAL 
N" 55, DE 1994 
7- INSTITUTO DE PREVIDJl:NCIA DOS CONGRES-

SISTAS . 

TES 

Portaria n•2s, de !994 
Portaria n° 28, de 1994 
Ata da 11° Reunião Ordinária 

8 -ATADECOMISSÃO 

9 -LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 

10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-
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Ata da 418 Sessão, em 11 de maio de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presid2ncia dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues e Lucúiio Portella. 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

César Dias - Chagas Rodrigues - Divaldo Suruagy - Epitá
cio Cafeteira - Esperidião Amin - Gilbeto Miranda - Henrique 
Almeida -Irapuan Costa Júnior- João França- Jonas Pinheiro -
José Eduardo- José Paulo Biso!- José Richa- Lonrival Baptista 
- Marluce Pinto- Mauro Benevides- Nahor Júnior- Odacir Soa
res -Pedro Simon- Regina! do Duarte. 

Sessão Cli'dinM!a do Senado às 9:00 horas 11-5-94. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo 
n11mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr.J• Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENI'E 

AVISO 

DO MINISTRO CHEFE DA CASA CML 

DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N° 921/24, de 5 do corrente, encaminhando informações 
parciais do Ministério da Educação e do Desporto sobre os quesi
tos constantes do Requerimento D0 635, de 1993, de autoria do Se
nador Gilberto Miranda. 

As informações foram encaminhadas em cópias ao reque
rente. 

O Requerimento aguardará na Secretaria-Geral da Mesa a 
complementação das informações. 

PARECERES 

PARECER N" 116, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 191, de 1993, que "assegnra aos 
trabalhadores mensalistas, nos meses de trinta e um 
dias, a percepção do dia excedente 11

• • 

Relator: Senador Cid Sabóla de Carvalho 

I -Relatório 

Sob exame o Projeto de Lei da. Câmara n• 191, de 1993, que 
11assegura aos trabalhadores mensalistas, nos meses de trinta e um 
dias, a pereepçl!o do dia excedente". 

O pagamento das diárias a que alude o Projeto de Lei será 
efetuado de uma só vez juntamente com a gratifi~ç_ão çle natal. 

Do valor a ser pago ao trabalhador, será deduzida uma ou 
duas diárias referentes ao mês de fevereiro, quando se tratar de 
anos bissextos . . 

O autor da proposição na Câmara dos Deputados, Deputado 
Geraldo Alckmin Filho- PSDB/SP, justificou sua iniciativa legis
lativa nos seguintes termos: 

"A Legislação trabalhista em vigor não previu o 
pagamento de mais uma diária nos meses de trinta e um 

Qias. Prevalece, assim, o critério adotado na lei civil, que 
-considera mês o periodo de trinta dias. 

De fato esse critério, em matéria trabalhista, não é 
justo, eis que o empregado, durante os anos bissextos, 
trabalha seis dias de graça para o empregador, e, nos 
anos normais, cinco dias (fevereiro, ora vinte e oito, ora 
vinte e noVedias). 11 

No prazo legal, ao Projeto de Lei da Câmara não foram ofe
recidas emendas. 

É o relatório. 

D- Voto do Relator 

À Comissão de Assuntos Sociais compete, na forma previs
ta no art. I 00, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
opinar sobre proposições que digam respeito as relações do traba
lho, no qual se enquadra perfeitamente a presente proposição. 

O Projeto de Lei em exame institui a remuneração diária do 
trabalho, mesmo que por via transversas, para os trabalhadores que 
percebem sua remuneração por mês (mensalistas). 

Esta alteração dos critérios de remuneração não nos parece, 
salvo melhor juízo, recomendável. O mês civil tem repercussões 
em todos os ramos do_ direito, integra.ndo~se a eles perfeitamente. 

Aparentemente simples, a nova obrigação trabalhista que se 
intenta implantar geraria uma celeuma de dúvidas intermináveis, 
dentre as quais destacamos algumas: 

- a gratificação natalina ( 13° salário), paga 1W m2s de de~ 
zembro (31 dias), seria calculada de que forma? Com 31 dias, 
pela média dos doze meses, ou na sistemática atual de 30 dias? 

- as férias gouulas TWS meses -de 31 dias seriam pagas de 
que forma? E o adicional de 113? E quando as férias forem goza~ 
das-iiO m2s de fevereiro? ' 

-os beneficias da Previdência Social sen"am atingidos? E 
os servidores públicos? 

-o FGTS incidir_ia ou não sobre as diárias que se pretende 
acrescentar ao salário? 

- o salário m!nimo será adaptado a esta nova sistemática, 
sendo um para o mês de 30 dias, outro para o m2s de 31 dias e 
outro especial, para o m2s de fevereiro? 

- as diárias seTiam pagas a titulo de salário ou a que tftu~ 
lo? E a incit:Mncia da contribuição para o INSS? Como ficaria? 

Outro fato que chama a atenção é a época do pagamento, 
pois pelo Projeto, o mesmo deverá ocorrer j\llltamente com a grati~ 
ficação natalina, no mês de dezembro de cada ano. Não nos parece 
propício o periodo proposto para o pagamento, já que no mês de 
dezembro a folha de salários c!Qbra para a empresa, devido ao pa
gamento do 13° salário. 

O incremento nas despesas com salários pode chegar até 
30%, considerando-se os encargos sociais. 

O projeto que examinamos enseja uma análise no plano do 
direito coletivo do trabalho e nl!o apenas no plano restrito do con
trato individual do traba!hQ. A grande preocupação social dos illti
mos anos é a questão do emprego. 

O mercado formal de mão-de-obra nl!o alcança 50% da po
pulação economicamente ativa e tende, apesar da retomada do de
senvolvimento, a se retrair ainda mais em nosso País. 
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O custo de um empregado pode alcançar m!rls de I 30% do 
valor de seu salário, o que leva as empresas a investirem cada vez 
mais na automação de seus serviços, retraindo a absorção de mão-
de-obra- ~ 

Ainda agora o Colendo Tribunal Superior do Trabalho bai
xou o Enunciado n° 331, ampliando a intermediação de mão-de
obra para além dos serviços de conservação, limpeza e vigilância, 
restringindo a responsabilidade do tomador dos serviços. 

Esta tendência inib!dom da contratação de mão-de-obra ne
cessita ser invertida. Não adianta aumentar os beneflcios se eles 
implicarão a diminuição do emprego e do salário e o aumento de 
preços. 

Temos a maior considemção para com o autor da proposta, 
que demonstrou ser homem da maior sensibilidade s_ocial. Nossa 
tendência seria, a principio, pela aprovação da matéria, mas consi
derando todas as suas implicações optamos pela sua rejeição, en
tendendo que com isso não estamos prejudicando o trabalhador, 
que para ter acesso a todos os demais direitos trabalhistas necessita 
de um emprego, e isto, acima de tudo, é o que queremos 'preservar 
e estimular neste momento. 

Assim, votamos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara 
n' 191, de 1993, pelas razões supmexpendidas. 

Sala da Comissão, 3 de m!rlo de 1994. - Jutahy Maga
lhães, Presidente - Cid Sabó!a de Carvalbo, Relator - Lourlval 
Baptista- Nelson Carneiro- João Rocba- Ronaldo Aragão
Reglaal Duarte - Moisés Abrão - Dirceu Carneiro - César 
Dias- Coutlnbo Jorge- Marluce Pinto- Carlos Patrocinlo
Múclo Lacerda- Melra Filho. 

PARECER N" 117, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Soci!rls, sobre o Proje
to de Lei da Câmara n' !58, de 1993 (Projeto de Lei n' 
2.322, de 1991, na Çâmara dos Deputados) que, "dispõe 
sobre a criação da Area de Proteção Ambiental - AP A, 
no Distrito de Sousas, Munic!pio de Campinas, Estado 
de São Paulo. 

Relator: Senador Coutinbo Jorge 
O Projeto de Lei da Câmara n' 158193, submetido ao exame 

da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, visa criar 
uma ~ de Proteçllo Ambiental - AP A, no Distrito de Sousas, 
Munic!pto de Campinas- SP. Em seu art. 3' o referido projeto es
tabelece que seu objetivo é o de preservar remanescentes da mata 
atlântica. Defme ainda que a elabomção do plano de manejo ~da 
AP A será feito pelo ffiAMA - Instituto Brasileiro do Meio Am
biente e dos Recursos Naturais Renováveis, em articulaÇão com a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Prefeitura de Campinas e 
entidades locais. 

A justificativa que a<:ompanha o projeto esclarece que a 
mata atlântica ê uma das formações vegetais que detêm a m!rlor di
versidade biológica em todo o mundo. Todavia, a despeito de sua 
importância, ela vem sofrendo um processo acelerado de degrada
ção, por estar situada na região próxima à costa brasileira. onde se 
concentram as maiores áreas urbanas do Pafs. 

Informa-se também, na justificação, que "o Estado de São 
Paulo é um dos oito Estados brasileiros que compõem o Consórcio 
Mata Atlântica, criado em novembro de 1988 com o objetivo de 
garantir a preservação dos remanescentes desse ecossistema e pro
mover o desenvolvimento sustentado na região de sua ocotren-
cia, ... " 

Embora a iniciativa de criação da AP A atenda a um objeti
vo meritório, sua viabilização enfrenta dificuldades virtualmente 
intransponíveis. 

~O primeiro problema é de natureza legal. A nlvel federal, o 
estabelecimento de AP A é de competência do Poder Executivo. 
Tal procedimento é definido pelos arts. 28 e 29 do Decreto n• 
99.274, de 6-6-90, que regulamentou as Leis n" 6.902, de 27-4-
81, e 6.938, de 31-8-81: 

"Art. 28. No âmbito federal, compete ao Secretá
rio do Meio Ambiente, com base em parecer do lbama, 
propor ao Presidente da República a criação de Áreas de 
Proteção Ambiental. 

Art. 29. O decreÍo que declarar a Área de Prote
ção Ambiental mencionará a sua denominação, limites 
geográficos, principais objetivose as proibições e restri
ções de uso dos recursos ambientais nela contidos." 

Cumpre enfatizar que a restrição supmcitada diz respeito 
apenas às AP A feder!rls. l:!ão há qualquer restrição a que Esta
dos e Municípios criem Areas de Proteção Ambiental a esses 
níveis da Federação. Na verdade a Constituição Federal em seu 
art. -23, consagrou o princípio da competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muu!clpios para 
"proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer 
de suas formas", bem como "preservar as florestas, a fauna e a 
flora". O mesmo princípio é reafirmado na legislaçio infra~ 
constitucional, conforme explicitado em informação técnica 
elaborada no âmbito do lbama: 

"Adem!rls por força da Lei n' 6.938/81 que trata da Polltica 
Nacional do Meio Ambiente consagrou-se a descentralização das 
ações executivas ao nlvel ambiental, respaldando os Estados e Mu
niclpios a atuarem no resguardo de ecossistemas de relevância 
como a mata atlântica e outras. 

A categoria de manejo de Unidade de Conservação Área de 
Proteção Ambiental (APA) tem sido adotada pelo Governo doEs
tado de Sl!o Paulo para a proteção de áreas relevantes para conser
vação ambiental, existindo hoje 22 AP A estadu!rls e tantas outras a 
nlvel muu!cipal. A Secretaria do Meio Ambiente daquele Estado 
tem capacltação ttcnica e experiencia administ;rativa na criação e 
gerencmmento de AP A. ~ 

A Lei n• 6.902/8 I, de criação de AP As, viabiliza a criação 
destas nos n1veis federal, estadual e municipal.11 

A par do aspecto legal há limitações de ordem técnica e ad
ministrativa à criação da AP A, conforme proposto pelo presente 
Projeto de Lei. O estabelecimento de uma AP A se reveste de ex
trema complexidade, i' que .nela as atividades humanas não sl!o 
impedidas -apenas disciplinadas. 

A própria sugestão de se criar a AP A tem que ser precedida 
por estudos técnicos que indiquem a conveniência da medida. A 
etapa seguinte, de cará.ter obrigatório, é a realização do zoneamen
to ecológico e econômico da área proposta- esse zoneamento am· 
biental é determinado pela Resolução Conama n' 10, de 14-12-88. 

O universo de infonnações a serem trabalbadas é muito am
plo - a partir de mapas, fotos aéreas, fotos de satélites, dados esta
tísticos e bibliográficos etc procede-se levantamentos de campo 
para a identificação das principais formações vegetais, vida silves
tre, capacidade de uso da terra, utilização atual do solo, recursos 
bldricos, atividades económicas predominantes, fontes de degmda
Ção ambiental etc. 

Nessa etaPa é crucial, ainda, ouvir as diversas entidades da 
sociedade civil, a nível regional, que tenham interesses vinculados 
à questão ambiental - produtores rurais, empresários industriais, 
grupos ecológicos - i' que o apoio dos mesmos é fundamental 
para o êxito da AP A. 

O objetivo do zoneamento é defmido no art. 3', parágmfo 
único, da resolução mencionada acima: 
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110 zoneamento acima referido estabelecerá. nor~ 
mas de uso, de acordo com as condições locais bióticas, 
geológicas, urbanísticas, agropastoris, extrativistas, cul
turais e outras. n 

Os estudos devem definir, também, toda a infra-estrutum 
necessária ao controle e fiscalização de ati v idades na área da AP A 
-pessoal, veículos, construções, equipamentos etc. 

Nessa fase são defmidas as fonnas de apoio estadual e local 
disponiveis, visto que o trabalho deve ser, necessariamente, inte
grado. 

À luz do exposto é possivel vislumbrar o elevado custo de 
implantação e manutenção de uma AP A. O lbama estima que, ape
nas o saneamento ecológico e econômico de uma área proposta 
como o AP A tem um custo de aproximadamente US$200.000,00 
(duzentos mil dólares americanos). 

O lbarna enfrenta sérias limitações de recursos fmanceiros e 
humanos para gerir as 19 AP A já existentes. Com isso, muitas des
sas unidades não têm sido administradas de modo adequado, dan
do margem a criticas à atuação do órgílo Federal do Meio 
Ambiente e, orasionalmente, até mesmo a interpelações judiciais. 
A posiçílo do órgílo tem sido, pois, francamente contrária à criaçílo 
de novas áreas de proteçílo ambiental a nivel federal, pela absoluta 
car!ncia de recursos materiais. É posSível prever, portanto, que 
projetos de lei referentes à criação de AP A federais seriam vetados 
pelo Poder Executivo. 

Todavia, o lbama tem reiterado.sua disposição em conceder 
todo apoio técnico e institucional a iniciativas _q_ue visem estabele
cer Áreas de Proteção Ambiental aos niveis estadual e municipal. 
Ademais é forçoso reconhecer que o Estado de São Paulo e o Mu
nic!pio de Campinas têm amplas possibilidades de criar a área de 
proteção ambiental proposta no projeto 'de lei ora em exame, 

Com base nessas consideraÇrle's, e embÓra reconhecendo o 
louvável objetívo que orientou a proposta de criaçílo da AP A, de 
Sousas, somos pela rejeição do projeto. . 

Sala das Comissões, 3 de maio de 1994. - Jutahy Magalhã
es, Presidente- Coutinho Jorge, Relator- César Dias- Nelson 
Carneiro - Lourival Baptista - Dirceu Carneiro - Joílo. Rocha -
Ronaldo Aragílo - Regirialdo Duarte - Lucidio Portella - Meira 
Filho- Almir Gabriel- Cid Sabóia cie Carvalho -' Moisés Abrílo -
Marluce Pinto- Carlos P8trocinio. ' 

PARECER N°118, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto de Lei da ca
mara n' 180, de 1993 (n' 1.898, de 1991, na origem), que ''Dá 
nova redação ao art. 5' da Lei n• 6.179, de lÍ de dezembro de 
1974, que institui amparo previdenciário para maiores de setenta 
anos de idade e para inválidos, e dá outras providências". 

Relator: Senador Lourlval B_aptista · 
I-Relatório . 

Chega à apreciação desta Comissílo o Projeto de Lei da Ci
mara n' 180, de 1993, do Deputado Hélio RosaS, que altera·dispo
sitivo da Lei n' 6:179, de 11 de dezembro de 1974, no sentido de 
excluir a exigência de que a autoridade, ao emitir a certidão com
probat6ria, conheça o beneficiado há mais de cinco anos, quando 
este pleitear o recebimento de amparo previdenciário. Em sua jus
tificação O ilustre p-roponen:tes--ãimiiã que "dificilmente autorida
des judiciárias e administrativas teriam oportUnidade de travar 
conhecimento com pessoas carentes ao longo de um petiodo de 
cinco anos11• -

Na Casa de origem o ProjetO foi aprovado pela Comissão 
de Seguridade Social e Família, no mérito, e na Comissílo de 

Constituição e Justiça e de Redaçílo recebeu parecer pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o relatório. 
ll-Voto do Relator 

A proposição em exame certamente merece, em razão de 
usa importância, ser aprovada por esta Comissão. São notórias as 
dificuldades que enfrentam os idosos, maiores de setenta anos, ao 
pleitearem beneflcios previdenciários e indmeros os entraves buro
cráticos criados no caminho longo em busca do atendimento desta 
justa reivindicaçílo. 

Recentemente foi sancionada a Lei n° 8. 742, de 7 de dezem
bro de 1993, que ''Dispõe sobre a orga.nização da Assistência So-
cial e dá outras providências". Esta norma legal disciplina o 
beneficio de prestação continuada, substituindo o ''amparo previ
denciário" e destinando renda mfnima aos portadores de deficiên
cias -e -idosos com setenta an-os ou mais, não possuidores de meios 
para prover a própria manutenção e nem de tê-la provido por sua 
famllia. Continuam, no entanto, pendentes de regulamentaçílo as 
formas de comprovação do direito ao beneficio, nos termos do pa
rágrafo 1inico do art. 35 da citada Lei. Subsidiariamente, em con
seqüência, continuam sendo aplicadas as normas da lei anteiror 
nílo revogadas pela Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1993, como 
ocorre com o artigo a ser modificado nos termos da presente pro-
posta. 

Em face do exposto, opino pela aprovaçílo da proposição, 
acrescentando no art. 1' o seguinte parágrafo 1inico: 

EMENDA N' 1-CAS 

Parágrafo 1inico. O falso declarante será enquadrado na lei 
penal brasileira, em face da qual responderá em Juizo pelo delito 
cometido. 

· Sala das Comissões, 3 de maio de 1994. - Jutahy Magalbíl
es, Presidente - Lourival Baptista, Relator - Nelson Carneiro -
Cid Sabóia de Carvalho - Joílo Rocha - Ronaldo Aragílo - Regi
naldo Duarte - Moisés Abrílo - Coutinho Jorge - Almir Gabrie1-
Marluce Pinto - Carlos Patrocinio - César Dias - Márcio Lacerda 
- Dirceu Carneiro- Meira Filho. 

PARECER N" 119, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto de Lei da Câ
mara n' 185, de 1993, que "acrescenta parágrafo ao art. 71 da Con
solidação das Leis do Trabalho- CLT, prescrevendo sançílo a ser 

_aplicada em caso de descumprimento do disposto no caput do re· 
ferido artigo". 

Relator: Senador Cid Sab6ia de Carvalho 
I- Relatório 
Em exame o Projeto de Lei da Câmara n' 185, de 1993 (n' 

2.398, de 1991, na origem), que "acrescenta parágrafo ao art. 71 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, prescrevendo san
ção a ser aplicada em caso de descumprimento do disposto no ca
put do referido artigo". 

Segundo a proposta, é .Crescido ao art. 71 da CLT, um 
novo parágrafo, que passa a ter a seguinte redação: 

11Art.71 .................................................................................. .. 

§ 4' Quando o intervalo para o repouso e alimentaçílo, pre
visto neste artigo, não for concedido pelo empregador, este ficará 
obrigado a remunerar o período correspondente com um acrésci· 
mo de no minimo 50% (cinqUenta por cento) sobre o valor dare
muneração da hora normal de trabalho. 11 

Segundo o Autor do Projeto de Lei, Deputado José Carlos 
Coutinho, a inclusão do § 4' no art. 71 da CLT visa instituir san-
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ção específica para inibir a inobservância da concessão do interve
Io pam repouso ou alimentação. 

No prazo legal, ao Projeto de Lei da Câmara não foram ofe
recidas emendas. 

É o relatório. 
II-Voto do Relator 

À Comissão de Assuntos Sociais compete, na forma previs
ta no art. 100, inciso!, do Regimento Interno do Senado Federal, 
opinar sobre proposições que digam respeito às relações· do traba
lho, no qual se enquadra perfeitamente a presente proposição. 

No mérito, assiste razão ao autor do Projeto de Lei sob exa
me, uma vez que inesiste sanção para o descumprimento da obri
gação trabalhista prevista no art. 71 da CLT, que disciplina o 
intervalo para repouso ou alimentaç_ão. 

EDUARDO GABRIEL SAAD, em sua obra CLT Comen
tada, ao discorrer sobre art. 71 da CLT, infonna que "Vem mere
cendo a preferência dos decisórios dos Tribunais do Trabalho a 
tese de que a infração à nonna garantidora do descanso intercalar 
de 1 ou 2 horas é de natureza administrativa, enceD.ado-ra apenas de 
sanções por parte da autoridade competente no Ministério do Tra
balho. Pensamos que deveria, na bip6tese, prever vantagem pe
cuniária para o trabalhador, uma vez que o lapso de tempo 
multo superior a duas horas, entre dois perfodos de trabalho, 
lhe acarreta transtornos de múltipla natureza: disponibilidade 
de tempo para estudar ou entregar-se, ainda que autonoma
mente, a outra atividade; relacionamento com o grupo familiar 
etc 11

• (Grifo nosso.) 
A sanção que a CLT prevê atualmente para a inobservância 

desta obrigação trabalhista está consubstanciada no art. 75, que 
dispõe ln verbls: _ ~ _ ~ 

11Art. 75. Os infratores dos dispositivos do presen
te cap!tulo incorrerão na multa de 37,8285 a 3.782,1!472 
UFIR, segundo a natureza da infração, sua eXteiiSio e a 
intenção de quem a praticou, aplicada em ·i.obro no caso 
de reincidência e oposição. à fiscalização ou desacato à 
autoridade.11 

Portanto, como se depreende do dispositivo em tela_e do co
mentário do ilustre juslaborista EDUARDO GABRIEL SAAD, 
não há ptex\sio_~de nenhuma vantagem pecUiliária para o trabalha
dor prejudicado, que tem seu horário de descans~o subtraído por 
determinação do empregador. 

Na sua condição de hiposuficiente, o trabalhador, se contra
riar a ordem emanada pelo empregador, pode ser dispensado do 
emprego. A necessidade do trabalho acarreta a subordinação do 
trabalhador a esta situação injusta. O que mais impressiona é que a 
legislação protetora do trabalho não prevê indenização pelo dano 
causado. Estabelece apenas penalidade de caráter administrativo, 
com aplicação de multas que reverte a favor do Estado. 

Mesmo que em alguns casos as Juntas de Conciliação e Jul
gamento sejam mais ben61r'olentes, o julgamento sempre é passivei 
de revisão na superior inStância, onde a ausência de norma legal 
implica a revisão da sentença do juízo a quo, com fundamento no 
Enunciado n• 88, do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que 
estabelece: 

11 Enunclado 88 
Tribunal Superior do Trabalho 
110 desrespeito ao intervalo minimo eptre_ 9pis 

turnos de trabalho, sem importar em excesso na jorna
da efetivamente trabalhada, não dá direito a qualquer 
ressarcimento ao obreiro, por tratar-se apenas de in
fração sujeita à penalidade administrativa (art. 71 da 
CLT)." . 

Considerando a posição jurisprudencial do Egrégio TST, 
entendemos como da maior pertinência a aprovação de medida le
gal que assegure ao trabalhador indenização pecuniária, quando 
lhe for negado regular intervalo para descanso e alimentação. 

Nesta perspectiva a introdução do § 4° no art. 71 da CLT 
atende à necessidade de se criar uma indenização ao empregado, 
por mínima que seja, pela lesão ao contrato individual de trabalho 
provocada pelo empregador. 

A sanção visa coibir este_ tipo de inflação, pois o trabalho 
sem interrupção para descanso implica sérias repercussões à sa~de 
do trabalhador, podendo, inclusive, devido à estafa e fadiga, propi
ciar a ocorrencia de acidentes de trabalho. 

Por estas razões, o nosso voto é pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n• 185, de 1993, tendo em vista a sua oportuni-
dade e relevância social. ~ ~ 

----Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.- Jutaby Magalhã
es, Presidente - Cid Sabóia de Carvalho, Relator - César Dias -
Carlos Patrocínio - Marluce Pinto- Dirceu Carneiro- Man:io La
cerda - Coutinho Jorge - Lourival Baptista - Moisés Abrão -
Meira Filho -Regina! do Duarte- Ronaldo Aragi!Ó ·-João Rocha-
Ney Maranhão- Nelson Carneiro. " 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai ii. publicação. 

A Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, o Ofi
cio n• S/48, de 1994 (n• 389194, na origem), de 5 do corrente, soli
citando, nos tennos do art. 53, § I •, da Constituição Federal, o 
pedido da neceSsárià licença previa para que possa apreciar ã quei
xa-crime, constante dos autos_ do processo n° 865-61140, oferecida 
contra o Senador Esperidião Amin. 

A matéria será despachada à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebe;u, do Presidente do Banco Central do Brasil, o Oficio n° 
S/47, de 1994 (n• 1.732194, na origem), solicitando, nos termos da 
Resolução n• 11, de 1994, do Senado Federal, autorização para 
que o Govemo do Estado do Rio Grande do Sul possa contratar 
Oj>eração de crêdito externo junto ao Banco lnteÍ"arnericano de De
se.tfvolvimento - BID, no valor de oitenta e quatro bilhões, trezen
tos e trinta ·e ·quatró :riillh&S, seiScentos--e-trinta -e-cinco--mn 
cruzeiros reais, equivalentes a cento e trinta e dois milhões e tre
zentos mil dólares americanos, em 28 de fevereiro de 1994, cujos 
rectuSos serão- destinados ao Programa para o Desenvolvimento 
Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hi-
drográfica do Gualha- PRÓ-GUAÍBA. ~ ~ ~ 

A matéria será despachada à Comisslro de Assuntos Econô-
inicos. 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Foram enca
minhados à publicação pareceres da Comissão de Assuntos Sociais 
que concluem favoravelmente aos Projetes de Lei da ~ara n°s 
180 e 185, de 1993. 

As matérias ficarão sobre a Mesa durante três dias úteis a 
funde receber emendas, nos termos do art. 235, n, d, do Regimen
to Interno, combinado com o art. 8° da Resolução n• 110, de 1993, 
do Senado Federal. 

~· ~ 9 SR.I!.!!ESIDEN'Í'E (Chagas Rodrigues) - Foram enca
minhados à publicação pareceres da Coinissíio de Assuntos So
ciais, concluindo contrariamente aos Projetas de Lei da Câmara 
n"s 158 e 191, de 1993. 

• De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 254 do 
Regimento Interno, fica aberto o prazo de 48 horas para interposi-
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ção de recurso por um décimo dos membros do Senado, para que 
as matérias continuem em tramitação. 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN -,Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a pala
vra o nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR- SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)~ Sr. Presidenw, Sr'-5 e Srs. Senadores, acabo 
de tomar conhecimento dessa peça que reputo muito oportuna. 

Trata-se de uma queixa-erime que o Sr. Luiz Inácio Lula da 
Silva move contra Esperidião Amin, brasileiro, de estado civil ig
norado, atualmente exercendo o cargo de Senador da ReP,ública. 

Esta é a peça inicial que o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva 
move contra mim. Por quê? Porque, ao responder às acusações fei
tas por ele e publicadas no jornal O Globo, do dia 27 de março 
próximo passado, mencionei, primeiro, o fato de que os sindicatos 
dão porcentagem para a manutenção da CUT; segundo, ao respon
der a uma critica que ele fazia ao Prefeito de São Paulo sobre por
centagem, mencionei o notório caso da Nutricia, empresa 
fornecedora à Prefeitura de São Paulo durante a gestão do PT, e 
disse que ele vive de mesada, inclusive do empresário Roberto 
Teixeira, dono da casa em que mora. 

Quero fazer três comentários: _ 
O primeiro deles é que deploro proíundaffiente o fato de 

que uma queixa-crime como esta nãO possa ter seqUência. Quero 
fazer nm apelo à Comissão de Co11~tituição, Justiça e Cidadania, 
da qual sou membro, para que deixe este processo correr, porque 
vai ser uma das raras oportunidades que o Pais vai ter de saber do 
que vive o Sr. Luiz Inácio _Lula 4a Silva, pois isso ninguém sabe e 
é_ preciso que se saiba. Todos nó& queríamos saber, por exemplo, 
do.qu_e vivia Collor, quem pagava as suas contas e as da sua mu
lher. Esta _Casa promoveu essa investigação; e por que não há de 
fazer o mesmo com relação ao Lula? Por q~ nós temos medo? 
Não temos coragem de fazer a CP! da CUT? E nma Casa de aco
vardados? 

Pois peço que a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania deixe essa queixa-crime prosseguir- e não me venham dizer 
que se trata de uma questão eleitoral, porque não fui eu quem pro
voquei; no caso, o acusado sou eu -,_quero sustentar o que eu dis
se, quero mostrar ao Sr. Luiz lnácio_Lula da Silva que deixei o 
Oo~emo do Estado, perdi o emprego, por questão politica, e fui 
trabalhar; minha mulher, também. Isso não desonra ninguém. Fui 
trabalhar porque precisava do salário para viver. Não tinha mesada 
de empresário, morava e moro numa casa que eu construi e ~o 
vivi e não vivo de favor de ninguém! Ele vive; ele vive do favor 
dos outros. E duvido que esse favor não lhe venha a ser cobrado se 
ele vier a ocupar algum cargo executivo. 

Esta é a primeira questão. 
Peço aos Membros da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania que deixe esse processo correr, senão dará a impressão 
de que estou querendo me esconder. E quero é me mostrar! E ele, 
de certo, quer se mostrar, também. Aliás- o Senador Pedro Simon 
me ajuda com o seu sorriso generoso -, isso até pode me ajudar. 
Não fui eu quem provoquei. Só não digam que fui eu que provo
quei! No dia 28 de março, eu não era candidato. 

Segundo ponto: tenho muito medo da intolerân,cj.a, do des
prezo e da intransigência. E considerei muito sintomático que os 
advogados do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva tenham se referido a 
mim como nbrasileiro de estado civil ignorado~'. 

Ora, e se eu digo isso do Lula? O que dirão? Qual é o seu 
estado civil? O meu é ignorado? Que batbaridade! S~u casado, mi
nha mulher trabalha na Casa ao lado, é funcionária pública e, no 

momento, é Deputada Federal. Tenho três filhos e quero dizer que 
quis o nascimento dos três; torci muito para que os três nascessem 
e não tenho nenhum como contrapeso. O meu estado civil é "casa
do" e sou pai porque quis! 

Finalmente, quero dizer à turma do PT que aqui a parada é 
outra, comigo é diferente! Se eles pensam que vão me intimidar e 
que vou sair com medo de ameaça, estão muito enganados; bate
ram na porta certa. Eu já disse em todos os jornais que não vou fa
zer campanha baixa e não sirvo de boca alugada de ninguém, mas 
ninguém vai fechar a minha com ameaça. Posso dizer o que tenho, 
sei do que vivo e espero que o Lula diga do que tem vivido. Ele 
tem o direito de ser candidato, de xingar, mas tem o dever de res
ponder pelo que faz. 

Exijo do Senado Federal que essa queixa-crime tramite e 
que a Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça não tranque a 
sua tramitação, porque, caso contrário, estaremos sendo covardes; 
estaremos permitindo que um ato de covardia - porque essa de
n6ncia foi feita na certeza de que não iria tramitar, é claro! -passe 
para a opinião pública como mais um picareta que se escondeu do 
Lula. Não quero que isso ocorra. 

Este é o apelo que faço e pretendo voltar ao assunto, até 
porque há alguns aspectos que convêm ser esclarecidos. 

Agradeço pela palavra que V. Ex' me concedeu. Realmente, 
eu nãO Poderia me silenciar diante desta provocação. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Com prazer, ouço V. Ex'. 

O Sr. Odilclr Soares- Estava ouvindo ~o discurso de V. 
Exa no meu gabinete e pensei que deveria estar presente para, in
clusive, apartear V. Exa, se me fosse permito. Entendo que V. Ex• 
tem razão. O Congresso já deliberou, na medida em que as assina
turas mínimas foram obtidas, pela constituição desta CP!. Se ou
tras CPis devem ser criadas, que os interessadOs em criá-las se 
movimentem, que se mobilizem, que obtenham as assinaruras ne
cessárias. Se é necessário criar-se uma CPI para apurar a vida do 
PFL, que se faça; do PMDB, da mesma fonna. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Do PPR, assinei todas as 
que me foram solicitadas. 

O Sr. Odaclr Soares- Nem sei se assinei o requerimento, 
digo a V. Ex' oom honestidade. Porém, se não o fiZ, posso fazê-lo 
agora. Mas o Congresso Nacional não pode ficar sujeito a esse 
tipo de manobra, temos de acabar com isso. São esses problemas 
que desgastam o Congresso perante a opinião pública. Por que não 
se instalar essa CP!? Quais são os interesses que estão por trás? 
Essas são as indagações que a sociedade se faz. Então, (!U queria 
dizer que estou de pleno acordo com V. Ex_•. Pre_cis_arnos instalar 
essa CPI e outras que o Congresso considerar necessárias. Não_te':' 
mos por que ficar assiMndo listas para a instalação de Cotuissões 
Parlamentares de Inquérito e, depois, nós mesmos, o Congresso, 
ficar subtraindo da opinião pública a instalação das mesmas, que 
são salutares para a democracia. Ora, se uma CPI é salutar sob um 
aspecto e leva o seu trabalho até o fmal, por que não constituir as 
outras? A In:inha posição, quero dizer a V. Ex•, não tem nada a ver 
com o PT ou com qualquer partido. Entendo que se trata de uma 
medida de preservação da imagem, da credibilidade, da confiança 
que o Congresso deve ter perante a Nação. Era o que eu tinha a di
zer a_ V. Ex1l 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Fico muito grato a V. Ex', 
nobre Senador Odacir Soares. ~ 
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O Sr~ Jarbas Passarinho- Pennite-me V. Exa um aparte, 
nobre Senador ti~peridião Amin? ~- " _ .. ? ~- ____ _ 

O Sil.. ESPERIDIÁO AMlN .~ Pois nllo, nobre Senador 
Jarbas Passarinllo. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Meu preclaro amigo e Presi
dente do meu Partido, não ~ apenas na qualidade exatamente de 
Presidente do !'PR 10 de amigo pessoal que peço este aparte a V. 
Ex•. sendo estas as suas qualificações principais. Eu o faria ·a qual
quer Senador que se sCntisse-J- no m.omento--*_objeto de uma agressão 
-porque considero uma agressão- dessa_ns;~.tureza. _Q_ poUco que 
ouvi do discurso de v. & 1 mostra-que algumas coisas são--verda
deiramente estranhas. profundamente estranhas- pa.ni.-hãó usar um 
adjetivo pior-, como~ por exemplo, pôr em dúvida o e$do civil 
<k v. Ex', como dizia Jiindal!á pouco. Qual é a: tenta\iva., aliás, ri
dicula, absolutamente_ inócua- de querer col~ V,_ Ex~ em difi
culdades num camp~ .dessa natureza? Por outro lado, estranho 
muito que haja um pa_rtido que se propõe a ser a trincheira da dig:
nidade, a garantia da étioa e que nilq tem a transparência, como V. 
Ex• diz. em relação a es._~~ despesas, que são visive,i.s e pe~ita-· 
mente calculadas por qualquer pessoa. Viagens <k toda a natureza, 
caravana:": de tod-a n®Jreza; isso sai apenas da contribuição do pró
prio Partido? Então, é-uma pergunta que V. Ex• faz e Com riú:io. O 
Dosso F --Utido, que tem V, Ex• na Presidência, teria diiiculdade de 
fazer esses tipos de viagerl.S; 

O SR. ESPF.JUDL{O AMlN- Posso lhe afiançar que im
possibilidade! 

O Sr. Jubas Passarinho- Ou até impossibilidade. Agora, 
na medida em que se !!)retende caracterizar que o poder econômico 
é justamente aquele derivado do fato de deterlllinada:i áreas patro
nais ajudarem determinados candidatos,. não se diz o · éontrárió. 
Nilo se mostra exatamente que tam~m- hoje, ao contrá.tiO dess_a _ 
possibilidade de podereconômico ser àp"c!hãs proveniente de áiea 
patronal, que ela seja também da área sindical. Quando fui Minis
tro do Trabalho, nobte Senador Esperidillo Amin - e issJ;> já faz 
tantu tempo!- prestigie] muito os sindicatos de categorias não--eco
nómicas. Por e,;emplo, a CONTAG. QW(St.n!o havia os sindicatos 
de áreas de trabalhadores naa.griGI!!tura. Eles eram mnito fracos. E 
eu usava uma expressão, naquela ocasião", lembrando-me .de uma 
frase de L..acord-ad~. que dizia: ''Entre o fraco e o forte, só a lei li:.. 
berta". Hoje, verifico exatamente que a prc;:s,sã9 econômi.Cã, :a pres
si!o mais poderosa p~ exatamente daqueles que, ~Õ passado, 
para mim, eram os mai$ fmcos; hoje ~o~ :gtais fortçs .. _além_da 
tentativa permanente_ da. utilização fasciSta .. nazista,_ coMunista de 
fazer a intimidaçllo das pessoas. !)uem, desde logo, apresentar a 
V, Ex• uma palavra de solidariedade pessoal, re-ceando, entretanto, 
o que pode acontecer na Cpmissllo de CoJlS!ituição, Justiça e Cida
dania. Deíxarei o senado aO f"Iiil deste me_u mandato_";"~ j~ foram 
três mandatos.- ~ , 

O Sr. Pedro Siirion- Vai fazer falta.:.-

O S•. Juba< Passarinho- Nesta Casa, desde que cheguei, 
nobre Senador Esperidiã.o Amin, vi questões _como esta, Pedi, uma 
vez, que me fosse facultado o direito de ser processado. E a res
posta que recebi - lembro-me bem de uma d!IS figuras que passa
ram por esta Casa, de _muitos_ mandatos e grande significação pela 
sua atu~vllo pessoal - do S.enador Dinaite Mariz foi a __ seguinte: 
11Não, a p;rerrogativa não é-sua; é da Casa.· E, difi.cilme_nte a Casª 
abre mão disso." Dessa maneira, o prott!sto que, desde já, faz V. 
Ex* parece·me muito oportuno, porque sabemQS ex,_atamente O que 
se pretende com um ato dessa natureza: o efeito público lá fora, 
uma vez que se sabe oue aqui não se vai dar a licença. V. Ex* fez 

muito bem em alertar e mostrar, desde já, sua atitude. Como Su· 
plente de V. Ex* na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada. 
fiili;vofãrei pela continuaçi!o.do processo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Muito obrigado, nobre Se
nador Jarbas Passarinho. É exatamente isso que desejo. Não quero 
fazer um julgamento dO Lula, mas não quero que, sustada a trami
tação dessa queixa-crime, ele possa dizer que os picaretas acober
taram mais um picareta. 

·Faço um apelo ao Senado, QO sentido de cabalar o voto de 
cada, para que deixe essa queixa-crime tramitar. Ofereçam a licen
ça! Esse processo vai ser muito importante para o Pais, porque vai 
esclarecer inclusive o estado civil ~ste que vos fala, a natureza 
das acusações que fiz ao sr. Luiz Inácio Lula da Silva e, por con
seqüência, pelo fato de as questões estarem imbricadas, vai escla
récer à sociedade bmsileira, antes da eleição ~se poss!vel- do que 
vive o candidato que está em primeiro lugar naS pesquisas para 
Presidente da República; Não se trata de um esclarecimento <obre 
dúvida irrelevante. Estamos saindo de uma encrenca igual- ques
tionamos do que vivia o ex·Présidente, quem pagava suas contas-
;Vamos entrar em outia?- -

O Sr. Dlvaldo SUl"WlgY :_ 'pOrmite V. Ex" um aparté 

~ O SR. ESPERIDIÃO AMIN ... OuÇ<J o nobre Senador Di-
vlildo Suruagy. -

· .. O Sr. Í>ivaldo Suruagy -·Senador-EsÍ>erldiÍ!o Amin, nos
sàs Vidas politicas c:ruzarain·s_e em Várias oporttnüdadeS. Juntos fo
nw:s .Deputados Federais, jUntos governamos· os nOssos Estados e 
j\llltoS chegamos ao Senado da República. E v_ Ex' galgou essas 
posições c;!e~is de ter sido um C-'5-~!ente_ Prefeito de Florianópolis 
e um atuante Secretário de Estado. Portanto, a vida de V. Exa o 
credencia a disputar os mais 'impoitantes cargoS neste-País. V. Ex• 
tem sido, além de operoso e dinâmico administrador e homem pú
blico, no sentido mais amplo do .termo, um homem de sorte, por. 
qUe ·esse processo é uma dádiva, em ano_ eleitoral, que lhe é 
ofeiecida. V. Ex1 terá a oportunidade de mostrar a: grandeza e are
tidão de sua vida p!iblica, que não tem nenhum pejo de se subme
ter a qualquer Jl.llgamento, uma vez que o povo de Santa Catarina 
sempre o credenciou para as mais altas funções. Congratulo-me 
com V. Ex' poÍ" estar sendo brindado, neste instante em que dispu
ta a Presidência da República, com um processo que vai permitir 
que V. Ex*, sem nenhwn constrangimento, revele toda a grandeza 
da sua vida pública e todos os atributos maiOres âa sua personali
dade. Solidarizo-me com V. Ex' pela agressão que recebe e con
gratulo-me pela magulfica oportUnidade eleitoral que lhe estii 
sendo oferecida. , · 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nobre Senador Divaldo 
Suruagy, espero que a sorte seja do Pa1s. Quem sabe se, na ânsia 
de retaliar, de intimidar- se o Senado Federal tiver a grandeza de 
deil!ar essa queixa-crime contra o Senador Esperidillo Amín, de 
estÃdo civil ignorado, tramitar-; outras ignorâncias não venham a 
ser eSclarecidas. 

Assisti ontem ao lançamento do livro Como Não Ser En
ganado nas Eleições. Trata-se de coletanea de artigos organizada 
e apresentada pelo jornalista Gilberto Dimenstein. Antes do lança
mento;-houve um debate do qual participei. 

V. Ex* foi muito generoso em relação a este seu amigo e ad
mirador, mas, ao mesmo tempo, deixou-me aqui cqm aquela sen
_sJlÇão de que, às_ vezes, o maior mérito é a s_orte, ou o maior mérito 
é estar na hora certa, no lugar certo. Os árabes dizem que isso é 
maktub, 11estavã. escrito". 

No dia 28 de março eu não era candidato a Presidente da 
República. Aliás, a minha declaraçl!o foi prestada no Autódromo 
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de Interlagos, no dia 27 de março, quando ainda estávamOs torcen· 
do pelo nosso saudoso Ayrton Senna. Na saída, indagado por um 
repórter do jornal O Globo, dei essa resposta a propósito de decla
rações feitas pelo candidato do PT. Eu ainda não era candidato; o 
candidato do meu Partido era Paulo Maluf. Tanto ê que S. Ex' es
tava sendo alvo de acusações do Lula. 

Repito: a tramitação desse processo vai pennitir que outras 
ignorâncias sejam sanadas. Quem sabe se a sorte não é do Pais. 
Votando com conhecimento de causa, "corremos o risco11 de ser
mos menos enganado, ou corremos menos risco de sennos enga
nados nas eleições, parodiando o tema do livro cujo lançamento 
tive a oportunidade de testemunhar ontem e que me impressionou 
vivamente. Acho que o País todo ganhará quando a nossa socieda
de for menos enganada na eleição. 

O Sr. Jonas Pinheiro- V. Ex' me concede um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador Jo
nas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador Esperidião Amin, 
eu estava em meu gabinete quando ouvi o irúcio_ do pronuncia
mento de V. Exa Confesso que me causou profunda estranheza, a 
exemplo do que aconteceu com o nobre Senador Jarbas Passari
nho, os termos dessa queixa-crime, por serem extremamente dese
legantes e por manüestarem que desconhecem o _que o B_rasil 
inteiro conhece: que V. Ex• é ~ homem casado - e _muito bem
casado -, que tem uma esposa maravilhosa, a DePUtada Ârigeia 
Amin, que formou, ao longo da vida, famllia exemplar,. modelar. 
De modo que, começando por esse caminho, Lula da Silva ape
quenou-se; cometeu gesto mesquinho e grosseiro. Quem não co
nhece a transparencia da vida de V. Ex•, que, como disse o nobre 
Senador Diva! do Suruagy, foi um grande Prefeito de F!orianópolis 
e um grande Governador? Prova disso ê que foi conduzido pelo 
povo de seu Estado ao Senado da República, onde tem dado nota
billssima contribuição em favor do Pals, através de sua lucidez. in
teligência, capacidade pessoal, honestidade e de seus principies 
invejáveis. Neste instante, congratulo-me com V. Ex-, a exemplo 
que fez o Senador Divaldo Suruagy, pela grande oportunidade que 
lhe é dada de esclarecer tamanha Ignorância da parte do Sr. Lula 
da Silva. O homem que quer presidir o Brasil revela-se na mesqui
nhez, na pequenez de gestos tão miúdos. Portanto, em nome da Li
derança do PI'B, solidarizcrme com V. Ex• e repudio essa_ 
iniciativa do Sr. Lula da Silva, que acabará por premiar V. Ex', 
uma vez que, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
do Senado, a verdade dos fatos será esclarecida. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Muito obrigado. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex' um aparte, nobre 
Senador? 

O Sr. Epltácio Cafeteira- Nobre Senador, V. Ex' me con
cede um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço o Senador Odacir 
Soares e, logo depois, o Senador Epitacio Ca!eteira. 

O Sr. Odacir Soares- Tomei conhecimento do inteiro teor 
da queixa-crime formulada pelo candidato do PT à Presidéncia di. 
República. E essa, nobre Senador, é a oportunidade para instalar
mos uma Comissão Parlamentar de Inquérito, porque a queixa-cri
me, no seu cerne, ... 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Envolve sindicatos. 

O Sr. Odaelr Soarea- ... envolve uma grande acusação, um 
grande debate e uma grande interrogação do que se faz no Brasil 
relativamente aos recursos e a essa interligaçlio CUT/PT. VI, rapi-

demente, na queixa-crime, redigida pelo advogado Lu!s Eduardo 
Greenhalgh, que foi Vice-Prefeito da Lulza Erundina, e que se en
volveu no episódio da LUBECA e, por isso, foi afastado de suas 
funções. 

O SR. ESPERIDIÃO. ÁMIN - Pernuta-me, nobre Sena
dor. Esse cidadão foi impedido e nunca mals assumiu nenhuma 
função administrativa na Prefeitura de São Paulo, durante toda 
gestãO do PT. Entretanto, não foi expulso nem sofreu processo de 
ética. Foi uma execução parcial, branca. 

O Sr. Odacir Soares- Então, veja V. Ex~ na queixa-cri
me, observei que o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva diz que V. Ex• o 
acusou de receber contribuições sindicais, de receber pagamento 
dos sindicatos para sua manutenção. Já ouVi, já li em jornais e em 
outras publicações, que o Sr. Lula teria declarado que recebe salá
rio do PT, -que é funcionário dO PT e que, em sendo candidato, é 
tambêm funcionãrio do Partido. Acho que todas essas questões po
dem ser agora elucidadas. A questão dOs partidos e da CUT, no 
âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito e a da queixa-crime, 
no âmbito do Poder Judiciário. O Sr. I..u4 Inácio Lula da Silva, 
achando-se ferido em sua honra, tem todo~Q direito em propor uma 
_qu_eixa-crime contra V. Ex•. Agora, como ele próprio admite. esta é 
uma questão controversa ~- q~e está -na ·queixa-crime. Penso que o 
Congresso-Nacional deveria aproveitar eSsa"oportunidade para, re
lativamente à C!IT, ao PT e a outros partidos - e não estou aqui 
advogando contra a CUT nem contra o PT; pois vejo tantos outros 
candidatos viajarem - elucidar essa questão perante à sociedade 
brasileira. Nobre Senador, temos que sair dessa tênue nuvem da 
hipocrisia e partir para uma defmiçllo de como se processará essa 
campanha eleitoral no âmbito federal, estadual e municipal. Digo a 
V. Ex• que esse é o m~ento adequado para que essa queixa-cri
me prossiga e para que ,o Congresso Nacional se redima perante à 
opinião pública, ajudando esclarecer a questão maior, que é a do 
financiamento das campanhas e dos partidos pollticos, ou seja, 
dessa interligação pública e notória da CUJ'.com o PT. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Além de agradecer as colo
cações de V. Ex', devo agradecer-lhe também pelo apoio dado a 
essa queixa-crime, para que sua tramitaçãO seja autorizada pela 
Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania. 

Ouço o nobre Senador Epitacio Ca!éteira. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - Nobre Senador Espendião 
Am.in, como os Colegas que aqui acorreram, também estava em 
meu gabinete quando V. Ex• iniciou seu pronunciamento. Tive o 
cuidado de ouvir toda sua fala, antes de me dirigir para este Plenã
rio, a flm -de não perder trechos de sua fala. Não estou aqui apenas 
como L!der do PPR para dizer-lhe da minha solidariedade, e essa 
V. Ex• sabe, e do meu entusiasmo pela sua candidatura, mas tam
bém dizer da minha admiração por V. Ex', inclusive naquele dis
curso de indignação feito por V. "Ex~. por causa · de um 
pronunciamento feito pelo Presidente da cur. v. Ex' tem sido 
muito maltratado por essa gente que, não tendo o que dizet; o agri
de com insultos, como aconteceu quando alegaram desconhecer o 
estado civil de V. Ex• Quero dizer-lhe que não sei a quem atribuir 
tanuriiha indelicadeza nessa forma vil de agredir um cidadão, re
presentante do Estado de Santa Catarina no Senado da República. 
Mas, segundo V. E&•, quando falou ainda não era candidato â.Pre
sidéncia da República, hoje o é. Talvez o. candidato Luiz jnácio 
Lula da Silva, preocupado em encontrar um adversário, procurasse 
um que, ao iniciar sua campanha, estivesse ainda com,uin fndice 
baixo. Mas se ele o escolheu para spaning nessa luta, eséolheu o 
candidato errado, porque V. Ex', permita-me inserir no seu discur· 
so, é um homem honrado e sério, contra o qual nada prosperará 
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vindo da parte do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. V. &' nos dá a 
certeza 6 a garantia de que contra a sua honra nada poderá ser as
sacado. Se o Brasil quer um homem sério tem que examinar o 
nome de V. Ex• Um homem jovem ainda, é verdade, mas que deu 
toda a sua vida em serviço de sua cidade, do seu Estado e de seu 
País. Creia, nobre Senador Espeddião Amin, que, a contragosto, 
porque não é do meu feitio votar licença para processar parlamen
tar, porque, como dizia o Senador Dinarte Mariz, isso é do próprio 
cargo, vou atender ao seu pedido para que V. Ex• possa provar, em 
juizo, pedindo a exceção da verdade, tudo aquilo que disse. O meu 
entusiasmo e a minha solidariedade não é apenas nessa eleição que 
V. Exa disputará, mas em tantas outras candida_ttua_s, posto_ que 
V.Ex' tem a transparência, e isso é que o Brasil quer. E, na hora 
em que tivermos a oportunidade de levar ao povo, através do pa
lanque eleitoral, posto que V. Ex• não tem dinheiro para. essas ca
ravanas, mostraremos a este Pafs a sua brasilidade, o seu 
patriotismo, a sua capacidade, a sua honestidade, a sua integridade 
e o seu desejo de servir esta Pátria. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Muito obrigado, nobre Se
nador Epitácio Cafeteira. 

É lógico que temOS que considerar que boa pârte cias-sUàs 
palavras são inspiradas pelo companheirismo. Mas, mesmo assim, 
agradeço tanto a generosidade quanto à objetividade das colocaçõ
esdeV.Exa 

O Sr. GUbertO Miranda- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Concedo um aparte ao no
bre Senador. 

O Sr. Gilberto Miranda- Senador Esperidião Amin, ouvi 
parte de seu pronunciamento em meu gabinete e, em nome -do 
P:MDB, exercendo a Liderança do meu Partido, quero me solidari
zar com V. Exa e dizer-lhe que, mais uma vez, dá um exemplo de 
grandeza que poucos dão no Parlamento brasileiro, pedindo-a seus 
colegas autorização paia o prosseguimento dessa queixa-crime~ 
Tanto na Câmara como no Senado existem vários processos enga
vetados, remetidos pelo Supremo Tribunal Federal, e, até ·agora, 
não foi dada autorização para o seu prosseguimento- e vejam V. 
Er1 que já estou nesta Casa há um ano e meio. Portanto, esta é a 
primeira vez, tanto aqui quanto na Câmara, que vejo um Parlamen
tar pedir a seus colegas que o ajudem a ser processado. Esse é um 
ato de grandeza que serve de exemplo para a sociedade brasileira. 
É lamentável, Senador Esperidião Amin, e V. Ex' propôs a abertu
ra das contas da CUT e de outros Partidos na CPI do Orçamento, 
que tudo esteja parado. É lamentável que o PMDB, o PFL, o PfB, 
o PL, o PPR, enfim, que todos os Partidos tenham_ se_ calado, e já 
se passaram mais de três meses! É lamentável que V .Exls não te
nham pressionado. É lamentável que na reunião de Líderes, esse 
assunto fique postergado ou, mais uma vez, vai-se tentar reativá-lo 
quando se inicia a campailha eleitoral, e começa um mar de lama, 
ou, na verdade, ninguém está interessado em saber onde foram pa
rar os milhões e milhões de dólares gatunados, roubados de obras 
não executadas, feitas pela metade ou com medições erradas. 
Acredito que V. Ex' dá, hoje, a oportunidade para que todos ve
nhamos a cobrar do Presidente do Congresso Nacional e do Sena~ 
do Federal, Humberto Lucena, que reúna novamente oS lídétes dos 
partidos e que decida, de uma vez por todas, a abertura dessas 
CPis que estão dormitando no Congresso. Lamento que, mais uma 
vez, V. Exa tenha problemas com o PT. Mas o PT, Senador Esperi
dião Amin, é isso da1. Se a sociedade brasileira tiver o mau gosto 
de escolher este individuo, o Sr. Luiz Inácio, para Presidente do 
Pa1s, vamos regredir cinqüenta anos. O que vai acontecer na admi
nistração ptlblica, nas telecomunicações, em concorrência, em 

tudo o mais, será o caos. Tivemos um exemplo quando Erundina, 
Prefeita de São Paulo, dava I milhão e 200 mil dólares só para 
subvencionar ônibus. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Diária. 

O Sr. GUbertO Miranda - Diária! De repente, o Sr. Paulo 
Maluf assumiu - tinha 60 -inilhões de dólares em atraso - chamou 
os donos de ônibus, fez um acordo, pagou 4 milhões de dólares. 
Quem tem 60 milhões de dólares para receber e aceita 4 milhões 
de dólares, deve existir muita falcatrua no meio. Esse advogado, 
que assina a petição de um processo contra V. Exa, deveria expli
car aqueles cheques que foram recebidos e exibidos na campanha 
passada, com relação à aprovação daquele Projeto Panambi, do 
grupo SANBRA, em São Paulo. Ficou~ mal e~plicado. Cheques en
traram na conta, mas não aconteceu nada, como V. Ex a disse. Não 
acredito que o Sr. Luiz Inácio ande pelo Brasil inteiro em carava
nas, usando aviões e Com toda esSa parafemália de imprensa e isso 
não custe nada. Só numa pequena avaliação que flZemos, quando 
ele esteve na Amazônia, os númei'os apresentados por ele exce
diam em pelo menos 300%. Para concluir, Senador Esperidião 
Amin, penso que está na hora de_ este Congresso, já que não sai 
Revisão, já que está tudo parado, dar o exemplo: vamos abrir, mais 
urna vez, essas_ duas CPis e vamos lavar um p_ouco de roupa, por
que acredito _ _que dará para cassar mais parlamentares e também 
para chegar ao Executivo, e vamos descobrir o que as empreiteiras_ 
fizeram neste Pais. Porque na CP! última passada apareceu cheque 
dp Banco Nacional, apareceram declarações que eles procuravam 
clientes para mandar dinheiro e até agora não aconteceu nada com 
o_ Banco, como não vai acontecer nada com ninguém. Muito obri
gado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Nobre Senador Gilberto 
Miranda, agradeço o pronunciamento de V. Ex a, o aparte-pronun
ciamento, porque repleto de dados e subsidies, e gostaria de enal
tecer, especialmente, um aspecto. V. Exa sabe por que deu entrada 
esta queixa-crime'? Porque os seus autores acham que esta Casa é 
covarde. Eles conseguiram intimidar a Casa usando a Revisão. 
Veicularam publicidade mostrando ratos comendo queijos. E a Re
visão foi para o saco. Derrotaram o Pais, intimidando, segundo 
eles, a Casa. A CPI da CUT, ele_s a imobilizaram o_a base da intimi
dação. É a doutrina da intimidação que está na retaguarda desse 
papel. É a doutrina da intimidação: quem me cutucar, desmoralizo; 
Este é o lema do fascismo que está atrás desse papel. É o mesmo 
ãniroo dos fascistas que, na base do purgante, do óleo ctu e da hu
milhação, intimidavam os seus oponentes, desmoralizando-os até 
no recôndito do seu lar. É isto o que está atrás desse papel: intimi
dar dentro da sua casa. Se você abrir a boca de novo, eu o desmo
ralizo. É esta.a alma pervertida que está atrás desse papel, e v. :Exa 
fez muito bem em ressaltar. 

Aproveito a oportunidade para mais uma vez pedir o voto 
de V. Ex' e dos 7 Senadores do PMDB, se a memória não me fa
lha, que integram a Comissão de Constimição, Justiça e Cidadania, 
para deixar esaa queixa-crime tramitar, porque será importante 
para o Pais. Como já ressaltou o_SeDador Odacir Soares, a questão 
dos sindicatos é fácil de apurar. Há uma CP! com mais de 300 as
sinaturas! A CP! não é mais de Esperidião Amin. A proposta é que 
foi minha. Mas .a CPI que está ai, é do Congresso, com documen
tos de Manaus, dois processos crimes são em Manaus. 

Vamos chamar o Jornalista Luiz Maklouf, do Jomai daTar
de, que fez uma reportagem mostrando as entranhas da perversão 
do movimento sindical, o uso de dinheiro em campanha. Isso está 
documentado! Há um processo crime e o Sr. Luiz Inácio Lula da 
Silva será chamado a depor sobre o uso de equipamento, de má· 
quina, de dinheiro do sindicato. Isso não é uma coisa nova. 
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Essa minha acusação é o cerne da CP!, que ainda não foi 
apurado devido ao nosso imobilismo. 

Quanto à questão da casa, é bom que se saiba. Pela genero
sidade, é um empresário singular, porque todos os outros são safa
dos. Todos os outros que, eventualmente, tenham dado alguma 
coisa para algum político, são assim qualificãdos, mas os empresá
rios que ajudam o PT, não; eles o fazem por idealismo. Quem não 
sabe disso? Eles sãó diferentes. São sérios. 

Vamos esclarecer isso! É o que peço, Senador Gilberto Mi
randa. V amos deixar tramitar essa queixa-crime para o bem do 
Brasil. 

O Sr. Gilberto Miranda- Mas Senador Esperidião Amin, 
o meu Líder Mauro_ Benevides, na 11ltima reunião, bem como em 
todas as outras realizadas anterionnente à instalação das CP!- V. 
Ex* fez parte - alertou o Presidente do Congresso· Nacional: por 
que não instalar a CPI? O prazo limite era de 90 dias e tennina no 
dia 30 de maio. Por que os líderes votam contra a abertura dessa 
CP!, Senador? o PMDB está de ~acordo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador Gilberto Miranda, 
sou a única pessoa que não consegue dar esse eSclarecimento. Em 
todas as reuniões a que tive acesso - não sou Líder da minha Ban
cada, sou Presidente do meu Partido e Vice~Lfder do mesmo
afirmei, inclusive ao Senador Pedro Simon, que era pela instalação 
de todas as CP!s, de acordo com a ordem cronológica das mesmas, 
como manda o Regimento. 

Quero esclar~_er ainda que sou o primeiro - não o segundo 
- subscritor da CP! das empreiteiros. A primeira é a Deputada 
Márcia Cibilis Viana. O primeiro Senador, repito, que subscreveu 
o pedido de instalação daquela CP! foi Esperidião Amin. Sou o 
número quatro da lista de subscritores. Todavia, não é por isso que 
vou pretender que todas operem simultaneamente, porque é preci
so seguir o Regimento. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex a um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço com prazer o aparte 
de V. Ex'. 

O Sr. Magno Bacelar -Nobre Senador Esperidião Amin, 
não preciso, neste aparte, ressaltar as suas qualidades morais, inte
lectuais e a sua dedicação ã.s causas públicas, porque tudo isso já 
foi dito aqui. Todavia, como Lider do PDT e como Yice-Presiden
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não poderia 
deixar de dizer que V. Ex' terá o men apoio e o meu empenbo para 
que se esclareçam esses fatos. É lamentável que o Sr. Luiz Inácio 
Lula da Silva, tendo sido vitima, na campanha contra Fernando 
Collor, de um ataque que se relacionava à família, não teiiha du
rante esse perlodo evoluído, mas, ao contrário, regredido, incluin
do na sua petição ofensas à dignidade de V. Ex' e da sua familia, 
que respeitamos e admiramos, como provam as palavras de todos 
os Senadores que me antecederam. Minha solidariedade a V. Exa e 
repúdio a tais práticas, quando se pretende uma campanha elevada 
e esclarecedora ao povo brasileiro. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Muito obrigado, nobre Se
nador Magno Bacelar. 

O Sr. Mauro Benevldes - Nobre Senador Esperidião 
Amin, pennite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Onço, com grande satisfa
ção, o aparte do nobre Senador Manro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevldes - Nobre Senador Esperidião 
Amin, fui trazido à colação, em razão do aparte oferecido a V. Exa 
pelo nobre Vice-Líder da minha Bancada, o ~companheiro Senador 

Gilberto Miranda. Mas antes de reportar-me ao problema da CP! 
gostaria também de ressaltar a presença de V. Ex1 na vida pública 
brasileira, como das mais dignas. E, no próprio instante em que a 
sua candidatura foi colocada para o exame e decisão do eleitorado 
brasileiro, tenho absoluta certeza de que a sua presença na carn.pa
nba haverá de dignificar essa disputa, de marcante significação 
para os destinos político e administrativo do Pais. No que diz res
peito à CP! da CUT, diria a V. Ex' que o meu pensamento já é so
bejamente conhecido; como L!der do PMJ)B no Senado Federal, 
já o expressei com uma clareza verdadeiramente meridiana; e até 
cheguei a dizer, no encontro 3. que V. Ex1 estava presente, como 
também os Líderes da Câmara e do Senado, que a minha manifes
tação era muito menos um voto e muito mais um aconselhamento 
ao nobre Presidente Humberto_ Lucena, ... 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sou testemunha disso, Se
nador. 

O Sr. Mauro Benevldes - ... para que S. Ex' não tivesse 
que enfrentar a mesma amargura que tive durante tanto tempo - e 
ainda agora esse fato é relembrado nos resoaldos da CP! do Orça
mento -, de que eu não teria instalado urna CPI destinada a apurar 
irregularidades na elaboração e cumpriríJ.eritO de convênios com 
prefeitUras de todo o Pais. Aquilo se pretendeu estabelecer como 
nm elo de exttaordinária significação entte a CP! do Orçamento e 
aquela do Deputado Jaques Wagner, da Bahia. V. Ex' se recorda, 
como também o Presidente Humberto Lucena, de que o meu pen~ 
sarnento, ali extemado com absoluta clareza, foi no sentido de que 
se cumprisse a manifestação dos signatários, ou seja, se um terço 
da Câmara e um terço do Senado já se haviam manifestado pela 
instituição dessas comissões, já tinham sido implementados os re
quisitos básicos para o seu funcionamehto. Jamais gostaria de ver 
imputada _a um companheiro como o Senador Humberto Lucena, 
que comanda o CongresSo e o_ Senado Fedei'al com a maior auste
ridade, firmeza e coerência, a mesma acusação a mim atribuida in
justamente. Logo mais, farei um pronunciamento desta tribuna 
para dizer qnem arquivou aquela CP! do Deputado Jaques Wag
ner, tendo como base documeritoS- que ·estão ·em nieu põder. Estra
nbo também, nobre Senador Esperidião Amin, que aqueles que 
ãtdorosamente defend_~ a CPI ~ empreiteiras silenciaram, 
não deram mais uma palavra, mergulharam no silêncio sepulcral, 
atendendo a não sei que tipo de interesses ou conveniências. A de
cisão da criação da CP! das empreiteiras consta do relatório da CP! 
do Orçamento. Algném alteou a voz para reclamar o cumprimento 
do relatório? Ao que sei, não; nem o- tifa:Vo Relator, o chamado 
odiento Deputado Roberto Magalhães, lemOra-se mais de que ex
pressou como intransferivel, como indelegá.vel, o cumprimento da
quela nonna determinando a criação da CP! das empreiteiras. 
Portanto, qnero dizer a V. Ex' que a minha posição em defesa da 
sua tese já foi tomada pública em várias oportunidades; e, se o 
Presidente desta Casa tivesse aceito menos o meu voto e mais o 
meu aconselhamento, a comissão estaria instalada e funcionando, 
a esta altum dos nossos trabalhos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Mauro Benevides, 
V. Ex a enriquece este meu desavisado pronunciamento, cOm pala
vras que o engalanam. V. Ex' tem absoluta razão. Nas reuniões de 
que participei, onde se ttatou da questão das CP!s, a posição do Li
der da Bancada do PMDB no Senado foi inequívoca, a favor do 
funcionamento daquilo que a Casa já havia criado. ·-; 

De fonna que me valho da oportunidade para, agradecendo 
a sua manifestação, deixar isso constando dos Anais d(:S.h\ Casa, a 
fim de que não pairem dúvidas sobre o escopo desta minba mani-
festação. · 
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.. O Sr. Lourlval Baptista - Permite-me V. Ex• um aparte, 
eminente Senador? -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador 
Lourival Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista - Nobre Senador Esperidião 
Amin, ouvi com muita atenção os apartes que foram dados em so
lidariedade a V. Ex' pelos eminentes Senadores Jarbas Passarinho, 
Divaldo Suruagy, Jonas Pinheiro, Odadr Soares, Epitacio Cafetei
ra, Gilberto Miranda, Magno Bacelar e Mauro Benevides, soman
do-me a eles. Também dou a V. Ex• não apenas . a minha 
solidariedade, mas também a dos meus filhos, que, em Florianópo
lis, onde residem, sempre receberam de V. Ex• as maiores atençõ
es. Continue na sua luta, porque V. Ex• é um homem digno, 
honesto, que muito tem realizado e ainda realizará pelo Estado de 
Santa Catarina. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Agradeço o seu aparte, no
bre Senador Lourival Baptista. A menção aos seus fJJ.hos, meus 
amigos, convence-me de que Santa Catarina e nós, os catarinenses, 
fomos distinguidos pela opção do coração dos seus descendentes, 
que, na ilha de Santa Catarina, constituíram seu lar e prestam ser
viços à comunidade, em vários campos da atuação social. 

Muito obrigado. 

O Sr. Albano Franco- Nobre Senador Esperidião Amin, 
permite-me V. Ex• um aparte'? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço o nobre Senador Al-
bano Franco. -

O Sr. Albano Fri!Dco- Nobre Senador Esperidião Amin, 
chegando há poucos instantes a esta Casa, tomo ciência e conheci
mento não só das palavras de V. Exa, mas, principalmente, tam
bém das palavras de solidariedade de inómeros . companheiros. 
Tive a oportunidade de conhecê-lo- eu na condição de Presidente 
da Confederação Nacional da lndllstria e V. Ex' como Governador 
do Estado de Santa Catarina, e depois aqui, nesses anos, como seu 
colega -, e posso dizer neste momento,- sem nenhum receio de erw 
rar, que V. Exa é um homem ptíblico que honra e dignifica o Pafs 
e, claro, o seu Estado de Santa Catarina. O se_u coJilportamento-cí
vico, o seu espírito público, a sua coragem cívica, demonstrada em 
vários episódios, tudo isso permite-me dizer, sem nenhum receio, 
que tenho orgulho em ser colega e amigo de V. Exa, Senac;J.~r_Espe
ridião Amin, porque V. lha também é uin exemplo como marido, 
como pai, e é disso que precisamos hoje neste Pais. O seu passado, 
o seu presente e, principalmente, o seu trabalho aqui, com muita 
lucidez, inteligência e combatividade, atestam tudo isso. Neste 
momento, em meu nome pessoal, desejo trazer a minha sglidarie
dade a V. Exa e repetir que sinto orgulho de ser seu çolega, Sena
dor Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AML'i - Nobre Se"ªdor Albano 
Franco, não permitirei que esse orgulho seja maior do que o meu, 
particularmente na condição de um agradecido catarinense a todos 
os gestos que V. Ex•, como Senador e como Presidente da Confe
deração Nacional da Indóstria, dedicou ao meu Estado recente
mente, quando expressou a solidariedade da Confederação, 
presidida e dirigida por V. Ex• até poucos dias, a uma instituição 
que congrega a solidariedade de todos os catarinenses de boa von
tade, que é o Hospital de Caridade mantido-pela i:rmandai:lO do Se' 
nhor Botn Jesus dos Passos. 

Agradeço a manifestação de V. Ex' e faço apenas uma exi
gência: que o orgulho de V. Ex•, pela amizade, seja menor do·que 
o meu, pela amizade que lhe dedico. 

O Sr. João RQCha-l'ennite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃOAMIN- Ouço o aparte do nobre Se
nador João Rocha. 

O Sr. João RQCha- Nobre Senador Esperidião Amin, nes
tes tres anos e poucos de vida parlamentar, tivemos uma satisfação 
muito grande em privar da amizade de V. Exa. Começamos a co-
nhecê-IÓ melhor a partir do momento em que assurilimos a Presi~ 
dência da Comissão de Assuntos Econômicos desta Cá.sa, onde V. 
Exa tem uma presença ·destacada e tem-se mostrado competente, 
aberto ao diálogo e, principalmente, tem demostrado a todos os 
seus colegas a sua integridade, a sua honestidade e, mais ainda, a 
sua transparência em sua atividade de homem público. E, neste 
momento, como os_ demais companheiros e colegas, queremos, 
também, nos solidarizar porque temos certeza de que o País preci
sa de homens como V. Exa, com o caráter, a capacidade e a hones
tidade de V. Ex•. Senador Esperidião Amin, tenha a certeza de que 
esta Casa, na sua unanimidade, tem o maior apreço e respeito pela 
sua (ltividade parlamentar e pelo seu comportamento como homem 
simples, sincero, honesto e um grande pai-de--famllia. Era o que ti
nha a dizer, Senador. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Agradeço-ao nobre Sena· 
dor João Rocha pela sua solidariedade e peço também a V. Ex' e 
aós seus correligionários do PFL que dêem o voto favorável à Jra
mitação dessa queixa-crime, por favor, por anior à verdade, naCo
missão de Constituição, Justiça e Cidaditnia. Receba o meu 
agradecimento, que o será exponencialmente maior se o Partido 
gue V. Ex• integra puder me assegurar os seus votos decisivos a 
fun de que esta queixa-crime tramite, que ela não seja colocada 
embaixo do tapete, dando a impressão de que alguém sem critério 
se escondeu da mesma. 

O Sr. Racbld Saldanha Derzl - Pennite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço o nobre Senador S.al
danhaDerzi. 

O Sr. Racbld Derzl- Nobre Senador Esperidião Amin, co
nheço-o há muitos _anos. Há muitos anos convivemos na polltica e, 
portànto, posso af'umar que V. Ex• é um homem digno, é um nome 
limpo desta Nação. Está ala solidariedade de todos os nossos cole
gas desta Casa que vêm lhe dar o que V. Ex' realmente merece: o 
respeito e a admiração desta Nação. V. Ex' é um nome digno e 
limpo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Muito obrigado, nobre Se
nador Saldanha Derzi. V. Ex•, com as suas palavras generosas, 
oferece~me uma solidariedade que tem o meu maior apreço nesta 
ocasião. 

O Sr. Melra FUbo- Senador Esperidião Amin, V. Ex' me 
conCede _um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador 
Meira Filho. 

Ó Sr. Me!ra F!lbo ..: Senador EsPeiJdião Arilin, sou um ho
mem que aprendi com a pfópriã vida. Fuí vfvendo e fui aprenden
do. E aqui, nesta Casa. cheguei à conclusão de que a unidade é um 
baluarte da dell)pcracia; a unanimidade é a glória do democrata. V. 
Ex' está sendo, hoje, glorificado pela unanimidade desta C.Sa. Nos 
caminhos que trilho, na Ínlnha luta pela vida, uma das coisas que 
mais admiro, que considero a ~or --vitória para o cidadão, em 
qualquer que seja a sua atividade, é o fato dele ser admirado e res
peitado pelos seus concidadãos. E é isto, Senador, que está 8.conte-
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cendo hoje, aqui, nesta Casa. V. Ex a tem a admiração e o respeito 
desta Casa,. predicados aos quais me alio absolutamente convicto 
de que estou ao lado de um homem de bem. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Muito obrigado, nobre Se
nador Meira Filho, pela sua manifestação de solidariedade. V. Ex', 
nesta Casa, tem me distinguido e enriquecido com a sua amizade. 

O Sr. Marco Maclel- Pennitt>-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador 
Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maclel- Nobre Senador Esperidii!o Amin, 
associando-me às manifestações de tantos outros colegas, desejo 
expressar também a minha solidariedade. E mais do que isso, dizer 
aquilo que outros companheiros já manifestaram: V. Exa é homem 
de vida proba, inatacável, que se desincumbe com seriedade, com 
esptrito público, do seu mandato, outorgado pelo povo catarinense 
com expressiva margem de votos. O seu discurso nio é apenas 
uma manifestação de suas posições e uma defesa de suas teses. É 
muito mais do que isso: é uma demonstração de que oS fatos estão 
a provar a justeza das observações que V. Ex' está produzindo. 
Dai por que desejo, neste instante, a exemplo de outros colegas, 
manifestar-lhe a minha solidariedade e o meu apoio. Além disso, 
tenha a certeza de que V. Ex• terá o nosso apoio no desenvolvi
mento das ações que julgar adequadas adotar para a defesa das po
sições assunúdas por V. Ex' e para a preservação do seu nome
honrado e probo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Nobre Senador Marco Ma
ele!, agradeço a manifestação de apoio de V. Ex'. Quero, também, 
tomar muito explicito o meu pedido. Eu não sabia de nada. Che
guei aqui, hoje, e recebi não só Uma manifestação simpática como 
também uma indagação de como, sendo candidato à Presidente da 
Repllblica, estava aqui numa quarta-feira, quando deveria estar pe
dindo voto. Alé me senti com um pouco de complexo de culpa 
quando fui informado por uma notável servidora da Mesa do Se
nado que havia um despacho numa petição, uma queixa-çrime, em 
um oficio endereçado pelo Supremo Tribunal Federal a esta Casa. 
Fiquei sabendo naquele momento da existência de uma queixa-cri
me e do oficio do Supremo Tribunal Federal pedindo licença para 
que o Senador Esperidii!o Amin fosse processado. 

Devo ser muito claro. Quero pedir a V. Ex•, na condição de 
chefe de famllia exemplar que é, que não me dê o seu apoio quan
to ao mérito da queixa-crime, não. A consciência de V. Ex• merece 
- eu que o conheço há tanto tempo e o respeito e admiro -a defe
rência da liberdade quanto ao mérito da questão. Mas a nossa 
consciência comum, o que temos de cristãos, não lhe dá a liberda
de, Senador Marco Maciel, de me negar os votos da bancada do 
Partido que V. Ex* lidera para que esta queixa-crime tramite, por
que somente assim será conf"mnado o que afmneí. B tenho a con
vicção de que essa apuração vai ser um episódio bom para o Pais. 
A apuraç§o, tanto da insinuação, da aleivosia a respeito do meu es
tado civil, quanto das questões pertinentes ao Sr. Luiz Inácio Lula 
da Silva; esse esclarecimento vai ser muito bom para o Pais. 

V. Ex• não estava aqui presente quando flz menção a um li
vro lançado ontem, a cujo pré-lançamento compareci, intitulado: 
Como nio ser enganado nas eleições, o qual teve a sua edição 
coordenada pelo jornalista Gilberto Dimenstein, com a colabora
ção de notáveis brasileiros. 

O prosseguimento desta queixa-crime muito ajudará para 
que não sejamos enganados pesta eleição. -

Portanto, peço, agradecendo sua solidariedade, os votos da 
bancada que V. Ex1 lidera na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, para cnjo âmbito já foi despachada a queixa-.crime e a 

licença para processar, para que a queixa-crime prossiga com auto
rização, para que este seu admirador seja, efetivamente, processa-
do. 

Agradeço, mais uma vez, as manifestações de solidariedade 
e o tempo generoso que me foi deferido. 

Reafirmo, neste instante, a minha disposição de fazer uma 
campanha elevada, que nl!o pretendo ser boca de aluguel de uin
guém, que vou centrar o meu discurso modesto em cima do como 
fazer as coisas. Penso que todos os candidatos são bem intenciona
dos, todos querem fazer o bem. As prioridades de campanha lri!o 
se uniformizar, distinguindo um candidato do outro, tendo como 
seu aspecto positivo a capacidade de demonstrar como fazer as 
coisas. Como isso poderá ser feito? Aeredito que esse será o ponto 

· positivo da campanha. 
Também repito que não vou fugir de "paulera" alguma. Se 

tivesse razões para fugir, não teria entrado no baile. Agora que já 
estou dentro dele quero, em linguagem popular, dançar a música 
mais decente, mas se alguém d.esafmar vai encontrar parceiro, vai 
encontrar parceiro para todos os. esclarecimentos, no nivel que de
sejar e que venha a pautar. Eu vou pautar pelo prisma de como 
agir, como ajudar _o Pais a dar respostas a uma sociedade perplexa, 
a um povo -desesperançado. Sob esse aspecto, entendo que nin
guém é dono da verdade. 

Centrarei minha atenção, com o pouco talento que Deus me 
deu, mas não vou, em hipótese alguma, correr, fugir, ou me aco
vardar diante de llCllsaçi!o alguma. 

O Sr. Cid Sab61a de Carvalho - Pennite-me V. Ex' um 
aparte? ·· 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Senador Esperidii!o 
Amln, o Senado todo escuta sua palavra nesta manbi!. O que pode 
ser ressaltado do que tem pronunciado até aqui é exatamente o es
p!rito democrático de V. Ex', inclusive assumindo a tranqüilidade 
esperada ante a imputação que lhe é apontada neste momento. Não 
posso examinar o mérito disso, que é razão de uma medida judi
cial, pois não conheço nada escrito, nem falado, a esse respeito, 
porem, quero dizer que o comportamento de V. Ex' é daqueles que 
desautorizam qualquer procedimento criminal, porque a sua con
duta na utilização da tribuna, a sua conduta de homem público re
comenda exatamente Outro destino e outro caminho, numa 
possível disputa que, no âmbito da politica, possa se assentar neste 
momento no cenário ·nacional. Sei que V. Ex• se candidatou à Pre
sidência da Repóblica, é um pré-candidato, e isso é uma garantia 
de que a campanha terá termos elevados, bem colocados, pragmá
ticos, haja vista a sua experiência de administrador, de parlamen
tar, de homem póblico, enfim ..• Não posso deixar, no fmal do seu 
discurso, de registrar também a minha solidariedade. Uma solida
riedade que se expressa neste momento e que é conquistada pela 
conduta de V. Ex' aqui no Congresso Nacional. O que podemos 
testemunhar do Senador Esperidii!o Amin é sempre um comporta
mento ilibado, de moral muito elevada, um comportamento muito 
ético, muito embora V. Ex* seja um homem que critica, que defen
de, que ataca, porque V. Ex• veio aqui representar o seu Estado 
exatamente por causa dessas qualidades. Então, exatamente no 
momento em que V. Ex* fmaliza o seu pronunciamento, associo
me a todos os companheiros que distinguiram o omdor c-oin as pa
lavras mais quentes de carinho, de compreensão, de elogio e de 
amparo nesta hora. O seu espirita de luta_ e de combate, no entanto, 
encaminha a matéria para urna outra feição. V .Ex* nãó teme a 
açi!o. Isso é muito bom que aconteça porque o Brasil está vivendo 
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o momento em que as coisas esclarecidas, o que Se diz como razão 
ou como contra-arrazoado, o que se diz como denúncia ou como 
defesa, tudo passa a ter, neste momento, uma grande importância. 
V.Ex• quererá, com_o_ quer, deixar bem esclarecido o seu comporta
mento e a sua posição. Não noto em V.Ex• qualquer espfrito de de
linqUência. Nota-se, acima de lt!do, o esp!rito democrático de um 
homem, no entanto, valente, resistente, impoluto e que sabe muito 
bem o que quer e onde vai chegar. Minha solidariedade, nobre Se
nador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Muito obrigado, nobre Se
nador Cid Sabóia de Carvalho. V. Ex' que ilustra a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania com o seu saber vai receber o 
meu pedido pessoal do seu voto para que esta queixa crime trami
te. 

Agradeço, mais uma vez, a generosidade de todos os meus 
pares. Reitero a minha disposição de, se ungido pelo meu Partido 
- PPR, na condição de candidato a Presidente da República, lutar 
para que a campanha seja positiva, esclarecedora e ·construtiva, 
sem descambar para insinuações e aleivosias, Como as qUe aqui 

. tive oportunidade de reportar. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Esperidilio Amin, o Sr. 
Chagas Rodrigues, 1° V ice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pekl Sr. Humberto Luce
~ Presidente. 

O SR. MAGNO BACELAR -Sr. Presidente, solicito a pa
lavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto L~cena) - Solicito a V. 
Ex' que aguarde, porque há outros Líderes que já pediram a paia
vra, anteriormente. Inscreverei V. Ex•. 

O SR. MAGNO BA_CELAR - Sr. Presidente, concordo 
plenamente e tenho o maior respeito pelo nobre Senador Uder do 
G-overno e, sobretudo, grande Lider do Rio Grande do Sul, mas, 
no meu entendimento, a inscrição como Lider se faz do microfone. 
E V. Ex', ni!o protestando quanto à posição do nobre Senador, já 
diz que existem outros Lideres inscritos. Até onde eu saiba a ins~ 
crição para se falar é solicitada pelo microfone. 

Agradeço a V. Ex'. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - )lsclareço a 
V. Ex' que há a possibilidade da inscrição dos Lideres na Mesa. 
Além. do Senador Pedro Simon, como lhe disse, estão inScritos os 
Senadores Ney Maranhão, como Uder do PRN, e Divaido Surua
gy, como Lider do PMDB. Inscreverei V. Ex'. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Como Lider. Sem re
visão do orador.)- Si~ Presidente, SM e Srs. SenadoreS, em pri
meiro lugar agradeço ao nobre Senador dizendo apenas que me 
levantei juntamente com o Senador Esperidião Amin- eJKiui está 
presente o Senador Chagas Rodrigues. Como S. Ex' disse que era 
uma questão pessoal, usou primeiro da palavra, mas eu eStava, 
desde aquele momento, esperando para falar. Não solicitei o aparte 
-e seria natural que o flZeSse, como V. Ex• e todos os demais - ao 
Senador Esperidião Amin, justamente porque estava inscrito para 
falar depois de s_ Ex'. 

Sr- Presidente, é indispensável a nossa manifestaÇão de soli
dariedade, de carinho, de admiração pelo Senador Esperidião 
Amin. Não esperávamos outro gesto de S. Ex• No momento em 
que chega uma solicitação do Supremo para processá-lo, S. Ex• so
licita à Cãsa que llie permita debater essa matéria, no que está to
talmente certo. Essa tese de que o Congresso não pode permitir, 
em hipótese alguma, licença para o parlamentar ser processado, 

porque a Instituição é que será atingida, e ni!o o cidadão, deve ser 
analisada caso a caso. Há casos em que não se deve permitir, por
que, em se permitindo, atinge-se a Instituição. No caso do Senador 
Amin, não há dúvida. Precisamos debater e analisar a matéria. 

Estou vendo aqui o meu amigo, Líder do PT. Quem Sou-Cu 
para analisar os outros. Já temos tantos erros no PMDB, estamos 
numa situação tão complicada, que é até uma piada eu querer ana
lisá-los. A minha casa está cheia de confusão. Mas, com todo o 
respeito, este é o segundo equívoco que o Pr comete. O primeiro 
foi muito grave e envolveu, não familiares, mas o Presidente da 
CUT, o que foi de uma infelicidade total. 

Estão querendo processar o Senador Esperidião Amin, esta
do civil ignorado. Esse advogado é incompetente. Se perguntas
sem o estado civil do Pedro Simon, tudo bem. Mas é sabido por 
todos que a esposa do Senador Amin é Deputada Federal, uma de
putada excepcional, de primeira grandeza. E não é deputada ape
nas por ser mulher do Senador. mas pelas qualidades, pela 
competência. Foi a mais votada no Estado de Santa Catarina, por~ 
!adora de grande credibilidade. Todos reconhecem isso. Estado ci
vil ignorado! Esse advogado cometeu uma grosseria desnecessária, 
ni!o conhece o que todos têm obrigação de conhecer. Como é que 
o Ministro do Supremo vai analisar o restante do processo? 

Este debate é muito importante. Todos dizem que a campa~ 
nha para Presidente da República só se iniciará após a Copa do 
Mundo, quando, coincidentemente, começa a propaganda no rádio 
e na televisão. Na verdade, a campanha vai para a rua nos espaços 
do ~dio e_ televisão. Estamos nos prenúncios. A rigor, os candida
tos não estãO lançados, são ainda pré-candidatos. o que-estamos 
vendo é um pequeno exemplo do que virá. Há muito temJ]O, eu 
digo desta tribuna que esta é uma eleição muito delicada. E uma 
eleição geral para presidente da República, para governador, para 
deputado federal, para deputado estaduai. Ê uma eleição livre, 
aberta, com todos dizendo o que querem e, às vezes, o que não de
viam. Em meio a tudo isso, esta é uma eleição onde os compro-
missos devem ser assumidos por uma campanha que tenha um 
conteúdo de seriedade. Não sei se o que está ocorrendo, no mo
mento, é o melhor. Não estou preocupado com as questões pes
soais do candidato, Sr. Presi"dente, com a sua vida particular. A 
minha preocupação é saber se essas questões vão virar rotina. 
Ouço falar que há dossiê, levantamentos de todos os lados. Isso 
ocorie até nos Estados Unidos. Estamos assistindo a um fiasco to
tal e absoluto na nação mais democrática, em tese, do mundo, 
onde o Presidente eleito, empossado com toda a força e com todo 
o poder, de 15 em 15 dias vai responder a um processo por violên
cia sexual, da época em que era governador do seu estado. Os Es
tados Unidos têm uma estrutura para acompanhar esse tipo de 
campanha. Não me parece que tenhamos, aqui, condições de agir 
dessa forma. 

O importante no debate do Senador Esperidião Amin, neste 
momento, e nos apartes que lhe foram dados é entendermos como 
se desenvolverá essa campanha. Se essa campanha vai ser na base 
do que fez a CUT, do que fizeram os empreiteiros, sobre a vida de 
A, B, ou C, ou daquilo que realmente interessa de cada caJldidato. 

Não tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente, que a biografia 
do candidato é importante. Se houver algo contra o Senador llspe
ridião Anlin, enquanto governador de Santa Catarina, deve ser de
nunciado. Não me parece que debater discursos ou declarações de 
A, B ou C seja o caminho a seguir. Seria uma atitude mesquinha e 
pequena, por exemplo, querermos saber, com relação ao Lula, so
bre a casa em que mora, sobre a escola em que sua filha estudou 
em Paris. Seria a_mesma coisa se quiséssemos saber, com relação 
ao Sr. Fernando Henrique Cardoso, sobre a sua famflia; ou se qui
séssemos saber, com relação ao Sr. Orestes Quércia, sobre proble-
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mas relativos ao seu casamento, à sua família ou sobre questões 
pessoais. Isso vale também para o Sr. José Samey e para o Dr. 
Leonel Brizola. Vale para todos. Não podemos, por exemplo, no 
que diz respeito ao Sr. Leonel Brizola, debater problemas que o 
mesmo tem com relação à sua ftlha- parece-me até que esses pro
blemas já foram superados, graças a Deus -, pois os mesmos não 
têm nada a ver com a sua campanha e a sua biografia. É .claro que 
se houver alguma coisa que envolva o caráter, a biografia, a digni
dade e a honorabilidade do candidato, a situação é diferente. Nesse 
caso, temos até a obrigação de debater o assunto. 

Está valendo a pena o debate travado aqui pelo Senador Es
peridião Amin, de Santa Catarina, ilustre candidato do PPR à Pre
sidência da República, e que é uma pessoa de competência, de 
gabarito, é um homem sério, inteligente, creio que a sua primeira 
propaganda merece respeito. Quando S. Exa diz que o Brasil preci
sa de cabeça, eu conconlo_ plenamente. 

O Sr. Esperldlão Amln - Senador Pedro Simon, V. Ex' 
me concede um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -Com todo prazer. 

O Sr. Esperldião Amln -Em primeiro lugar, desejo agra
decer essa manifestação simpática de V. Ex• que vou interpretar 
como uma possível declaração de voto. Sou um otimista; e V. Ex• 
sabe que se eu não fosse otimista, nã.o teria entrado nessa parada. 
Então, cada vez que ouço uma palavra de simpatia, penso que é 
um possível voto e é com isso que vou embalando as minhas ener
gias. Desejo fazer uma retificação ao brilhante_ pfC?nunciamento __ de 
v_ Ex', quando disse que é importante saber o que foi Esperidião 
Amin, como Governador, o que foi Fulano, como Ministro. Mas 
penso, nobre Senador Pedro Simon, que interessa também saber 
onde o indivíduo_mora e do que vive. Quero dizer a V. Ex• que 
quando for candidato a qualquer cargo, primeiramente, vou apre
sentar minha declaração de bens; secundariamente, o histórico de 
tal declaração, desde a primeira, porque isso é fundamental. 

O SR. PEDRO SIMON - V. Ex' vai apresentar porque 
tem obrigação de apresentar. A lei determina que qualquer candi
dato apresente sua declaração de rendimentos. 

O Sr. Esperidião Amln- Correto. E se a lei manda é por-
que é importante. ~ 

O SR. PEDRO SIMON- Claro! 

O Sr. Esperldião Amin- V. Ex', no seu pronunciamento, 
disse que não é importante saber onde é que o candidato vive, do 
que vive. Mas eu considero muito importante; e digo mais, que se 
constitui um pré-requisito. IssO provocou suicídio na França e nos 
paises de Primeiro Mundo onde pessoas se suicidaram porque não 
conseguU:am explicar empréstimo privilegiado, a exemplo de gran
de lfder socialista francêsta,Os principais aspectos negativos lança~ 
dos contra o Presidente Fernando Collor foj sobre a manutenção 
da Casa da Dinda, o que veio a ser dissecado por esta Casa. É por 
isso que essa queixa~crime é importante. Digo a V. Ex" que quero 
fazer uma campanha elevada; já o proclamei para todos. No meu 
entendimento, campanha elevada signifiCa que os candidatos te
nham cara limpa e não tem cara limpa quem não pode dizer do que 
vive. 

O SR. PEDRO SIMON- Acredi!O_que devo ter sido mal 
interpretado pelo Senador Esperidião Amin. Penso que S. Ex' af"rr
mou aqui o óbvio. É evidente que qualquer candida!O a cargo ele
tive tem que apresentar sua declaração de bens, sua vida e seu 
passado. 

Sou politico desde 1959, quando me elegi Vereador, em 
Caxias; e, até hoje, a primeira eleição de que não vou participar é 
esta. Sempre fui candidato. 

O Sr. Esperldlão Amln- Ninguém sabe ainda, Senador. A 
convenção do PMDB é dia 22, e até lá muita água pode rolar. 

O SR. PEDRO SIMON- Sempre tive que apresentar a mi
nha declaração de bens e justificar como vivo e de que vivo. 
Concordo com V. Ex' quando diz que o Sr. Lula, que o Sr. Amin, 
que o Sr. Brizola, o Sr. Fernando Henrique Cardoso, que o candi
dato do PMDB tenha que mostrar a sua declaração. 

Rer1r0-me, senhores, âs questões pessoais que vão além dis
so, aos detalhes. Essas questões eu posso cobrar. Se eu soubesse 
de algo relacionado com o Senador Esperidião Amin, se o PMDB 
de Santa Catarina me dissesse que o Senador Esperidião Amin 
saiu rico do G_overno, que ganhou 10% das comissões, nesse caso 
eu teria que abordar o Senador Esperidião Amin, cobrá-lo, e S. Ex" 
teria que explicar, porque é candidato a presidente da República. 

Sei que o Senador Esperidião Amin é um homem de bem, 
é um homem digno. Sou conhecedOr da sua·situação pessoal, te
nho um respeito enorme pelo Senador, pela sua esposa e pelos 
seus fllhos, pela sua vida familiar. Mas digamos que não fosse as-
sim, que eu não tivesse nefihuni relacionamento com a famllia do 
Senador Esperidião Amin. Al, onde quero chegar. Creio que as 
questões pessoais não podem interferir na campanha como vem 
ocorrendo. Sinto isso na campanha para presidente, na campanha 
para governador. 

Falo com a autoridade de quem nã.o vai ser candidato a car
go algum. Sinto mal em saber que o fulano ou beltrano que estão 
preparando um dossiê, p_ois quem tem dossiê e o guarda comete 
crime. Se tenho alguma coisa com relação a V. Ex", Presidente 
Humberto Lucena, venho a esta tribuna e falo ou vou a V. Ex" e 
falo. Agora, ter denúncias, informações e guardá-las na gaveta 
para usar conforme o caso, me parece um delito tão grave quanto o 
outro. 

Volto a repetir: estamos vivendo uma situação delicada. Es
tamos brincando com uma situação que é grave. Vivemos, nesses 
últimos dias, o problema da Policia Federal. No caso ao qual me 
refiro, o Secretário de Segurança, por portaria, deu um aumento à 
policia do Distrito Federal que liminarmente foi considerado ilegal 
pelos Ministros. Os membros da Policia F~ederal exigem um au
mento similar e por isso ent:raram em greve. Uma greve deve ser 
respeitada. Mas, Sr. Presidente, dai a tentarem impedir o acesso do 
Chefe da Policia Federal ao prédio há uma diferença muito grande. 
O manifesto que foi lãiiçaao ontem foi pesado; um manifesto de 
desafiO, e ai são homens ãrmados contra homeris ann8dos. 

O Presidente Itamar Franco solicitou que o Ministro da Jus
tiça fosse à televisão e_ fJ.Zesse um pronunciamento de chamamento 
à ordem e à concórdia, e é o que se está tentando fazer. Mas o que 
quero dizer, Sr. Presjdente, é que se nós, que somos os políticos, 
não levarmos adiante com tranqüilidade essa campanha, ela não 
será boa para ninguém. ~ 

Sou membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania e darei o voto favorável, como quer o Senador Arn.in,. para a 
licença que ele está solicitando. Farei isto, sim, Sr. Presidente; 
Penso que pcxlerá ser levantado adiante. Agora, se eu fosse do PT 
eu solicitaria a retirada desse processo em troca de um entendi
mento amplo de todos candidatos, para fazermos uma campanha 
em termos elevados. 

Eu não sou daqueles, Sr. Presidente, que acreditam que se o 
Luta ganhar este Pals ficará em perigo; não creio. Com toda since
ridade, penso que a atuação do Lula está se desenvol"epdo com 
respeito. Fiquei muito feliz em ver o pronunciamento dele em 
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Nova Iorque, onde para surpresa de alguns ele desenvolveu uma 
tese altamente respeitada. Como também gostei do resultado da 
Convenção do PT, onde os chamados x.iitas de certa forma silen
ciaram, e a proposta apresentada é uma proposta de diálogo. 

O Sr. Eduardo SupUcy- Permite um aparte, Senador? 

~SR. PEDRO SIMON- Um momento.· Acho que é bom, 
Sr. Presidente, que tenhamos essas opções. Seja Lula, seja Feman
d~ Henrique, seja Brizola, seja Amin, seja o candidato do PMDB, 
o unportante é qu~ façamós uma campanha buscando o melhor, Sr. 
PreSidente. Acho nnportante debatermos as quaUdades do Fernan
do Henrique, do Amin, do Lula e do Brizola e do candidato do 
PMDB. Acho importante debatermos quais são as diferenciações 
entre um e outro; estamos vivendo um momento de democracia. 
Tefm.inou, graças a Deus, aquela divisão: é cómüriista., não é coR 
munista; é do Leste ou é o Oeste. Estamos vivendo uma época de 
aírrmação, de conteúdo de af'II'Illaçilo de levantamento da econo
mia da Humanidade; qual é a proposta de cada um. Vamos esco
lher o melhor candidato, vamos dar força para a melhor idéia, 
vamos votar na melhor proposta, e não na menos ruim, não na me
nos corrupta, não Da menos imoral, não apoiar uri1. debate que vai 
levar por terra a expectativa do povo brasileiro. _ 

O Sr. Eduardo SupUcy- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. Ouço, com o maior 
prazer, o aparte de V. Ex". 

O Sr. Eduardo SupUcy - Nohre Senador Pedro Simon, 
vou começar pelo último assunto referido por V. Ex1

• Era por volta 
de lhlSmin da manhã e eu estava me dirigindo para casa quando 
obser:ei dezenas e, depois, parece-me que centenas de tropas do 
Ex~ito. _Acompanheiwos para ver aonde iam; caminhavam a pé. 
Verifique• que estavam cercando o edifício da Policia Federal. 
Acredito que participavam da operação cerca de 200 a 300 ho
me1s. Como a noite era tranqüila, como o próprio edificio da Po
lícia Federal estava muito calmo, realmente fiquei um pouco 
preocupado: o que estaria havendo pam que tantos homens forte
mente armados- certamente mais de 100- estivessem espalhados 
para cercar o edifício da Policia Federal? Não sou especiaUsta para 
saber que tipo de espingarda ou de metralhadora carregavam, mas, 
enf"lm, eram fuzis - se bem que, felizmente, não havia ali em 
quem a?rnr. E hoje de manhã havia uma movimentação, acredito, 
no sentido de se resguardar o edifício da Policia Federal. Que eu 
saiba, não houve nenhum incidente grave. Portanto, trata-se de 
uma ação de precaução, segundo o meu entendimento. Apenas 
quero registrar que fui testemunha desse fato. Olhei o relógio e era 
exatamente lh14min quando tudo aconteceu. Relativamente à 
queixa que o advogado Luis Eduardo Greenhalgh, em nome de 
Luiz Inácio Lulà da Silva, Presidente do Partido dos Trabalhado
res, fez com respeito ao Senador Esperidiã:o Amin, eu gostaria de 
aqui dar algumas informações em relação à questão: qual foi a ra
zão da queixa-crime? O centro principal desta defesa da honra do 
Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores resulta do fato 
de que, quando houve o assassinato do Presidente do Sindicato dos 
Rodoviários do ABC, Oswaldo Cruz,-sem que se tivesse feito a in
vesti~ção - inclusive já havia sido concluido o inquérito policial 
-, veriÍlcou-se que não houve motivação de natureza politica, que 
não houve qualquer açi!o premeditada por parte do Partido dos 
Trabalhadores, muito menos do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. O Senador Esperidii!o Amin, não propriamente da tribuna, 
mas em'·declarações à imprensa. disse, dentre outras coisas que 
Lula havia annado a mão do assassino. Ora, V. Exa há de c~nvir 
que essa afirmação é altamente ofensiva, forte para ser dita sobre o 
Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores. Segundo o ad-

vogado Lu~ Eduardo Greenhalgh, o Senador Esperidillo, em de
clarações divulgadas pela imprensa, havia afmnado que Lula foi o 
responsável pela morte de Oswaldo Cruz. Telefonei para o advo
gado e com ele conversei há oito minutos. Esta é _a razão princi
pal da queixa-crime, segundo informação que obtive do advogado. 

O Sr. Esperidlão Amln -Sr. Presidente, desejo interpor 
uma questão de ordem oportunamente. Não quero aparte; não vou 
apartear o Senador Pedro Simon porque nem o Senador Eduardo 
Suplicy, nem o Senador Pedro Simon quiseram me apartear quan
do falei sobre o assunto. Quero interpor uma questão de ordem por 
estar sendo citado indevida e inveridicamente; inveridicamente! A 
petição está aqui. Este assunto não faz parte dela. Isto é inveridico! 
Oportunamente falarei por uma questão de ordem. 

O Sr. Eduardo SupUcy- Estou repetindo o que me disse o 
Advogado Luis Eduardo Greenhalgh. -

O Sr. Esperldião Amln- V. Ex' também espalha inverda
des! 

O Sr. Eduardo SupUcy- V. Ex' não deveria utilizar-se de 
tennos que não são corretos. 

O SR. PEDRO SIMON - Senador Eduardo Suplicy per
mita-me dizer que li a queixa, porque o Senador Esperidião Àm.in 
assim me permitiu. E tem razão S. Exa. A queixa não se refere ao 
crime ocorrido no sindicato, mas_ às declarações que teriam sido 
~das pelo Senador Esperidillo Amin de como vive S. Ex~ que 
v1ve de pagamento de prestações de partidos e de dinheiro de em
presários. Em relação a essa parte, realmente o Senador Esperidião 
Amin tem razã:o. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Pois não. Mas, como eu disse 
esse foi o esclarecimento concedido pelo advogado do Presidenu; 
do Partido dos Trabalhadores. Perguntei também a ele se, na peti
ção, que não tenho em mãos -acredito que este é um episódio que 
pode ser esclarecido - também havia menção sobre a vida de 
Lula. E sobre este assunto já tive oportunidade de tecer considera
ções em apartes concedidos ao Senador Esperidião Amin. Quando 
S. Ex• se referiu ao assunto, eu disse que nós, membros do PT 
destin~os 30% da remuneração liquida do partido para esse run: 
E avaliamos como importante remunerar, em termos relativamente 
módiC?s,? Presidente Nacional do P~do ~os Trabalhadores, que 
s~ dedica mtc:gralmente a uma ação, que até considerei, na oportu
mdade, tão digua quanto aquela do Presidente Nacional do Partido 
presidido pelo Senador Esperidillo Amin. A sua atividade é tão 
digua quan~ à do Presidente do Pr. Como o ex-Deputado, por op
ção, prcfenu não se recandidatar, avaliamos que seria importante 
que S. Ex' pudesse ter tempo integral para a realização de seu tra
balho. Po~to, acredito que a_observação era inadequada, ofensi~ 
va ao Pres1dente do meu Partido. O Sr. Lula tem o direito de 
defender a sua honra nesse aspecto. Sobre o último detalhe referi
do por V. Ex', perguntei ao ex-Deputado e Advogado Luis Eduar
do Greenhalgh sobre a razão pela qual havia colocado que o 
estado civil de S. Exa era ignorado. Obviamente, conheço muito 
bem - eu jamais faria isso - o estado civil do Senador com o qual 
convivemos diariamente: é casado com a Deputada Ângela Amin. 
Disse-me o Advogado Luis Eduardo Greenhalgh que não conhecia 
esse aspecto. Disse-me ainda que não se tratava de ofensa mas 
sim de não conhecer, até o momento que fazia a petição, o ~stado 
civil do Senador Esperidião Amin. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, vou encerrar o 
meu pronunciamento. 

_ Eu não gostaria de entrar nesse detalhe. A tese do meu pro-
nunciamtmto foi uma só: estamos às vésperas de uma campanha 
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presidencial, uma campanha séria, uma campanha importante. O 
povo vem de imensa frustração: o caildidato que--se--apresentava 
como dono da ética, da verdade e da digrúdade, o Sr. Collor de 
Mello~ teve o destino que conhecemos. 

O Congresso Nacional vive momentos dramáticos, de difi* 
cuidados decorrentes da CP! que investigou irregularidades na Co
missão de Orçamento. Na minha opinião, há três tempos: o 
primeiro tempo foi a CP! do Collor; o segundo tempo foi a CP! do 
Orçamento; o terceiro deveria ser a CPI das empreiteiras, ou da 
CUT, ou a CPI do PT sobre todas as entidades sindicais, de traba~ 
lhadores e de empresários. 

Não podemos começar a campanha nesse clima; se o ftzer
mos, será diflcil. Estamos vivendo uma hora muito diflcil. Se ana
Usarmos o que ocorreu em 1954, em 1961, em 1964; o que 
aconteceu em 1969 -o AI-5, veremos que muito menos aconte
ceu lá do que tem acontecido de crises, de problemas, de dificulda
des, desde que o Sr. PeJro Collor denunciou seu innão. 

Estamos tendo competência para atravessar esses obstácu
los porque o povo brasileiro, porque o Congresso Nacional, por
que a classe politica, porque a imprensa, porque os militares, 
porque o Poder Executivo, porque todos estamos imbuidos do sen
tido de acertar. Não há ninguém querendo golpe, não há ninguém 
fazendo frases com sentido de buscar uma determinação. Todos 
querem que saiamos com tranqUilidade desse processo. E a fonna 
de sairmos com ttanqililldade desse processo é fazermos uma cam· 
panha em estilo alto, em estilo elevado. 

Não tenho por que não dizer que o Amin é~ um homem de 
bem. Posso, durante a campanha, dizer o que quiser, posso ter mil 
coisas para debater com o Sr. Esperidião Amin, mas não preciso 
mexer na dignidade de S. Ex•. Posso, dizer que o Lula é um ho:
mem de bem, é um homem íntegro, um homem honesto, um ho
mem sério. Posso ter mil coisas para debater com o Sr. Lula, mas 
não posso deixar de reconhece_Lque é um homem de bem. Posso 
discordar do Sr. Fernando Henrique Cardoso; posso dizer mil coi
sas com relação a S. Ex•, mas sabemos que se trata de um homem 
de bem, de um homem sério, de um homem digno. Posso divergir 
do Brizola quanto ao seu estilo, à sua biografia, mas está prova
do, ao longo do tempo, que o Brizola é um homem _sério. Se Deus 
quiser, o PMDB haverá de esCOlher Uiii nome--que se identifique 
tm:nbéro ççm.o _um___hQDl~gt_ d~_Q_e_!!l__~ ~ _g~~-QQS~~º~ -~~~~~~-_e 
discutir as propostas. Qual é a proposta do Amin? Qual a diferença 
entre a proposta do Amin e a proposta do Lula? Qual é a proposta 
do Lula? Qual a diferença entre a proposta do Lula e a proposta do 
Sr. Fernando Henrique Cardoao10 que quer o Sr. Eernando Hen
rique: PSDB, PFL? Qual é a média do pensamento dos dois? O 
que quer o Sr. Brizola? Qual é a diferença entre a socialdemocra
cia do Brizola, com o seu trabalhismo, e a socialdemocracia do 
PSDB? Qual é a proposta do PMDB? 

Creio que há muita coisa séria para se debater. Se eu souber 
de um fato que envolva a digrúdade de um candidato à Presidên
cia, que seja importante para que o povo possa decidir sobre seu 
voto, tudo bem; eu falaria. Agora, mexer com a vida e com a bio
grafia de um candidato, para misturar a sua honra com o que não 
interessa, acho que seria muito ruim para o Brasil e para a demo
cracia. 

Felicito o Senador Esperidião Amin. Creio que S. Ex' agiu 
com muita correção. Feita a denúncia, o Senador veio, falou, deba
teu, analisou. O aspecto mais importante da atitude do Senador Es
peridião Amin é o fato de S. Ex' ter proporcionado ao Senado a 
oportunidade de nos manifestarmos, quando dessa primeira quei
xa-crime, no sentido de evitar que essa campanha seja uma suces
são de denúncias, de fatos, de ofensas que sabemos como começa 
mas não sabemos onde termina. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidên
cia, antes de passar a palavra a outros oradores, esclarece que, 
além do Senador Esperidião Amin, que vai dar uma explicação 
pessoal por 5 minutos, há três lfderes insctitos: Senadores Ney 
Maranhão, Divaldo Suruagy e Magno Bacelar. Como, pelo Regi
mento, o Lider tem 5 minutos para falar em comunicação, eu pedi
ria a colaboração para que pudéssemos, em seguida, iniciar a 
Oi-dem do Dia, de vez que temos um conjunto de proposições a se
rem apreciadas pelo Plenário, inclusive a indicação de 8 embaixa
dores e a apreciação do Tratado de Tiatelolco. 

Vamos fazer hoje várias sessbes extraordinárias, inclusive 
durante o petiodo da tarde. Hoje a Câmara dos Deputados ocupa o 
plenário que seria do Congresso Revisor, razão pela qual vamos 
aproveitar esse espaço de tempo para realizar várias sessões ex
traordinárias do Senado Federal. Temos, a essa altura, no Senado, 
mais de 60 Srs. Senadores. 

Com a palavra o nobre Senador Esperidião Amin para uma 
explicação pessoal. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para uma explica
ção pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, julguei que a minha fala, com tantos apartes, tivesse 
esgotado o assunto. Entretanto, como a questão veio novamente à 
baila, quero, em primeiro lugar, desfazer um grave equivoco ba
Seado em infonnação mentirosa: a queixa-crime é exclusivamente 
relacionada a declarações por mim feitas, em resposta a acusações 
do Sr. Lula ao Prefeito Paulo Maluf no dia 27 de março, estampa
das no jornal O Globo_do áltimo dia 28 de março. Essas declara
ções dizem respeito a quatro assuntos: 

-dinheiro de sindicato; 
- Nutrlcia- há vários processos em andamento sobre esse 

tema; 
---mesada; 

-e casa do Sr. Roberto Teixeira. 
São esses os quatro assuntos. Não há nada relacionado à 

morte de sindicalista. 
Em segundo lugar, na procuração - não estou falando da 

petição - subsctita pelo cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, brasi
leiro, casado, metal6rgico, residente à Rua São João, n° 276, São 
Bernardo,_ São Paulo:- é_outra casa-, é dito 11queixa-crim.e e_m face 
de EsperidiãoA:inin, br3Sil0lro; .Stid:o civil ijiioiildo:::" Ele a.sma, 
nllo o seu advogado. É a assinatura do Sr. Luiz Inácio Lula da Sil
va. A assinatura está aqui! É do Lula! Isto já faz parte da minha 
manifestação. 

Terceiro, para que não haja novos equivocos, faço novo 
apelo: deixem a queixa-crime tramitar, autorizem o processo. E a1 
esclareceremos se falei ou não a verdade e também questões obje
tivas que coloqueL Creio que o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, 
como todo homem de bem, quer também esclarecer essas questões 
para que não se dê a impressão de que são picaretas querendo es
conder um picareta. 

Essa é a explicação pessoal que eu gostaria de dar, para que 
não haja dúvidas a respeito dessa queixa-crime. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Esperldido Amin, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira dg. presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues. 1° 
Vice-Presidente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, citado pes
soalmente, gostaria de usar da palavra, após os Lideres. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Perfeitamen
te, nobre Senador. O primeiro Li der inscrito é o nome ~Senador 
Ney Maranhão. 
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Faço um apelo aos Srs. Senadores no sentido de passarmos 
imediatamente à Ordem do Dia, pois já contamos com um atraso 
de mais de duas horas. 

Portanto, pedimos aos Lideres que, tanto quanto posstvel, 
abreviem seus pronunciamentos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, o Presidente Humberto Lucena, antes de V. 
Ex• assumir a Presidência, havia concedido a palavra, como Líder, 
ao Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esclareço a 
V. Ex• que recebi relação do nobre Presidente desta Casa na se
guinte ordem: em primeiro lugar, V. Ex•; depois, o Senador Dival
do Suruagy; e por 6ltimo o Senador Maguo Bacelar. Após o 
Senador Magno Bacelar, concederei a palavra ao Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, se V. Ex' me 
permitir, cederei a vez ao nobre Senador Divaldo Suruagy. O no
bre Senador Magno Bacelar, se não me engano, levantou uma 
questão d• ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Oportuna
mente o nobre Senador Maguo Bacelar poderá usar da palavra. 

Quanto a V. Ex', pode fazer a permuta com o Senador Di
valdo Suruagy. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB-AL. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Senadores, agradecendo a deferência do Senador 
Ney Maranhão, que me permitiu falar antes de S. Ex•, gostaria de 
registrar minha alegria pela ascensão de um companheiro nosso, o 
Senador Guilherme Palmeira, convidado e indicado pelo seu Parti
do para compor a chapa da candidatura Fernando Henrique Cardo
so na qualidade de Vice-Presidente da Rep6blica. 

Faço pol!tica com o Senador Guilherme Palmeira há mais 
de trinta anos. Juntos participamos de inúmeras campanhas eleito
rais, e todos sabemos que ninguém consegue esconder a sua verda
deira personalidade durante uma campanha eleitoral. As virtudes e 
os defeitos dos candidatos extrapolam dentro das paixões envolvi
das numa campanha. 

Pois bem, ao longo desse tempo de convivio político e pes
soal com o Senador Guilhenne Palmeira, jamais encontrei em S. 
Exa um gesto que o diminuisse como representante de AlagOas no 
cenãrio federal. 

Guilherme Palmeira foi Presidente da Assembléia Legislati
va do meu Estado, Secretário de Indústria e Cométcio, Deputado 
Estadual em três legislaturas, Governador de Alagoas, Senador da 
República por dois m<;L_Jdatos consecutivos, Vice-Presidente e Pre
Sidente ~Nacfo" · ··dó ~PartidO dã~ Frente Lioeran v;~~l'resiâenre 
desta Casa. S. Exa, em momento algum, diminuiu o cenário da Re
pliblica e a classe pol!tlca, que ele dignifica com o seu nome e de
sempenho. 

Por isso, quero expressar minha satisfação e alegria por ver 
esse companheiro de tantas batalhas e lutas. E, mesmo estando 
hoje em partidos diversos, não posso calar a rilinha voz e deixar de 
lançar o meu protesto -contra uma tampanha insidiosa que está 
sendo tramada contra o Senador Guilherme Palmeira, apontando-o 
como irresponsável e como um ébrio contumaz. 

S. Exa é um homem que dignifica a classe politica brasileira 
e, particularmente, a alagoana. 

' - ·, 

O Sr. Maguo Bacelar-Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. DIV ALDO SURUAGY - Concedo um aparte ao 
nobre Senador. 

O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Divaldo Suruagy, 
estou inscrito, como Líder, exatamente para alertar esta Casa, las
timando a atitude da revista Veja na reportagem que denigre esta 
Casa e atinge a honra de um homem de bem. Acho que o Senado 
Federal precisaria- e vou solicitar isto na minha intervenção- to
mar uma atitude para coibir tais julgamentos precipitados e sem 
prova e, sobretudo, já com aspecto de campanha pol!tica. O artigo 
tem fnn pol!tico e objetiva denegrir a honra de um homem de bem 
pelo simples fato de ele ter sido escolhido para Vice-Presidente. 
Não sou partidário da campanha do Sr. Fernando Henrique Cardo' 
so? não sou do Partido do nobre Senador Guilherme Palmeira, mas 
o tenho na conta de um homem de bem, de um homem que digni~ 
fica não só esta Casa, mas a politica brasileira. Esta Cas_a tem que 
reagir a tais artigos e não se acovardar como uma ostra que se re~ 
colhe na ~a com medo de uma imprensa que dita irresponsavel
mente os destinos deste Pals. Eta essa a finalidade da minha 
inscrição, como L!der de um Partido de oposição à candidatura do 
Sr. Fernando Henrique Cartloso. Não abro mão da minha inscri
ção, porque levantarei uma qnestão de ordem. Mas digo a V. Ex' 
que o tom do meu pronunciamento é de indignação, principalmen
te com a falta de atitude desta Casa, que precisa deixar de ser co
varde para ser mais responsável para com o povo que nos elegeu. 
Muito ubrigado a V. Exa 

O SR. DIV ALDO SURUAGY- Senador Magno Bacelar, 
o aparte de V._ Exa nos revela a dignidade com que tem conduzido 
sua vida pública. E a sua atitude em defesa de uin companheiro, a 
quem não está oferecendo apoio político nesse pleito eleitoral, é 
um atestado eloqUente da sua grandeza e também um reconheCi
mento aos atnbutos e às qualidades (J,ue norteiam a maneira de ser 
e proceder do Senador Guilherme Palmeira. 

O Sr. Cid Sabota de Carvalho - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. DIV ALDO SURUAGY - Nob"' Senador Cid Sa
bóia de Carvalho, é uma honra ser aparteado por V. Ex' 

O Sr. Cid Sabota de Carvalho- Estou aparteando V. Ex', 
logo de salda, seguindo-me ao Senador Magno Bacelar, natural
mente para Concordar com os i"eJia.roS -qUe hoje são feitoS nesta 
Casa por V. Ex1

, no que diz respeito ao nosso prezado e querido 
companheiro Senador Guilherme Palmeira. Vimos o modo como 
esse cidadão foi magoado, ofendido, injuriado, difamado até- não 
digo caluniado porque não se atribuiu a ele nenhum crime - mas 
se assacou contra a sua dignidade pessoal, contra a sua conduta, 
algo absolutamente inaceitável, notadamente em tennos democrá
ticos. Nem podemos chamar de hberdade de imprensa esse mo
!!Lent-O ~m qu~ a liberdade extrnpolª tanto que i.nv~ ª dignidruie 
do cidadão, infringindo, portanto, os dispositivos que estão no art. 
s• da Constituição Federal, como o direito que todos têm à honra, 
à dignidade, o direito à imagem que realmente possam produzir 
socialmente. O Senador Guilhenne Palmeira já esteve nesta Casa 
em outro mandato- quando cheguei aqui, o encontrei; foi cumprir 
mandato executivo em Maceió, foi o Prefeito; foi novamente eleito 
para esta Casa, e aqui não se tem conhecimento de nenhum ato in~ 
diguo ou de nenhum ato qne caiba na imputação qne a ele foi assa
cada. O Senador Magno Bacelar é do PDT, não vai votar no 
Senador Fernando Henrique Cardoso; eu não vou votar no Sena
dor Fernando Henrique Cardoso; V. Ex' também não, porque é do 
PMDB, terá um candidato do nosso Partido~ e, conseqüentemente, 
não distinguiremos o Companheiro Guilherme Palmeira com o 
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nosso voto, não por aquilo que se llte imputa, mas, primordialmen· 
te, por uma questão de composição politica. S. Ex• seria digno do 
nosso voto - quem sabe - num segundo turno, em outra circuns
tância; seria acolliido no PMDB e em qualquer partido, sem ne
nhuma ressalva, porque é um homem absolutamente de bem; não 
se conhece nada de indignidade no seu comportamento. Agora,. 
veja V. Ex- que, no Brasil, tomou-se uma verdadeira e fácil possi
bilidade assacar-se cont11 qualquer pessoa que apareça no cenário 
politico qualquer imputação, sem a menor responsabilidade para 
com a verdade, para com o princípio da veracidade. Por_ isso, alio
me a V. Ex1 

- eu pretendia também discursar sobre este assunto, 
mas, já que V. Ex• o faz, incluo-me na sua palavra digna, de pes
soa que conhece Guilherme Palmeira mais do que todos nós -
somo-me a V. Ex• e faço o meu protesto juntamente com o seu. 
Muito obrigado pelo aparte. 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Eu que agradeço a V. 
Ex', nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. Tenho certeza de que 
as palavras de V. Er vão calar muito profundo nos sentimentos e 
nas emoções do Senador Guilherme Palmeira. 

O Sr. Ney :Maranhão -Permita-me V. Ex• um apàrte? 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Quço V. Ex' com muito 
prazer. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador DivaldQ SU!J!agy, V. Ex' 
já está sentindo a unanimidade desta Casa quando assoma à tribu
na e mostra as qualidades, a honradez de um político brasileiro que 
será o orgulho de qualquer partido que tiver o nobre Senador Gui
lherme Palmeira como candidato. Todos conhe_cemós_ profunda
mente esse político nordestino de Alagoas, homem simples, que 
tanto faz estar como Senador da República ou como um simples 
cidadão, é um homem tratável, um homem que conhece os proble
mas deste País e que sempre esteve à altura de qualquer dos cargos 
que ocupou no seu Estado e como Senador da RepUblica, pela se
gunda vez. Aíliiilo a V. Ex•, Senador Divaldo Suruagy, - falo 
como Lfder de um partido cujo priricipal representante teve o man
dato cassado por esta Casa - pelo respeito que tenho ao Senador 
Guilhenne Palmeira, aos amigos e à classe politica, a solução é 
uma lei de imprensa, que até agora não tivemoS cotageni de deci
dir, mas uma lei que doa no bolso também daqueles que assacam 
contra a honra alheia. Uma reportagem como es-s-a~ numa revista 
como a Veja, ou qualquer outra, é a primeira nOtícia que fica. A 
imagem do Congresso Nacional, lá fora, é muito ruim, é péssima, 
mas os culpados somos nós que não temos uma lei d~ imprensa 
para responsabilizar, não só criminalmente, mas principalmente 
bater no bolso desse cidadão quando assacar ç:optra a honra de 
qualquer cidadão brasileiro. Portanto, como Uder do PRN, Parti
do que não vota no Senador Guilherme Palmeira, neste instante, 
solidarizo-me com S. Ex• e com o pronunciamento de V. Ex1

• Te
nho certeza de que a unanimidade desta Casa tem esse "mesmo 
pensamento. Guilhennc Palmeira é um homem sério, é um politi
co que honra qualquer partido, qualquer cargo que seja distinguido 
por essas agremiações. Muito obrigado. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY - Muito obrigado, nobre 
SenadorNey Maranhão, as palavras de V. Ex', além de enriquece
rem o nosso pronunciamento, terão uma repercussão muito forte 
na nossa Região, no Nordeste, particularmente em Alagoas, graças 
à expressãO política de que V. Ex• goza nessa região. 

O Sr. Lourival Baptista - Permite~me V. Exa um aparte, 
nobre Senador Divaldo Suruagy? '~ 

O SR. DIV ALDO SURUAGY - Ouço õ aparte do nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O Sr. Lourlval Baptista -Eminente Senildor Divaldo Su
ruagy, estou ouvindo V. Ex• com muita atenção, fa1ando sobre o 
nosso querido amigo Senador Guilherme Palmeira. Faço minhas 
as palavras de V. Ex• Conheço há anos o Senador Guilherme .P~~ 
meim e seu saudoso pai, Rui Palmeira, a quem me ligavam pro~ 
fundos laços de amizade. Nesta cadeíra, onde me sento há vinte e 
três anos, afmno a V. Exa que muito devo por aqui estar ao ex~Se
nador Rui Pahneira. Aconteceu um episódio conosco, e ele me 
avisou sobre o que qu.eriam fazer contra mjm. Q que permitiu que 
me defendesse no tempo oporruno. O saudoso Senador Rui Pal
meira honrou esta Casa e a -d1gmiicou~ quanóo;_iã n_o Estado de 
Alagoas, deixou um filho tão digno quanto ele, Guilherme Palmei
Ta. V. Ex a faz muito bem em dar a sua palavra, a sua solidariedade 
a esse homem de bem que é Guilherme Palmeira. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY- Agradecendo ao Seoador 
Lourival Baptista, ressalto que o Senador uuühenne Palmeira her
dou os atributos e as qualidades maiores <ll\quele que norteou a sua 
personalidade, que foi o sempre lembraao, Jamais esquecido, Se-
nador Rui Soares Palmeira. -

O Sr. Carlos Patrocinio - Pennite-me V. Exaum aparte? 

~-~- O SR.DIVALDO SURUAGY -O•co comprazer o nobre 
Senador Carlos Patrocínio. 

__ O Sr. Carlos Patrocínio - Eminente Senador Divaldo SU
ruagy, V. Ex a faz muito bem em sair na defesa da pessoa do nosso 
querido _amigo e correligionário, Senador Guílhenne Palmeira. Te
mos, na realidade, que repudiar esse tipo de imprensa que, não 
conseguindo nada que possa macular a imagem de uma pessoa, de 
um homem público, começa a panir por esses terrenos escusos, es-
ses terrenos das questões familiares e, às vezes 1 per esseS como o 
que veiculou essa revista Veja. Considero o Senador GUilhenne 
Palmeira um dos homens mais íntegros~ ma1s respe"itadol', mais 
conscientes_ desta Casa, um amigo fiel e leal. Portanto, nada pode
ria macular sua :magem, principalmente agora que S. Ex•. repre
sentando o PFL com muita dignidade, faz pa__'fte dessa chapa do 
nosso também querido Senador Fema_ndo fl~nrique Cardoso. Tal
VeZ uina lei de imprensa mais rígida ac~"be com e~se tipo de coisa. 
Daqui a uns dias, nobre Senador Divaldo S1Jfi.fagy; vão dizer de 
uma pessoa, que não tem outro defeito, que _e:ie não poderá ser can
didato, porque é um fUinante inveterado e coisa dessa nature~. 
Portanto, louvo essa atitude de V. Ex11, associando-me a essas ma~ 
nifestações de apreço ·a esse grande brnf!i!elro, a es~e znmde ala
goano, que é o nosso qucri~ll) Senador e candidato a 
Vice-Presidente, Guilherme Palmeira. Muito obrigado. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY - Senaáor Carlos Patroc!
nio, agradeço a V. Ex" pelo aparte e aproveito a oportunidade para 
anunciar à Casa_ um fato que imagino sej~ do conhecimento de V. 
Ex a: o -Senador Guilherme Palmeira oã,o pr:eteiidia ser candidato a 
Vire-Presidente, tendo relutado em aceitar e:ss.a t<.~refa. Cqmo o seu 
nome era o que mais somava, por ser o que menos __ cti_viQia, dentro 
do Partido, S. Exa a aceitou como uma mcumoCncta pamaana, 
para prestar um serviço ao PartidO e ao YaiS, imaginandO ·que pos-
sa ser útil à candidatura do Senador Fernando Hertrique Çardoso. 

Agradeço o aparte de V, Exii e. ap mesmp tempo, deixo bem 
claro que o Senador Guilhenne_Palmeira não pleiteou essa_ tAdica': 
ção. Pelo contrário, S. Ex" relutou em aceitar essa incumb&lcía, 
depois rendendo-se aos argumentos dos companheiros do f~do. 

O Sr. Teotonio VIlela Filho - Senador Divaldo Suruagy, 
permite-me V. Ex• um aparte? . 1 "- _ 

O SR. DIV ALDO SURlJAGY - Concedo o aparte a V. 
Exa, SenadorTeotonio Vilela Filhf' 
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O Sr. Teotonio Vilela Filho- Nobre Senador Divaldo Su
ruagy, faço questão de registrar aqui um testemunho que é mais de 
justiça do que de simples amizade ou admiração pessoal. O Sena· 
dor Guilherme Palmeira e eu estivemos sempre em palanques diw 
.. ases e sempre em partidos C.:~~rentes. Não posso, no entanto, 
calar o testemunho da honestidade e da correção com que se houve 
no Governo de Alagoas. Discorde~se de sua postura política, mas 
ninguém lhe poderá negar o crédito da absoluta honestidade pes
soal. Divirja-se de sua politica de governo, mas ninguém lhe pode
rá usurpar o reconhecimento da mais absoluta integridade pessoal 
e da mais democrática postura política quando esteve à. frente dos 
destinos de meu Estado. Critica-se hoje o Senador Guilherme Pal
meira antes por suas qualidades, de haver tentado a paz e a conci
liação entre innãos que se digladiavarn. Tõdas as criticas ao 
ho!1I1ldo Senador Guilherme Palmeira, na verdade, mal disfarçam 
o ranço do preconceito mais odiento contra o Nordeste e o Es_tado 
de Alagoas. Esse preconceito regional encobre, pior ainda, o pre
conceito econônúco contra uma região que paga, em seu desempe
nho econômico e em seus indicadores sociais, o pesado preço do 
descaso, do abandono e da omissão de sucessivos governos da 
União. Pode ser incômodo denunciar, mas é preciso que se desnu
de a farsa: critica-se o Senador Guilherme Pahneira por ser nordes
tino, por vir de uma região economicamente pobre, socialmente 
espoliada. Pobre não por falta de potencial, mas de políticas com· 
pensatórias de investimentos econômicos e sociais. Infelizmente, 
tais criticas retratam parte de um Brasil que, faz muito pouco tem
po, até pregava o separatismo político, por conta de um separatis
mo econômico infelizmente já real. O Senador Guilhenne 
Palmeira, hoje, é também vitima do iníquo apartheid econômico 
com que querem enlamear as tradições do próprio Brasil. Registro, 
neste aparte, minha indignação pessoal e de cidadão contra essa 
postura discriminatória de preconceitos mal disfarçados. E hipote
co minha solidariedade ao Senador Guilherme Palmeira. Volto a 
inSistir: o registro da honestidade politica e pessoal, da integridade 
moral "" ~a honradez do Senador Guilherme Palmeira é riiri impera
tivo h....Lil!a de tudo de justiça, mais que um simples dever de ami
zade e de admiração pessoal. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY- Senador Teotonio Vilela 
Filho, gostaria de aproveitar suas colocações para destacar a pro
priedade do argumento apresentado por V. Ex• 

Certa feita, participando do programa do Jô Soares, em.São 
Paulo, o famoso entreviftador tentava nos gozar como alagoano, 
indagando como AlagoaS pôde ter gerado e criado Femaodo Col· 
lor. Respondi - e hoje estou convencido de que fui muito feliz na 
resposta - que Fernando Collor havia nascido no Rio de Janeiro, 
havia sido criado_ em Brasilia, passado férias em Maceió, tendo 
sido eleito por São Paulo - porque Fernando Collor teve mais vo
tos em São Paulo do que Lula, Mário Covas, Ulysses Guimarães, 
Aflf e Maluf. São Paulo elegeu Fernando Collor. Tanto isso era 
verdade que o Jô Soares encerrou o assunto, não voltando a discu
tir nesses termos. 

Repito: Fernando Collor nasceu no Rio de Janeiro, criou-se 
em Brasília, passou férias em Maceió e foi eleito por São Paulo, 
porque Já derrotou todos os candidatos do Estado. 

Inclusive quero deixar um comentário a respeito das criticas 
que têm sido feitas ao Senador Guilherme Palmeira, de que S. Ex' 
teria criado Femaodo Collor. Em primeiro lugar, o pai de Fernan
do Collor, Amon de Mello, tendo exercido os cargos de Senador 
por Alagoas, durante três mandatos consecutivos, e de Governador 
do Estado, foi o grande responsável pelo surgimento do filho no 
processo politico do Estado. A liderança do Senador Amon de 
Mello emprestou força politica ao filho. Se não fosse o prest!gio 

politico do seu pai, Fernando Collor não teria surgido_ no cenário 
alagoano e, depois, no cenário nacional. 

Inclusive, o Senador Guilherme Palmeira disputou o Gover
no do Estado contra Fernando Collor, tendo sido por ele derrotado. 
Nessa ocasião, Fernando já. revelava o seu caráter, pois voltou-se 
contra quem o havia nomeado Prefeito de Macejó. 

Sou testemunha, e posso falar de cátedra, da violentação do 
Senador Guilherme Palmeira em aceitar diálogos com Fernando 
Collor. Naquele instante, S. Ex• teve uma visão contrária à minha, 
do Senador Teotonio Vilela Filho e do Deputado José Costa, que 
está nos honrando com a sua presença. S. Exa imaginava que seria 
muito mais útil a Alagoas criando condições de govemabilidade 
para Fernando Collor. Nós, Senador Teotonio Vilela Filho, Depu
tado José Costa e eu, estávamos convencidos de que o Collor era 
inconseqUente e irresponsável, a quem não poderíamos prestar 
qualquer apoio. Mas essa atitude do Senador Guilherme Pahneira 
não significou, em momento algum, uma paternidade das decisões 
e dos erros do Governo Collor. Ao contrário, S. Ex• muitas vezes 
levou _as dúvidas e as inquietações que dominavam esta Casa para 
o então Presidente da República. 

Faço este esclarecimento, deixando bem claro que Fernando 
Collor foi eleito por São Paulo. 

O Sr. Albano Franco- Pemtite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Concedo o aparte a V. 
Ex', nobre Senador Albano Franco. 

-O Sr. Albano Franco - Nobre Senador Divaldo Suruagy, 
inicialmente desejo parabenizar e felicitar V. Ex' pelo pronuncia
mento. E hoje, aqui no Senado, mais uma vez, V. Ex• demonstra a 
sua coerência, a sua lucidez e, principalmente, a sua maneira de fa
zer politica, pensando no seu Estado, na sua Região, mas sempre 
com dignidade nos seus atos. Neste instante, aparteando V. Ex', 
desejo -ctizer o que penso acerca do Senador Guilherme Palmeira. 
Não somente pelo fato de sermos de Estados vizinhos, mas o Se
nador Guilherme Pahneira também foi, durante quatro anos, cole
ga de meu pai, Governador de Sergipe, sendo ele Governador de 
Alagoas. Desde 1983 somos colegas aqui no Senado; acompanho 
todas as idéias e teses defendidas por S. Ex' em favor do desenvol
vimento de Alagoas, no setor do açúcar, do álcool, da alcoolquími
ca, do sal-gema, porque o meu relacionamento na área empresarial 
demonstra o conhecimento das posições e do trabalho do Senador 
Guilherme Palmeira. V. Ex•, que o conhece há. 30 arióS, portanto, 
melhor do que ninguém, nos dá o seu testemunho, muito impor
tante para nós, porque conhecemos a dignidade, o comportamento, 
a ética e a coerência politica do Senador Guilherme Palmeira. Por 
isso, associo-me às palavras com que V. Ex• se refere a Guilherme 
Palmeira, que continua a honrar e dignificar a classe política brasi-
leici. --

0 SR. DIV ALDO SURUAGY- Muito obrigado, Senador 
Albano Franco. V. Ex• evoca o testemunho de um dos maiores 
Governadores que Sergipe já teve, ao lado do ex-Governador !..ou
rival Baptista, que foi o Dr. Augusto Franco, seu honrado pai, um 
D1,0(!elo de politica para todos nós do Nordeste. 

Encontram-se aqui também vários Senadores que foram co
legas de governo do Senador Guilherme Palmeira: o Senador Lu
cídio Portella, o Senador Marco Maciel e tantos outros, que 
conhecem de perto o esp!rito público, a capacidade administrativa 
e a seriedade de Guilhenne Palmeira. 

O Sr. Marco Maclel- Pemtite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. DIV AWO SURUAGY- Concedo o aparte ao no
bre Senador Marco Maciel 
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O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador Pivaldo Suruagy, 
manifesto a minha total adesão às palavras que V. Ex.a profere. 
Como colega e anúgo do Senador Guilherme _Pil_meira, mas, so
bretudo, como Líder da Bancada do PFL, não gostaria de manifes· 
tara minha opinião sobre o denso e oportuno discurso que V. Ex• 
profere nesta sessão matutina, mas desejo registrar a nobreza do 
seu gesto. V. Ex' pertence a um partido diferente daquele que iote
gra o Senador Guilherme Palmeira; entretanto, não titubeou em se 
manifestar publicamente nesta Casa eiD. faVor do iluStre Senador, 
seu coestaduano. Esta é uma caractetistica de V. Ex-: mesmo em 
campos opostos, V. Ex• não perde a nobreza de gestos; em mo
mento nenhum deixa que episódios políticos ou partidários ve
nham comprometer os laços de amizade. Por isso, exalto esse 
gesto de V. Ex•, que muito nos sensibiliza, sobretudo a nós da 
Bancada do PFL, que tem em Guilherme Palmeira um dos seus 
mais ilustres e eminentes representantes. Desejo, também, dizer a 
V. Ex•, Senador Divaldo Suruagy, que, na verdade, Guilhenrie 
Palmeira é um homem público por excelência. Desde muito cedo, 
honrando a tradição que vem do seu pai, o Senador Guilhenne 
Palmeim tem se desincumbido com espirita público e competência 
nas diferentes funções a que tem sido alçado, deade muito cedo, na 
vida acadêmica. posteriormente na Assembléia Legislativa, no Go
verno do Estado das Alagoas, na Prefeitura de Maceió, no Senado 
da República, já por dois mandatos. Todos que conhecem Guilher
me Palmeira, todos que, de alguma forma, privam de sua ·amizade 
sabem que ele, além de ser um político iotegral, é também um ho· 
mem de conduta civica e pessoal irrepreensível. Por isso, merece 
mais do que uma defesa; merece o nosso permanente reconheci
mento. De mais a mais, ninguém pode desconhecer que Guilherme 
Palmeira é um politico que, além de lutar pelas soluções dos pro
blemas do seu Estado, o Estado das Alagoas, e lutar também pela 
solução dos problemas da região na qual se encontra inserido o Es
tado das Alagoas e o Nordeste, é um politico que tem uma visão 
nacional, que nunca se omitiu nos múltiplos e diferentes proble
mas que enfrenta o Pais. Inclusive, sob o ponto de vista político, 
ele não tem deixado de participar das campanhas que, de alguma 
forma, tenham concorrido para o fortalecimento das iostituições 
politicas brasileiras. Dou como exemplo, sem querer recuar muito 
no passado, a sua memorável participação na chamada Aliança 
Democrática, que tomou possível a chapa Tanctedo Neves-José 
Samey, e que teve como objetivo primacial fazer com que o Pais 
se reinserisse no Estado de Direito e visse restauradas suas institui
ções democráticas. O Senador Guilherme Paimeir.l-tem como ca
racteristica de sua atuação política a discrição, ou seja, é um 
político que age de forma ldcida, determinada, mas sem muitos 
alaridos, o que o toma, portanto, um político respeitado pela so
briedade de gestos, mas também um politico que não busca man
chetes, que não vive cultuando ou cultivando a popularidade fácil. 
Por isso, nobre Senador Div_aldo Suruagy, quero cumprimentá-lo, 
uma vez mais, pelo discurso que V. Ex• profere na manhã de hoje. 
E dizer mais, que o Senador Guilherme Palmeira, alçado agora à 
condição de candidato a Vice-Presidente, na chapa iotegrada pelo 
Senador Fernando Henrique Cardoso, merece, com todos os títu
los, o nosso reconhecimento. Nós, do PFL .:..-cujo-partido vem de 
celebrar uma coligação com o PSDB - e todo~ os outros, que 
eventualmente estejam em c~pos opostos, conhecemos a fonna 
pela qual o Senador Guilherme Palmeira anuiu em participar da 
chapa presidida pelo Senador Fernando Henrique Cardoso. Em 
momento algum ele a desejou, em momento algum ele postulou a 
função; antes foi conseqüência de um entendimento politico-parti
dário do qual participaram os partidos que estão coligados em tor
no da candidatura Fernando Henrique Cardoso, nomeadamente o 

PSDB, o PFL e o P'IB, presidido pelo nobre colega de representa
ção no Senado, o Senador José Eduardo Andrade Vieira. Sabe V. 
Ex•, como seu companheiro de bancada, que, em momento algum, 
S. Ex• postulou essa indicação. Aceitou, posso dizer, como impe
rativo partidário, e certamente muito vai_ concorrer pela sua repre
sentatividade politica para dar maior peso partidário-eleitoral à 
chapa do Senador Fernando Henrique Cardoso e ii. campanha que 
ambos empreenderão. Essa campanha vai permitir fazer com que 
não-somente fiquem mais claros os objetivos programáticos que 
fizeram com que diferentes partidos se unissem, mas vai contribuir 
também para que o País melhor conheça o Senador Guilherme Pal
meim e melhor possa, inclusive, apreciar as suas qualidades de ho
mem público e as suas caracterlsticas de político. Por isso, 
encerrando o meu aparte, quero dar o meu total apoio às palavras 
de V. Ex' e dizer que o Senado, de alguma forma, hoje, se engran
dece com esse gesto generoso de V. Ex1

, tão oportuno em defesa 
do Senador Guilherme Palmeira e em reconhecimento das suas 
qualidades civicas e pessoais. Portanto, nobre Sernidor Divaldo 
Suruagy, receba, com os meus cumprimentos, a certeza de que 
suas palavras irão perpassar os limites do Senado da República e, 
certamente, percorrer todo este Pais, sobretudo neste momento em 
que vivemos e que, certamente, faz com que a Nação se mobilize 
na busca de alternativas válidas para as eleições de 3 de outubro, 
que se avizinham, durante as quais, entre outros cargos eletivos, 
serão provid_os os c_argos de Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY - Senador Marco Maciel, 
para que V. Ex• tenha noção da importância do seu depoimento, 
basta que V. Ex• saiba que tanto o Senador Guilhenne Palmeira 
quanto o Senador Divaldo Suruagy enxergam em V. Ex• um mo
delo de politico. 

O Sr. Odacir Soan\5- V. Ex' me permite um aparte7 

O SR. DIV ALDO SURUAGY- Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Odacir Soares- Solidarizo-me, nobre Senador Di-
valdo Suruagy, com V. Ex• em termos, com aquilo que, especifica
mente, é a base, a razão e a motivação do discurso de V. Ex": o 
Senador Guilherme Palmeira. S. Ex' é o candidato do PFL à Vire
Presidência da República na chapa do Senador Fernando Henrique 
Cardoso; é um Parlamentar que honra as tradições de Alagoas, 
co:rreto' diligente, que preenche, do ponto de vista de sua atuação 
politica, todos os requisitos necessários para o desempenho do 
mandato que terá, de Vice-Presidente da República. Do ponto de 
vista moral, pessoal, é um cidadão que tem vida ioatacável. Enten
do, entretanto, que a candidatura do Senador Guilhenne Palmeira 
- uma candidatura do PFL, que a ãSsumiu com plena consciência 
de sua atitude- não tem na:da a_ver com o Presidente Collor. Pen
so que ela não foi proposta em função do Presi<lente CoJlor. Se S. 
Ex1 foi amigo do Presidente Collor, se é amigo ou não, creio que 
essa é uma situação -que não tem nada a ver com sua candidatura e, 
também, com a politica alagoana. A politica alagoana é, de certo 
modo, até sul generls. V. Ex', Senador pelo PMDB, está fazendo 
a defesa de um Senador do PFL e é apoiado por um Senador do 
PSDB, o Senador Teotonio V!Iela Filho. Eu sou Vice-Presidente 
Nacíonal do PFL- falo também nesta condição-, estamos satis· 
feitos, vamos defender e estamos solidários com a candidatura 
Guilherme Palmeira Contudo, não podemos ficar submetidos ou 
sujeitos às colocações que a imprensa eventualmente faz desse ou 
daquele politico, desse ou daquele cidadão. Se no passado, presen
te ou futuro o Senador Guilherme Palmeira manteve ou não laços 
de amizade com o ex-Presidente Collor, se não tem mais, isso não 
afeta em nada sua candidatura, positiva ou negativamente. O Sena-
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dor Guilherme Palmeira é candidato pelas qualidades que tem, 
pelo cumculo politico da sua vida pessoal, da sua vida familiar. V. 
Ex• sabe, tanto ou mais que eu, que estamos lamentavelmente nes
ta democracia que vivemos, em que a imprensa não tem qualquer 
limite de responsabilidade para exercitar a liberdade que tem e 
sabe que pode exercitar essa liberdade sem limites, porque a nossa 
legislação é infeliz, é lamentável, até como decorrência de arrou
bos liberais de pessoas chamadas de esquerda que não permitiram 
tivéssemos aqui uma legislação como acontece em patses da Euro
pa, que permite à imprensa a liberdade total, mas que, em contra
partida, a submete a penas pecuniárias decorrentes daquilo que ela 
extrapola. Lamentavelmente, no Brasil, isso não acontece. Fmali
zando, V. Ex' tem a nossa integral solidariedade. O Senador Gui
lherme Palmeira é o nosso candidato. Em Alagoas, o PFL está ou 
vai estar, inclusive, em coligação com o PMDB e, portanto, com a 
sua candidatura. V. Ex•, por isso mesmo, é uma voz isenta e auto
rizada para fazer o discurso que está fazendo, e tem a nossa inte
gral solidariedade. Contudo, lembro que o Presidente Collor não 
tem nada a ver com isso, positiva ou negativamente. Entendo até 
que o nome dele está sendo citado neste discurso desnecessaria
mente. Qnerill fazer esta observação. 

O SR. DIV AWO SURUAGY- É verclade. Em relação ao 
Presidente Collor, aconteceu que envolveram o nome do Guilher
me como se fosse, na revista, o criador. 

O Sr. Odaclr Soares- Na discussão da coligação PSDB
PFL, eu li num jornal que alguém teria 11vetado11 o nome do Depu
tado Luis Eduardo Magalhães, por S. Ex' ser filho do Governador 
Antônio Carlos Magalhães. Deve--se usar a palavra 11f:tlhotismo". 
Quando o 11fllhotisooo" é ~ outras pess_oas é bom. Quando o Sena
dor é do PSDB, do PDT, ou do PT, ser filho é qualidade. Quando 
ser filho é o Collor, não é qualidade. Estava a ver o Senador Alba
no Franco dizer que é filho do ex-Govem.a.dor Augusto Franco, a1 
é qualidade; mas quando é filho do Amon de Mello, é defeito. Só 
quero que saiamos desse maniqueísmo, dessa hipocrisia. O Sena
dor Albano Franco é ilustre não apenas por ser filho de um ex-Go
vernador, mas por ser competente, correto, sério. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY- Correto. 

O Sr. Odacir Soares- Não podemos fazer o jogo da im
prensa, mas o_ da democracia, o jogo positivo da candidatura de V. 
Ex*, que engrandece Alagoas; da candidatura de Guilhenne Pal-

.. meiras, que engrandece o Estado, também. Queiramos ou não, o 
Presidente Collor é um politico ele Alagoas. Se nasceu no Rio, se 
teve a maior votação de São Paulo, tudo isso, no seu momento é 
uma manifestação positiva do grande Estado de Alagoas. É positi
vo, não negativo. Tenha V. Ex• a minha solidariedade e por todas 
as razões pessoais de V. Ex*, saiba também que me filio â. coliga
ção que o PFL vai faz;er em Alagoas em tomo do _nome de V. Ex*. _ 

O SR. DIVAWO SURUAGY- Obrigado, Senador Oda
cirSoares. 

Para que não paire dúvidas, quero dizer que quando surgiu 
o nome do ex-Presidente, em tomo do tom critico que a matéria 
implicava na paternidade do Senador Guilherme Palmeira, quis di
zer que o ex-Presidente surgiu no cenário político alagoano por ser 
fllho de um homem que tinha uma liderança enorme dentro do Es
tado,- do Senador Amon de MeUo, que foi Governador ·e Senador 
da República em três mandatos consecutivos. 

Essa história de transferir a paternidade política do Collor 
para Guilherme Palmeira, para Diva! do Suruagy, para fulano ou 
beltrano, tudo isso é fantaSia: O Fernando Collor surgiu porque ti
nha luz própria a ponto ele chegar à Presidência da República. Nin-

guém pode deixar de reconhecer esse fato, que é evidente por ele 
mesmo. 

O Sr. Mauro Benevldes- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. DIV AWO SURUAGY- Esclarecido esse ponto ele 
vista, dou o aparte ao meu Lfder, Senador Mauro Benevides, que, 
gentilmente, autorizou-me a usar o horário do Partido para exter
nar a minha solidariedade à candidatura do Senador Guilherme 
Palmeira. 

O Sr. Mauro Benevldes- Nobre Senador Divaldo Surua
gy, quando chegávamos hoje ao Senado, ao iniciar os nossos tra
balhos, V. Ex' me comunicou o seu propósito de ocupar a tribuna 
e fazer os reparos indispensáveis a uma matéria jomallstica que al
cançava a figura do nosso Colega de Senado, indicado para a 
Vice-Presidência a uma das chapas que disputam o voto popular 
nas eleições de 3 de outubro. Posso, também, neste instante, a 
exemplo do que fizeram outros companheiros, aditar a minha ma
nifestação e a de todos eles da que durante todo esse lapso de tem· 
po de convivência com Guilhenne Palmeira sempre recolhemos 
dele a melhor das impressões. E. se bem me recordo, ao se confi
gurar a minha candidatura à Presidéncia do Senado Federal, S. Ex' 
foi dos primeiros a se manifestar exatamente em apoio e solidarie
dade ao meu nome, o que me sensibilizou profundamente. Portan
to, no instante em que o vejo projetar-se na vida pública nacional 
para disputar a indicação como Vice-Presidente, nlio me dispensa
ria de também emirir a minha opinião a respeito, ou seja, S. Ex' 
sempre foi um Parlamentar absolutamente correto e nunca faltou à 
nossa região com o seu apoio, com a sua colaboração, com o seu 
voto e com os seUs pronunciamentos da tribuna do Senado Fede
ral. Portanto, S. Ex' tem condições bastante de cumprir esse papel 
importante na vida pública do Pals, disputando o voto popular e se 
o seu candidato a Presielente da Repilblica for o preferido, tenho a 
certeza de que S. Ex' saberá portar-se com a maior dignidade na 
vida pública brasileira. 

O SR. DIV AWO SURUAGY- O aparte de V. Ex', Sena
dor Mauro Benevides, em virtude da autoridade politica que pos
sui nesta Casa, é um atestado eloqüente dos atributos e das 
qualidades máiores do Senador Guilherme Palmeira. 

Gostaria de encerrar este pronunciamento com o aparte do 
Senador Mauro Benevides e destacando, mais uma vez, que o Se
nador Guilherme Palmeira dignifica esta Casa, dignifica o Nordes
te, dignilica o Estado de Alagoas. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Como sabem 
os nobres Srs. Senadores, já. são mais de 12 horas e nós ainda não 
começamos a apreciar as matérias constantes da Ordem do Dia de 
hoje. No entanto, dando cumprimento à decisão do Presidente 
Humberto Lucena, concedo a palavra ao nobre Senador Ney Mara
nhão, para uma comunicação inadiável. 

o SR. NEYMARANHÃO (PRN- PE. Para uma comuni
cação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
dores, vou fazer um comentário com respeito ao editorial do 
Jornal do Brasil - artigo de fundo -, relativamente à viagem do 
Presidente Itamar Franco, a um grande pais, a China Popular. 
___ Diz o ecij~: ''Negócio da China", e chama a atenção do 
Presidente da República. Leio alguns trechos, Sr. Presidente: 

Não serlio alguns Parlamentares a soldo de Tai
wan que farão prevalecer seus interesses inconfessáveis. 

O Presidente Itamar Franco sabe que o Brasil e a China, 
ambos palses continentais, com população numerosa e papel de li-
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derança natural em suas respectivas regiões, têm um encontro mar
cado. 

Subentende-se, Sr. Presidente, que se tenta evitar, por indu
ção, a viagem do Presidente da República àquele pais. 

Quero lançar o meu protesto. F.m. primeiro lugar, porque no 
decorrer deste meu mandato, meu trabalho tem sido no sentido do 
entrelaçamento comercial de Formosa e da Cbina Popular com 
nosso Pais, haja vista que o próprio Senado da República aprovou, 
e seus 81 Srs. Senadores assinaram, memorial ao Presidente Itamar 
Franco para que o Brasil dê apoio, através de seu voto, à entrada, 
no GATT, da República Democrática da Cbina e da Cbina Popu
lar. 

Não será este artigo, Sr. Presidente, que irá prejudicar essa 
viagem que é de importàncla fundamental para, o entrelaçamento 
comercial do Brasil com aquele grande pais da Asia - a República 
Popular da Cbina. 

Sabe V. Ex• que a China é um exemplo para o mundo, com 
um desenvolvimento de 12% do PIB; os palse; ricos e de impor
tância como os Estados Unidos estão visitando, por intennédio de 
seus embaixadores e chefes de Estado, a Cidade de Pequim. O Sr. 
Jiang Zemin, Secretário do Partido Comunista e Presidente da Chi
na, antes de se encontrar com o Presidente Itamar Franco, em seu 
pafs, esteve conosco. Antes disso, autoridades de maior evidência 
daquele pais estivenun também visitando o Brasil. Essa é uma pro
va evidente de que eles querem aproximação comercial econômica 
e cultural com a nossa Pátria. 

Lógico, Sr. Presidente, que as duas Chinas deram exemplo 
ao mundo do seu entrelaçamento comercial, e até a sétima frota 
americana cercou o Estreito de Formosa quando Mao-Tsetung ga
nbou a revoluçi!o contra o Marechal Chiang Kai-Shek. Hoje, estão 
se entendendo. 

Através de pronunciamentos feitos há cinco anos, eu previ 
isso, Sr. Presidente; avisei, pois tinha certeza, quando do acordo 
referente à entrega de Hong Kong pela Inglaterra à Cbina Conti
nental, que Fonnosa, um país que tem uma reserva cambial de 95 
bilhões de dólares e que já negociava, através de Hong Kong, com 
a China Contiuental o montante de 10 bilhões de dólares, tinha 
que se entender acima das desavenças politicas e ideológicas com 
o seu irmão continental. E quem não sabe? Dizia Marco Pólo: "Os 
chineses são os maiores comerciantes do mundo". Está aí provado. 

Quero pedir a transcrição deste artigo do Jornal do Brasil, 
ressalvando parte do texto onde se af1IDI8 que Parlamentares brasi
leiros estão induzindo o Presidente Itamar Franco a não fazer essa 
viagem, ou se a fiZer a não dar a importância que a China tem para 
o Brasil. 

A meu ver, as duas Chinas têm importância fundamental 
para o nosso País. Não só pelo exemplo chinês na solução de seus 
grandes problemas - eles têm uma populaçi!o nove vezes maior do 
que a do Brasil, mas lá. ninguém morre de fome, e ainda abastecem 
22% da populaçi!o da Terra e têm o seu Pffi acima de 12% ao auo 
-mas, também, Formosa que é um pais em desenvolvimento, com 
renda per caplta de Primeiro Mundo e um pais que tem menos de 
20% de suas terras agricultáveis, um pais menor do que a Para!ba 
e que tem duas vezes de reseiVa cambial aquilo que o Brasil deve. 

Precisamos nos situar naquilo de que temos consciência: na 
aproximação cada vez maior das duas Chinas para o desenvolvi
mento do nosso Pais. Com isso só quem ganha é o Brasil. 

Tenho certeza de que o Presidente Itamar Franco será muito 
bem recebido, ficará. impressionado com o desenvolvimento da 
Cbina Popular e poderá trazer subsidies e experiências para apli~ 
cannos também em nosso País. -

Neste momento, quero agradecer a V. Ex", pedindo a trans
crição nos Anais do Senado deste artigo do Jornal do Brasil, inti-

tulado "Negócio da China", e fazer um protesto contra a intenção 
daqueles que desejam sabotar a viagem do Presidente Itamar Fran
co. &sas pessoas, se isso está acontecendo, estão prestando um 
desserviço a Formosa e à República da Cbina no entrelaçamento 
do comércio com o nosso Pais. 

Muito obrigado a V. Ex', Sr. Presidente. (Muito bem!) 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY 

MARANHÃO EM SEU DISCURSO: . 
Jornal do Brasil 

NEGóciOS DA CHINA 
Um dos acontecimentos mais marcantes deste final de sécu

lo -é a rápida emergência da República Popular da Cbina à condi
ção de próxima superpotência. Nilo deixa de ser preocupante, 
portanto, que, às vésperas de embarcar para Pequim, o presidente 
Itamar Franco venha sendo alvo de pressões espúrias interessadas 
em fazer uma afronta aos chineses e sabotar uma viagem de trans
cendental interesse para o Brasil. 

A desfeita seria imperdoável. No momento em que o mun
do inteiro se esmera em adular a China, o presidente Jiang Zemin 
inverteu os papéis: visitou o Brasil no fmal do ano passado-;-desdo
brando-se em gentilezas, para propor uma "parceria estratéglca11 ao 
outro gigante do Terceiro Mundo. Lembre-se de que o presidente 
Jiang Zemin foi a terceira personalidade chinesa a visitar o Brasil 
em 1993. Autes dele, aqui estiveram o chanceler Qian Qicneii e o 
importante vice-primeiro-ministro Zhu Rongji, czar das reformas 
económicas. 

Não serão alguns parlamentares a soldo de Taiwan que fa
rão prevalecer seus interesses inconfessáVeis. O presidente Itamar 
Franco sabe que o Brasil e a China~ ambos pa1Ses Continentais, 
com população numerosa e papel de liderança natural em suas res
pectivas regiões, têm um encontro marcado. 

- Convém lembrar que, a partir de 1979, sob a liderança de 
Deng Xiaoping, a China inaugurou nova etapa da sua história. No 
plano regional, sua política externa passou a se pautar pelo interes
se pragmático de parcerias econômicas e comerciais e pelo arqui
vamento de antigas desconfianças e tensões com os países 
vizinhos. As refonnas econômicas, inauguradas no setor agrlcola, 
liberaram forçar produtivas até então contidas pela ortodoxia 
maoísta. Desde 1979, a China vem crescendo a uma taxa média de 
10%aoauo. 

Internamente, ocorre um impressionante processo de dife
renciação sOcial, um autêntico florescimento cultural, um nova so
fisticação dos padrões de consumo, impulsionado pelas zonas 
económicas especiais. O Estado abril mi!o do controle direto sobre 
os mecanismos de mercado, impulsionou o comércio exterior e 
abril ao capital estrangeiro novas regiões sob a fónnula "economia 
socialista de mercado". São bem-vindos investimentos nas áreas 
de setviços, turismo, infra-estrutura e energia e transportes, teleco
municações, transporte aéieo e até mesmo de bens de consumo. 

A entrada da China do GA 'IT tem um significado tão gran
de quanto o que revestiu sua admissão na ONU nos anos 70. No 
mundo multipolar pós-Guerra Fria, Pequim terá papel fundamental 
no redesenho das Nações Unidas e da ordem internacional. A di
plomacia chinesa, nesse quadro, busca aliados que tenham densi
dade regional como o Brasil. Os chineses estão, por exemplo, 
dispostos a apoiar a pretensi!o do Brasil em se tomar membro per
manente no Conselho de Segurança da ONU, seleto grupo em que 
além da China, tomam assento os EUA, a Rússia, a (lril-Bretanba 
e a França. 

O aspecto "estratégico11 da parceria China-Brasil se expres
sa tanto no campo da energia nuclear, como nas áreas ambiental, 
de telecomunicações (um satélite conjunto deverá ser lançado em 
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1996}, mineração cõrtstrução e usinas hidrelétricas. A balança co
mercial entre os dois países, que chegou em 1985 a ultrapassar os 
US$1,2 bilhão, recuou para US$1 bilhão, dado o quadro de incer
tezas da economia brasileira. 

Mas há sinais de melhora. As empreiteiras Mendes Júnior, a 
CBPO e a Andrade Gutierrez se candidataram a construir uma hi-o: 
drelétrica de US$400 milhões. A Andrade Gutierrez, além disso, 
tem umajoint venture com uma estatal chinesa para construir e ad
ministrar urna via expressa de 67 quilômetros. Os exportadores 
brasileiros começam a descobrir a China: empresas como a V ale 
do Rio Doce, a Kodak do Brasil e a Rhodia estã_o aumentando ~uas 
vendas para o maior mercado consumidor em potencial do mundo. 
A Villares, que produz aço e elevadores, também mantém negó
cios com os chineses. 

É evidente que no momento em que são dados os primeiros 
passos para alargar a presença diplomática brasileira, com a insta
lação de um Consulado-Geral em Shangai ou com o estabeleci
mento de linhas aéreas que conectam Rio-Hong-Kong e Rio-São 
Paulo-Shangai-Pequim, a presença de Itamar Franco em Pequim é 
indispensável. É preciso insistir: a viagem presidencial consolidará 
a abertura de um novo e auspicioso patamar no relacionamento 
sino-brasileiro, e isto nas vésperas da celebração do 20" anivernã
rio do reatamento de relações diplomáticas entre a China e o Bra
sil, em agosto próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Conced!La_ 
palavra ao último Lider para falar neste Expediente, antes da Or
dem do Dia, em comunicação inadiáVel, o nobre Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR- EDUARDO SUPLICY _(PT,. SP. Para uma co-_ 
municação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e Srs. 
Senadores, tenho tido a preocupação, durante meu mandato e 
minha vida, de buscar sempre a verdade. Quando, porventura, 
cometo qualquer engano, de pronto tenho a preocupação de re
gistrá-lo. 

Hoje cheguei ao plenário do Senado quando estava o Sena
dor Esperidião Amin discursando a respeito da queixa-crime que 
Luiz Inácio Lula da Silva, assistido por seu advogado Lu_is Eduar
do Greenhalgh, fez com respeito às declarações proferidas pelo 
Senador Esperidião Amin e registradas no jornal O Globo, de 28 
de março- de 1994. Tais declarações foram consideradas ofensivas 
à honra do Presidente Nacional_ do Partido dos Trabalhadores. 

Por telefone, conversei com o próprio advogado, Luís 
Eduardo _Greenhalgh, e dele obtive a seguinte infomiaçã<i: foram 
procedidas queixas-crimes com respeito a diversas peSsoas que pu
blicamente fizeram declarações ofensivas_ ao Lula, relativamente 
ao assassinato de Oswaldo Cruz, inclusive pessoas do pdttido pre
sidido pelo Senador Esperidião Amin e que procuraram responsa
bilizar Lula e o Partido dos Trabalhadores, indevidamente, por 
aquela morte. 

A retificação que faço, retificação da primeira informação 
que havia sido dada a mim pelo advogado Luiz Eduardo Gree
nhalgh, é que não há ação sobre esse assunto com respeito ao Se
nador Esperidião Amin. Há, sim, relativamente a outraS pessoas 
que f12efam declarações, pessoas do seu partido, e que foram ofen
sivas à honra do Presidente Nacional do PT. 

Com respeito à petição mencionada pelo SeMdor Esperi
dião Amin, é fato que tanto o advogado Luiz Eduardo GreeDhalgh 
quanto o Presidente Nacional do Partido consideraram que houve 
prática do crime de difamaÇão por parte do-senador Esperidião 
Amin ao imputar que Lula estaria recebendo remuneração de enti
dade sindical, embora, como é público e notório, não exerça, há 
tempo, a atividade sindical. 

Lula orgulha-se de sua passada militância sindical, __ da ho
nestidade que, certamente, ao contrário do iJ.ue afmnou o Senador, 
sempre pautou os seus atas. Ao afastar-se do Sindicato dos Meta
lúrgicos de São Bernardo e Diadema - hoje, Sindicato dos Meta
lúrgicos do ABC, do qual foi Presidente -, Lula deixou de receber 
qualquer espécie de remuneração de entidade sindicaL 

No que tange à empresa Nutricia, segundo a petição de Luiz 
Eduardo Greenhalgh e de Lula, a afmnativa do Senador Esperi
dião Amin logra atingir a honra objetiva do Presidente do PT por 
imputar-lhe receber porcentagem de rendimentos da empresa, insi
nuando com isso relação de subordinação de Lula para com aquela 
empresa. Também houve ofensa ã. honra objetiva ao_ imputar-lhe 
receber mesada de empresários. 

Considerou Luiz Inácio Lula da Silva que houve o objetivo 
de ferir sua honra e assim avaliou como importante a entrada dessa 
queixa-crime junto ao Ministro-Presidente uo Egrégio Supremo 
Tribunal Federal. O Relator desigu.W~ para a matéria é o Ministro 
Itamar Gaivão, que tendo observado, em tese, ofensa à honra., en
caminhou à Mesa do Senado pedido de licença do Senad_o para 
que se processe a queixa-crime. 

Considero positiva a atitude do Senador Esperid.ião Amin 
de solicitar a seus Pares que não impeçam o prosseguimento da 
açilo. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS.: 
Affonsó Camargo - Albano Franco - Alexandre Costa -

Alfredo Campos ~ A1mir Gabriel - Amir Lando - Antonio Mllliz 
- Aureo Me11o - Carlos Patroclnio- Cid Sabóia de Carvalho -
Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dario Pereira- Dirceu Carneiro 
-Eduardo Suplicy- Flaviailo Melo- Francisco Rollemberg- Ga
ribaldi Alves Filho - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena -Iram Saraiva- Jarbas Passarinho- João Cal
mon- João Rocha- Josaphat Marinho- José Fogaça- José Sar
ney - Júlio _Campos - Júnia' Marise - Jutahy Magalhães -
Louremberg Nunes Rocha .._ Lucidio Portella - Maguo Bacelar -
Márcio Lacerda- Marco Maciel- Mário Covas - Maurl;;io Corrêa 
- Meira Filho- Moisés Abrão- Nelson Wedekin- Ney Maranhão 
- Rachid Saldáriha Derzi - Ronan Tito - Ruy Bacelar -' Teotonio 
Vilela Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em sessão 
anterior, foram lidos os Requerimentos n"s 294 a 303. de 1994, 
dos Senadores Nabor Júnior, José Sarney, Onofre Quinan, Moisés 
Abrão, Jonas Pinheiro, Francisco Rollemberg, Cid Sabóia de Car
valho, Almir Gabriel e Carlos De'Carli, solicitando, nos termos do 
art. 13, § 1°, do Regimento Interno, licença para se ausentarem da 
Casa nos periodos mencionados. 

Os requerimentos deixaram de ser votados naquela oportu-
nidade por falta de quorum. -

Em votação o Requerimento n• 294, de 1994, do Senador 
Nabor Júnior. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) · 

Aprovado~ 
Em votaÇão o Requerimento n° 295, de 1994, do Senador 

JoséSamey. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.)·· 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 296, de 1994, do Senador 

Onofre Quinan. '-
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen· 
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 297, de 1994, do Senador 

Moisés Abrão. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 298, de 1994, do Senador 

Jonas Pinheiro. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
Em votação o Requerimento n' 299, de 1994, do Senador 

Francisco Rollemberg. 
. Os S_rs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n' 300, de 1994, do Senador 

Cid Sabóia de Carvalho. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n' 30 I, de 1994, do Senador 

A1mir Gabriel. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 302, de 1994, Senador Car

los De'Carll. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação.o Requerimento n'303, de 1994, Senador Car

los De'Carli. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tadOs. (Pausa.) 
Aprovado. 
Ficam concedidas as licenças solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
solicita aos Srs. Senadores que estão na Casa que venham ao ple
ru!rio, pois o Senado deverá apreciar matéria importante constante 
na Ordem do Dia. . 

Sobre a mesa, projetos que serio lidos pelo_~Sr. 1° Secretá-
rio. ..._ 

São lidos os seguinres 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 47, mi 1994 
Institui o Centro da Memória Politica do Con

gresso Nacional. 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1'. É instituldo o Centro da Memória Po1ltic.a do Con

gresso nacional destinado a registrar, organizar, manter e divulgar 
a memória política dos Senadores e Deputados que se distinguirem 
no exercício do mandato legislativo. 

Art. z•. O acervo do Centro da Memória Política do Con
gresso Nacional será constituldo da gravação, em lludio e vídeo, 
de depoimentos tomados aos Congressistas que Preencherem os 
requisitos para merecerem tal distinção. 

§ 1° Poderão ser incorporados ao acervo discursos, projetes 
e outras manifestações escritas ou faladas, consideradas relevantes, 
ainda que não especificamente dirigidos a tal fim. 

§ z• Com fundamento no disposto no parágrafo anterior, 
põderá o Centro de Memória Politica do CongresSO Nacional pes
quisar, levantar e incorporar ao acervo documentos escritos, fil
mes,_ gr~vações, fotografias e quaisquer oUtros dispositivos que 
tenham servido de suporte ao registro da memória dos ex-Con
gressistaS-que tenham se destacado no desempenho de seu manda
to legislativo. 

Art. 3' A Comissão Diretora do Senado Federal definirá o 
órgão da estrutura da Casa que irá incumbir-se das atribuições aqui 
previstas; POdendO propor ao Plenário ·a criação de órgão específi
co para essa ftnalidade. 

Art. 4' A Comissão Diretora proporá, ainda, a destinação de 
recursos orçamentários especfftcos para fazer face aos investimen
tos e despesas de instituição e manutenção do Centro da Memória 
Politica do Congresso Nacional. 

Art. 5° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

Art: 6° Revogam-se as disposições em contrário. 
Justificação 

A impOrtância da memória histórica de uma sociedade pode 
ser-medida pelo esforço que se despende, desde há muitos anos, na 
recuperação de documentos; objetos e quaisquer indícios deixados 
por sociedades extintas, ao longo da hlstória. 

Nossa civilização, que se esmera na recuperação da história 
e da pré-história, parece não ter-se conscientizado, ainda, de que 
aquilo que vivenciamos hoje será história amanhã. 

Em país como o nosso, onde a eduCação e a cultura vivem 
ao nivel da indigência, compete a nós, que· detemos o privilégio do 
conhecimento e a obrigação de zelar pelos interesses da sociedade, 
o dever inalienável de criar instrumentos que contribuam para a 
preservação da memória e da cultura de um povo, especialmente 
no que toca aos assuntos da competência do Congresso Nacional. 

O propósito do Projeto de Resolução que ora submetemos à 
elevada consideração dos Senhores Senadores é exatamente o de 
resgatar a memória do que já passou e preservar, de maneira orga
nizada, a memória do que se irá produzir de ora em diante. 

__ Os recursos postos à disposição pela técnica para que se 
preserve a memória dos trabalhos legislativos são de variada espé
cie e estão em grande parte se não totalmente, disponfveis na Casa. 
Resta apenas mobilizá-los, organizá-los e pô-los a serviço desta 
idéia que, com certeza, irá contar com o apoio de todos que têm 
consdência da importância de um tal projeto. 

Naturalmente, não se pretende com o projeto reproduzir, 
pura e simplesmente, tarefas já entregues aos órgãos incumbidos 
dos anais e arquivos -do Congresso Nacional e de cada uma de suas 
Casas. Trata-se, isto sim, de registrar, de forma seletiva e por 
meios variados, a memória das duas Casas-do Congresso Nacio
nal, com o propósito de criar-se um acervo de informações sobre 
determinados parlamentares, e colocá-lo à disposição dos meios de 
comunicação de massa, de estudantes, de pesquisadores e de 
quaiSquer interessados em se infonnar sobre a vida e obi:a parla
mentar desses Senadoreis e DepUtados. 

E, a fim de que a seleção desses notáveis não seja entregue 
ao universo daqueles, potencialmente, objetos da mesma, é_ conve
niente que a tarefa seja entregue a um conselho formado por ele
mehtos estranhos ao Poder Legislativo, como membros de outros 
Poderes, representantes da Imprensa, de sindicatos patronais e de 
trabalhadores e outros elementos da sociedade civil, indi~os pe-
los dirigentes dessas entidades. -

Estamos certos de que a iniciativa irá propiciar gaii.bos sig
nificativos para a sociedade em geral. sem que precise despender 
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grandes esforços e, sobretudo? recursos fmanceiros, nes'ta quadra 
de estrita economia de meios. no País. Contamos com riOssos ilus
tres pares no sentido de que ofereçam sua colaboração para o aper
feiçoamento deste Projeto e para a sua aprovação e 
implementação. ~ ~ 

mon. 
Sala das Sessões, li de maio de 1992. ~ Senador Pedro Si-

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidcu:la-
nia e Comisstio Diretora.) · 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 29, DE 1994 

Dispõe sobre a divulgação da aplicação do pro
duto da arrecadação das loterias federais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os órgãos ou entidades da administração pública fe

deral que explorem ou venham a explorar loteria de qualquer espé
cie são obrigados a publicar no Diário Oficial da União, 
trimestrahnente, balancete ímanceiro de suas atividades. 

§ 1° As receitas devem ser especificadas pelo menos por 
cada espécie de loteria. 

§ 2• As despesas devem ser discriminadas por tipo e fmali
dade, destacando-se, dentre outros itens, prêmios, transferências, 
retenções e recolhimentos de tributo, doações, subvenções, fman
clamento, destinação de prêmios prescritos e despesas administra
tivas. 

Art. 2° Todos os valores serão publicados no padrão mone-
tário em vigor e em UFIR. . 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O princípio da publicidade é um dos mais caros no regi
me democrático, especialmente quando se trata da arrecadação 
de receitas e do emprego de recursos pó.blicos. Tanto é assim 
que o legislador constituinte deu sede constitucional a esse 
princípio, inscrevendo-o no caput do art. 37 de nossa Lei Fun
damental. 

Nessa linha de entendimento, e para que a sociedade tome 
conhecimento da destinação dos dinheiros públicos, o § 3° do art. 
165 também da Constituição Federal prevê que o Poder Executi
vo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, 
relatório resumido da execução orçamentária. Portanto, trimes
tralmente, o Executivo dará notícia da aplicação dos recursos or
çamentários que, em sua maior parte, provêm das receitas 
ttibutárias. 

Ora. os recursos da arrecadação das loterias nada mais são 
do que contribuições espontâneas dos cidadãos ao Erário, conSti
tuindo renda de expressivo valor, e que, por isso mesm_o, deve ser 
amplamente fiscalizada. 

lpso facto, impõe-se igualmente a divulgação oficial da ar
recadação e do emprego das receitas das loterias. 

Sala de Sessões, li de maio de 1994. ~ Senador Gilberto 
Miranda. 

LEGISLAÇÃO CITADA~ 

Constituição da República Federativa do Brasil. 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
XX-- sistema de consórcios e sorteios; 
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou funda· 

cioual, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade. 

Art.l65 •.•..... ~ .......................................................................... ~ 

§ 3° O Poder Executivo publicará até trinta dias após o en
cemunento de Cada bimestre, relat6ii0 resir.midõ da eXeCUÇãO -orça
mentária. 

(A Comissllo de Constituiçllo, Justiça e Cidada
nia- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Os projetos 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos-pelo Sr. 1° Se
cretário. 

Silo lidos os seguintes 
REQUERIMENTO N" 304, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro. nos tennos do inciso II do art. 210 do Regimento 

Interno do Senado Federal, transcrição nos Anais da Casa do arti
go intitulado 11Eu conheço essa gente11

, de autoria do Presidente da 
Confederação Nacional da Agricultura (CNA), ANTÔNIO DE 
SALVO, publicado no jorual O Globo, de 8 de maio de 1994, 
abordando a questão do preconceito generalizado se setores da Im
prensa em relação à posição dos produtores rurais e da bancada ru
ralista nu CongresS"o Nacional. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1994. ~ Senador Racbld 
Saldanba Derzl. 

REQUERIMENTO N" 305, DE 1994 

Senhor Presidente, 
-Nos termos do art. 210, do Regimento Interno, requeiro a 

transcrição, nos Anais do Senado, do artigo intitulado Rio-92: me
lhor do que se pensa, de autoria do Embaixador Carlos M. Garcia, 
publicado no O Globo, de I • de maio em curso, onde é lembrado 
o desejo de o Brasil sediar organismo internacional ligado ao meio 
ambiente de à biodiversidade, a ser criado pela ONU. 

Sala das Sessões, li de maio de 1994. ~ Senador Marco 
Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ De acordo 
com o art. 210, § 1°, do Regimento Interno, os-requerimentos serão 
submetidos ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário. 

São lidos os seguintes 
REQUERIMENTO N° 306, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno 

do Senado FedCral, combinado com o previsto no art. 50, § 2°, da 
Constituição Federal, requeiro seja encaminhada ao Ministério da 
Aeronáutica a seguinte solicitação de informações: 

I. Por que os preços das passagens aéreas do transporie 
aerdviárlo civil doméstico são bem superiores aos preços cobrados 
para as passagens para o exterior? 

2. Qual a política tarifária adotada pelo Departamento de 
A viação CiviL~ DAC para a fiXação dos preços de passagens para 
o Pais e para o exterior? 

3. Qual a composição dos custos fiXOS e variáveis daquela 
tarifa? 

4. Existe alguma participação ou subsídio do Governo Fe
deral na composição da tarifa aeroviária? 

S. O que faz o Ministério da Aeronáutica no sentido de se 
evitar o "dumping" das empresas estrangeiras que atuam no Bra-
sil? --

6. Os preços das passagens das companhias internacionais 
são os mesmos-cdas passagens cobradas pelas empresas nacionais 
nos vôos realizados para o Brasil? 
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7. A fonnaçio de vôos "charter11 pelas empresas de turismo 
nacionais tem algum tipo de controle ou fiscalização por parte do 
Ministério da Aeronáutica? 

8. Quais os çritérios adotados por esse Ministério para a de
fmição das rotas entre as companhias de aviação civil nacionais? 

9. Quando se sabe que as passagens aéreas tiveram os seus 
preços aumentados em 15,58% agora em abril, como se justifica a 
diluição desse aumento, através da redução de até 50% naqueles 
preços, pelas empresas aéreas, na baixa estação? 

1 O. O aumento das passagens aéreas domésticas estão ade
quados aos ajustes que vêm sendo fiXados para os combust!veis? 

II. As refeições e outras prestações de serviços de bordo 
estão incluídas nos preços cobrados para as passagens de vôos do
mésticos? Em que percentual? 

Justificação 
Apesar da constatação de que as passagens aéreas no Brasil 

sobem menos que a inflação, causa-nos espécie observar o surgi
mento de inúmeros 11pacotes" de viagens, para diversos países, 
promovidos pelas agências de turismo a preços muito mais convi
dativos do que os cobrados para vôos dentro do próprio Pals. 

Em razão desse fato é que estamos solicitando as infonna
ções cons_tantes do requerimento anexo, para as quais esperamos 
as respostas esclarecedoras que interessam não apenas ao solici
tante mas também ao pr:6prio Congresso Nacional, no exerc1cio de 
sua competência fiScalizadora, constitucionalmente defmida. 

Tal requerimento se faz necessário a fun de que se obte
nham esclarecimentos sugestões que considerar adeq~adas a um 
efetivo equi!ibrio entre o interesse público e o pleno exercido da 
livre iniciativa no transporte aeroviário civil. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1994 - Senador Julio 
Campos.·· · · · 

(A Comissão Diretor) 
REQUERIMENTO N" 307, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2° da Constituição Fe

deral, 215 e 216 do Regimento Interno desta Casa, sejam solicita
das ao Excelent!ssimo Senhor Ministro da Integração Regional, as 
seguintes informações: 

-Durante o petiodo de 1993 a 1994, informar, ano a ano e 
discriminadamente: 

I. O nome dos favorecidos (pessoas fisicas ou juridicas) au
torizadas a exportar açúcar (de qualquer tipo) fora das quotas esta
belecidas no vigente Plano de Safra, bem como a quantidade (em 
toneladas) do produto autorizada pelo Ministério a cada exporta
dor; 

2. Nome dos favorecidos (pessoas fisicas oujuridicas) auto
rizadas a exportar açúcar em contrapartida à importação de álcool 
em razão das normas do sistema de trocas (SW AP), especificando 
a tonelagem de açúcar exportada e a cubagem de álcool importa
do; 

3. As quotas anuais de exportação por usina, já autorizadas 
no Plano de Safra em vigor; 

4. Especificar, com base nos elementos contidos no item 1 
(indicação do nome e quantidade), os exportadores autorizados a 
operar através dos excedentes da chamada "Quota Americana". 

Justificação 
Os esclarecimentos ora solicitados visam a. conferir a esta 

Casa os elementos indispensáveis para a avaliação dos critérios 
que estão sendo adotados pelos órgãos incumbidos de controlar os 
estoques e a politica sucro-alcooleira, de importância vital para a 
economia nacional. 

A proposição em tela, por outro lado, encontra amparo juri
dico-constltucional na regra contida no inciso X do artigo 49 da 
Lei Maior. 

Sala das Sessões, II de maio de 1994. - Senador Gilberto 
Miranda Batista. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os requeri
mentos lidos serão despachados à Mesa, para decisão, nos termos 
do inciso m do art. 216 do Regimento Interno. . 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será li4o pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 308, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 43, II, do Regimento Interno do Se

nado Federal, requeiro seja considerado como licença autori
zada minhas ausências às sessões dos dias 8, 11? 15, 18, 20? 
22, 25 e 29 de abril/94, por me encontrar em atividades que 
dizem respeito ao exerc1cio de meu mandato no Estado de 
Alagoas. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1994. - Senador Dlvaldo 
Suruagy. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento? fica concedida a licença solicitada. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 309, DE 1994 

Senhor PreSidente, 
Requeiro nos tennos do artigo 13 § !0 do Requerimento In

terno? que seja considerado-como licença autorizada os dias 4, 8, 
11, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 28, 29 do mês de abril e 2, 3, 4, S, 6, 9 
do corrente mês, por estar tratando de assuntos partidários no meu 
Estado. 

NesteTenno 
Pede DeferimeiltO, -
Sala das Sessões, II de maio de 1994. - Senador Wilson 

Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedi
da a licença solicitada. 

tário. 
Sobre a mesa, reqúerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUER.lMENTO N" 310, DE 1994 

Senhor Presidente, 
-Requeiro seja considerada como licença autorizada nos 

termos do art. !3, § 1°, do Regimento Interno do Senado Fede
ral, minha ausência de Brasfl!a, no dia 9 de maio de 1994, a fim 
de tratar, como L!der do Partido da Mobilização Nacional no 
Senado Federal, de assuntos poUticos e administrativos no Es
tado de Sergipe. 

Sala das Sessões, II de maio de 1994.- Senador Francisco 
RoUemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriques)- Fica concedi
da a licença solicitada. 

Esgotado o periodo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 
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ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 4~, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno linico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 4~. de 1993 (n' ~47/93 na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RADIO ALVORADA DO SERTÃO LTDA 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Silo Joilo do Piauí, Estado do Piau!, 
tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em plenário, Relator: Sena~ 
dor Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária do 
dia 13 do corrente, quando foi deferido o requerimento do Senador 
Jutahy Magalhães de retirada da proposição da pauta por falta de 
instrução. -

O projeto então encatuinbado à Comissão de Educação re
toma à Ordem do Dia de hoje, com nota técnica esclarecendo que 
a matéria se encontra devidamente instruída e, portanto, em condi
ções de ser incluída na Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo Mello, Relator, 
para proceder à leitura do parecer. 

O SR. ÁUREO MELLO (PRN - AM. Para proferir pare
cer.) ---Sr. Presidente, Sr's e Srs. ·senidores, em vista de requeri
mento formulado, em Plenário, na sessão de 13 de abril último, 
pelo Sr. Senador Jutahy Magalhães, o presente Projeto de Decreto 
Legislativo foi retirado da pauta da Ordem do Dia, nos termos do 
art. 175, alínea "e'\ do Requerimento Interno, e devolvido à Co
missão de Educação para sanar eventuais falhas em sua instrução. 
Procedida, nesta Assessoria Legislativa, A análise da documenta
ção do disposto na Resolução n' 39 /92 que "dispõe sobre fonnall
dades e critérios para a apreciação dos atos de outorga renovação 
de concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodi
fusão sonora e de sons e imagens 11

, estando, portanto o referido 
Projeto de Decreto Legislativo em condições de ser incluido na 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Mesa lem
bra ao Plenário que a discussão da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária do dia 29 de novembro de 1993. · · 

Encerrada a instrução da mat&ia, a votação fica adiada por 
falta de quorum em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 43, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 
Votação, em turno linico, do Projeto de Decreto 

Legislativo n' 43, de 1993 (n' 249!93 na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a pennissão 
outorgada à Televisão Verdes Mares LTD' para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, 1° 
pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco; 2° 
pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, em 
substituição à Comissão de Educação. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 29 de novembro de 1993. 

A votação fica adiada por falta de quorum em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 44, de 1993 (ri' 250/93 na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a pennissão da 
Rádio Independente LTDA para- explorar serviço de ra
-diodifusão sonora em freq!fência modulada na cidade de 
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferidos em Plenário, Rela
tor: Senador Amíi Lando, em substituição if Comissão 
de Educação. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária do 
dia 13 do corrente, quando foi deferido o requerimento do Senador 
Jutahy Magalhães de retirada da proposição da pauta por falta de 
instrução. 

O projeto, então, enc!lmlnhado à Comissão de Educação, 
retoma à Ordem do Dia de hoje, com nota téCnica esclarecendo 
que a matéria se encontra devidamente instruída e, portanto, em 
condições de ser incluída na Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao Relator, nobre Senador Áureo Mello 
para proferir parecer. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Para emitir pare
cer.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, chega-nO. para pare
cer, o Projeto de Decreto Legislativo n' 44, de 1993 (n' ~0-B, de 
1993. na Câmara âos Deputados), que "aprova o ato que :renova a 
permissão outorgada à RÁDIO INDEPENDENTE LTDA, para 
explorar serviço de radiodifuslo sonora em frequência modulada, 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul". 

Por melo da Mensagem Presidencial n' 296, de 1992, o en
tão Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional o 
referido ato de renovação de permissão de exploração de canal de 
rádio em FM, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 
§ I 0 do art. 223, da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária da RÁDIO INDEPEN
DENTELTDA: 
- Lauro Mathias Muller 79.100 cotas 

-Carlos Emili Trierweler 11.990 cotas 

- João Pedro Muller 5.600 cotas 

-Wilson Inádo Feldens 5.600 cotas 

-Silvio Orlandini 700 cotas 

· -Adiles Pretto de Marchí 350 cotas 

-Antonio Fornari 350 cotas 

-Eunice Fluck Ritter 350 cotas 

-João Jorge Hexsel 350 cotas 

- Liria Daluuer 350 cotas 

- Vergelino Trombini 350 cotas 

TOTAL 105.000 cotas 
O presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciência 

e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputa-
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dos, tendo recebido parecer favorável de seu Relator, Deputado 
José Vicente: Brlzola, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daque
la Casa, o Projeto foi considerado jurldico .• _ constitucional e vazado 
em boa técnica legislativa. 

2 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacio
nal, dos atos de outorga e renovação de concessão, permissão ou 
autorização para execução de serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens praticados pelo Poder Executivo, nos t~rmos do 
art. 223 da Constituição Federal, obedece, nesta Casa do Lei!Islati
vo, às fonnalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF 
n° 39, de 1992. Referida norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, 
bem como pelo Ministério das Comunicações, e que devem ins
truir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
nha o PDL n° 44/93 evidencia o cumprimento das formalidades es
tabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a 
Rádio Independente Uda atendeu a todos os requisitos técnicos e 
legais para renováção da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na fonna do Projeto de Decreto Legislativo elaborado pela 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer é 
favorável. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 29 de novembro de 1993. 

A votação deixa de ser realizada por falta de q~orum em 
plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 4: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

NO 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vill, do Regimento Interno) 

Votação, em turno 6nico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 45, de 1993 (n° 253/93, !la Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Capinzal L TDA para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda mêdia na Cidade de Ca· 
pinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Amir Lando, em substituição à Comissão de 
Educação. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão QTC!inárla do 
dia 13 do corrente, quando foi deferido o requerimento do Senador 
Jutahy Magalhães de retirada da proposição da pauta por falta de 
instrução. O projeto, então, encalninhado à Comi~são de Educa
ção, retoma à Ordem do Dia de hoje, com nota l:éç:rrica esclarecen
do que a matéria se encontra devidamente instruída e, portanto, em 
condições de ser inclu!da na Ordem do Dia. _ .: _ 

Concedo a palavra ao Relator, nobre Senãdof Jonas Pinhei~ 
ro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP. P!!!a emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Snt e Srs. Senadores, cheg_a_a nosso exame, 
para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n° 
253-B, de 1993 na Câmara dos Deputados) que "aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal'LTDA, para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora ein onda niédla, na cidade de 
Capinzal, Estado de Santa Catarina". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 405 de 1992, o Ex
celentissimo Senhor Presidente da República submete ao Congres
so Nacional ato de renovação de concessão de exploração de canal 
de onda média, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o§ 1• do artigo 223, da Constituição Federal. 

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor
ma que o processo foi examinado pelos órgãos especializados do 
Minis~o d3s Comunicações, constatatido;.se que a entidade su
pramencionada atende às exigências mfn.imas para sua renovação. 

O presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu Relator, Deputado César 
Souza, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de "..onstituição e Justiça e de Radação daque
la Casa, a presente propositura foi considarada juridica, constitu
cional e vazada em boa técnica legislativa. 

Já no Senado, esteve na Comissão de Educação à disposi
ção dos Srs. Senadores para recebimento de emendas, no prazo re
gimental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

2 -Voto do Relator 
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemunho 

ministerial de que a empresa Rádio Capinzai Ltda atende a todos 
os requisitos técnicos e legais para sua renovação, e considerando 
que as falhas encontradas no processo, relativas a declarações dos 
diretores, de que não participam de direção de outra concessioná
ria ou permissiornir:ia do me~mo tipo de serviço de radiodifusão, 
instalada no mesmo municfpio ou em mUnicipio contígüo, foram 
toâis- sanadas, opinamos pela aprovação do ato, na forma do pre
sente Projeto de Decreto Legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O parecer é 
favorável. 

A discussão da matér:ia foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 29 de novembro de 1993. 

A votação fica adiada por falta de quorum em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Irem 5. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

- N° 46, DE 1993 

(Inclu!do em Ordem do Dia, nos tennos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Fmternidade Uda., para explorar ser
viço de mdiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer favorável, prOféiido em Plenário, Relator: 
Senador Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão de 
Educação. 

. A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária do 
dia 13 de abril, quando foi deferido requerimento do Senador Juta
hy Magalhães de retirada da proposição da pauta por falta de ins
trução. O projeto, então, encaminhado à Comissão de Educação, 
reto_ma à Ordem do Dia de hoje, com nota técnica esclarecendo 
que a matéria se encontra devidamente instruída, portanto, em 
condições de ser inciu!da na Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao Relator, nobre Senador Jonas Pinhei-
ro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, Sr'' e Srs. Senadores, chega-nos, para pare-
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cer, o Projeto de Decreto Legislativo n'" 46; áe 19!/:f(n" 248-B, de 
1993, na Câmara doS :Deputados), que "ilprOvã-0 ato que renova a 
permissão outorgada à RÁDIO FRATERNIDADE L TDA, para 
explorar sexviço de radiodifusão sonora em freqüência Inod.ulada, 
na cidade de Araras, Estado de São Paulo". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 550, de 1992, o en~ 
tão Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional o 
referido ato de renovação de permissão de exploração de canal de 
rádio em freqüência modulada, nos termos do art. 49, inciso XII, 
combinado com o § I o do art. 223, da Constituição FederaL 

É a seguinte a composição acionária da RÁDIO FRATER-
NIDADE LTD': . 
-Salvador Gentile 

- Mari!ena Gentile 

- Mariangela Gentile 

- Marilda Gentile Fachini 

- Marcelo Coelbo Fachini 

Total 

27.300 cotas 

900 cotas 

900 cotas 

450 cotas 

450 cotas 

30;ooo cotas 

O presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Ed
son Silva, e aprovação unânime daquela Comissão. Na Cotuissi!o 
de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado ern boa técnica legis
lativa. 

Já no Senado, esteve o Projeto na Comissão de Educação, à 
disposição dos Srs. Senadores para recebimento de emendas, no 
prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos. 

2 - Voto Do Relator 
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacio

nal, dos atos de outorga e renovação de concessão, permissão ou 
autorização para execução de serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens praticados pelo Poder Executiv9, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, obedece, nesta Casa do Legislati
vo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF n° 
39, de 1992. Referida norma interna elenca uma série de informa
ções e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, 
bem como pelo Ministério das Comunicações, e que devem ins
truir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
nha o PDL 46/93 evidencia o cumprimento das formalidades esta
belecidas na Resolução n° 39!92, ficando caracterizado que a 
Rádio Fraternidade Ltda.~.atendeu a todos os requisitos técnicos e 
legais para renovação da permissão, opinamos pela aprovação d_o 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo elaborado pela Câ
mara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriguesf-, O parecer do 
Relator é favorável. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 29 de novembro de 1993. 

A votação fica adiada por falta de quorum em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 6: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 48, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 48, de 1993 (n°-264193, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a peiiiiissão da 
Rádio Jornal do Brasil Ltda., para explorar serviço dera
diodifusão sonora em fteqüêncla modulada na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Re
lator: Senador Áureo Mello, em substituição à Comissão 
de Educação. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária do 
dia 13 de abril, quando foi deferido requerimento do Senador Juta
hy Magalbães de retirada da proposição da pauta por falta de ins
trução. O projeto, então, encatuinbado à Comissão de Educação, 
retoma à Ordem do Dia de hoje, com nota técnica esclarecendo 
que a matéria se encontra devidamente instruída, portanto, com 
condições de ser inclulda na Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao Relator, nobre Senador Áureo Mello. 

O SR. ÁUREO MELLO (PRN- AM. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, S!>' e Srs. Senadores, estando a matéria de
vidamente instruída, somos favoráveis à sua aprovação. 

É o parecer. Sr. Presidente. 

O sR. PRESIDENTE,(Chagas Rodrigues) - O páreéer. é 
favorável. · 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 29 de novembro de 1993. 

A votação fica-adiada por falta de quorum em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 7: 

. PROJEtO DEDECREfO LEGISLATIVO 

N" 49, DE 1993 
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 
Votação, em turno linico, do Projeto de Decreto 

Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a pertuissi!o da 

· Rádio Litoral Lida., para explorar serviço de radiodifu
são sonom em freqUência modulada na Cidade de Osó
rio, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Amir Lando, em substituição à Comissão de 
Educação. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária do 
dia 13 de abril, quando foi deferido requerimento do Senador Juta
hy Magalbi!es de retinula da proposição da pauta por falba de ins
trução. 

Nos termos dó art. 5° da Resolução n° 110, de 1993, desig
no o nobre Senador Ney Maranhão para proferir parecer, em subs
tituição à Cotuissão de Educação. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para emitir pare
cer.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, chega-nos para pare
cer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273, de 
1993, na Câmara doS-Deputados}, que "aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio Litoral Ud'., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqUência modulada, na cidade de 
Osório, Estado do Rio Grande do Sul". 

• Por meio da Mensagem Presidencial n" 294, de 1992, o en-
tão Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional o 
referido ato de _renc;>vação de permissão de exploração de canal de 
iádio em freqUência modulada, nos termos do art. 49, inciso XI!, 
combinado com o§ l 0 do art. 223,da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária da Rádio Litoral Lida.: 
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-Paulo CesarNotari - 171.000 cotas 

- Flávio Luiz da Rosa Fleck - 7.200 cotas 

- João Carlos W emer -!800cotas 

Total - 180.000 cotas 

O presente Projeto foi exaruinado pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputa· 
dos, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado La
provita Vieira, e aprovação unânime daquela Comissão. Na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o 
Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa. 

Já no Senado, esteve o Projeto na Comissiio de I)ducação, ~ 
disposiçiio dos Srs. Senadores para recebiinentó de einéndas, no 
prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos. 

2- Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemunho 
ministerial de que a Rádio Litoral Lida., atende a todos os requisi
tos técnicos e legais para a renovação da pennissão, opinámos pela 
aprovação do ato, na forma do presente Projeto de Decreto Legis
lativo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O parecer 
conclui favoravehnente à matéria. 

A votação fica adiada por falta de quorum em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os itens itens 
8 e 9 ficam adiados por falta de quorum. 

Siio os seguintes os itens adiados: 

8 

PROJETO DE DECRETO LEGISI,A.TIVO 

N• 52, DE I 993 
(lnclu!do em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, VIIJ, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na c~ dos 
Deputados), que aprova o ato que ren~)Va a concessão 
outorgada à Rádio Grande Lago Ltda. para explorar ser
viço de mdiodifusão sonora em onda média na Cidade 
de Santa Helena, Estado do Paraná, tendÓ 

Pareceres favoráveis, proferidos_ em Plenário, 1 o 

pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 2° 
pronunciamento: Relator: Senador A(fonso _ Camargo, 
em substituiçiio a Comissão de Educação. 

9 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 55, DE 1993 
(lnclufdo em Ordem do Dia, nos temws do 

art. 375, VIIJ, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Pi_ójeto de Decreto 
Legislativo n• 55, de 1993 (n° 26719~, na c~ dos 
Deputados), que aprova o ato que re).l,ova ~ concessão 
outorgada a Paquetá Empreendimentos Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora ent q_nda média na CiR 
dade de Floriano, Estado do Piaul, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educa
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 10: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 10, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do P!Ojeto de Decreto 
Legislativo n' 10, de 1994 (n• 279/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato- que outorga pennissão a 

-fundação Pe. Urbano 'Thiesen para executar serviço de 
mdiodifusão sonora em freqUênCia modulada, com fms 
exclusivamente educativos, na Cidade de Novo HamR 
burgo, Estado do Rio Grande do S.ul, tendo 

Parecer fav9f'ável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Joiio França, em substituição a Comissão de 
Edncação. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinMia do 
dia 13 de abril último, quando foi deferido requerimento do Sena
dor Jutaby Magalbães de retimda da proposição da pauta por falha 
de instrução. O projeto, encaminhado à Comissão de Educação, 
retoma à Ordem do Dia de hoje, com noia técnica esclarecendo 
que a matéria se encontra devidamente instruída e, portanto, em 
condições de ser inclulda na Ordem do Dia. 

Concedo a palavra: ao Relator, Seilador Meira Filho, para 
que se manifeste sobre o àSsunto~ 

O SR. ME1RA FILRO (PP- Df; !?aia emitir parecer. Sem 
revisão do omdor)- Sr. Presideote, Srs. Senadores, estando a ma
téria devidamente instrui&; somos favoráveis ~ sua aprovação. 

É o parecer, Sr. Presideote. - -
. - ·- . -- -- - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O parecer do 
Relator é favorável. 

A votação fica adiada por falta de quorum em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Item 11: 

PROJETO DE DECRETO Lfl91$LATIVO 
N" 12, DE 1994 

(Incluldo em Ordem do Dia nos. termos do 
art. 375, Vill, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 12, de 1994 (n° 319/93, na c~ dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga pennissão à 
FUNDAÇÃO CULTIJRAL CRUZEIRO DO SUL para 
executar serviço de mdiodifusão sonora em freqUência 
modulada na cidade de Sorocaba, Estado de Siio Paulo, 
teodo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Moira Filho, em substituiçiio à Comissão de 
Educação. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária do 
dia 13 de abril último, quando foi deferido requerimento do Sena
dor Jutaby Magalbães de retimda da proposição da pauta por falha 
de instrução. 

O projeto, então, encaminhado à Comissão de Educação, re~ 
toma à Ordem do Dia de hoje, com nota técnica esclarecendo que 
a matéria se encontra devidamente instruída e, portanto, em condi-
ções de ser inclu!da na Ordem do Dia. · 
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Concedo a palavra ao nobre Relator, Senador Meira Filho, 
para que prof'll'8. parecer. 

O SR.. MEIRA F1LHO (PP- DF. Para proferir parecer.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estando a matéria devidamente ins
truída, somos favoráveis à sua aprovação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A discussão 
da matéria foi encerrada na sessão ordinária do dia 29 de novem
bro de 1993. 

A votação deixa de ser realizada nesta sessão por falta de 
quorum em plenário. 

O SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
retira o item 12 da pauta, nos termos do art. 175, letra "e", do Re
gimento Interno. 

É o seguinte o item retirado: 
PROJETO DE LEJ DA CÂMARA N" 17, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto. de Lei da 
Câmara n• 17, de 1994 (n° 4.393/94, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a renegociação das dividas remanes
centes das entidades extintas por força da Lei n• 8.029, 
de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. (De' 
pendendo de parecer da Comissão de Assnntos Econ6-
mlcos.) 

O SR.. PRESIDENTE (Chagas ROdrigues)- Item 13: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIV01•1'1, DE 1994 

(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno Gnico, do Projeto de. Decreto 
Legislativo n• 7, de 1994 (n• 308/93, na Câmata dos De
puta_9os), que aprova o ato que ienova a outorga qeferida 
à RADIO CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora-em onda média na ci. 
dade de 1"mtb6, Estado de Santa Catarina. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 

Nos termos do art. 5° da Resolução n• 110, de 1993, desig
no o nobre Senador Meira Filho para proferir parecer em substituiw 
ção à Comissão de Educação. 

O SR MEIRA FILHO (PP -DF. Para emitir parecer.) -
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, chega-nos, para parecer, o 
Projeto de Deoreto Legislativo n• 07, de 1994 (n° 308-B, de 1993, 
na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio Cultura de Timbó Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonom em onda média, na cidade de Tim
bó, Estado de Santa Catarina". 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 451, de 1992, o en
tão Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional o 
referido ato de renovação de concessão de exploração de canal de 
rádio em onda média, nos termos do art. 49, inciso :xn, combinado 
com o § r• do art. 223, da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária da Rádio CUltura de 
T!Dlbó Ltda.: 

Jener José Reinert 

Antonio Çarlos Cristofolini 

Henrique Benecke 

Tibério Valcanaia 

289.2,20 cotas 

36,16 cotas 

36,16 cotyas 

36,16cotas 

Kurt Benecke 36,16 cotas 

36,16 cotas !ris Germer Domming 

TOTAL 470,00 COTAS 

O presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Sa
rnir Tannús, e aprovação unânime daquela Comissão. 

~ Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daque
la Casa, o Projeto foi considerado julidiço, constitucional e vazado 
em boa técnica legislativa, contra os votos dos Deputados José Ge
noíno e Hélio Bicudo. 

2 -Voto do Relator 
O processo de exame e apreciação, pelo Cong!esso Nacio

nal, dos atos de outorga e renovação de concessão, permissão ou 
autor!zllção para execução de serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens praticados pelo Poder Executivo, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, obedece, nesta Casa do Legislati
vo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 
39, de 1992. Referida nonna interna elenca uma série de infonna
ções e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, 
bem como pelo Ministério das Comunicações, e que devem ins
truir o processo submetido à análise da Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
nha o PDL 07/94~evidencia o cumprimento das formalidades esta
belecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a 
Rádio Cultura de Timbó Ltda., atendeu a todos os requisitos técni
cos e legais para renovação da concessão, opinamos pela aprova
ção do ato, na forma do Projeto de Deoreto Leg!siat!vo elaborado 
pela Câmara dos Deputados. 

O SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente à llllltéria. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 14: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 
'Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n• 9, de !994 (n° 301/93, na Câmara dos De
putados), que aprova o ato que renova a concessão ou
torgada à R&io e tv Tapajós Uda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade 
de Santarém, Estado do Pará. (Dependendo de Parecer 
da Comissão de Educação) 

Nos termos do art. 5° da Resolução n• 110, de 1993, desig
no o nobre Senador Dirceu Carneiro para proferir parecer em subs
tituição à Comissão de Educação. 

O SR.. DmCEU CARNEmO (PSDB-SC. Para emitir pa
recer.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. 

l-Relatório 
Chega-nos, para parecer, o Projeto de Deoreto Legis!at!vo 

n• 09, de 1994 (n° 301-B, de 1993, na Câmara dos Deputados), 
que 11aprova o ak!--que renova a concessão outorgada à Rádio e TV 
Tapajós Ltda., paia explorar serviço de radiodifusilo de sons e 
imagens (televisão), na cidade de Santarém, Estado do Pará". 

Por meio ®~Mensagem Presidencial n• 426, de 1992, o en· 
tão Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional o 
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referido ato de renovação de concessão de exploração de canal de 
televisão, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 1 o 

do art. 223, da Constituição Federal. 
É a seguinte a composiçilo acionária da Rádio e TV Tapajós 

Lida. 

Joaquim da Costa Pereira 

Vera Soares Pereira 

TOTAL 

1.190 cotas 

10 cotas 

1.200COTAS 

O presente Projeto foi eJOliilÍ!1lldo pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Cãmara dos Deputa
dos, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Ro~ 
bertO Valadi!o, e aprovação unllnime daquela Comissilo. 

Na ComiSsão de Constituição eJilstlça e de Redação daque
la Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vàzado 
em boa técnica legislativa. - ~ - - · --

2 -Voto do Relator 
. . Q processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacio

nal, .dos _atos _ele outorga e renovação de concessão, permissão ou 
alitorizaçilo para execução de serviço de radiodifusilo sonora e de 
sóris e imagens praticados pelo Poder Executivo, nos termos do 
art, 223 da Constituição Federal, obedece, nesta Casa do Legislati
vo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF 
n° 39, de 1992. Referida norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, 
bem como pelo Ministério das Comunicações, e que devem ins
truir o processo submetido à análise da Comissão de Educaçilo. 

Tendo em vista que o exanie da documentação que acompa
nha o PDL 09/94 evidencia o cumprimento das formalidades esta
belecidas na Resolução 39/92, ficalido caracterizado que a Rádio e 
TV Tapajós Lida., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais 
para renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo elaborado pela Cãmara 
dos Depurados. · ·· · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
con~lui favoravelmente à matéria. 

Passa-se à discussão do projeto, em turiló-úhico. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussilo. 
A votaçilo fica adiada por falta de quorum, 

O Sr. Chagas Rodn"gues, 1° Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presid~ncia, que é ocupada pelo Sr. Lu
ctdio Porte/la, suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte!la)- Item 15: 

PROJETO DE DECREJ:O LEGISJ.ATIVO NÓ 11, DE 1994 

(lncluldo em Ordem do Dia nos tennos do 

art. 375, Vlli, do Regimento lnternb) 

Discussão, em turno único,-do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 11, de 1994 (n° 265/93, na Cãmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a pennissão 
outorgada à S.A. Rádio Verdes Mares, para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqUência mndulada na 
Cidade de fortaleza, Estado do Ceará. (Dependendo de 
Parecer da Comissi!o de Educação) 

Nos termos do art. 5° da Resolução n° 110, cfe 1993, desig
no o Senador Dirceu Carneiro para proferir parecer em substitui
ção à Comissão de Educação. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB-SC. Para ondtir pa
recer.)- Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores. 

1. Relatório 
Chega-nos, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo 

n° 11, de 1994 (n° 265·B, de 1993, na ·CIIniara dos Deputados), 
que "aprova o ato que renova a permissão outorgada à S. A. Rádio 
Verdes Mares, para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará". 

Por meio da Mensagem Presidenciai n° 331, de 1992, o Se
nhor Presidente da Rapública submeteu ao Congresso Nacional o 
referido ato de renovação de pennissão de exploração de canal de 
rádio em frequência modulada, nos termos do art. 49~ inciso XII, 
combinado com o § 1 o do art. 223, da Constituição Federal. 

· · É a seguinte a compoSição acionária da S. A. Rádio Verdes 
Mares: 

Yolanda Vidal Queiroz 

Airton José Vida! Queiroz 

Edson Queiroz Fillio 

Myra Eliane Vida! Queiroz 

Renata Queiroz Jereissati 

Lenise Queiroz Rocha 

Paula Queiroz Frota 

Jorge Furtado Leite 

Onofre Leite Lei!o 

TOTAL 

• ,_ - ~ ~ •r ·' 

14.304 ações 

785 ações 

785 ações 

785 ações 

785 ações 

785 ações 

785 ações 

. 183 ações 

. 4ações 

19.204a$S 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Infonnática da Cãmara dos Deputa
dos, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado 
Eliel Rodrigues, e aprovação unllnime daquela Comissão. 

_ Na Comissão de ---copstituição e Justiça e de Redação daque
la Casa,- o Projeto foi cOnsiderado jurídico, constitucional e vazado 
em boa técnica legislativa. 

2. Voto do Relator 
O processo de exame-eapreciaçí!o, pelo Congresso Nacio

nal, dos atos de outorga e renovação de concessão, permissão ou 
autorização para execução de serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens praticados pelo Poder Executivo, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, obedece, nesta Casa do Legislati
vo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Resoluçilo 
SF n° 39, de 1992. Referida norma interna elenca uma série de in
formações e exigências a serem cumpridas pela entidade preten
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações, e que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
nha o PDL n7 11/94 evidencia o cumprimento das formalidades 
estabelecidas na Resolução n7 39/92, ficando caracterizado que a 
S. A. Rádio Verdes Mares atendeu a todoS os requisitos técnicos e 
legais para renovação da pennlssl!o, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo elaborado pela 
Cãmara dos Deputados. 

. O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portel la) - O parecer con-
clui f;: . .:rraveimente a matéria. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 11í: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" !8, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) _ 

Discussão, em turno 6níco, do Projeto cfe Deàe"to_ 
Legislativo ri' 18, de 1994 (n' 252/93, na Câmara dos 
Deputados), CJ.ue aprova o ·ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Araguaia Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em ónda média na cidade de Áia
guaina, Estado do Tocantins. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Ed11cação.) - · ' -

Nos termos do art. 5' da Resolução n' 110, dd993, desig
no o Senador Carlos Patrocinio para: piofe'rír parecer em substitui
ção à Comissão de Educação. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Para emitir pa
recer.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores. 

1. Relatório 

Chega-nos, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo 
n" 18, de 1994 (n' 252, de 1993, na Câmãra'clos Deputados), que 
11aprova o ato que renova a concessão o~torgaúa à ~ádio Arag~aia.: 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins 11

, · • , 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 392, de 1992, o en: 
tão Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional o 
referido ato de renovação de concessão de exploração de canal de 
rádio em OM, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado corri o 
§ I' do art. 223, da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária da ll.:l.dio Araguaia 
Uda: 

Jaime Câmara Júnior 

Tasso José da Câmara 

Feniando Câmara 

Marcos Tadeu Câmara 

João da Rocha Ribeiro Dias 

Alládio 'TEixeira Alvares 
TOTAL 

14.500.000 cotas 

5.800.000 cotas 

2.636.-100 cotas 

2.636.100 cotas 

2.636.100 cotas 

791.700 cotas 

. 29.000,QQO.COTP. S 
O presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciência 

e Tecnologia, Comunicação e lnformáticà da Câmara d~s Deputa
dos, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Cé
sar Bandeira, e aprovação unânime daquela ComissãO-. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daque
la Casa, o Projeto foi considerado j1111dico; coristitucional e vazado _ 
em boa téCnica legislativa, contra os votos dos Deputados José Ge
noíno e Hélio Bicudo. · · 

Tendo em vista que o exame f -'"'C\lmentação que acompa~ 
nha o PDL n7 18194 evidencia o _cumpriu.:tento dãs fõlmalidades 
estabelecidas na Resolução n7 39/92, ficandc caracterizado que a 
Rádio Araguaia Uda., atendeu a tod<?s os requisitos técnicos e le
gais para renovação da concessão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo elaborado pela 
Cãmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer con-
clui favoravelmente àmatéri:. 

Passa-se à discussão do projeto, em tomo único; (Pausa.) 
Não havendo quem peça a pala v :a, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta le quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídi>Portella)-Item 17: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art .. 37s,_~:Ct9Regun~i~Q~.~~Q)~. 
Discussão, em turno 'Único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n• 19, de 1994 (n' 254/93, na Cãmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV Tócantins Lida., para explorar serviço 
de radiodifusão ~ sotls e imagens (televisão) na cidade 
de Anápolis, Estado de Goiás. (Dependendo de parecer 
da Comissão âe Educação.) -

Nos termos do art. -soda R.esohiç'ãO n° 110, de 19"93, desi8:
no o Senador Carlos Patrochii6 p3ra 'proferir pareCer em substitui
ção à Comissão de EducaçãO. · 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Seriadores. 

1. Relatório 

Chega~nos, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo 
n' 19, de 1994 (n' 254, de 1993, na Câmara dos Deputados), que 
11aprova o ato que renova a concessão outorgada à íV Tocantins 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (te
levisão) na cidade de Anápclis, Estado de Goiás". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 407, de 1992, o en
tão Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional o 
referido ato de renovação de concessão de exploração de canal de 
televisão, nos te;nnos do art. 49, incfso XII, combinado com o§ 1° 
do art. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária da TV Tocantins Ltda.: 

W!lmar Guimarães Júnior 

Maria Alice Roriz Câmara 

William da Silva Guimarães 

Mirze Camilo Câmara 

Maria Felicidade B. Câmara 

193.800.000 cotas 

!66.!51.200 cotas 

129.200.000 cotas 

66.279.600 cotas 

-36.111.400 cotas 

Nalr Moraes Càmar 34.754.800 cotas 
2. Voto do Relator 

O processo de exairie e apreciação, pelo Congresso Nacio- Débora Xa~"!-~-- !9.703•000 cotas 
nal, dos a tos de outorga e renovação de concessão, permissão ou TÓT AL- .. - 646.000.000 cotas 
autorização para execução de serviço de radiodifusão sonora e~-- O presente projetq foi examinado pela Comissão de Ciência 
sons e imagens praticados pelo Poder Executivo, n~ do e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Dep'!ta
art. 223 da Constituição Federal, obedece, ne&ta.Casa do Legislati- dos, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado An
vo, às fonnalidades e critérios estabelecidos pela Resolução gelo Magalhães, e .aprovação unânime daquela Comissão. 
SF n' 39, de 1992. Referida norma interna elenca uma série de in- Na Comissão de Constituição e Justiça e deRedação claque-
formaçõeS e exigências a serem cumpridas pela entidade preten~ la Casa, o Projeto foi considerado jurldico, constitucional e vazado 
dente, bem-como pelo Ministério das Comunicações, e que devem em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado Edésio Pas~ 
instruir o processo submetido à análise da Comissão de Educação. sos. 
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Voto do Relator 
O processo de _exame e apreciação, pelo Congresso Nacio

nal, dos ates de outorga e renovação de concessão, permissão ou 
autorização para execução de serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens praticados pelo Poder Executivo, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, ne~ta Cása do Le
gislativo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução 
SF n° 39, de 1992, Referida norma inteina elenca uma série de in
formações e exigências a serem cumpridas pela entidade preten
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações, e que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
nha o PDS n° 19/94 evidencia o cumprimento das formalidades es
tabelecidas na Resolução n° 39/92, ficando caracterizado que a TV 
Tocantins Ltda., atendeu a todos os requisitos t!cnicos e legais 
para renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativ<> elaborado pela Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - o parecer con-
clui favoravelmente à matéria. - ' ' ' 

Em discussão o projeto, en:i tuhlo único. (Pausa:) 
Não havendo quem peça a palaVra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum, 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Item 18: 
. PROJETO PELEI DA éÃMARA N' 34, DE 1994 

(Em regime de urgê~cia, nos tennOs dO·_ 
art. 336, b, do Regimento Interno) , 

. · · Discussão, em.tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 34, de 1994 (n° 2.535192, na Casa de ori

. gem), que "dispõe sobre ·o·exerdcio da profissão de de
senhista". (Dependendo de Parecer da Comissão de 

. . . Assuntos Sociais.) 
· Nos termos do art. 5' da Resolução n' I to; de 1993, desig

no o Senador Aureo Mello para ·proferir parecer em substituição à 
Comissão de Assuntos Sociais. 

. ~· ~' . 
O SR. ~UREQ MF;LL9, (PRN - AM .. P'F" emitit pare

cer.) - Sr. Pres1dente, Sr's e Srs. Senadores, o projeto de lei em 
apreço tem por objetivo regulamentar a profissão de desenhista. 

Ao justifi~ri:r sua iniciativll, Q autor da p~_osta,_ o ilustre 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame alega:· - · 

. "A ausêncià da 'regulamentaÇão' desta profissão 
tem. permitido que os' emPregadores criein artiffci,os es
cuses, no sentido <là exploração do profissional. tais 
como: divisio de cargos em vários nobies. códigos de 
letras e números, desvio de atribuições. 

Apesar da si~cativa importânCia da profissão, 
não têm ainda a.quel~~ que a exercem à ·&ati,sfaÇão de vê
la regulamentada. A regulamentação· profissional já 
a~ge várias atividades humanas; pPttinto, nada justi
fica '\ue a profissão de desenhista, pela,s justificativas já 
descntas, fique à margem da legislação." 

Como se sabe, as regulamentações de p'iàfissão, em sua 
grande maioria, visam disciplinar o legítimo exefclcio de detenni
nada atividade proflSsional. São, na realidade, _exigências legais 
para que wna pessoa possa desempenhar o ofic!ct · a que elas sere
ferem. Desse modo, são válid:as também para oS. trabalhadores au-
tônomos. · ··· 

Quando esses profissionais exercem suas_ ativ1dadeS, conti
nuadamente e como assalariados, estas nonna(~vem ser aplica
das a eles, sendo-lhes assegurado ainda os 'direitos gerais de 
proteção de todo empregado. Como essas normas são especiais, 

elas prevalecem sobre as normas gerais de proteção a todo empre
gado, sem, contudo, deixar de se hannonizarem de modo a formar 
uma disciplina juridica uniforme nas relações de emprego. 

A presente iniciativa cumpre sua fmalidade ao resguardar a 
categoria dos desenhistas, ao propiciar-lhes as condições necessá
rias ao exerc1cio de suas ativídades, e, _via de conseqüência, penni
tir-lhes desempenhar suas funções dentro dns padrões de 
qualidade que o oficio exige. 

_A proposição tem o mérito ainda de oferecer ao consumidor 
dos serviços de desenhista a certeza de estar sendo atendido por 
um profiSsional qualificado, uma vez que a presente regulamenta
ção deverá banir os 11curiosos" da profissão. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n • 34, de 1994. · 

· · O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- O parecer con
clui favoravelmente à matéria. 

A Presidência esclarece ao Plenário- que, durante a discus-
são, poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em discussão o projeto, em turno único.(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiadà, nos tennos ·do art. 375, inciso Vlll, 

do Regimento Interno. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Pórtella) - O Item n' 19 da 

pauta fica adiado, nos termos do art. 375, Vlll, do Regimento In
terno. • • 

É o seguinte o item adiado: 
-' -19-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO 

DE LEI DA CÂMARA N' 62, DE 1990 

. (Incluido em Órdem do Dia~~~s· t~os do 
art. 3' da Resolução n° li O, de 1993) 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 62, de 1990 
(n° 3.516/89, na Casa de origem), "que defme crime or
ganizado e dispõe sobre meios especiais de investigação 

· e prova nos inquéritos e processos que sobre ele ver
sem", tendo 

Pareceres 
- di Comissão Diretora, sob n' 432, de 1993, 

oferecendo a redação do vencido; -e 
- de Plenário, em substituição à Comissão de 

Çonstituição; Justiça e Cidadania, sobre as emendas de 
Plenário, Relator:_ Senador Am\r Lando, favorável às 
Emendas nOs 1 e 3, na fonna de subemendas que apre
senta; pela rejeição da no 2; e apresentando, ainda, as 
emendas nOs 4 e 5. . . 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) -Item 20: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 66, DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do 

art. 3".da Resolução n' 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara ·no 66, de 1993 (n' 3.277192, nil CaSa âe ori
gem), 11que dispõe sobre o preço de comercialização da 
gasolina de aviação11, tendo 

Pareceres favoráveis das Comissões 
- de Assuntos Econ6mlcos, sob n' I Q7, de 1994; 

e -., 
--de Serviços de Infra-Estrutura, de, Plenário, 

Relator: Senador Aureo Mello, com emenda que apre
senta. 
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A discussão da matéria foi enceriada em sessão ordinária do 
dia 20 de abril último. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário. 

É lido o seguinte 
REQUERIMENTO N" 311, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 315, combinado com a alínea b do art. 

279 do Regimento Interno, requeiro o adiamento da votaÇão do 
Projeto de Lei da Câmara n' 66, de 1993, a fun de ser submetido 
ao reexame da Comissão de Assuntos- Econômicos, peJas razõeS a 
seguir alinhadas. 

Justificação 
O adiamento ora requerido tem por objetivo a reapreaciação 

da matéria pela douta Comissão de Assuntos Econômicos a qual, 
originalmente, foi incumbida de examinar a proposição em tela. 

Tendo em vista a apresentação de emenda contida no Par,e
cer de Plenário em substituição à Comissão -de Infra-Estrutura, 
emenda esta que altera substancialmente _o conteúdo do Projeto em 
questão, faz-se indispensável o reexame da matéria por parte da 
CAE, a írm de que sejam reavaliados os efeitos econômiCos e fi
nanceiros da alteração proposta. 

Tratando-se de fato superveniente a que alude a allnea a, do 
§ 3' do art. 279 do Regimento Interno desta Casa, entendemos de 
todo conveniente o adiamento ora pleiteado, senão mesmo indis
pensável ao aperfeiçoamento das normas contidas no PLC -n° 
66193. . . .. • -- .. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1994. - Senadilr Glllierio 
Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portelia) - A votação do 
Requerimento fica adíada, nos termos do art. 375, VID, do Regi-
mento Interno. - -

Os itens de n's 21, 22, 23 e 24 têm a sua votação adiada, 
nos termos do art. 375, VIII, do Regimento Interno. 

São os seguintes os itens adiados:· 
-21-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 170, DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do 

art. 3° da Resolução n' li O, de 1993) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n' 170, de 1993 (n' 3.733/93, na CaSa de ori: 
gem), que altera a composição do Tribunal Regional Fe
deral da 2• Região e dá outras providências, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n% 86 e 87, de 1994, 
das Comissões 

-de Constituição, Justiça e Cidadania e 
- de Assuntos Econômicos, com emenda D0 1-

.CAE, que apresenta. 
-22-

PROJETO DE DECRETO LEGISLA.TIVO-N•33, DE 1993 

(Incluldo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 3'da Resolução n' 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 33, de 1993 (n' 213/92, na Câmara dos 
Deputados), "que homologa o ato do Conselho Monetá
rio Nacional que autorizou a emissão adicional de papel
moeda, no exercicio de 1992, no Valor de vinte e um 
trilhões e cem bilhões de cruzeiros", tendo 

Pare<;er favorável, sob n' 80, de 1994, da Comis-
são 

- de Assuntos Eeooômlcos. 
-23-

PROJEI'O DE DECRETO LEGISLATIVO N 35, DE 1993 

(Incluldo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 3'daResoluçilo n' 110, de 1993) 
Votação, em turno único, do Projeto de DecretO 

Legislativo n' 35, de 1993 (n' 241/93, na Câmara dos 
___ Deputados), "que homologa o ato do Consellio Monetá

rio Nacional que autorizou a euússão adicional de papel
moeda, no exercfcio de 1992", no valor de cinco 
trilhões, duzentos e trinta bilhões de cruzeiros, para aten
der às exigências das atividades de produção e circula
ção de riqueza nacional no primeiro semestre, tendo 

Parecer favorável, sob n' 81, de 1994, da Cernis-

- de Assuntos Eeooômlcos. 

-'24-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nó 38, riE 199.3 

(Incluldo em Orçlem do Dia nos termos do 

art. 3'daResolução n' 110, de 1993) 

Votação, em turno Uníco, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 38, de 1993 (n' 270/93, na Câmara dos 
Deputados), "que aprova os textos das Resoluções n°s 
267 (E-V), 268 (XII) da Conferência Geia! do Organis
mo. para a Proscrição das Armas Nucleares na América 
Latina e no Caribe (OPANAL), que alteram, respectiva
mente, a denominação legal do Tratado para a Proscri
ção das Armas Nucleares na América Latina e o § 2' de 
seu artigo 25, bem coino _o_ texto emendado do referido 
J'ra_tadp'', tendQ 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Relaçõ
es Exteriores e Defesa Nacional, favorável ao Projeto e 
contrário à Emenda. 

O sR. PREsiDENTE (Lucídio Portella) -!.tem 25: 
PROJETO DE LEIDO SENADO N' 139;DE1993 

(Inc!uldo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 3'daResoluç!!o.n' 110, de 1993) 

Votação, em turno úiúco, do Projeto de Lei do Se
nado n~ 139, de 1993; de a~toria do Senador Hydekel 
Freitas·, "que considera crime o porte de anna de fogo 

-nas coDdições que especifica". e dá outras providências, 
tendo 

~arecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Epitácio Cafeteira, em substituição à Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos de 
substituti_vo que oferece. 

(pependendo de votação do Requerimento o' 
213, de 1994, de adiamento de votação.) 

A matéria constou da pauta da sessão ordinária do dia 20 de 
abril último, quando foi lido o Requetimento n' 213, de 1994, de 
adiamento da votação para audiência na Comissão de Relações 
Exteriores e DefeS~ Nacional, e não foi votado, naquela oportwti
dade, por falta de quorum. 

tário. 
Snbre a mesa, Requetimento que será lido pelo Sr. I' Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 312, DE 1994 

Senhor Presidente, 
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Nos termos do art. 256 do Regimento Interno, requeiro are
tirada do Requerimento n• 213, de 1994. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1994. - Senador Valmlr 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - A Presidência 
defere a solicitação. 

A votação da matéria fica adiada, nos termos do art. 375, 
vm. do Regimento Interno. 

A Presidência retira o item 26 da pauta, nos termos do art. 
175, e, do Regimento Interno. 

É o seguinte o item retirado de pauta: 
-26-

PROJETO DELEIDACÂMARAN" 169, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do o 

art. 3' da Resolução n' 110, de 1993) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n• 169, de 1993 (n' 3.732193, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, que 
altera a composição do Tribll!lal Regional Federal da 4' 
Região e dá outras providências. (Dependendo de pare
ceres das Comissões de Constituição, Jnstiço e Cida
dania e de Assuntos Econômlcos.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella)- Item 27: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'l3, DE 1994 

(lncluldo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 3' da Resolução n' 11 O, de 1993) 

Discussão, em ~o único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 13, de 1994 (n' 217/92, na Câmara dos 
DeputadOs), "que aprova os textos do Tratado Geral de 
Cooperação e Amizade e do Acordo Econômico inte
grante do Tratado Geral ,de Cooperação e Amizade entre 
a Rep6blica Federativa do Brasil e o Reino da Espanba, 
assinados em Madri, em 23 de julho de 1992". (Depen
dendo de parecer da Comissão·ae Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

Nos termos do art. 5' da I!,esolução n' 110 de 1993, desiguo 
o Senador Lourival Baptista para proferir o parecer, em substitui
ção à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, e Sis. Senadores: . 

L Relatório 
Submete--se ao exame do Senado Federal, nos termos cons

titucionais e regimentais, como Casa revisora, q ?rojeto de Decre
to Legislativo n• 13, de 1994 (217/92, na Câmara dos Deputados), 
que "aprova os textos do Trat;ldo Geral de Cooperação e Amizade 
e do Acordo Econômico integrante do Tratado de Cooperação e 
Amizade entre a Rep6blica Federativa do Brasil e o Reino da Es
panha, assinados em Madri, em 13 de julho de 1992". 

ll. Voto 
O presente Projeto preenche os requisitos da correta técnica 

legislativa e atende aos preceitos de constitucionalidade e juridici
dede aplicáveis à espécie. Pemtito-me ressaltar a importância que 
tem, para o Brasil, a intensificação da cooperação cultural e eeonô
mica com a Espanha, com base no Tratado e Acordo que ora são 
examinados, celebrados em ano simbólico: 1992, aquele em que se 
comemorou o quinto centenário da descoberta das Américas. Em 
substiruiçi!o à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, martifesto-me favoravelmente à aprovaçãO do Projeto, na for
ma em que foi encaminhado pela Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portelia)- Em discussão o 
projeto, cm turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação fica adiada nos tennos do 

art. 375, VIll, do Regimento Interno. 
O SR. }'RESIDENTE (Lucidlo Portella) - Esgotada a ma-

téria constante de Ordem do Dia. · o • 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
. O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisilo do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, ainda me lembro de uma pesqulsà feita há alguni 
tempo sobre a credibilidade de instituições e entidades por parte da 
sociedade brasileira. 

Nessa pesquisa, Sr. Presidente, entre os organismos aponta
dos como tendo elevados útdices de credibilidade junto à popula
ção estavam os Correios e Telégrafos, representados pela ECI', e a· 
PoUcia Federal, entre outros. 

Como cidadão e na qualidade de Senador da Rep6blica, es
tou um tanto preocupado com esta greve persistente dos policiais 
federais, num momento em que todo o sistçma de segurança públi
ca do Pals deveria estar afmado e funcionando em harmonia, num 
mesmo diapasão, para dar tranqUilidade à população. Temos visto 
demonstrações lamentáveis de ousadia a que os infratores da lei e 
da ordem tém chegado. 
_ _ Itecentemente, num caso sem precedentes, um grupo de 
marginais seqüestrou e assaltou, numa mesma noite, em território 
da Bahia, nessa estrada que liga Brasilia a Salvador, mais de 10 
ônibus e 400 pessoas. 

Enquanto isso, as negociações para resolver uma pendência 
de isonomia salarial entre as policiais federais e os servidores de 
outra organização congênere, no Distrito Federal, ainda não chega
ram a uma solução satisfatória para retornar esta importante enti
dade, que é a Policia Federal, às suas atividades normais, que, 
entre outras, são a repressão ao crime org~ado e ao narcotráfiCQ 
internacional, garantindo a flScalizaçi!o dos aeroportos, a ação de 
investigação interestadual, e até internacional, pelo intercllmbio 
que mantém com organismos estrangeiros, para garantir o respeito 
à lei. 

Recebi, Sr. Presidente, da Federação Nacional dos Policiais 
Federais - FENAP, no Aeroporto de Brasilia, uma nota intitulada 
"Comunicado à População", em que descreve, minuciosamente, o 
fundamento de suas reivindicações, baseadas no texto constitucio
nal e em leis regulamentadoras posteriores à Constituição de 1988, 
que determina a isonomia entre os policiais federais e a policia ci
vil do Distrito Federal, demonstrando ao grande disparidade que 
hoje ocorre, segundo alegam, uma diferença de até três vezes, com 
relação a servidores de mesma categoria. 

Alegam, também, Sr. Presidente, que o Procurador-Geral da 
Rep6blica, em oficio dirigido à autoridade competente do Executi
vo, em 14.04.94, já determinava o seguinte, com relação aos ven-
cimentos da Polícia Federal: o o • o • o o 

"Solicito a V. Ex• as providências cabíveis no âmbito do 
Poder Executivo, no sentido de corrigir e~sa anômala situação, ob
servadas as normas constitucionais legais pertinentes~,.-

Esta greve da Polícia Federal, que já vem ocorrendo há al
gum tempo, é preocupante porque envolve um setor vital de segu
rança e ordem pública. Basta dizer que em 1993 as atividades da 
Polícia Federal, nas operações de repressão ao narcotráfico, resul
taram na apreensão de lO toneladas de cocalna e um volume muito 
grande de objetos apreendidos na contenção do conttabando, fora 
outras diligências bem sucedidas no CO!Ilbate ao crime organizado 
e à corrupção. 
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O Sr. Ney Maranhão -Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA -Ouço com prazer o no
bre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Lourival Baptista, V. Ex' 
aborda um assunto de extrema gravidade, de importãncia funda
mental para a segurança nacional. Quanto A questão da !sonomia, 
sempre me bati nesta Casa no sentido de que as Forças Annadas, 
as forças de segurança deveriam ter um tratamento para se.us fun
cionários diferenciado de qualquer outro. Preocupo-me mwto por
que um oficial das Forças Annadas, um homem que t:I'3:balha ~ 
segurança, quando sal de casa, não sabe se volta. Os bandidos ho.JO 
têm armas sofiSticadas, verdadeiros arsenais bélicos, enquanto 
nossas polícias federais usam uma pistola, como se diz no nosso 
Nordeste, que é dois tiros e uma carreira, ou seja, andam pratica
mente desarmados. Os policiais não têm incentivo, su~_ famílias 
vivem numa preocupação constante, sem saber se o chefe da casa 
volta ou uão, e sem incentivo de um salllrio condigno. E é por i_sso, 
Senador, que estamos vendo, nessa área, corrupção, os band1dos 
Comprando a consciência desses homens que foram feitos para 
cumprir a lei, porque os seus salários são baixos, são indignos. Es
tive com um chefe militar de alta hierarquia nas Forças Armadas, 
que me relatou que uma das suas áreas importantes conta com 
mais de 1.200 oficiais, que hoje moram, praticamente, em favelas. 
Senador, os homens da segurança possuem um princfpio,fizeram 
concurso foram admitidos e têm uma consciência em defesa da 
Nação, & sociedade, portanto, devem ganhar bem. ~te is_ono~ 
mia salarial quando o cobertor não está curto, e hoJe o cobertor 
está curto: quando se cobre a cabeça descobrem~se os pés, e vice
versa. A prioridade deve ser dada a essa área. Veja V. Ex• que um 
oficial uão pode ter dois trabalhos, e a sua esposa também não 
pode trabalhar em repartição porque, muitas vezes, ele é transferi
do e ela tem de acompanhá~lo. Portanto, deve ser dado o mesmo 
tratamento a essa área da segurança, da Pollcia Federal. Na próxi
ma semana, farei um pronunciamento,-com dados estatísticos, ater~ 
tando a classe polltica, os atuais donos do poder, que es~i!o 
dizendo: se o Lula assumir, não vai governar. Irá governar, sun, 
nobre Senador, porque tenho certeza de que na hora em que o Lula 
assumir ele concederá às Forças Annadas todos os seus dire1tos, 
que hoje não existem nem nas fronteiras, como a gasolina necessá~ 
ria para abastecer nossos tanques, se por acaso elas forem invadi
das. A nossa Pollcia Federal usa armas antiquadas, metralhadoras 
do tempo em que se 11amarrava cachorro com llngüiça11

• Eles traba
lham sem incentivo, arriscando a vida a todo instante. Tenho um 
amigo que é presidente de uma das mais importantes empresas de 
transporte de valores, a Nordeste Valores, que possui mais de 500 
C81TOS, somente em São Paulo. E fiquei impressionado quando ele 
me contou com que tipo de armas os carros são assaltados: as cha
pas dos carros atuais são de aço de 4 polegadas, e as armas dos 
bandidos atravessam-nas como se fossem manteiga; são rifle_s AR-
15 armas softsticadíssimas. Não temos a quem apelar, porque a 
policia está sem condições de enfrentar esses bandidos, e a situa~ 
ção é de calamidade. A prova disso é que a Pollcla está em grave 
há mais de 30 dias. E gastamos 65% do nosso dinheiro pagando 
dfvida interna, dívidas externas. Requeri uma Co~~-~o -~lamen
tar de Inquérito, com apoio de 67 Senadores, a qual demonstrou 
que gastamos menos de .. 6% com os funcionários federais. Portan
to, quero me solidarizar com V. Ex-, com o seu ale~ à Nação,~ 
Govemo,_aos atuals donos do poder, para que V!'Jam o que~-~ 
acontecer. Consellio é como rapé, toma quem quer. O Lula, assu
mindo, concederá todos esses direitos: à área da segurança, das 
Forças Annadas. Esta Constituição, que uão foi regulamentada 
agora, futuramente vai ser, porque os parlamentares que virão, 

eleitos com 4 ou 8 anos de mandato, pensarão duas vezes. E quem 
vai pressioná-los é justamente essa área, com a qual vai se fazer 
justiça, pois, até agora, o governo e os donos da pol:itica a~al estão 
insensíveis. Parabéns a V. Ex- por esse oportuno pronuncl8Dlento, 
alertando a Naçi!o. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito grato a V. Ex', 
eminente Senador Ney Maranhão, pelo seu aparte, no qual dá um 
depoimento do quadro real que o País atravessa. Flz questão de fa~ 
zer hoje este pro_nunciamento porque, como V. Ex•, vemos uma si~ 
tuação muito· grave e não sabemos do dia de amanbil. O 
depoimento dado por V. Ex• em seu aparte traz valiosa contribui
ção as nossas palavras, na tarde de hoje, aqui no Senado Federal. 
Muito grato a V. Ex', eminente Senador Ney Maranhão, pelo seu 
aparte, que muito enriquece este nosso pronunciamento. 

Essa greve da Policia Faderal, que já vem ocorrendo há al
gum tempo, é preocupante, porque envolve um setor vi~ de segu
rança e ordem pública. Basta dizer que em 1993 as ativ1dades da 
Polícia Federal, nas operações de repressão ao narcob"áfico, resul
taram na apreensão de 10 toneladas de cocalna e um volume muito 
grande de objetos apreendidos na contenção do· contrabando, fora 
outras diligencias bem sucedidas no combate ao crime organizado 
e A corrupção. 

Na expectativa de uma solução satisfatória para o desfecho 
dessa greve, fui surpreendido, hoje pela manhã, com a n~cia do 
acirramento da questão, com a tomada do Setor de Autarqu!as Sul 
e parte da Esplanada dos Ministérios por uma ação conjunta da 
Polícia do Exército e da Policia Militar, visando desobstruir a ocu
pação da sede da Pollcia Federal em Brasfiia, em poder dos grevis
tas. 

Sr. Presidente, é indispensável que se resolva essa questão 
de forma que atenda a conveniências do Governo e, no que for de 
direito, aos ~!amos dos servidores da Polícia Federal, evitando
se ampliar esse conflito de interpretação de direitos envolvendo 
servidores, dirigentes e autoridades dessa repartição prestigiosa. 

Sr. Presidente, desta tribuna do Senado faço um apelo ao Sr. 
Ministro da Justiça, ao Ministro Chefe da Secretaria de Adminis
tração Federal e ao próprio Ministro da Fazenda, para q_ue se en
contre uma solução que possa ser aprovada pelo PreSidente da 
República, Dr. Itamar Franco, visando resolver esse impasse e fa
zer os policiais federais retomarem as suas atividades, pois a Polf
cia Federal, todos sabemos, presta um relevante serviço à 
sociedade e ao Pais, e tem que continuar merecendo o apreço e a 
consideração da população, que depende, para a sua tranqüilidade, 
dos serviços que ela vem prestando ao Brasil. . 

Sr. Presidente, desejo agradecer a V.Ex' por ter me concedi
do a palavra para dar esse esclarecimento à Nação, um alerta para 
que as prOvidências sejam tomadas e resolvida a questão, para o 
nosso bem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Reginaldo Duarte. 

O SR. REGINAWO DUARm (PSDB- CE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr'' e 
Srs. Senadores, nesta quarta-feinl, dia 11 de maio, estará sendo 
inaugurada em Juazeiro do Norte, município cearense localiza~ 
na região do Cã.riri, a primeira fase do projeto de saneamento bási
co e a ampliação do sistema de abastecimento de á~ua. Silo 34,5 
quilômetros de redes co!etoras, ligando 12.250 pi:éd1os do oentro 
da cidade, e três lagoas de estabilização, executados a um custo de 
26 milhões de dólares. 

Como os .senhores vêem, é uma obra de vulto, que pela sua 
magnitude não poderia deixar de ser por mim registrada a inaugu
raçio nos anais desta Casa. Ainda mais sabendo-se que ela será 
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complementada por uma segunda etapa, que, ao custo de US$ 
~.87S.tJbo, estenderá a rede de saneamento aos bairros periféricos 
através de uma rede coletora pública de 24 quilômetros e outra 
condominial de 87,7 quilômetros,ligando 12.520 domicllios, além 
da construção de um interceptor de 940 metros. 

Sobre a obra em si podemos destacar vários aspectos impor
tantes, como ser um dos sistemas mais avançados e modernos em 
tennos de saneamento básico hoje existente no mundo, além do 
fato de praticamente implantar a rede de esgotos em Jmlzeiro, até 
então quase inexistente, uma vez que a rede local restringia-se a 
poucas ruas do centro da cidade. 

O mais importante a ressaltar, porém, sobre o projeto, é seu 
alcanoe social. Sim, porque grande parte das residências beneficia
das por água e esgoto são habitadas por pessoas das classes sociais 
mais pobres, e, por isso, mais vulneráveis às doenças comuns às 
áreas desprovidas de saneamento básico~ São essas famílias, prin
cipalmente as crianças, que superlotam nossos hospitais e casas de 
saúde, acometidas de doenças que poderiam ser facilmente evita
das se houvesse saneamento em suas ruas, e que muitas vezes são 
levadas à morte por não possuúem um bom padrão nutricional que 
possibilite a resistênCia ·necessária às moléstias. 

Esta obra, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, é conseqüência de 
um grande esforço, dirlamos até um esforço hercllleo, de duas ad
ministrações voltadas para o bem-estar do Ceará e da comunidade 
juazei:rimse, comO o ·são as do Govei"nador Ciro Gomes e do Pre
~eito Manoel Salviano. Pois somente doiS dirigentes dessa estirpe, 
mnanados por um mesmo sentimento comum de realização e dig
nificação social, poderiam enfrentar as dificuldades naturais de 
uma empreitada desta envergadura, para oferecer à população de 
Juazeiro o que ela mais deseja: ter água em suas torneiras e esgoto 
em. suas casas. 

QueJ:Q aqui também prestar minhas homenagens à Secreta
ria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SDU) e à CA
GECE (Companhia de Água e Esgoto do Ceará), pelo esforço 
desmedido na consecução dessa grande realização, executada den
tro do Programa de Saneamento para População de Baixa Renda 
(PROSANEAR), que certamente será seguido de oql!'a5, visando 
estender o saneamento básico não s6 a Juazeiro mas também a 
todo o Ceará. 

Aproveito ainda a oportunidade para registrar a inaugura.;. 
ção, também nesta qUarta-feira, em Juazeiro, do Ceritro Educacio
nal de Referência (CERE) Almirante Emani Vitorino Aboim 
Silva. Localizado no bairro Romeirão, essa é uma das cinco esco
las-modelo que o governo do Ceará. eStá implantando, em coopera
ção com as prefeituras. Concebida como pólo ag!utinador, o 
CERE de Juazeiro terá capacidade para 1.600 alunos, Beneficiados 
com educação em pedodo integral, atividades esportivas e assis
tência médico-odontológica. 

Tanto a inauguração do sistema de saneamento básico como 
do CERE con~. além do Governador Ciro Gomes e do Prefeito 
Manoel Salviano, com as presenças de várias autoridades, entre 
elas o ministro do Planejamento, Beni V eras, do ex-governador 
Tass~ Jereissati e do Senador e ex-Ministro da Fazenda, Fernando 
Henrique Cardoso, parlamentares e outras autoridades estaduais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portelia)- Conoedo a pala-
vra ao nobre Senador Odacir Soares. _ . ~~ 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pronuncia o seguinte 
discurso.}- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, encontra-se em 
meu Gabinete, desde 25/04/94, o Oficio Dir.145/94, subscrito pelo 
Senhor Waldemiro Pereira da Silva, digno Presidente do Sindicato 
dos Profissionais Desenhistas Técnicos e Artísticos, Industriais, 

Copistas, Projetistas, Técnicos, Auxiliares e Similares de São Ber
nardo do Campo, Diadema, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Sena, no qual, ap6s informar-nos de que o Projeto 
de Lei da Câmara n° 34, de 1994 (n° 2.535/92, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o exercício da profissão de Desenhista, acaba de 
ser apreciado na Câmara, já tendo iniciado sua tramitação no Se
nado Federal, precisamente na Comissão de Assuntos SociaiS. 

A propósito, o diligente sindicalista dirige-nos a seguinte 
solicitação. que reproduzimos textuahnente: 

"Isto posto. vimos por meio desta, em nome dessa categoria 
(Desenhista!Projetista) que vem lutando desde 1978 pela regula
mentação de sua profiSsão, solicitar vosso apoio à matéria." 

Ao registrar, hoje, esse apelo, quero, em primeiro lugar, 
conf1I111ar a tramitação do citado Projeto de Lei, acrescentando, 
para conhecimento da referida categoria, que este foi arrolado no 
elenco das proposições que deverão figurar na Ordem do Dia nas 
três Sessões Ordiru!rias subseqüentes, a serem realizadas no Sena
do Federal, ap6s I O de maio de 1994. 

- Desejo. em seguida, assegurar a toda a prestigiosa categoria 
de pJ:Qfissionais abrangida pelo Projeto de Léi n• 34, que ap6s lê-lo 
e ex~-lo cuidadosamente, emprestei-lhe todo o meu apoio, 
que, por sinal, será concretizado, quando de sua votação neste Ple
nário. 

Por último, quero ressaltar alguns aspectos que mais se so
bressaem no texto do Projeto de Lei 34/94. 

Destaque-se, por exemplo no caput do artigo 2°, a vedaçãe 
que inviabiliza classificação ou registro, de forma diferente da es
pecificada no citado artigo, para os profissionais que exerçam uma 
das atividades nele descritas, de forma convencional, informatiza
da, ou eletronicamente. 

Destaquem-se, ainda, as vinte e três atribuições cumulativas 
consignadas, respectivamente, ao Desenhista-Júnior, Desenhista, 
Desenhista Projetista, Projet!sta Técnico e Projetista Sênior. Dai 
porque outro ponto que merece destaque na citada legislação é o 
conjunto ~e normas dispostas nos §§ 1°, 2° e 3° do artigo 2°, abai
xo transcntas: 

"§ 1 o - O profissional contratado para exercer a função de 
Desenhista Jênior não poderá permanecer cótílo tal ap6s o cumpri
mento de um ano de trabalho, fmdo o qual deve ser promovido. 

§ 2° - Os registres dos profissionais relacionados neste arti
go devem ser realizados de forma a estabelecer ao fmal a respecti
va área de atuação, exceto para o Desenhista Júnior. 

§ 3°- Os profissionais enquadrados em atividades artísticas 
terão a classificação de Desenhistas Artisticos Júnior, para os ini
ciantes com até um ano de proÍlSsão, e Desenhistas Artisticos, para 
os que possWrem mais de um ano de profissão." 

Cumpre, também, ressaltar. que além das 23 atribuições 
mencionadas no artigo 2°, o artigo 4° reconhece, a competência 
desses profissionais para participar em inúmeras outras ati.Vidades 
utilizando meios convencionais ou informatizados, referentes ~ 
oerca de quarenta áreas de atuação. 

Cito-as, de resto, Sr. Presidente, para mais uma vez, chamar 
a atenção para o dilatado campo de trabalho consignado pelo Pro
jeto de Lei n• 34 aos pJ:Qfissionals da área do Desenho. São elas as 
áreas da: 

I-Aerofotogrametria; 
II- Aerografia; 
ill-Agrimensura; 
IV- Anatomia; 
V- Arquitetura 
VI- Artistico; 
vn- Astronomia; 
VIII- Automação em geral; 
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IX- Automobilfstico; 
X-Botânica; 
XI - Calderaria; 
XII -Cartografia;· . · 
XIII- Cerâmica: 
XIV- Concreto annado; 
XV- Concreto protendido; 
XVI -Decoração interna e externa; 
xvn- Deaenho anjmado; 
XV.III- Eletricidade; 
XIX- Eletrônica; 
XX- Estatística; ·, 
XXI- Estruturas de madeira; 
XXII- EstrutllniS metálicas; 
XXIII- Ferrovias; , 
XXIV - Geologia; 
XXV- Geotécnica; 
XXVI- Gráfico; 
xxvn- llust,ração; 
xxvm -Indústria aeronáutica. espacial e naval~ 
XXIX- Indústria Bélica; 
XXX - InstalaçõeS" prediais, compreendendo eletricidade, 

hidráulica, sanitária e afms; 
XXXI- Instalações industriais em geral; 
XXXll -Mecânica em geral; 
XXXIII- Mineralogia; 
XXXIV- Mobiliário; 
XXXV- Modas;. 
XXXVI -Paisagismo; 
xxxvn -Propaganda; 
XXXVIII- Rádio; 
XXXIX - Sa6de; 
XL-Seguro; 
XLI- Siderurgia; 
XLII- Telecomunicações; 
XLIII -Televisão; 
XLIV- Têxtil; 
XL V -Topografia; 
XL VI- Tráfego terrestre; 
XL VTI -Tubulação em geral; 
XL VIII- Urbanismo; 
XLIX- Vestuário; e. 
L- Zoologia. 
Ficam pois lançados esses registro~.- Senhor President~, em 

homenagem à criativa categoria dos profissionais do desenho, em 
todos os ramos e espec\llidades descritos no Projeto de _Lei n~ 34 
de 1994 (n• 2535/92, na Casa de origem). 

Sr, ,Presidente, Srls -e Srs. Senadores, outro assunto quero 
abordar, neste momento,~ .desta tribuna. 

Honrou-me o I)outw Luiz Malheiros TourinPo, digno 
Presidente da Federação do Comércio do Estado de Rondônia ,
FECOMÉRCIO/RO -.com o encaminhl!IIl~nto_da~~aiia Circu
lar n• OÓQ/94, datada de 31/04/94 e acompanhada-de um alenta
do trabalho intitulado 11Subsfdios para a Revisão Consti~ 
tucional." 

Na citada carta, o dinâmico empresário dirige-nos o apelo, 
que aqui reproduzimos textualmente: 

"solicitamos que o ilustre parlamentar contribua 
com sua ajuda para modificar a Constituição de nosso 
Pais, afunde constituir um Estado moderno e com justi
ça social, procedendo, para isso, as reformas indispensá
veis para que o Brasil caminhe rumo ao desenvol
vimento e a uma melhor distribuição de renda." 

Há, portanto, Sr. Presidente dois registres da maior impor
tância a serem referidos neste pronunciamento: o patriótico apelo 
acima citado e os meritórios 11Subsidios para a Revisão Constitu
cional", os quais compõem o elenco de postulações, cuja inclusão 
na pauta dos trabalhos revisionais, é veementemente defendida 
pela FECOMÉRCIO/RO. 

Quanto ao apelo a mim dirigido, devo assinalar que, sem 
embargo do inegável interesse provocado pela temática suscitada 
pelos que desejam a reforma constitucional, vejO, cada dia mais, 
fUgirem as possibilidades de que ela venha a se efetivar, ainda no 
exercício de 1994, por razões que não me cabe discutir e sim, sim
plesmente, constatar. 

São elas: as fortes pressões que têm sido exercidas sobre o 
Congresso e seus integrantes, seja no sentido de apurar e punir as 
Íll"Çgularidades cometidas por uma parcela de parlamentares desti
tuídos de responsabilidade no exercício de su~s funções legislati
vas, seja no sentido de realizar uma reformã. pontilllada de 
queStões extremamente polêmicas, em torno das- quais, até o mo
mento, não foi possível articular uma pauta múúma consensual. 

Noto que o fragor dessas pressões, exet:eídas em direções 
· tão concorrentes, tem impelido muitos parlamentares a optar por 

uma das direções, ante a impossibilidade de $e_ concentrarem nas 
duas, ao meSfuo tempo. ---

Essa tergiversação é que - assim me parece - tem favoreci· 
do o insidioso boicote do:> "çontras", isto é-~ q1,1e se opõem a 
t~o e qualquer esforço no sentido da reforma co~titucional. 

Quanto ao trabalho compendiado nos "Subsídios para a Re
visão CotiStitucional", registrem-se, sobretudo, a _sua consistência, 
a elevação de propósitos que o inspirou e a fidelidade com que es~ 
pelha o pensamento do empresariado nacional em seu todo, e do -
empresariado rondoniense, em particular, a respeito da revisão· 
constitucional como passo indispensável para a· retomada do pro-
cesso brasileiro de desenvolvirilerito. - -

.- São t6Picos incisivos desse dOcumento~ os· que tratam da 
necessidade da revisão, do enténdiritento· do setot empresarial so
bre a importâilcia e indispensabilidade da revisão, bem assim 
como o da pauta mínima a concentrar as prioridades revisionais. 

Neste Ültimo tópico, são considerados prioritários os se
guintes pontos:_ 

- a reforma fiscal e tributária, assim como a redefinição de 
funÇões e responsabilidades do Es!Íido; 

- a reestruturação da seguridade social, com ênfase na capi
talização da previdência e na previdência corilplementar privada; 

- a eliminação dos monopólios constitucionais e das restri~ 
ções a9 capital estrangeiro; ·-

- a reforma politica, incluindo o aperfeiçoamento do Judi
ciário. 

A esses pontos (de interesse de todo empresariado nacional) 
se acrescentam .outros, que aíl!l118liam o interesse especifico do 
empresariado rondoniense. São eles: -

. -a defesa da unificação sindical; 
-a não-;lCUIDulação de empregos; 
- o impo_sto único; 
-a defesa da contribuição confederativa; 
- a manutenção do artigo 240 da Constituição vigente; 
- a inclUsão das decisões sobre problemas sindicais no rol 

de competências da Justiça do Trabalho. 
A registrar esse rico elenco de postulações da dinâmica 

classe empresarial de Rondônia, e ao lamentar a conjunção de fa
tores adversos, que têm retardado o exame e votação de questões 
tão vitais para o -bem-estar do povo brasileiro, quero cumprimentar 
os autores dessas valiosas contnbuições, formulando os votos de 
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Obrigado. que, em algum momento, antes ou depois das eleições, o Congres
so Nacional sobre elas se pronuncie, atento à vontade do Povo e de 
olhos voltados para os altos interesses do País. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 

IICDIIIJCII/ID 

I 

(i) 
I 

senac •• 

ODACIR SOARES EM SEU PRONUNCIAMENTO: 
' 

FEDERACA·o DO COMERCIO DO ESTADO DE RONDO 
C.G.C.{M.F. I 04.919.148/0001-85 [lt .~ o 

~ .. w~·!~,~ ., 
~--.::~-~ .. -w 

-Porto Valho--RO, 31- da ntarr;o de'l~994. 

/ 
carta Circular nQ 009/94 - FECOM~RCIO/RO 

Exelentis~imo Senhor 
Dr. ODACIR SOARES RODRIGUES 
Dignissimo Senador da República Federativa do B~asil - Bancada do 

Estado de Rondônia f 
Praça· dos· Três POdares - Gab. 31 Anexo II 
CEP: 70160-970 
Brasilia~OF 

Excelentíssimo Senhor Senaa· 

Encam~nhamos .a,.-. Vossa EXe.~ência 
A REVISAO CONSTITUCIONAL" que contém 

a nossa posição f-ace Revisão Consti t-uciohal e os· pontos 
defendidos por nossa Fed raç~o. 

/ So cita os que o ilustre parla-
mentar contribua com sya aju a para edificar a ConstituiçãO- de 
nosso pais. a fim de donst uir um E tado mo,derno e com jl,Jstiça 
social procedendo. -para is • as refo mas. indispensáveis- p-a·ra que 
o 8rasil caminhe rumo dese volv.imei1to e um~ 'melhor 
distribuição de rerida. 

dispensável apoio 
esclarecimentos qu 
renovamos nossos vot 

contarmos com o vosso in
col camos <:: disposição para os 

f em necessários. ao tempo que 

. do apreço e §tinta considâração. 

1osa.me e~ 

\ -
ALHEIROS TOURINHO , 

,: ... '-
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SUBSÍDIOS PARA A REVISÃO CONSTITUCIONAL 
AJ>RESENTAÇÃO 

O presente trabalho, realizado pela equipe técnica da Fede
ração do Comércio do Estado de Rondônia - FECOMÉRCIO/RO, 
sob a nossa orientação, dentro das diretrizes propostas p<;la Confe
deração Nacional do Comércio-CNC, pretende esclarecer a setores 
representativos da nossa sociedade ii posição adotada pelo setor 
comercial do Estado durante a Revisão Constitucional. É, para 
nós, imperativo que a ~isão Constitucional seja feita, em face 
dos problemas que o Pals enfrenta, poiS se desejamos a retomada 
do desenvolvimento, maior geração de empregos e melhoria de 
vida, estes objetivos são' dependentes de reformas indispensáveis, 
como a defmição do tamanho do Es~o, a previdência, a fiscal e a 
tributária, sem as quais o Brasil não poderá se afmnar como um 
pais moderno e capaz de ter wn crescimento auto-sustentado. 

De fato, numa hora em que é insubstituível o debate, a livre 
manifestação de interesses e ideais, nós estamos participando da 
construção de um pais melhor quando colocamos nossas experiên
cias e recursos voltados para o interesse maior do povo brasileiro 
do qual o verdadeiro empresário, criador de empregos e riqueza, 
nunca se divorcia. Assim este trabalho mostra, com transparência e 
argumentos, as razões do nosso posicionamento em face da Revi
são Constitucional e representa, na prática, nosso desejo de criar 
em nossa pátria, uma economia das niais modernaS do mundo 
onde a maior liberdade econômica pennita uma manhã melhor 
para todos os brasileiros. , · 

Porto Velho-RO, 29 de março de 1994. - Lulz Malhelros 
Tonrlnho, Presidente. 

A Necessidade da Revisão 
Se outros argumentos não houvesse a favor da Revisão 

Constitucional seria suficiente nos atennos ao que reza o art._ 3° do _ 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CouS~!Ílíçl!'? 
de 1988: . ' ' . 

- -
11Art. 3° A Revisão Constitucional será realizada após cinco 

anos contados da promulgação da Constituição, pelo voto da 
maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão 
unicameral". 

Como se pode ver 8. Revisão não ~trata de JJ,ma __ qti~_~o a 
ser discutida. É uma imposição da nossa 41 !Ílaior, a C:ons\ituição. 
Assim, quem contra ela se opõe na verdade Se coloca contra a apli~ 
cação da lei, no entantó hós sabemos que muitas leis não se Coadu
nam com determinada conjuntura. É este o caso da revisi!o? Para 
avaliar isto alinhamos os argumentos contrários à Revisão. São 
eles: 

1) O Congresso atual nlio tem credibilidade para fazer aRe
visão Constitucional. 

2) Os empresários querem mexer nos direitos adquiridos pe
los trabalhadores. 

3) O momento é inoportuno por causa das eleições. 
4) Os empresários desejam acabar c~ os monop~lios esta

tais e abrir a economia para as multinacionais. 
São argumentos que, efetivamente, erriocionalizam as ques

tões, quando se deveria discutir em bases racionais o que é impor
tante para o futuro do pais. Em primeiro lugar, bons e maus 
existem etn toda parte. O Congresso Nacional, bom ou ruim, foi 
legitimamente eleito pelo povo e tem dado demonstrações quer no 
"impeachiilent" de Collor quer na CP! do Orçamento, de capacida
de, nas hci;ras decisivas, de agir a favor dos interesses páblicos. E 
quem nos garante que o Congresso a ser eleito será melhór? 

No que tange aos direitos do trabalhador somente uma visi!o 
maniquelsta, pré-derrubada do muro de Berlim, pode ver na Revi
são da Constituição uma ameaça aos direitos sociais dos trabalba-

dores por parte do empresariado. Ao empresário interessa, acima 
de tudo, ter pessoal qualificado, satisfeito ~ bem pago. Com rela
ção aos direitos sociais o que importa é adequá-los ii realidade eco
nômica. Assim como não adianta, por lei, flxar o limite dos juros 
em 12% ao ano não adianta fixar em 200ou 300d6lares america
nos o salário m'fnimo, porque, ou as empresas fecham ou o desem
prego aumenta se a lei for aplicada. Os empresários realmente 
desejam que, os direitos sociais sejam mantidos, porém que se 
confira ao sistema de relações de trabalho maior margem de liber
dade para a negociação que só trará beneflcios aos trabalhadores e 
ao pais. 

Quanto à inoportunidade da revisão por ser período eleito
ral, trata-se de um argumento cuja falta de conteúdo o torna revisl
vel. O pals' vai parar por causa das eleições? Os parlamentares não 
trabalharão? Os problemas nacionais devem ser adiados para o 
próximo ano? É claro que não. Assim como nlio é possivel que ter 
eleição seja pretexto para não se cumprir com a lei e suas obriga
ções. As instituições tem que funcionar mesmo em períodos eleito
rais. O último argumento é o de um nacionalismo pelo avesso. 
Nenbum pals que se deseje modernizar pode perder de vista a sig
nificação do capital estrangeiro. No momento em que os palses se 
unificam em blocos para aumentar sua compétitividade e usufruir 
da internacionalização da economia voltar as costas para esta reali
dade é voltar ao passado. Mesmo países mais ortodoxos, em mcr 
deles de desenvolvimento atrav~s do mercado interno, como a 
China e a Rússsia, percebem .. hoje, a necessidade de abrir suas 
portas para o capital estrangeiro que representa um meio de agili
zar e suavizar os caminhos de crescimento. O monopólio se insere 
neste contexto na medida em· <)rie sem competitividade não há 
ÇQIQ.O medir eficiência. Os interesses que envolvem empresas esta
tais de porte, em particular a Petrobrás e Telebrás, atuam no senti
do de emocionallzar e nacionalizar a questão ao ponto. de 
confundir a opinião pública sobre temas tlio diversos quanto mo-

, nopólio e privatizaçlio. Quebrar o monopólio não significa privati
zár uma empresa, mas permitir que ela demonstre ser eficiente 
dentro de uni mercado onde haja concorrência. _ 

Contudo argumentos assim, no entanto não levam em conta 
fatores muitó mais significativos para a economia nacional como a 
necessidade de uma reforma tributária e fiscal, de defmição e limi
tação da presença estatal na atividade econômica, da reestrutura
ção da seguridade social, do aperfeiçOamento do Judiciário e, 
principalmente, da reforma politica, de vez que as distorções exis
tentes na legislação atual são de molde a não permitir que o pals 
tenba a hberdade econômica de mercado quer pelas indefmições 
que a atual Constituição deixou, quer pelos iru;trumeotos legais 
inadequados à realidade do pals que tornam o exercicio da cidada
nia impossível de ser exercido em sua plenitude, tanto pela exces
siva e intrincada carga tributária quanto pelo cipoal burocrático e 
legal que emperra o andamento do Pals. A revisão Constitucional 
além de legal, legitima, é, portanto, inadiável para quem quer ver o 
Btasil "retomar o rumo dó desenvolvimento. 

O Enrendiraento do Setor Empresarial 

sobre a Revisão 
O setor empresarial, como qualquer outro, tem seus interes

ses que nem sempre são convergentes. Estas divergências surgem 
por questões relacionadas a interesses específicos de uma determi
nada região, ou segmeilto, ou ainda por simples divergências de 
opiniões quanto aos interesses do setor. 

Em vista dos acontecimentos politicas nacionais, inclusive 
dada a preocupação com a governabilidade, o crescimento e o de
senvolvimento do país, tomou-se cada vez mais necessário a troca 
de idéias e informações no setor empresarial para padronizar con-
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ceitos e linguagens que permitem ao setor empresarial representar 
seus interesses juntQ as autoridades e à sociedade. Não se pode ig
norar que cabe ao setor empresarial uma parcela significativa da 
criação da renda e do emprego e que, portanto, este importante 
segmento tem que ser ouvido e ponderado, quando se discute 
questões que irão influir de forma decisiva em toda a sociedade 
brasileira. Portallto, assim como os trabalhadores, os sindicatos, 
estudantes, claro, advogados e outros importantes segmentos de
vem opinar e ter representatividade das decisões do Congresso 
também devemos ter vez e voz. 

Nota.da.mente no que tange à Revisão Constitucional que é 
uma mudança capaz de influir em todos os setores da atividade 
econômica, esta troca de informações e de idéias levou a um posi
cionamento unânime do empresariado sobre certos pontos que silo: 

- A Revisão tem que ser realizada, agora, em respeito à 
Constituição e porque o País Dilo pode esperar mais. 

- Como fator decisivo para a retomada do crescimento a 
Revisão deve ser tarefa prioritária do Congresso. - · 

- É indispensável proceder, em face dos últimos aconteci
mentos po!lticos, a uma profunda reforma politica. 

- Defender como pauta mlnima da Revisão Constitucional 
os seguintes pontos. 

I - Reforma Fls<:a1 e Tributária com Redefinição de 
Funções e Responsab!IIdades do Estado 

O Estado brasileiro tem sido grande nas suas intenções e 
pequeno nas real!zações. É, por conseguinte, essencial que se redi
mensione o tamanho do Estado para buscar um equilibrio na sua 
açilo. É preciso que o Estado brasileiro __ abandone_as atividades 
econômicas e se concentre nas suas funções essenciais como a 
saúde, a educação, as obras públicas e a regulação das atividades 
econômicas deixando para a iniciativa privada as demais ativida~ 
des. Não- cabe ao Estado concorrer no campo -~onômi_co, razão 
pela qual temos de tomá-lo adequado a uma economia de mercado 
sem o intervencionismo econôm_ico que marcou nas _últitPas f:!~a
das. Este ajuste da máquina pública além de facilitar sua eficiência 
irá melhorar a capacidade de atuação e arrecadação. Para isto será 
necessária a redistribuição dos encargos entre as unidades federati
vas, e normas que possibilitem a adequação dos quadros públicos 
e uma refonna tributária que assegure aos órgãos tnDutantes a cer
teza da arrecadação. Particulannente, sob a ótica do setor privado; 
interessa a diminuição significativa da interferência ~ _ _participação 
do Estado na atividade econômica. Preocupação que se estende, 
inclusive, à Reforma Tributária, de vez que a busca da simplifica
ção do processo arrecadatório, a desoneração tributária dos bens 
de produção com a eliminação dos tributos "em cascata11

, a deso
neração das exportações e o estabelecimento de normas claras e 
permanentes que assegurem aos empresários o princípio da não
suzpresa, são indispensáveis para o bom desempenho econômico. 

Num mundo de economia globalizada, para que as empre
sas nacionais sejam competitivas internacionalmente, é preciso 
que o Estado seja eficiente, posto que não basta as empresas se 
tomarem competitivas se o conjunto da atuação empresas/governo 
não tiver a mesma sintonia. No atual cenário mundial, é inviável 
as empresas nacionais continuarem arcando com encargos típicos 
do Estado e terem sua competitividade diminuída por problemas 
advindes da ação governamental. 

2- Reestruturação da Seguridade Social 
São muito elevados os custos da força de trabalho no Brasil. 

Para se ter uma idéia, as empresas maiores e mais organizadas 
chegam a pagar 120% a mais do que o recebimento nominal do 
empregado, sendo uma significativa parcela disto devido ao ônus 
da Segmidade Social. 

Isto se deve a que o Estado. que deveria gerenciar as neces~ 
sidades mfnimas. deixando a iniciativa privada tratar da eventual 
previdência complementar, impor padrões inaceitáveis para a rea. 
lidade atual. Afinal é sabido, também, que o atual Regime de Par
tição encontra-se superado. Somente o Regime de Capitalização 
assegura a existência de fundos quando da aposentadoria. Também 
devem ser discutidas as aposentadorias especiais e por tempo de 
serviço, independente da idade. 

3-EUmlnação dos Monop6Uos Constitucionais e Restri
ções ao Capital Estrangeiro 

Trabalhar sobre a questão dos monopólios buscando sua eli~ 
minação em todas as áreas é imprescind!vel. Talvez a grande ques
tão- seguramente a mais po!emica- é a Petro_brás. 

Nesse particular, é enorme a confusão entre quebra de mo
nopólio e privatizaçiio da empresa. Acreditamos que nl!o cabe dis
cutir a privatização da Petrobrás, até porque enquanto não houver 
competição não se pode avaliar sua competência, os seus canais 
intrlnsecos, se há ou não abusos em relação ao fundo de pensão e 
outras vantagens comparativas. O que se defende é o aprimora~ 
mento da empresa pela competição. Aprimoremos a Petrobrás fa
zendo--a competir. 

O princ'ípio serve, aliás, para todos. Deve~se acabar com o 
sistema de cartéis, com as reservas de tl)erçado (área de minera~ 
ção, bancos, grandes obras públicas etc.), com as restrições ao ca· 
pita! estrangeiro. Ninguém deve gozar de privilégios tendo em 
vista que só o sistema aberto propicia ao consumidor o beneficio 
do menor preço com qualidade. Neste sentido, no que concerne ao 
capital estrangeiro, somente o respeito e a igualdade de tratamento 
pennitirlo o indispensável fluxo de longo prazo essencial ao in~ 
vestimenta produtivo tão necessário ao Pais. A Revisão Constitu~ 
clonai tem que visar ao desenvolvimento, e este somente_ se toma 
posslvel através do aumento da riqueza, da geração de empregos, 
de redistribuição de renda que só o desenvolvimento através da li-
berdade di! Um iniciativa traz. . . 

4 - Reforma Po!lt!ca, Incluindo· o Aperfeiçoamento do 
Poder Jnd!clár!o 

Adquire especial relevância num pais que deseja se moder
nizar a discussão do sistema de voto (voto distrital), a fidelidade 
partidária, a limitação do número de partidos, a proporcionalidade 
de representação e a limitação à criação de nossos Estados e Muni
cípios. Não menos importante é que se estude as atribuições do 
Poder Judiciário e as medidas que silo necessárias para a rápida 
tramitação dos processos. 

Estes são os pontos básicos de entendimento do setor em .. 
presarial que a Fecomércio/RO endossa como integrante da Confe
deração Nacional do Comércio - CNC, e participante do Sistema 
Confederativo da Representação Sindical do Comércio - SICO-
MÉRCIO. -

Interesses Especlftcos da Fecomércio/RO 

O entetuiimento do setor empresarial sobre a necessidade da 
Revisão Constitucional e de uma pauta miníma desta ;Revisão 
atende não somente aos interesses do setor como a wna_ v._f&ãp na~ 
clonai que o empresariado possui de que o desenvolvimento nacio~ 
ual passa pelas reformas essenciais ao bom desempenho 
econômico. · 

No entanto, além desta pauta que contempla os altos inte
resses nacionais, há outros pontos que dizem respeito diretamente 
ao S!comércioiRO e à FecomércioiRO, como membro_ do sistema 
confederativo, que após discutidos pelos membros da FO!ieração, 
são por nós apontada como indiSpensáveis ao interesse, do nosso 
Estado e do Brasil. São os seguintes os pontos por nós defendidos: 
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I- Unicidade Sindical 
A defesa da unicidade sindical é inerente à própria história 

do sistema confederativo adotado no Brasil. De fato, ao manter o 
regime de unicidade sindical a Carta Magna de 5 de outubro de 
1988 respeitou o passado do movimento sindical, e possibilitou 
sua liberdade ao dispor no inciso I do art. 8° que ao Poder Pdblico 
é vedada a intervenção e a interferência na Organização Sindical. 

A unicidade sindical tem a vantagem de, além da tradição 
histórica brasileira, exigir o enquadramento sindical. ou seja, o ato 
de colocação de um empregador, empregado ou trabalhador ~utô
nomo no quadro de sua categoria econômica_ou_profissional (en
quadramento individual), seja uma associação profissional 
reconhecida de grau inferior no quadro de outras associações de 
grau superior. 

Assim, na unicidade sindical, o enquadramento é obrigató
rio, indispensável, pois somente através deles os interessados po
dem integrar-se ao sindicato representativo da categoria a que 
pertencem, seja ela profissional ou econômica. O enquadramento 
desta maneira importa a unicidade sindical da mesma categoria 
econômica ou profissional, em idêntica base territoriaL Esta posi
ção·foi adotada, consagrada no art. 516 da Consolidação das leis 
do Trabalho, que dispõe: 

''Não será reconhecido mais de um sindicato re
presentativo da mesma categoria_ econômica ou profis
sional, ou profiSsão liberal, em uma data-base terri
torial." 

No caso da pluralidade sindical, tanto o enquadramento não 
é necessário quanto os inte_ressados podem fundar livremente os_ 
sindicatos que pretenderem ou se filiar p.vremente a sindicatos 
existentes. Os defensoreS âô pluralismo si,ndical pretendem que 
isto seja liberdade sindical, mas na reali~ este sistema implica a 
anarquia sindical, de v,;;,. que qualquer grupo, mesmo sém rqlre
sentatividade, pode criar associações seni rienhuma coordenação 
ou vinculação a outros sindicatos ou federações. Por esta razão, 
defendemos a unicidade sindical, que tem a vantagem de não pro
duzir'o nascimento de vários sindicatos dentro do mesmo. ramo de 
interesses que disputam o voto e a filiaçã<f de seus componentes. 
Além disso, a unicidade, sem colocar obstáculos à liberdade, de 
vez que o sindicato tem que ser representativo para sobreviver, ao 
aglutinar toda uma categoria, permite a construção de sindicatos 
mais fortes, com maior capacidade de barganha. Acrescenta-se que 
o enquadramento, ao não abrir espaços para sindicatos ou associa
ções não representativas, implica uma organização funcional mais 
adequada, qual seja a das confederações, cujo.exemplo do Sico
mércio, onde a CNC engloba as Federações estaduais, e .is Federa
ções, os Sindicatos, vem comprovando sua eficácia. Enfim, a 
opção da unicidade se dá por ser a melhor forma de criar sindica
tos fortes, ligados num sistema que permite a melhor defesa dos 
interesses de empresários e trabalbadores. 

2 - Horário de Trabalho e Não-Acumulação de Empre-
gos 

A manutenção do inciso Xlli do Capitulo ll - Direitos So· 
ciais, -com a redação atual: 

''Xlll- dUração do traballio normal não superior a 
oiio horas diárias e quarenta e quatro semanais, faculta
da a compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.'' 

Defehdemos a manutenção do horário de trabalho atual não 
somente poi i'azões econômicas, de vez que sua alteração além de 
não se coidUÍlar com a realidade do mercado de trabalho implica 
aumento de. custos que ou são repassados: para os produtos ou irão 
se refletir em demissões. A redação atual já permite a flexibilidade 

do acordo ou convenção coletiva de trabalho nos casos excepcio
nais, onde a redução da jornada de trabalho é permissível por razõ
es econômicas ou de salubridade. 

Defendemos, também, que num país onde as taxas de de
semprego são muito elevadas haja restrição à. ocupação de mais de 
uni emprego por pessoa a qualquer título. Esta posição parte do 
pressuposto de que sociahnente as pessoas mais jovens têm maior 
disposição e disponibilidade para exercer vários postos de traba
lho, o que termina por restringir o -rileri::ado para os chefes de famí
lia normalmente mais velhos. Acrescente-se que esta é uma 
restriçãO que favorece o trabalhador sobre o aspecto sanitário, de 
vez que a acumulação ou resulta um trabalho de menor qualidade, 
pela maior quantidade de horas trabalhadas, ou num desgaste tisi
co intenso, que o trabalhador somente irá. sentir na meia-idade ou 
na velhice. Esta prática de restringir o emprego tem sido, inclusi
ve, utilizada por países desenvolvidos como forma de diminuir o 
desemprego e política de distribuição de renda. 

3- Imposto Único 

Um dos pontos gue a Fecomércio/RO defende com o maior 
vigor é o do hnposto Único. A adoção deste tipo de imposto, des
de que eliminado o atual absurdo de 58 impostos existentes, no 
nosso entender deve Ser complementado pelo hnposto~~e Renda e 
mais dois -ou-três impostOs seletivos. O hnposto -ÚD.ico~ deve ser 
fruto de uma reforma tributária abrangente, inclusive utilizando-se 
a experiência obtida com o IPMF - hnposto sobre Operações Fi
nanceiras, que proposto como único se transformou em mais um 
imposto, porém tem servido como exemplo de um imposto cuja 
cobrança é simples e imediata. 

4- Contribnição Confederatlva 
A Contribuição Confederativa foi instituída pela Constitui

ção Federal de 1988, art. 8°, inciso IV, com a seguinte redação: 
"IV - a Assembléia Geral fiXará a contribuição 

que, em se tratando de categoria proftssional, será des
cOnfã.da em folha, para custeio do Sistema Confederativo 
de Representação Sindical respectivo, indOpendentemen
te da contribuição prevista em lei.11 

Não se confunde a Contribuição Confederativa com a con
tribuição ou imposto sindical, de ve. que esta foi criada por lei an
terior e se destina aos programas assistenciais, enquanto a 
Contribuição Confederativa surgiu como forma de manter o siste
ma de representação sindical. A Fecomércio/RO defende a manu
tenção da Contribuição Confederativa como forma de 
fortalecimento e organização do Sistema Confederativo existente 
na foima da redã.çãO atual da Constituição por seu caráter incon
fundível e sua importância tão significativa como consideramos a 
Contribuição Sindical. 

5- Manutenção do artigo 240 da Constituição 

O artigo 240 da Constituição tem a seguinte redação: 
"Art. 240. Ficam ressalvados do disposto no art. 

195 as atuais Contnbuições Compulsórias dos emprega
dores sobre a folha de salários, destinadas às entidades 
privadas de serviço social e de formação vinculadas ao 
Sistema Sindical.11 

Esta disposição constitucional permite a manutenção de ins· 
tituições como o Sesc, o Senac, o Sesi e o Senai que há quase cin
qUenta anos vém prestando importantes serviços à comunidade 
tanto na assistência social quanto na formação de mão-de-obra es
pecializada 

Para se ter uma idéia da grandeza deste trabalho, basta veri
ficar que o Sesc dispõe de 166 centros de atividades, 289 consultó
rios odontológicos, 135 gabinetes médicos, 60 restaurantes, 224 
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cantinas e lanchonetes, 5 colônias de férias, 179 piscinas e 382 
unidades desportivas. 

O Senac possui 98 centros de formação profissional com 
um milhão e quinhentos mil alunos matriculados e mais de duzen· 
tos cursos oferecidos. O Senai tem 870 (oitocentos e setenta) uni
dades f'IXas e móveis e, nos seus 52 anos de atividade, formou 
mais de dezesseis milhões de trabalhadores. O Sesi, com atuação 
similar à do Sesc, presta assistência médico-odontológica a vinte e 
cinco milhões de pessoas por ano em todo o Pais. 

Frise-se que a contribuição que mantém estas instituições é 
exclusivamente patronal, pois nenhum desconto incide sobre o sa
lário do empregado. 

A manutenção do artigo 240 significa a preservação de um 
trabalho que, por seus méritos, não tem por que ser alterado, posto 
que não tem ônus para o setor público. 

6 - Inclusão das Decisões sobre Problemas Sindicais na 
Justiça do Trabalho 

Atualmente os problemas relativos a conflitos sindicais, in
tra e inter, são discutidos na Justiça comum. A morosidáde do Ju
diclário tem arrastado por longos tempos questões que dizem 
respeito ao Sistema Sindical. Embora pretendendo o aperfeiçoa
mento do Judiciário na Revisio como forma de acelerar as questõ
es sindicais, a Fecomércio/RO defende a alteração do art. 144 da 
Constituição, que trata da competência da Justiça do Trabalho, 
para incluir um item dando a este poder a jurisdição dos problemas 
sindicais, até por uma questão de lógica, de vez que os sindicatos e 
federações fazem parte das relações trabalhistas. 

CONCLUSÃO 
A Fecomércio/RO defende a Revisão Constitucional que 

deve ser feita com: 
-participação ampla, inclusive com os setores empresariais, 

trocando idéias e informações que levem á. governabilidade e ao 
deSenvolvimento; 

- rapidez porque, a própria Constituição determina e o Pais 
nilo pode esperar; 

- as reformas decisivas para a retomada do desenvolvimen· 
to do País, razão por que deve ser assunto prioritário do Congres-
so; 

-observação de urna pauta mínima que contemple: 
1 - reforma fiscal e tributária, com redefmição de funções e 

responsabilidades do Estado; 
2 - eliminação di)S monopólios constitucionais e restrições 

ao capital estrangeiro. ' __ 
3- reforma politica, incluindo o aperfeiçoamento· do Poder 

Judiciário. 

No que diz respeito aos interesses especfficos do Sicorn.ér
cio e da Fecomércio/RO, são, no nosso entender, essenciais, pelas 
razões expostas, a defesa dos seguintes pontos: 

I -unicidade sindical; 
2- horário de trabalho e não-acumulação de empregos; 
3 -imposto único; 
4- contribuição confederativo; 
5 - manutenção do artigo 240; 
6 - inclusões das decisões de problemas sindicais na esfera 

da Justiça do Trabalho. 

A Revisão Constitucional, feita observando esses pontos 
que, historicamente, se mostram eficazes e se çQadunam com a 
realidade de mercado e competitividade, é a garantia de mais em
pregos, maiores salários e uma maior produção. É a certeza de que 
o Brasil está reatizando as tefonriãS necessárias para se toffiar uma 
nação rica, modema, inserida no contexto internacional de compe
titividade e globalização. 
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RESUMO DA PROPOSTA DE 

SEGURIDADE SOCIAL 

SEGURIDADE SOCIAL 

- PREVID2NCIA SOCIAL 
- s~rm~ 

- ASSISTENCIA SOCIAL 

SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 

- PASSAM A SER SUSTENTADAS COM RECURSOS ORÇAMENTARIOS 
DA UNIAO, DF, ESTADOS E MUNICÍPIOS 

- ABERTA AO SETOR PRIVADO 

PREVID2NCIA SOCIAL 

- PREVIOENCIA OFICIAL BAsiCA - 1 SALARÍO MíNIMO 
SUPORTADA PELA ONIAO, EMPREGADORES E TRABALHADORES, 
ESTES OLTIMOS EM PARTES IGUAIS 

- PREVIDENCIA OBIUGATORIA - DE .1. A lO SALARIOS MíNIMOS 
PRIVADA, OU PO!ILICA POR CAPITALIZAÇAO, COM 

Maio de 1994 

CONTRIBUiçAO DEFINIDA E SUPORTADA PELOS BENEFICIAR!OS 

- PREVIDtNCIA COMPLEMENTAR - ACIMA DE 10 SALARIOS M!NIMOS 
OPCIONAL, PRIVADA E POR CAPITALIZAçAO 

~ CONDIÇOES DE APOSENfADORIA: 

ASSEGURADA QUANDO A SOMA DA IDADE MAIS O TEMPO DE 
CONTRIBUiçAO ATINGIR O RESULTADO •gs•. 
PROPORCIONAL ASSEGURADA AOS 60 ANOS. 
ESPECIAL PARA CASOS DE TRABALHOS INSALUBRES PREVIS 
EM LEI 

- INCORPORA OS TRABALHADORES DO SETOR PO!ILICO 
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O SR.. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR.. HENRIQUE ALMEIDA (PFL-AP. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Plano 
Decenal de Educação para Todos, coordenado pelo Ministério da 
Educação para vigorar de 1993 ao ·ano 2003 traz as diretrizes e 
metas globais para servir de referência ao preparo dos Planos !)e.. 

cenais de Educação dos Estados e Municípios brasileiros. Vários 
Estados e centenas de municípios já elaboraram seus planos dece
nais seguindo esse modelo e compatibilizando-o com suas realida
des, no propósito de universalizar o ensino fundamental e eliminar 
o analfabetismo, um dos fatores que coloca o Brasil entre os pafses 
mais atrasados do mundo. 

O envolvimento da classe politica brasileira nesse projeto 
de educação para todos ·constitui requisito imprescindível para fi
xar a educação básica no alto da hierarquia das prioridades gover
namentais e, conseqüentemente, colocar o Brasil na rota dos países 
que caminham para o desenvolvimento. O sofrido período de re
cessão e instabilidade econômica ainda em curso neste Pais produ
ziu índices crescentes de desigualdade social e regional, e eu falo 
como representante de um Estado que recebe escassos recursos da 
União para atender as necessidades essenciais de professores e alu
nos. 

Conforme o Plano Decenal de Educação para Todos, que 
recebi do Ministro Mwilio Hingel, no Brasil, apenas um terço das 
crianças entre quatro e seis anos de idade recebe atenção educati
va, pois a distribuição social do ensino é desigual. Na faixa etária 
de sete a 14 anos, cerca de 3,5 milhões de crianças não tem acesso 
ao ensino fundamental. Os efeitos acumulados dessa bai,xa prepa
ração escolar resultam na reduzida escolaridade mtdia da popula
ção e na dificuldade de adolescentes e adultos subescolarizados se 
integrarem no mercado de trabalho. Que pais póde pensar em de
senvolvimento com nfveis tão baixos de escolaridade? Eliminar o 
analfabetismo é condição essencial para o desenvolvimento social 
e econômico deste Pais. - - -- -

. O mesmo Plano Decenal, enviado pelo Ministro das Educa
ção, mostra que, no Brasil, dos 17,5 milbões de analfabetos for
mais, com idade superior a 15 anos, apenas 4.1 milhões 
encontram-se no grupo economicamente ativo. O estudo distribuí
do pelo Ministério da Educação tem outros námeros preocupantes: 
há cerca de 180 mil escolas no Brasil sem os equipamentos mate
riais mínimos para a oferta do ensino. São escolas situadas notada
mente na área rural. onde trabalhadores- sem incentivo para 
desenvolver a agricultura véem-se também sem condições de edu.
car os filbos. Essa é uma dfi razões básicas para a migração, que 
vem inchando os centros útb~os e agravando os problemas so
ciais. 

Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, se queremos que o 
Brasil chegue à virada do século com capacidade de competir no 
mundo desenvolvido, é fundamental agir com urgência para am
pliar os investimentos educacionais e apoiar a execução desse Pla
no Decenal de Educação, que tem tudo para reduzir ao tuiuimo os 
tndices de; analfabetismo que tanto inquietam a consciência dessa 
nação. - . 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - 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, no ca
lendário cívico, o dia 13 de maio é dedicado âs comemorações da 
abolição da escravaru.ra no Brasil. A data reveste-se, sem dllvida, 
de transcendental importãocia e, graças à magnitude dos muitos 

aspectos que o evento traz A mente dos brasileiros- povo sofrido e 
desprovido de cidadania-. enseja profundas reflexões. 

O Brasil é um pais medularmente marcado pela escravidão. 
O escravismo se incrustou no País no inicio de sua colonização, 
pelos idos de 1530. Dessa maneira, cerca de quatro quintos de nos
sa história desenvolveram-se sob a influência do trabalho escravo. 
Foram três séculos e meio de escravidão, antes de 1888. E são 
mais de cem anos. após a chamada Lei Áurea, periodo em que, in
felizmente, não conseguimos apagar da alma nacional os hedion
dos efeitos do escravismo, que se traduzem nos mais abjetos 
problemas sociais existentes no Brasil. como a perversa concentra
ção de renda. os miseráveis salários pagos aos trabalhadores brasi
leiros, a discriminação contra o negro e tantas outras injustiças 
sociais que fazem com que o País tenha hoje, âs vésperas do sécu
lo XXI e do Terceiro Milênio, nada menos que.31,7 milhões de in· 
digentes, isto é, pessoas que não têm renda sequer para se 
alimentarem, além de milhares de pessoas diretamente submetidas 
ao trabalho escravo. 

Ainda há pouco, o Exm0 Sr. Ministro da Fazenda, Rubens 
Ricupero, em entrevista à revista Veja, edição de 20 de abril últi
mo, referindo-se a af'umações que fizera em seu discurso de posse 
naquele órgão, dizia não ser coincidência a inflação crônica e o de· 
sequilíbrio da distribuição de renda existentes no Brasil. 

Segundo S. Exa, " ... o desequilíbrio da riqueza e da renda no 
Brasil tem raizes históricas muito antigas, e entre os fatores que o 
determinaram talvez o mais importante seja a escravidão". 

Discorrendo sobre o tema, o Sr. Ministro diz ser impossível 
entender o Brasil sem entender a importância da escravidão no 

-País. Esclarece que o escravismo em nosso pafs foi muito diferente 
do de outras nações da América, nas quais exerceu um impacto 
muito menor. 

O impacto foi de menor monta nos países platines, por 
exemplo, porque acabaram com a escravidão muito cedo. Em ou
tras nações, porque enconlrllram mão-de-obra nas populações indi
genas. E nos Estados Unidos, porque, ali, a escravidão ficou 
confinada a uma das duas regiões do pais e não, naquela destinada 
a fixar os padrões culturais, poU:ticos e econômicos. "No Brasil", 
afinna o Sr. Ministro, "a escravidão foi -praticamente a razão de ser 
do País, ela é que o tomou possível". 

Para explicar as grandes marcas deixadas na cultura brasi
leira pelo escravismo, o Ministro Ricupero cita, na entrevista, uma 
frase muito significativa de um grande estadista do Império, Ber
nardo_Pereira de Vasconcelos, segundo o qual "A África civiliza a 
América''. Interpretando a afumação à luz do contexto da époea, S. 
Exa ensina que existia, no Império? uma distinção entre civilização 
material e civilização ·moral. Assim, o comentário de Pereira de 
Vasconcelos queria realçar que, sem o braço escravo. não se pode· 
ria jamais domar a natureza e construir uma civilização material no 
Pais. 

Segundo o Sr. Ministro, o Brasil é resultado dessa visão ba
seada no divórcio entre civilização material e civilização moral. vi
são que teve grandes reflexos ecqnômicos e politicos na cultura 
brasileira. assim muito bem sintetizados na entrevista de S. Ex": 

"Na véspera da lndependéncia, em 1817 ou 1819, calcula
va-se que o Brasil tinba 1,3 milbão de brancos livres e 3,9 milbões 
entre negros e mulatos, quase todos cativos. Era uma proporção de 
três p·ara um. E, evidentemente, um país de escravos, como disse 
Joaquim Nabuco, é um pais sem povo. O povo é o conjunto de ci
dadãos. Nossas mazelas vêm dai. A falta de democracia, a falta de 
espfrito comunitário, a tendéncia até hoje a aviltar o trabalho hu
mano. que é o fator de produção menos remunerado, a pouca im
portância dada à vida humana, à vida dos trabalhadores que se 
perdem em grandes obras .•. O ser humano é um objeto que você 
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substitui. Morrem vinte, você compra o último navio que chega de 
Angola. Ai está a raiz do desequilíbrio e da renda." 

Almnei, há pouco, que, no Brasil, existem milhares de pes
soas submetidas a trabalho escmvo. Dezoito mil brasileiros nessa 
situação é o número contabilizado pela Comissão Pastoral da Ter
ra- CPT, que está concluindo relatório sobre o ~ma a ser _divulga
do durante o corrente mês. Comparativamente ao número 
registrado no relatório do ano passado, referente ao ano de 1992, ã 
Comissão está detectando aumento dessa prática infame em nosso 
país, porquanto, conforme consta do relatório Conflitos no Campo 
- Brasll1992, nesse ano tinham sido detectados 16,4 mil pessoas 
submetidas ao trabalho escravo, em 18 casos. Em 1992, declara o 
relatório, o número de pessoas nessa situação triplicou em relação 
a 1991, quando a Com.is_sio Pasto_ral_da Terra tinha registrado 4,8 
mil pessoas envolvidas em 27 casos. 

Consta do relatório que os casos de tral>alho e~scravo denun
ciados e registrados pelo Setor de Documentação do Secretariado 
Nacional da CPT representam apenas parcela de uma realidade de 
que não se conhece a verdadeira dimensão, pois não existe pesqui
sa que a dimensione em sua totalidade. No entanto, segundo o so
ciólogo e professor da USP, José de Souza Martins, estima-se que, 
por ano, o número de trabalhadores do campo que são submetidos 
ao trabalho escravo chegue a 60 mil. 

Já a Organização Internacional do Trabalho - OIT se refere 
à. existência de 80.886 mil escravos no Brasil. Esse é o número re
lativo ao Brasil, segundo consta de relatório da entidade sobre a 
exploração ilegal do trabalho - Escravidão branca -no mundo, di
vulgado no ano passado, conforme matéria publicada em O Glo
bo, edição de 9 de março de 1993. O Brasil çs(á incluido, ao lado 
do Peru, Haiti, Rep6blica Dominicana, Tailândia, Índia, Paquisti!o, 
Sudão e Mauritânia, entre os nove países onde se ·detectaram os 
problemas mais sérios de escravidão. De acordo _pQm Max Kem, 
autor da pesquisa, 53 trabalhadores, em 1992, foram assasslnados 
por pistoleiros no Brasil, quando tentavam fugir de campos de tra
balhos forçados. 

Segundo a OIT, a prática mais usual no Brasil para escravi
zar pessoas é a utilização dos chamados 11gatos11

, agenciadores de 
mão-de-obra que trabalham para os fazendeiros. Eles recrutam tra
balhadores em comunidades pobres, com a promessa de bons salá
rios. Os recrutados são levados a trabalhar a mais "de 1.500 
quilômetros de suas casas, onde descobrem que o- pagamento é 
bem menor do que o prometido, nada lhes restando para retomar à 
sua região de origem. O relatório da OIT denuncia, ainda, a explo
ração, no Brasil, de crianças, que trabalham até 18 horas diaria
mente. 

Existem, de acordo com a Comjssão _Pastoral dª- _Terra, di
versos mecanismos para manter pessoas em situação escrava: su
jeição caracterizada pela dívida, presença de pistoleiros que 
impedem os trabalhadores de deixar a área de serviço, existência 
de cantinas no interior das propriedades nas quais os trabalhadores 
são obrigados a adquirir mercadorias _a preços extorsivos, maus 
tratos e condições de trabalho, alimentação e moradia não condi-
zentes com a dignidade humana. ~. ~ ~ ~ ~ 

Em resumo, são três as formas de trabalho_l_lão-livre exis
tentes: a escravidão, condição de uma pessoa que fica sujeita a ou
tra, de modo que esta possa exercer sobre ela os mesmos direitos 
emanados do direito de propriedade; a servidão, situação na qual, 

· em troca do direito de acesso à terra, o trabalhador fica obrigado 
pela lei, pelo costume ou por acordo, a viver e a trabalhar na terra 
do proprietário, prestando-lhe serviços com on sem direito l remu
neração e sem possibilidades de mudar essa condição; peonagem 
por divida, caracterizada pela prestação de serviços como garantia 
de pagamento de divida, sem que o valor dos serviços prestados 

seja aplicado na liquidação da dlvida de forma razoável e sem que 
a duração e a natureza dos serviços estejam claramente defmidos. 

As formas de trabalho não-liVre rião se esgotam, infeliz
mente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nas três modalidades que 
a~bo de ~numerar. Há uma Outra niódalidade de escravidão, fruto 
_da _ _pressão econÕIJ!ica, caracterizada por perda, pennanente ou 
temporária, por parte do trabalhador, da liberdade de colocar no 
mercado sua força de trabalho como mercadoria. Nesse caso, as 
formas de coerção não são, muitas vezes, claramente percebidas 
ou evidentes, nem se baseiam em repressão tisica e violenta. Mas 
há a pressão imposta pelo sistema, que dele exclui as pessoas. No 
Brasil, silo milhões os exc!Wdos, os marginalizados: silo todos os 
despossuidos, os analfabetos, os favelados, os des~mpregados, os 
.subempregados; são, enf"liD, todos os indigentes que, em nosso 
Pa!s, totalizam 31,7 milhões. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a escravidão, como é sobeja
mente sabidO, foi a fónnula que. as metrópoles européias encontra
ram para explorar as terras americanas, que constituíram os vastos 
impérios coloniais. No Brasil, o escravo negro substituiu o tndio, 
com intensa atividade em todos as regiões e em todos os setores 
-~_onômicos: nas lavouras de Norte a Sul, nos serviços domésticos, 
nas ruas dos centro-s Urbanos. -

Longa foi a luta para a extinção do cativeiro no Brasil. A 
batalha, que durou cerca ·cte um séc~lo, diferentemente do que se 
escreveu durante tanto tempo nos compêndios de história pátria, 
não galvanizou de imediato a opinião pública, fazendo calar as vo
zes discOrdantes. A luta foi assinalada por breves avanços e longos 
recuos, pequenas vitórias e grandes derrotas, circunstâncias que fi
zeram do Brasil o 61timo pa!s cristão e dito civilizado a abolir o es
cravismo. 

_ Muitas resist~cias tiveram de ser vencidas antes de se pro
rriulgãrem as- diversaS leis que decretaram o fim da escravatura no 
Brasil. No Parlamento, medidas libertadoras de longo alcance não 
foram promulgadas, senão em forma de leis modetadas e dilató
rias, que só serviram para conter e retardar o impulso refonnista. É 
como recorda o Professor José Honório Rodrigues: "Com essas 
leis, procurava-se abafar o inconformisrilo e conjurar o perigo 
maior, isto é, a perda da propriedade escrava". 

Estudos e peaquisas recentes estilo reformulando a visão da 
hist:Oriogiifia tradicional da escravatura no Brasil. Tem-se cons
c_iência, hoje, de que a abolição não foi um fenômeno meramente 
político, impulsionado apenas pela açi!o de um grupo de idealistas 
com profundos sentimentos huma.njtários, que teria agido em 
nome de uma bela utopia. Ao contrário, cada vez mais a historio
S!'lfia açç:ntua atualiriente que- a abolição foi um fenômeno vincu
lado às mudã.nças econômico-sociaiS que se processaram no País, 
sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, considerada 
li nítida conexão existente entre o desenvolvimento do capitalismo 

- maustrfãfe ã. superãçio do cativeiro. - -
Segundo essa ótica, constata-se que a evolução dos interes

ses capitalistas, em uma primeira etapa - a da chamada fase mer
cantilista - exigiu o aparecimento da escravidão-- nas áreas 
coloniais, para, mais tarde, a partir do momento em qUe a produ
ção industrial passara a comandar as atividades econômicas, deter
minar a extinção -do cativeiro. 

A transição, porém, ocorreu de forma lenta e gratiual, pois 
eram os interesses escravistas, na Colônia e no Impéiio, por de
mais poderosos. O processo iniciou-se, como se sabe,_@m a inter
rupção do coniérc1o negreiro, qne deveria culminar com-a abolição 
do cativeiro, tudo feito sempre de acordo com a lei. A esse respei
to, aliás, os &bolicionistas procuraram, primeiramente; fazer valer 
seus ideais, com a prudência de se movimentarem no estreito limi-
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te da lei, ocupando os espaços que ela lhes tornava disponíveis. 
Foi com essa estratégia- diga~se de passagem- que o Parlamento, 
a imprensa, as associações tornaram-se ve'fculos da luta abolicio
nista. 

A par dessa estratégia, n~~" ""Dtanto - e diante da recalcitrân
cia dos escravocratas -, tiveram os abolicionistas de lançar mão, 
depois, de outros recursos mais radicais: aproveitando o aguça
mento das contradições internas que precipitavam a desagregação 
do sistema servil, lançaram-se eles à luta subterrânea, que os fez 
ultrapassar os limites legais, surgindo daí nova face do abolicionis
mo, com a fuga em massa do cativeiro, que acabou por desarticu
lar de vez o escravismo, até que ele fosse extinto, como se sabe, na 
fonna da lei. 

Acrescente-se a isso, que o escravo negro também renega
va sua condição e a falta de liberdade que lhe era imposta. Com 
efeito, ele lutou contra o cativeiro, lançando mão de todos os 
meios de que dispunha, como as fugas, os quilombos, os crimes 
contra os senhores, as insurreições. No entanto suas formas de luta 
nl!o obtiveram maiores resultados porque tinham de enfrentar in
tensa e organizada repressão. Dessa maneira, seus protestos so
mente conseguiram êxito quando passaram a ser apoiados pelo 
branco. E assim, segundo as palavras de Otávio Ianni, a abolição 
tomou-se negócio dos brancos: "Não é a casta dos escravos que 
destrói o trabalho escravizado, muito menos vence a casta dos se
nhores. ( ..• ) A escravidão sempre foi extinta devido a controvérsias 
e antagonismos entre os brancos ou grupos e facções das classes 

~ dominantes". 
Feitas essas considerações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

alcanço importante ponto que pretendo, ainda, abordar, neste pro
nunciamento: o papel do Senado do Império na abolição da escra
vatura. 

De plano, pode-se afirmar que a instituição teve destacado 
papel no processo abolicionista. Muito se fez pela causa não só no 
plenário do Senado, como também fora dele, principalmente nos 
momentos rmais da escravidão, quando a idéia da abolição se de
senvo~ , ...... celeremente no Parlamento. 

Em artigo publicado na Revista de Infonnação Legislativa, 
edição de outubro a dezembro de I 976, intitulado "O Senado e a 
abolição11

, o Senador _Afonso Arinos de Melo Franco, de saudosa 
memória, declara que, no Brasil, a abolição foi um processo parla
mentar, um processo que decorreu dentro do Parlamento. Foi um 
processo legislativo, uma conquista da lei, uma conquista da lega
lidade. 

Na galeria dos senadores ilustres que lutaram pela abolição, 
o Dr. Afonso Arinos relaciona primeiramente o nome do Marquês 
de Qu_eluz, João Severiano Maciel da Costa (1769-1833 ), senador 
do Império, governador da Guiana Francesa, várias vezes ministro. 
Publicou, em 1821, uma memória sobre a necessidade de abolir a 
introdução de escravos no BrasiL Sustentava a inviabilidade do 
progresso agr!cola através da rotina do trabalho escravo. Propu
nha, em conseqüência, a imigração e a libertação dos escravos. 

No rol dos senadores abolicionistas, são da maior importân
cia os nomes de Euzébio de Queirós Coutinho Matoso da Câmara 
e de José Maria da Silva Paranhos, Visconde de Rio Branco. 

Euzébio de Queirós (1812-1868), nasceu em Angola, mas 
considerava-se um brasileiro de fato. Foi deputado geral, de forma 
intennitente, a partir de 1842; senador em 1854; membro do Con
selho de Estado em 1855.-0bteve grande destaque enquanto esteve 
à frente do Ministério da Justiça, no per!odo de 1848 a 1852. Foi o 
autor e principal executor da Lei n° 581, de 4 de setembro de 1850, 
que estabeleceu medidas para a repressão do tráfico de africanos 
no Império. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto n• 708, de 14 
de outubro de 1850, que regulava também a execução da Lei que 

estabeleceu, em 1831, medidas para a r-epressão do tráfico de 
africanos no Império. Constam do Decreto três t!tulos: I - Dos 
apresamentos feitos em razio do tráfico, e forma de seu proces
so na 1 a Instância; ll - Do processo e julgamento dos réus em 
1 a Instância; 3 - Dos sinais que constituem presunção legal do 
destino das embarcações ao tráfico. A Lei n° 5 81 e o Decreto n° 
708 fazem referência à Lei de sete de novembro de 1831, do 
Governo Feijó, que declarou livres todos os escravos vindos de 
fora do Império e impunha penas aos importa<!ores dos mesmos 
escravos. Essa lei, durante décadas, foi letra morta. Euzébio de 
Queirós, no entanto, conseguiu, com os instrumentos legislati
vos de 1850 e com sua atuação no Ministério da Justiça, tomar 
realidade a abolição do tráfico de escravos. Para tanto, teve o 
Senador Euzébio de Queirós de enfrentar os potentados, que 
eram os grandes fazendeiros: mandou a polícia para as fazen
das, exigiu a comprovaçlo da documentação, colocou os trans
gressores na cadeia, expulsou os famosos negreiros, 
verdadeiros negociadores de carne humana. 

Ao lado do nome do Senador Euzébio de Queirós, coloca-se 
o do Senador José Maria da Silva Paranhos (1819-1880), Viscon
de de Rio Branco. Foi escolhido Senador em 1862. Durante o cur
so do Gabinete por ele presidido, em 28 de setembro de 1871, foi 
aprovada e promulgada a Lei n• 2.040, conhecida por Lei do Ven
tre Livre ou Lei Rio Branco, que dava liberdade aos nascituros de 
escravos, ao completarem 21 anos. 

Leis de teor semelhante ao dessa lei tinham sido aplicadas 
em vários patses. Estabeleciam etapas naturais do processo de abo
lição. Através delas, os filhos dós escravos tornavam-se livres, e, 
com o decorrer dos anos, a escravidão era extinta. 

Segundo declara o Senador Afonso Arinos no artigo já 
mencionado - "O Senado e a abolição" -, a Lei n° 2.040 faz parte 
da história da instituição. Foi o Senador Pimenta Bueno, Marquês 
de São Vicente, quem, adaptando leis estrangeiras similares, apre
sentou os primeiros projetes que, mais tarde, se tomariam a Lei· do 
Ventre Ilvre. Foi, porém, o Visconde de Rio Branco o grande de
fensor da lei, estranhamtmte, diga-se de passagem, contra o Partido 
Liberal, especialmente contra o Senador Zacarias de Góes Vas
concelos. 

O grande nome no Senado, na última fase do processo abo
licionista, foi o de Antônio Prado (1840-1929). Proprietário de fa
zendas em São Paulo, tinha sido contrário à abolição, tomando-se, 
depois, incentivador da imigração européia, como solução para o 
problema da substituição da mão-de-obra escrava pelo braço livre. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, muitos outros senadores ti
veram realce na luta abolicionista: muitos projetes de sua lavra tra~ 
mitaram pela instituição buscando a liberdade dos escravos, fato 
que demonstra a importância do Senado do Império na luta em fa
vor da abolição. 

Essa luta, aliás, tanto mais ganha vulto quanto mais se le
vam em consideração as caracteri.sticas da instituição à época: ela 
era composta por senadores designados pelo Imperador, com man~ 
datos vitalfcios, circunstâncias que pennitiam a S.M. exercer granN 
de influência no âmbito da Casa, com poderoso grau de 
centralização de suas decisões politicas. 

Dessa maneira, segundo os historiadores, em uma estru
tura como a do Império brasileiro, cuja elite era preponderante
mente sustentada pela propriedade agrária, somente uma 
dissensão interna de nossas classes dirigentes poderia levar à 
aprovação de uma lei que abolisse a escravatura no Pais. Isso, 
diga-se a propósito, foi muito bem percebido pelo Senador 
Dantas, que, ao apresentar projeto de lei relativo ao problema 
escravo, teceu as seguintes considerações em sessão realizada a 
3 de junho de 1887: 
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''Ent:rego o projeto à consciência, à justiça e ao patriotismo 
do Senado; e, sem entender que o eixo da politica brasileira está 
deslocado da Câmara para o Senado, força é confessar que é im
possfvel em todo o tempo, e principalmente nas circunstâncias que 
atravessamos, esperar que triunfe qualquer idéia, por mais genero
sa, se ela não é protegida pelos ilustres senadores, por si mesmos e 
pelas relações de influência natural, legitima, que exercem sobre 
muitos dos membros do outro ramo do Poder Legislativo: pode
rão, pois, fazer muito para que dentro do prazo marcado neste pro
jeto, se não antes, seja resolvido este problema. 

De fato, essa influência do Senado se fez sentir pela própria 
urgência com que o Parlamento tratou a matéria em 1888." 

Para se ter uma idéia mais precisa e completa a respeito da 
participação do Parlamento na abolição da escravatnra, examine
mos a tramitação, nele, do projeto que extinguiu a escravidão no 
Brasil. 

Ela se processou em apenas seis dias, com breve batalha 
parlamentar, diferentemente do que ocorrem na aprovação das 
Leis do Ventre Livre e dos Sexagenários, quando, mediante con
ciliação, liberais e conservadores encontraram um meio termo, se
gundo o qual o sistema escravocrata foi prolongado. Em 1888, no 
entanto, a urgência na tramitação do projeto foi imposta pela ne
cessidade de solucionar a crise que afetava a Nação desde os pri
meiros meses do ano, quando, em rápida sucessão, municípios 
libertavam seus últimos escmvos. Livres, os ex-cativos dirigiam-se 
em grande quantidade às cidades. Temia-se, então, a possibilidade 
de ocorrerem conflitos. De fato, havia uma incerteza em relação à 
situação social, que parecia deteriorar-se rapidamente, estando os 
libertos ameaçados de miséria e os fazendeiros, em dificuldades e 
impossibilitados de planejarem satisfatoriamente suas atividades. 

Diante dessas circunstâncias, os setores mais previdentes 
sabiam da inutilidade da resistência, mas o Gabinete Cotegipe, que 
se encontrava no poder, insistia em repririlir com violência as agi
tações e fugas, em nome de uma legislação que, em nada mais, re
fletia os anseios da sociedade de então. 

O gabinete Cotegipe - desacreditado - tinha sido substitui
do pelo de João Alfredo Correia de Oliveira, conservador que se 
havia unido ao Senador Antônio Pra'<to em 1887, no anseio de uma 
solução defmitiva para o problema da escravatura. 

É importante salientar que vários projetos tinham sido apre
sentados em 1887, propondo a libertação dos escravos, mas esta
belecendo certas condições: compensação monetruia para os 
proprietruios, obrigação dos libertos de permanecerem trabalhando 
durante determinado n\lmero de anos para seus proprietários ou de 
se fixarem durante certo tempo no munic!pio em que fossem 
emancipados. 

Com tais condições não concordava a Câmara dos Deputa
dos, que já se tornara, então, mercê da maioria liberal, um instru
mento de ação radical. Dai, ter o Gabinete de João Alfredo optado 
pela abolição completa da escravatura, não incluindo em sua pro
posta qualquer exigência que dificultasse a incondicional liberta
ção dos escravos. 

Também no Senado a escravidão era, em maio de 1888, 
uma instituição praticamente sem defensores, como,- em longa, mi
nuciosa e abalizada pesquisa que teve por fonte os Anais do Sena
do de 1888, bem o demonstra o Dr. Walter Faria na Revista de 
-Informação Legislativa, er!lção de janeiro a março de 1972, em ar
tigo intitulado "O Senado do hnpério e a abolição". 

No inicio de 1888- repito-, a abolição já se:tinha tomado 
uma perspectiva irresistivel. Nesse ano, as sessões preparatórias da 
Cllmara dos Deputados instalavam-se a 27 de abril, porém a sessão 
legislativa somente foi aberta, oficialmente, como era de regra, no 
dia 3 de maio. A Fala do Trono foi Ilda pela Regente do Império, 

Princesa Isabel. Um dos tópicos do documento referia-se à aboli
ção: 

"A extinçio do elemento servil, pelo influxo do sentimento 
nacional e das liberalidades particulares, em honra do Brasil, 
adiantou-se pacificamente de tal modo que é, hoje, aspiração acla
mada por todas as classes, com admiráveis exemplos de abnega
ção por parte dos proprietários. Quando o próprio interesse 
privado vem espontaneamente colaborar para que o Brasil se des-
faça da infeliz herança, que as necessidades da lavoura haviam 
mantido, confio em que não hesitareis em apagar do direito pátrio 
a única exceção que nele figura em antagonismo com o espfrito 
cristão e liberal de nossas instituições." 

Apresentando à Câmara no dia 7 de maio o novo Ministé
rio, seu Presidente, João Alfredo, armnou em discurso: 

"Direi somente que o Ministério, se tiver o apoio do Parla
mento, há de esforçar-se quanto for possível para que esse progra
ma se converta em realidade, e, sobretudo, para que se eferue, 
quanto antes, a reforma do elemento servil, que é a aspiração na
cional, e que o gabinete tem o empenho em fazer tão perfeita 
quanto a opinião pública a indica e quer. Amanhã será apresentada 
a p!oposta do Poder Executivo para que se converta em lei a extin
ção imediata e incondicional da escravidão." 

A proposta foi enviada à Câmara dos Deputados no dia 7 
de maio. Continha, em do~ parágrafoS, redaçilo objetiva e incisi
va. O primeiro dispunha: ''E declarada extinta a escravidão no Bra
sil". Já o segundo estabelecia que eram revogadas as disposições 
em contrário. 

Aprovado na Cllmara no dia 13 de maio, passou o projeto, 
no mesmo dia, ao Senado, onde falaram a favor os Senadores Sou
za Dantas, autor da Lei dos Sexagenários de 1885, e o Presidente 
do Conselho, João Alfredo. Contra o projeto, discursou o Senador 
Paullno de Souza. 

Apenas dois senadores foram contrários ao projeto que pro
pôs a extinção da escravidão no Brasil, em 1888: Paullno de Souza 
e João Mauricio Wanderley, Barão de Cotegipe. Igualmente na 
Câmara, os escravocmtas contaram com pequeno apoio: somente 
nove dos 92 deputados manifestaram-se contra a proposta. 

Lacônico, o projeto que se converteria na Lei n° 3.353, de 
13 de maio de 1888, a chamada Lei Áurea, expressava a atmosfera 
de radicalização a que se chegara, no Pals, relativamente ac pro
blema escravo, a qual não comportava mais nenhuma concessão 
ao escravismo, nem postergação da data em que se deveria efetivar 
sua abolição. É que os abolicionistas tinham conseguido exprimir 
e potencializar politicamente as contradições econômicas que já se 
encontravam plenamente amadurecidas. Sobre esse ponto, aliás, 
Suely R. Reis de Queiroz escreveu em A abolição da escravatura: 

"Os sucessos oconidos no transcorrer do século XIX: inter
rupção do tráfico e progressiva diminuição do número de escra
vos; expansão do café dinamizando a urbanização e promovendo a 
transferência interna de braços; o decllnio produtivo de algumas 
áreas cafeeiras e o ascenso de outras, o clamor externo, aguçaram 
as contradições e minaram a escravidilo." 

Sr. Prêsidente, Sr's e Srs. Senadores, para que se tenha uma 
idéia mais completa da atmosfera que envólvia o Senado em 1888 
e das discussões que a abolição ensejou, vale a pena ir buscar nos 
anais da Casa as manifestações de alguns Senadores, a começar 
pelos dois que se opuseram ao projeto. 

O voto de Cotegipe teve motivações politicas, mas, ac 
mesmo tempo, refletiu temores reacionários. Embora reconbecesse 
o mérito do projeto em acabar com <1 que chamou de anarquia -
ataques contra a propriedade e contra a ordem pública-, chamou a 
atenção do Pais e do Governo para as tendéncias que já apareciam, 
ou seja, a divisão das terras e a república. Quanto à questão tia ter-
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ra. enfatizou o Senador: ''Dada a diferença entre o homem e a coi
sa. vê-se que a propriedade sobre a terra também não é direito na
tural ... O que pretendia dizer era que, se com o projeto da abolição 
da escravatura se punha flm à propriedade do homem sobre o ho
mem, logo o Estado poderia decretar, com base no mesmo fato~-a 
expropriação sem indenlzação das terras. O Senador, aliás, pouco 
tempo após a abolição, tentou obter, através de um projeto que nl!o 
conseguiu aprovação, que os proprietários de escravos fossem in
denizados. 

Quanto ao voto de Paulino de Sousa, sua posição contrária à 
abolição da escravatura justificava-se sobretudo porque pertencia a 
um dos segmentos da elite dos tempos imperiais que tivera no bra
ço escravo a base de sua prosperidade. Rerrro-me à decadente ca
feicultura fluminense, que tudo fez para evitar que o progrisso se 
deslocasse para outras regiões do Pals, pr!ncipabnente Silo Paulo. 
Para ele, a medida da abolição da escravatura era "francamente re
volucionária": segundo suas palavras, destruía e aniquilava para 
sempre urna propriedade legal, garantida, como todo o direito de 
propriedade, pela lei fundamental do Império entre os direitos ci
vis de cidadãos brasileiros, que dela não podiam ser privados se
não mediante indenização de valor". 

Diferentes preocupações teve, porém, a ComissãoEsPecial 
encarregada de apreciar o projeto. Formada por cinco senadores 
(Dantas, Affonso Celso, Teixeira Júnior, VIsconde de Pelotas e 
Taunay), enu:ndeu que a abolição dos escravos se estava realizan· 
do de fonna incondicional, pois a Lei abolia 11todas as obrigações 
de prestação de serviços provenientes da legislação em vigor, ou 
de libertações condicionalmente conferidas, por entender que isto 
se acha virtualmente c-ompreendido11 na proposta. 

Para o Senador Affonso Celso, no entanto, era estranho que, 
na Fala do Tronõ, tivesse havido referências a medidas colaterais 

· de organização-do trabalho. Para ele, o escravo, com o projeto, 
passava a ser um indivíduo livre, e esta liberdade não deveria vir 
sob condições, pois o liberto deveria entrar para o regime comum. 
Resumidamente, o Senador entendia que nenhuma proteção de or
dem legal deveria partir do Governo, fosSe em benetlcio de pro
prietários, fosse em beneficio dos ex-escravos. O ponto de vista de 
Affonso Celso era que a liberdade deveria ser imediata e incondi
cional, 

Já o Senador Dantas, também liberal, tinha outra visão da 
medida, tinha um entendimento muito mais amplo. Entendia ele 
que a libertação dos escravos alargatia o campo à prosperidade e 
ao engrandecimento nacional. Para ele, a abolição era o termo de 
uma caminhada, mas, ao mesmo tempo, a abertura para outras re
formas liberais. 

O voto do conservador Escragnole Taunay foi o que se ba
seou em idéias mais amplas. Com efeito, o Senador percebeu com 
maior acuidade o cerne da questão, porquanto considerava os 
acontecimentos em uma dimensão em que o trabalho produtivo era 
o fator que poderia impor uma reorientação aos efeitos negativos 
da escravidão. Para Ta_unay, não se tratá v a apenas de sUbstituir 
uma relação por outra bem mais avançada, mas de compreender 
que os maleficios do trabalho escravo, marcando profundamente a 
existência nacional, somente se extirpariam pela dignidade que se 
desse ao esfmço voltado para a produção de riquezas. E para o Se
nador, isso se conseguiria através de reformas radicais, sem as 
quais o Brasil não poderia chegar ao grau de pujança flsica e moral 
a que tinha direito. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, ainda hoje não conse
guimos, no Brasil, resolver muitas das questões discutidas_ pelos 
Senadores do Império em relação ao flDl da escravatura. Pode·se 
dizer que o escravo negro está livre do cativeiro. Mas estará ele li
vre também da condição de inferioridade que nossa sociedade in-

justa lhe impõe, como também impõe aos 31,7 milhões de brasilei
ros indigentes e despossuldos? 

Estamos, mais uma vez, às vésperas do dia 13 de maio. No
vamente a data nos conduz a refletir sobre a legião de miseráveis 
que, no Biasil, se encontram em postos de trabalho em troca de re
muneração desprezlvel ou sem remuneração alguma. 

O que o Parlamento atual está fazendo para ajudar na liber
tação desses rililhões de irmãos nossos, os escravos brasileiros do 
século XX? 

Encerro meu pronunciamento, Srs. Senadores, com palavras 
do Exm0 Sr. Ministro da Fazenda. Rubens Ricupero, extra!das de 
.Ua entrevista~ à revista Veja. que nos~apontam a necessidade de 
um nova utopia no Brasil: "Precisamos formar um novo sonho 
brasileiro, e esse sonho só pode ter por objetivo redimir o Pais da 
monstruosidade social que herdamos de quatro séculos de escraviM 
dão." 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Porte!la) - Concedo a pala

vra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT-SC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o ffiGE 
publicou, no mês. passado, o Mapa dO Mercado df:-Trilbalho no 
Brasil, elaborado a pedido do sociólogo Herbert de Souza (Bcti
nho) para dar suporte à segunda fase da campanha contra a fome e 
a misétia, agora voltada para o combate ao desemprego. O levan, 
tamento nos revela uma realidade perversa, que era do conheci
mento de todos, embora de maneira menos precisa. A pesquisa nos 
informa que 2 milhões e 400 mil brasileiros em condições de tra
balhar estilo desempregados; que 12 milhões e 300 mil recebem 
menos de um salário mínimo por mês; que 31 milhões de trabalha
dores não contribuem para a Previdência; que I milhão e 900 mil 
crianças com idade entre 10 e 13 anos fazem parte da população 
ocupada, contrariando o disposto na Constituição Federal, no art. 
"JO., inciso XXXIII e art. 227, § 3°,, inciso I. 

Mal tomamos conhecimento da realidade apresentada pelo 
Mapa do Mercado de Trabalho no Brasil e novamente nos assusta
mos, desta vez com as denúncias formuladas, pelos meios de co
municação; de prática de caruõalismo, para atenuar a fome, por 
favelados que catam lixo no aterro do municfpio de Olinda, em 
Pernambuco. A notícia, por si estarrecedora, ganha contornos mais 
tétricos quando se revela que os favelados se alimentam de partes 
do corpo humano encontradas no lixo hospitalar depositado a céu 
aberto. Ali, arriscando-se a contrair o mais amplo espectro de 
doenças, subjugados pela desesperada tentativa de sobrevivência, 
despidos de qualquer vesdgio de dignidade humana, os favelados 
procuram sobras de comida estragada, alimentos putrefatos, conta
minados, resto.s de animais mortos. 

A pesquisa e a denó.ncia, Sr. Presidente, srs e Srs. Sena
dores, são informações que se conjug_am, que se complementam 
e que, infelizmente, nos dão uma radiografia do grau de miséria 
em que vive considerável parcela da população brasileira. É do
loroso pensar que o Brasil com todas as suas riquezas naturais, 
o Brasil que aprendemos a amar desde nossa mais tenra infân. 
cia, e para o qual aritev1anios um futuro promissor, com um lu· 
gar de destaque no concerto das nações, tenha decatdo tanto, a 
ponto de abandonar seus filhos na mais abjeta condição de 
vida. na mais triste desesperança. É doloroso reconhecer que 2 
milhões e 4Q9 I:Q.il brasileiros querem trabalhar, querem produ
zir, querem ser úteis A sociedade e querem garantir o sustento 
da família e, no entanto, não o fazem por absoluta inexistência 
de oportunid~es, o que os deiXa cOinpletamente desiludidos, 
envergonhados perante os familiares e impotentes perante a so
ciedade. 
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Se considerannos, Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Senadores, 
que, além dos desempregados, existem aqueles que trabalham sem 
auferir rendimentos, ou que percebem menos que um salário míni
mo por mês, o contingente de desgraçados sobe a 20 milhões de 
subtrabalhadores - vale dizer 20 milhões de cidadãos de segunda 
categoria -; vale, também, projetar, de acordo com o sociólogo 
Herbert de Souza, citado pela Folha de S. Paulo de li de março 
último, uma legião de 70 a 80 milhões de pobres, boa parte deles 
vivendo na mais absoluta indigência. Essa odiosa perversão, que 
fmcou raizes no modelo econômico equivocado, na injusta distri
buição de rendas, no atraso cultural e tecnológico, no descontrole 
da ocupação territorial, na incapacidade e omissão do poder pl1bli
co de promover o bem-estar coletivo, precisa ser combatida sem 
tréguas. 

O pavoroso drama dos favelados de Olinda é bem represen
tativo das condições de vida nos grandes bolsões de miséria que se 
formaram - de forma mais acentuada nas últimas décadas, como 
resultado do êxodo rural indiscriminado ~ n_a_ periferia das metró
poles brasileiras. Cansados de viver sem qualquer perspectiva no 
campo, milhões de brasileiros aglomeram-se nas favelas das gran
des cidades, à procura do seu eldorado. Morando precariamente, 
desempregados ou subempregados, enfrentando a carestia do 
transporte e do custo de vida em geral, além de conviverem com a 
insegurança e a violência urbana, esses nossos irmãos brasileiros 
são marginalizados pela sociedade e ignorados pelo Estado. 

O mapa traçado pelo ffiGE, com base em dados de 1990, 
demonstra que, dos 64 milhões e 467 mil brasileiros ocupados, 47 
milhões e 655 mil moram em áreas urbanas; e mais, que, entre es
ses, 2,6% não tinham qualquer rendimento e 15,6% ganhaVam me
nos de um salário mfnimo. Observand.o-se a distribuição desse 
contingente segundo as regiões metropolitanas, constatou-se que, 
em Fortaleza, 25,2% da população ocupada ganhavam menos de 
um salário mínimo mensal; em Recife, esse indice foi de 22,1 %; e, 
em Salvador, 18,9%; segnindo-se Belém (13,3%), Belo Horizonte 
(12,6%), Rio de Janeiro (12,4%), Curitiba (8,1%), Porto Alegre 
(6;8%) e São Paulo (4,7%). · 

Dos 64 milhões de pessoas que compilem nossa população 
economicamente ativa, 40 milhões mantêm vinculo empregaticio, 
mas só 23 milhões têm carteira assinada. Isso equivale a dizer, Sr. 
Presidente, Srls e Srs. Senadores, que 40 por cento dos emprega
dos estão impossibilitados de fazer valerem seus direito_s trabalhis
tas. 

O mapa do ffiGE comprovou também uma concentração de 
renda exacerbada: enquanto os I 0% mais ricos da população abo
canbam 48% da renda nacional, os 10% mais pobres têm que se 
contentar com 0,8% da renda, ou seja, um valor per capita 60, ve
zes menor do que aquel~percebido pelo segmento mais privilegia
do. O pior é que m~tos dos brasileiros carentes não têm 
rendimento algum, já que simplesmente não encontram emprego. 
A taxa de desemprego, que era de 3,35% em 1989 aumentou para 
4,28% em 1990; 4,83 em 1991; e5,76% em 1992, com uma eleva
ção de 58,16% nesse período de quatro anos. Em São Paulo, o 
tempo médio de procura de emprego, que até 1992 era de qualro 
meses e meio, elevou-se para seis meses e uma semana no final do 
ano passado, o que comprova a crescente dificuldade de arranjar 
colocação. 

Ainda em relação ao desemprego, é importante destacar que 
os indices registrados no Brasil são baixos, se comparados com os 
de outros países, mesmo os mais desenvolvidos. De fato, há hoje 
uma preocupação. até mesmo entre os chamados 117 ricos11 no sen
tido de aumentar a oferta de emprego, ao ponto de ter o Presidente 
dos EUA, Bill Clinton, convocado os ministros do Trabalho e da 
Economia das maiores potências para discutir a questão e buscar 

soluções. Calcula-se que existam hoje cerca de 35 milhões de de
sempregados nos países mais ricos, onde a automação e o desen
volvimento tecnológico são constantes ameaças aos trabalhadores. 
Na França, os 12% de desempregados entre a população economi
camente ativa forçaram a busca de soluções imediatas, que passam 
pela redução da jornada de trabalho. Os países menos desenvolvi
dos também enfrentam esse fantasma, com indices de 9% na Ar
gentina e 7,4% no Uruguai. No Brasil, pesquisa feita pelo IBGE 
nas principais regiões metropolitanas revelou, em dezembro passa
do, uma taxa de 4,89% de desemprego aberto. 

A situação brasileira, no entanto, não é cômoda. Na verda
de, a precariedade do mercado de trabalho é maquiada pela eleva
da taxa de nossa economia infonnal e pelo subemprego, como 
alerta o próprio ffiGE no trabalho citado: " ... o volume de desem
prego aberto- indicador-sintese do mercado_de trabalho na litera
tura económica - tem expressão relativizada na caracterização do 
mercado de trabalho no Brasil 11

• 

Referi-me, há pouco, ao enorme contingente de crianças 
brasileiras que, sem terem atingido sequer um razoável grau de 
amadurecimento, são atiradas ao mercado de trabalho por força de 
necessidade. Essa situação ocorre tanto nas pequenas localidades 
carentes quanto nas grandes metrópoles, registrando-se a existên
cia de 144 mil crianças com idade entre 10 e 13 anos: que se dedi
cam ao trabalho, em São Paulo, e 46 mil, no Rio. 

Vimos, portanto, que o brasileiro, em muitos casos, começa 
a trabalhar ainda criança. Também o brasileiro adulto, ao contrário 
do que se propala, trabalha muito, e esse é o paradoxo que gostaria 
de salientar: o Pais precisa produzir, tem mão-de-obra disponlvel, 
pessoas que querem e precisam trabalhar e não consegue conciliar 
as necessidades individuais com a necessidade coletiva. Recente 
pesquisa da Organização Internacional do Trabalho - OIT divul
gou que o operário brasileiro trabalha em média 44 horas sema
nais, contra 40 horas trabalhadas nos Estados Unidos e Japão, 39 
no Canadá_e __ 36 na Alemanha e na França. No entanto, em matéria 
de remuneração, o nosso operário percebe apenas um terço do sa
lário do operário argentino, um sexto do que se paga ao japonês e 
um sétimo do que recebe o americano. Mesmo considerando o 
custo de vida elevado dos outros palses, toma-se patente que o 
operário brasileiro é mal remunerado e que é preciso mudar urgen
temente a relação capital/trabalho em nosso Pais. 

Além de mal remul).erado, o nosso trabalhador é submetido 
a _um çorrosivo e implacável processo de perda do p_oder aquisiti
vo, representado tanto pela violenta inflação quanto pelo arrocho 
salarial. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
- IPEA, realizou pesquisa, em 1990, sobre a destinação do orça
mento familiar nas classes mais carentes e chegou aos seguintes 
resultados: alimentação, 37,67%; habitação, 18,35%; despesas 
pessoais, 16,23%; 'transporte, 11,61 %; vestuário, 9,25%; sa6de, 
3,78%; e educação, 3,11 %. Vê-se, assim, que, premida pelas mais 
elementares necessidades, a famllia brasileira acaba por sacrificar 
os itens:· Saúde e Educação, que deveriam ser prioritários. O mes
mo órgão chegou ~ conclusão de que os gastos com o café da ma
nhã básico- pão, leite, açúcar, café e manteiga- consumiriam 
61% do orçamento de uma famflia de quatro pessoas com renda de 
um salário mfnimo mensal. 

O arrocho salarial foi também medido pelo DIEESE re
centemente, comprovando-se uma perda de 55% no ano passa
do, em comparação com os valores de 1°. de março de 1990. 
Na época, o Plano Collor I, ao suspender os reajustes :mensais 
então. vigentes, provocou ''a maior perda salarial da história re
cente do Pafs", de acordo com Antônio Prado, coordenador de 
produção técnica do DIEESE. O órgão apontou, além disso, 
como a maior perda entre as diversas categorias pesquisadas ao 
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longo desse periodo, o lndice de 12,43% de salário real, registrado 
em dezembro último, ainde em relação aos valores de março de 
1990. 

Não bastassem as politicas governamentais equivocadas, o 
empresariado contribui também para manter esse arrocho, espe
cialmente agora, quando se cortam os gastos de pessoal para com
petir com as empresas estrangeiras que passaram a disputar nosso 
mercado. Ao contrário do que ocorre em outros países, o empresa
riado nacional ignora a qualidade e a disposição do empregado 
como fator de competitividade. A maior prova dessa ótica distorci
da pode ser encontrada na participação dos salários na renda na
cional, que é em média de 30% no Brasil e que nos paises 
desenvolvidos situa-se em tomo de 60%. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o desemprego e o arro
cho salarial que degradam a qualidade de vida do brasileiro e, mui
tas vezes, lhe ceifam a própria vida, precisam ser combatidos 
urgentemente. Devem o poder pií.blico e a sociedade brasileira 
combater suas causas, debelando a inflação que desorganiza a nos
sa economia, reduzindo os altos juros, reorientando o capital para 
as atividades produtivas, repensando a ocupação territorial, elevan
do a qualificação dos trabalhadores e a qualidade dos bens, redu
zindo os encargos que oneram as empresas que absOlvem maior 
quantidade de mão-de-obra. Definitivamente, é _preciso acabar com 
a tragédia provocada por esses males, q11e se traduz, no nosso coti
diano, pelas doenças, pelos menores abandonados, pelos suicídios 
dos desesperados, pelos sentimentos de humilhação e impotência, 
pelos elevados !ndices de mortalidade, pela exclusão da vida em 
sociedade. Só assim, com decisão e vontade polftica, com a com
preensão e o empenho de todos, poderemos resgatar para·um.a vida 
digna esses milhões de brasileiros que hoje convivem com o sofri
mento, a miséria e a desesperança. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella)- Concedo a pala

vra ao nobre Senador Flaviano Melo. 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronuncia o se

guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, há poucos 
dias, o Governo Federal instituiu o Programa Emergencial Para 
Recuperação das Rodovias. Todavia, h4 que se tomar cllidado na 
distribuição dos recursos, para que realmente atendam os serviços 
a que se destinam. Caso contrário, não passará de mero progmma 
eleitoreiro. As z:odovias continuarão c~ _vez rp.ai~ precárias e _a 
população arcando com as conseqüências. 

Exemplifico aqui o caso do meu Estado, o Acre. O progra
ma prevê a liberação de I milbão e 535 mil dólares para recuperar 
as BRs-364 e 317, quando seriam necessários mais de 75 milhões 
de dólares para o serviço, segundo o Departamento Estadual de 
Estradas e Rodagens. 

As rodovias somam aproximadamente 1.500 quilómetros, 
dos quais apenas 335 estão asfaltados e os cerca de 1.200 restantes 
são de terra, de acesso dificil e que durante o inverno - que dura 
seis meses na região - ficam totalmente intrafegáveis, isolando e 
sacrificando gnmde parte da população. 

Um dos principais fatores a encarecer o serviço é o nosso 
próprio solo, considerado multo ruim, especialmente na área da 
BR-364, onde não há material de suporte para a base e que é trans· 
portado de longas distâncias. Além disso, é gnmde a quantidade de 
pontes e bueiros que estão ruindo e que precisam ser substituidos. 

Segundo o Deracre, para trafegabilidade normal, a rodovia 
precisa de, no mfnimo, 60 mil dólares por quilômetro. E o m a ver
ba de um milhão e meio de dólares estabelecida na programa 
emergencial, dá para trabalbar apenas 2S quilômetros. 

· Isto significa que a maioria da população continuará isola
da, ~orno ocorre atualmente com moradores dos Municípios de 

Assis Brasil, atendido pela BR'317, Sena Madureira, Manoei Ur
bano, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, ao longo da BR 364. As 
rodovias estão estranguladas. O 1lnico meio de locomoção são os 
pequenos aviões, com preços inacessiveis para a grande maioria da 
população. . . . . 

Para se ter idéia, uma passagem de avião do tipo mono mo
tor custa, eJD_~a,_150 m.U_cruzeirç_s reais. Sem contar que há 
Municípios, como Assis Brasil, na fronteira com o PerU e a Bolívia 
e a 341 quilômetros de Rio Branco, que só sl!o atendidos por fre. 
tes, ao preço atual de 90<J rilil cruzeiros reais. 

Resultado: Em muitos locais, é grave o problema de abaste
cimento. Faltam desde medicamentos a gêneros alimentlcios e pes
soas estão morrendo por não ter como buscar socorro. _ 

Para evitar (festino semelliante; muitos tentam ven,cer as dis
tancias e dificuldades à pé. Recentemente, por exemplo, vendo sua 
mulher muito doente, o agricultor João de Deus, que mora às mar
gens da BR-317, na região de A~is Brasil, teve que carregá-la nas 
costas, por 20 quilômetros, até conseguir uirl meio de sair dOs ato
leiros e buscar socorro. 

Mas a grande maioria não tem a mesma sorte. Isolados na 
floresta, quantos acreànos já não inOirerafu ou _Viram seus filhos, 
parentes ou amigos morrereni sem ter como pedir ajuda. 

O pior é que as rodovias e,dstçm. No _verão, o tráfego é per
feitamente posslvel. Falta apenas a vontade polltica de asfaltá-las e 
tomá-las trafegáveis durante todo o ano, resolvendo, definitiva
mente, o problema de locomoção da população locai. · 

Sr. Presidente, SrS. Senadores; podemos até entender tratar
se de um programa emergencial e que agora, mais uma vez, o Go
verno Federal não possa asfaltar nossas rodovias. Mas é preciso 
Qelo menos o aumento_ do volume_ de_ recursQS destinados_ à sua re
cuperação, para Que haJa Um- setviço eficierite. 

Por outro lado~ não vamos desistir e continuaremos a lutar 
pelo asfaltamento total das nossas rodovias. Chega o tempo que fi
camos isolados dos demais centros do País~ pela demora no asfal
tamento ·do trecho Porto Velho-Rio . Branco da BR-364, 
recéntemente asfaltada e que já exige obriis-de recupenição. · -·-

Queremos a conclusão do asfaltamento da BR-364, de Rio 
Branco até Ci:uzeiro do Sul, para que os moradores locais possam 
exercer o seU direito básico de ir e vir, garantido na Constituição 
do Pals. 

Da mesma forma, queremos o asfaltamento da BR-317, até 
Assis Brasil, que tariltiéril é a nosSa grãnde chance de desenvolvi
mento, afrãvés da nossa ligaçãó-cõfu os PortOs do Oceano Pacífi
co, via Peru que, de imediato, jf representa um grande mercado, 
com seus mais de 22 milhões de habitantes. 

Isso ninguém pode e- nem-vai mais nos negar! 
Muito Obrigado! 
O SR. PRESIDENTE .(Lucidio Portella) -Concedo a pala

Vra -aO-il.óbte Senador Mauro Benevides. 
O SR. MAURO BÉNÉVJDÊS (PMDB-CE. Pronuncia o 

seguinte discurso.)- Sr, Pr<í;ídente, si's e Sis. S~nadore8, úultu
ra cearense acaba de sofrer doloroso golpe, que atingiu em cheio 
um dos niãis eminentes vultos da modema Literatura do País. Fa~ 
leceu, sábado, dia 7, em Fortaleza, o Escritor Moreira Campos, 
considerado por Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos e Aurélio 
Buarque de Holanda um dos nossos maiores contistas contempori
neos, com brilhante folha de serviços prestados à inteligência, em 
_meu Estado natal, sobretudo na_áfea _da ficção, ·como um dos mes-
tres de maior expressão .do conto bra!;ileiro. . · . 

Acoinpanhei-lhe os passos, ou a trajetória cheia de glórias e 
de êxitos marcantes, desde a f~se auspiciosa do Grupo Clã, na dé
cada de 1940 ao seu ingress<fnà .Academia Cearen!ie de Letras, 
cuja segunda vice-presidência ocupava, ao falecer. Li, com o 
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maior interesse, quase todos os seus livros, a partir de Vidas Mar
ginais, de 1947 ou Portas Fechadas, de 1949 aos dias atuais, sem
pre se destacando num dos gêneros mais diffceis da criaçílo 
literária- o conto chamado adequadamente "de arte do implfcito". 
Como poeta bissexto, na classificação de Manuel Bandeira, publi
cou, em 1976, um volume de poemas, revelando, igualmente. o 
seu extraordinário poder de criar em quaiquer setor das Letras. E 
foi, em todos os textos que divulgou, um extraordinário criador de 
tipos e personagens inesqueclveis, servindo-se, para tanto, de seu 
fulgurante talento e de uma experiência humana das mais ricas e 
vivenciada na capital cearense e nos sertões nordestinos. 

Portador de grande cartiter, foi respeitado e elogiado por to
dos aqueles que o conheceram, ou privaram. como privei, de sua 
estima, como colega que éramos de Academia. E como nasceu 
com vocação natural para contar histórias e recriar, através delas, a 
própria existência, destacou-se também como excelente professor 
de Literatura, na Universidade Federal do Ceará, que lhe conce
deu, por ocasião de sua aposentadoria, o Utulo de Professor Eméri
to, enquanto o Governo do Estado lhe conferia a Medalha da 
Aboliçílo, !áurea com que reconhece, perante a História, o trabalho 
nobilitante das grandes personalidades do Ceará e do Brasil. 

Moreira Campos, que nos deixou aos 80 anos, nasceu em 
Senador Pompeu, mas viveu sua infllncia e parte da adolescência 
na cidade de Lavras da Mangabeira, terra do jurista e ex-deputado 
Vicente Augusto e do romancista Joílo CJ(maco Bezerra, do poeta 
Linhares Filho e do critico literário Dimas Macedo. Seu pai foi um 
construtor de estradas, no Ceará e na Parafua, residindo por algum 
tempo na Fazenda Acauã, onde esteve refugiado, nas lutas pela 
República, o famoso Frei Caneca. 

O notável homem de letras, que teve sua obra traduzida 
para o inglês, o italiano e o alemílo, integrando quase todas as an
tologias publicadas no Pais, era casado com a nobre seubora D. 
Maria Josê Alcides Campos e deixou trl!s filhos: a escritora Natér
cia Maria, também contista e premiada pela Bienal de São Paulo, a 
artista plástica Marisa e o Dr. Cid Campos, alto funcionário do 
Banco do Brasil. 

Os intelectuais, os estudantes, a sociedade e o povo de meu 
Estado lamentaram, de forma comovente, o seu desaparecimento, 
considerando-a uma das mais irreparáveis perdas para a Literatura 
Cearense e, de modo especial, para a Academia de Letras, a Aca
demia da Ungua Portuguesa e o Grupo Clã, a que emprestou todo 
o poteucial de sua cultura humarústica e de sua mente privilegiada. 

Ao registrar, desta tribuna, a morte desse inolvidável coes
taduano desejo, em nome da bancada cearense no Congfesso Na
cional render tnbuto de saudade à sua memória imperei:!vell 

0 SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portella) - CoQcado a pala
vra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadóxes, em 20 
de março passado, a Empresa Brasileira de Correios _e Telégra
fos - ECT comemorou seu Jubileu de Prata, seus 25 anos de 
criação. Gostaria de prestar, neste momento, minhá.s homena
gens à ECT, rememorando aqui a hístória dessa autarquia que, 
graças à determinação de seus dirigentes e ao empenho de seus 
funcion4rios, conseguiu transformar-se em uma empresa mo
derna, eficiente e comprometida com a necessidade de atender 
bem a seus usuários. 

Criada em 1969 para substituir o antigo ocr- Departa
mento de Correios e Telégrafos, a-ccT herdou um ~rviço ·consi
derado inoperaute pela populaçílo e uma das mais arcaicas 
estruturas do serviço público brasileiro. Sua história, nesses 2S 
anos, nos mostra a trajetória de uma instituição pública de admi
nistraçílo indireta que soube realizar, de forma eficieiili:, um adnti-

rável trabalho de modernização, tanto nas estruturas da organiza-
ção postal quanto nos mêtodos de trabalho. . 

Tendo herdado toda a estrutura do ocr, a recém-criada 
ECr contratou, em 1970, Os serviços de empresas vinculadas aos 
serviços postais da França e da Inglaterra para a realização de estu
dos preliminares com vistas à sua reorganização. Desde o inicio da 
década de 70, novos modelos operacionais ampliaram o leque de 
atividades e criaram serviços de alta relevílncia e com padrões de 
reconhecid(l eficiência internacional. ' 

Em 1974, foi implantada a Rede Postal Aérea Noturua, que 
permitiu a entrega da correspondência entre as capitais e as gran
des cidades no dia seguinte à sua pastagem; nos anos 80, a ECT 
introduziu inúmeros avanços tecnológicos que agilizaram seus ser
viços, especialmente a triagem eletr6nica de correspondência; e, 
na década de 90, a empresa ingressou fll1lle em novos e promisso
res nichos mercadológicos, ampliando os serviços oferecidos às 
pessoas e às empresas no Pais e no exterior. 

Desde sua criaçílo, ficou patente a preocupaçílo da ECI' 
com a qualificaçílo dos funcionários, pois ela depende basicamente 
do elemento humano para o bom desempenho de suas atividades. 
Consciente da importílncia do treinamento do corpo funcional, a 
ECI' criou, com a fmalidade de preparar os funcionários para de
sempeubar funções na área da administraçílo, execuçílo e manuten
ção do sistema postal-telegráfico, a Escola Superior de 
Administraçílo Postal- ESAP, que, ao longo de todo esse tempo, 
formou mais de 1.200 administradores postais e se constitui, sem 
dúvida, em ponto de referência para diversas instituições interna
cionais interessadas em colher subs:idios sobre o desenvolvimento 
organizacional e o reflexo do desenvolvimento dos Sistema Postal 
Brasileiro. 

Sr's e Srs. Senadores, ao falar sobre a Empresas Brasileira 
de Correios e Telégrafos, nílo poderia deixar de mencionar, tam
bém, sua, importância como um fator efetiyo de desenvolvimento 
nacional. Promovendo a interiorizaçílo da distribuiçílo de bens e 
serviços e realizando a integração dos interesses das pessoas e das 
empresas, a ECf se vem consolidando como importante agência 
promotora de progresso e bem-estar de todos os brasileiros. 

Além de toda a sua eficiência na área de distribuição de car
tas, telegramas e encomendas, a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos tem desempenhado, também, um papel social muito 
grande em todos os rincões do nosso território e, hoje, a melhor 
imagem para representá-la é a de um grande e muito bem estrutu
rado "banco de serviços11

• 

Com suas atividades diversificadas, a ECI' lilal1tém um ele
vado padrílo de qualidade, aproveitando ao máximo as vantagens 
da capilaridade privilegiada que sua rede de agências possui em 
todo o território nacional. Com suas 12 mil agências próPrias e 
I. 700 franqueadas, seus quase I O mil ve!culos e seus 25 mil cartei
ros, que mantêm contato diário com milhões de usuários, presta 
serviços que vílo muito além da simples entrega de correspondên
cia convencional e vem funcionando como um verdadeiro "ban
co", sendo capaz de realizar uma surpreendente gama de serviços, 
oferecendo sua rede, sua infra-estrutura para operações como pa
gamento de contas, de impostos, entrega de talonários do INSS, de 
passaportes, entre outros. Diariamente, 65 aeroriaves a serviço dos 
Correios encurtam as enormes distâncias do território nacional e 
facilitam a vida de milhões de brasileiros. 

Desempenhando suas funções como uma empresa do Pri
meiro Mundo, a ECI' faturou, em 1993, I bilhílo e 360 milhões de 
dólares e projeta um faturamento de 2 bilhões de dólares para 
1994. Com a postagem de 15 milhões de objetos por dia, os Cor
reios movimentam, anualmente, cerca de 4 bilhões e 400- milb.ões 
de objetos, entre correspondências e encomendas, e os _serviços 
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postais brasileiros ocupam o oitavo lugar do mundo em volume de 
tráfego_ Desses 4 bilhões e 400 milhões de objetos anuais, 3 bilhõ
es e 900 milhões se referem ao tráfego convenCional- cartas, aero
gramas, vales postais, reembolso postal e encomendas -, e os SOO 
milhões restantes são SEDEX, malotes e encomendas expressas 
nacionais e internacionais. 

Sr_ Presidente, ê ioegável o esforço da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de oferecer o melhor serviço à comunida
de. Sempre investindo em infra~estrutura e operações, a ECf, em 
1994, tem como meta a qualidade total e começa a equipar as 
agências no sentido de agilizar o atendimento ao põ.blico. A em
presa está. procurando infonnatizar ao máximo suas operações, im
plantando o Projeto Ambiente Integrado de Teleinformática. A 
curto prazo, esse sistema vai interligar as cinqUenta maiores agên
cias do Pals e, no· futuro, a automação fará parte do dia-a-dia do 
maior número possível de agências. 

Todo esse esforço tem dado bons dividendos em termos de 
imagem junto ao público. Em diversas pesquisas de opiniilo públi
ca realizadas por institutos de notória projeçilo, os Correios têm 
sido apontados como a instituição brasileira de maior confiança e 
credibilidade junto à população, sendo sua eficiência reconhecida 
até no exterior. A ECI' foi apontada pela revista Exame, edição 
Maiores e Melhores de 9-2, como a melhor empresa de serviços p6-
bllcos do Pais, naquele ano. 

Evidentemente, essa posiçãO reflete todo wn trabalho em 
busca da excelência, Senhoras e Senhores Senadores. É por todas 
as razões aqui mencionadas que desejo, mais wna vez, parabenizar 
a Empresa Brasileira de Correios e.Telégrafos- ECT por seus 25 
anos de criação. O Jubileu de Prata da ECT có!IStitui um marco de 
grande reaioe na trajetória dessa organização que é motivo de or
gulho para todos nós brasileiros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Luc!dio PorteUa) - Concedo a pala

vra ao nobre Senador Louremberg Nunes Rocha. 
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PPR-MT. 

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
dores, grupos de homens pesadamente annados, munidos de gran~ 
des e modernas escopetas, metralhadoras e pistolas automáticas, só 
faltando o fuzil da moda, o famoso AR-15, fazem parar vários ôni
bus, que trafegam em babássima velocidade, menos de 
20kmlhom, devido ao pêssimo estado da rodovia federal que liga 
Brasllia, à Fortaleza, assaltam mais de 400 passageiros e desapare
cem sem' deixar maiores vestígios. 

Este, infelizmente, é um triste retrato das 'nossas estradas, 
entregues à matroca, sem ter o mínimo de manutenção, que asse
gure o escoamento normal da produção brasileira, hoje quase toda 
l:ransJ?O!Illda por via rodoviária. 

É pena se dizer isso e se constatar esta triste realidade, mas 
nossas rodovias, que houve uma época que podiam ser considera
das como de primeira categoria, estilo lrimsformaôas em simples 
caminbos trafeg,veis, e, quem por elas passa, por falta de fiXação 
de responsabilidades, está sujeito a integrar a grande legião dos as
saltados rodoviários.- -

Antes de se pensar, efetivamente, em se promovei uma alte
raçãO profunda neste estado de coisas, faz-se necessário especifi
car quem é quem nas rodovias federais. Temos órgãos demais, 
autoridades responsáveis demais e trabalho de menos. O problema, 
até agora, não merece, e isso ocorre há riluitos anos, oS- cuidados 
necesstiios para que as estradas sejam efetivamente, recUperadas e 
possam apresentar condições de tráfego normais, sem os dramas 
atuais. 

' Na maioria dos países desenvolvidos do mundo, e lsso é pú
blico e- notório, o problema do trânsito, seja ele urbano ou não, 

sempre é tratado como assunto especifico de engenharia especiali
zada e não como simples problema policial, como ·ocorre entre 
nós. No Brasil, apesar de nosso estágio de desenvolvimento~ gra
ças a: uma legislação indefmida, complicada, cheia de sombras e 
válvulas de escape, o que existe em nossas ruas, avenidas e estra
das é policia demais, em tese. e engenharia de menos, o que se re
flete, e ninguém pode negar isso, no elevado e permanente número 
de acidentes de tráfego assinalados nas cidades e nas rodovias. 

- - A situação é tão grave e tio ruiriosa para a economia brasi
leira, que se faz necessário, com a maior urg&cia, que haja uma 
intervenção do Congresso Nacional, em busca de caminhos legis
lativos que coloquem, de uma vez por todas, um ponto- fmal no 
caos que reina absoluto no tráfego de rodo o Pais. 

No momento, encontra-se em tramitação no Congresso, o 
Projeto de Lei n° 3.7f0 de 1993, que tem como Relator o Deputa
do Paulista Beto Mansur. Ele já venceu a primeira etapa e foi apro
vado em reuniões da- Coinissãó EspeCial; e acredita-se que 
brevemente ele será snhmeddo à aprovação dos plenários da Câ
mara e do Senado, provavelmente através de voto de lideranças. 
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto precisa sofrer algn
mas altemções para o que o Brasil possa contar com uma legisla
ção precisa e defmida, e que acabe com a desorganização 
reinante. 

Cómo temos Que manter nas rOdovias, e no tráfego Urbano, 
uma administração dotada de conhecimentos técnicos à altura das 
nossas necessidades e das vidas que por elas trafegam, o ideal se
ria alterar o trabalho, com o gtande objetivo de deixar bem claras 
as atribuições dos diversos órgl!os que compõem o Sistema Nacio
nal de Trânsito, evitando os conflitos, constantes, sérios, que exis
tem e que Só têm provocado graves prejuízos à Nação, como um 
todo, e o usuário da rodovia, por exemplo, em particular. 

Periso que o Departaniento Nacionai de Estradas de Roda
gem, o müito conhecido DNER, como órgão de engenharia rodo
viária que é; deve permã.necei Como õrg!ó t:XéC:utivo rodoviário 
federal, e, portanto, com Poderes de autoridade administrativa de 
trânsito, e que ao Departamento de Policia Rodoviária Pederal cai
ba a missão de policiamento ostensivo nas rodovias, coibindo in
vasões da faixa de domínio, furtos de cargas e de veículos, 
desobediências ás regras de trânsito e outras atribuições peculiares 
à sua função. 

O Dentar, do Ministério da Justiça, poderá ser excluído do 
sistema por nilo ter atribuição especffica que justifique a sua ma
nutenção, pela dualidade de atribuições. 

Quero-lembrar, e faço-isso como parlamentar e como sim~ 
ples cidadãO, usuário de nossas estradas, que as emendas propostas 
ao Projeto Legislativo n' 3.710 de 1993, visa resgatar e resgnardar 
a atividade fun do DNER, que é í:iar fluidez e segurança aos veícu
los que trafégam nas Rodovias Federais. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portella) - Nilo há mais 

oradores inscritos. 
Nada- mais havendo a tratart vou encerrar a sessão, desi_g:

nando-para a extraordinária das 14h30min, anteriormente convoca
da, a seguin!_e 

ORDEM DO DIA 
-1-

MENSAGEMN"49,DE 1994 
Escolba de Chefe de Mlssíio Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
sãO de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a 
Mensagem n° 49, de 1994 (n' 59194, na Origem), de 27 
dejaneiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
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da República submete à deliberação do Senado o nome 
do Senbor Osmar Vladimir Chohfi, Ministro! de Primei
ra Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República do 
Equador. 

-2-
MENSAGEM N" 50, de 1994 

/ Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
· Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 
50, de 1994 (n' 60/94, na origem), de 27 de janeiro do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à de
liberação do Senado o nome do Senhor Sérgio Tutikian, Minis
tro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica do 
Irã. 

-3-
MENSAGEM N' 100, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re

lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 100, de 
1994 (n' 133/94, na origem), de 21 de fevereiro do corrente ano, 
pela qual o Senbor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senbor Alberto Vasconcellos da Costa e Sil
va, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do 
Paraguai. 

-4-
MENSAGEM N" 103, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 
103, de 1994 (n' 136194 na origem), de 21 de fevereiro do cor
rente ano, pela qual o Senbor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado o nome do Senhor Adolpho Corroa de 
Sá e Benevides, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
Romênia. 

-5-
MENSAGEM N" 105, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turno tínico, do Parecer da Comissão de Re

lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 105, de 
1994 (n' 140194, na origem), de 23 de fevereiro_ do corrente 

ano, pela qual o Senbor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado o nome do Senhor Synesio Sampaio Goes Filho, 
Ministro de Primeira Classe da carreira de Diplomata, para exer
~cer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Ccr 
lômbia. 

-6-
MENSAGEMN' 127, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 
127, de 1994 (n' 205/94, na origem), de 10 de março do corren
te ano, pela qual o Senbor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado o nome do Senbor Sérgio Martins 
Thompson-FlOres. Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil jun
to ao Reino da Arábia Saudita. 

-7-
NEBSAGEM N' 128, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussio,em turno único do Parecer da Comissão de Rela

ções Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 128, de 
1994 (n' 206194, na origem), de 10 de março do corrente ano, pela 
qual o senhor Presidente da República submete à. deliberação do 
Senado o nome do Senbor Carlos Eduardo de Affonseca Alves de 
Souza, Ministro de Primeira classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Confederação 
Sulça. 

-8-
- __ ___ _ MENSAGEM N" 146, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turriO llnico, do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a },{ensagem n' 
146, de 1994 (n' 242/94, na origem), de 25 de março do corren
te ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado o nome do Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado o nome do _Senhor Brian 
Michael Fraser Neele, Ministro de Segunda Classe da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto !. República Libanesa. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidlo Portella)- Está encerrada a 
sessão. 

(J.evanta·se a sesstfo às 13h20min.) 

Ata da 13 Reunião, em 11 de maio de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presid2ncia do Sr. Chagas Rodrigues 

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

Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Costa - ~~ 
Alfredo Campos - Almir Gabriel - Amir Lando - Antonio Mariz 
- Aureo Mello - Carlos Patroclnio - César Dias - Chagas Rodri
gues - Cid Saboia de Carvalho - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro 
- Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo 
Suplicy - Epitácio Cafeteira- Esperidlão Amin- Flaviano Melo
Francisco Rollemberg - Garibaldl Alves Filho - Geison Camata
Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida -

Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Iram Saraiva - lrapuan 
Costa Júnior- Jarbas Passarinho- João Calmon- João França
João Rocha -Jonas Pinheiro- Josapbat Marinho- José Eduardo
José Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa- José Sarney -Júlio 
Caropos- Júnia Marlse - Jutahy Magalhães - Lóuremberg Nunes 
Rocha- Lourlvai Baptista - Lucidlo Portella - Magno Bacelar -
Márcio Lacerda - Mllrco Macicl .:. Mário COvas - Marluce Pinto 
- Mauricio Conêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés 
Abrllo - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin -
Ney Maranbão - Odacir Soares - Onofre Quinan- Pedro Simon -
Racbid Saldanba Derzi - Reginaldo Duarte - Ronan Tito - Ruy 
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Baoelar- Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo- Wilson Mar
tins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 7 I Senhores Senadores, no en
tanto, em Plenário não há o número regimental para a abertura da 
sessão. 

Fica convocada outra sessão a realizar-se hoje, às 
1Sh30min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

MENSAGEM N' 49, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 
49, de 1994 (n• 59/94, na origem), de 27 de janeiro do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à de
liberação do Senado o nome do Senhor Osmar Vladimir Choh
fi, Ministro de Primeira Classe da CUreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do 
Equador. 

MENSAGEM N" 50, de 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em· turno único; do Parecer dã. Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 
50, de 1994 (n' 60/94, na origem), de 27 de janeiro do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à de
liberação do Senado O nome do Senhor Sergio Tutikian, Miriis- -
tro de Segunda ClasSe da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junt~ à Repúblíca fslâmica do 
Irã. 

MENSAGEM N' 100, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno tínico, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 100, de 
1994 (n° 133/94, na origem), de 21 de fevereiro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor Alberto VasccnceUos da Costa e Sil
va, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do 
Paraguai. 

MENSAGEM N° 103, DE 1994~ 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 103, de 

1994 (n° 136/94, na origem), de 21 de fevereiro do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à de
liberação do Senado o nome do Senhor Adolpho Correa de Sá e 
Bénevides, Ministro de Primeira Classe da Carreira de DiPlO
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
Romênia. 

MENSAGEM N' 105, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e DefeSa Nacional sobre a Mensagem n° 105, de 
1994 (n' 140/94, na origem), de 23 de fevereiro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete ii. deliberação 
do Senado o nome do Senhor Synesio Sampafo Goes Filho, Minis
tro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto ii. República da Colômbia. 

MENSAGEM N' 127, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 127, de 
1994 (n' 205/94, na origem), de 10 de marçc do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o-nome do Senhor Sérgio Martins Thompeson-Flôres, Mi
nistro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer ii. 
função-de Embaixador do Brasil junto ao Reirio da Arábia Saudita. 

MENSAGEM N' 128, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Deplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 128, de 
1994 {n° 206/94, na origem}, de 10 de março do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor Carlos Eduardo de Affonseca Alves de 
Souza, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Confederação 
Suíça. ~ 

MENSAGEM N' 146, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 146, de 
1994 (n' 245/94, na origem), de 25 de março do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor Brian Michael Fraser Neele, Ministro 
de Segunda Classe da Cairi:fra ~de Diplormita, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República Libanesa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas ROdrigues)- Está encerra
da a reunião. 

(Levanta-se a reuniao às 14h55min.) 

Ata da 42a Sessão, em 11 de maio de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presid2ncia dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

ÀS 15 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Costa -
Alfredo Campos - A1mir Gabriel - Amir Lando - Aotonio Mariz 
- Aureo Mello - Carlos Patrocínio - César Dias - Chagas Rodri-

gues - Cid Saboia de Carvalho - Ccutinho Jorge - Darcy Ribeiro 
-· Derio Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo 
Suplicy - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - ~Flaviano Melo 
- Franciscc Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Cama
ta- Gilberto Miranda - Gnilherrne Palmeira- Henrique Almeida -
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Hugo Napoleão Humberto Lucena -Iram Saraiva-Irapuan Cos
ta Jónior- Jarbas Passarinho- João Calmon- João França- João 
Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Eduardo- José 
Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa '- José Sarney -Júlio 
Campos- Jónia Marise - Jutahy Magalhães- Louremberg Nunes 
Rocha- Lourival Baptista - Lucidio Portella - Magno Bacelar -
Márcio Lacerda - Marco Mac!el - Mário Covas - Marluce Pinto 
- Mauricio Conêa - Mauro Benevides - Moira Filho - Moisés 
Abrão- Nabor Jónior - Nelson Carneiro- Nelson Wedekin -
Ney Maranhão- Odacir Soares- Otlofre Quinan- Pedio Simon
Rachld Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Reginaldo Duarte -
Ronaldo Aragão - Ronan Tito- Ruy Bacelar- Teotônio Vilela Fi
lho- Valurir Carnpelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 73 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

rio. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a Mesa, Expediente que será lido pelo Sr. I' Secretá-

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECER N' 120, DE 1994 

Da Comissão de Constituição, Jnstiça e Cida
dania, ao Projeto de Resolução do Senado n' 64, de 
1993, que "dá nova redaçiio ao Anexo I da Resolução 
n' 130, de 1980, que dispõe sobre critérios para Ad
missão de Assessores Técnicos rr. 

Relator: Seaador Cid Saboia de Carvalho 

O presente Projeto de Resolução, de autoria da douta Co· 
missão Diretora, tem por escopo modificar a redação do Anexo I 
da Resolução n° 130, de 1980, para, segundo sua justificação, sim
plificar os- proCedimentos administrativos relativos ao prOvimento 
de cargo de Assessor Técnico. Nesse sentido, dispensa algumas 
exigências estabelecidas pela Resolução objeto da ~!iteração, 
como, por exemplo, a da idade núnima de 2S anos, ao mesmo tem
po em que não exige que o nome do candidato indicado passe pelo 
crivo de uma comissão de avaliação antes de ser submetido ao Pri
meiro-Secretário. 

A alteração proposta nos parece salutar e conveniente. An· 
tes de tudo, corrige uma inconstitucionalidade gritante, que vem a 
ser a exigência de idade mtnima de 2S anos. Embora _-ri~a prática 
não seja possível a alguém com idade inferior a vinte e c;inco anos 
preencher o requisito relativo à conclusão de curso superior há 
pelo menos cinco anos, ainda assim um diploma legal, seja qual 
for, não pode estabelecer, no seu bojo, uma exigência Conflitante 
com a Lei Maior. · _-

Além disso, racionaliza o processo de indicação dos candi· 
datos, eliminando expedientes desnecessários e inócuos, como a 
citada análise do nome do Candidato pela Comissão de Avaliação. 

Outrossim, a inovação Ieifa p-ela iniciativa, da exigência ao 
candidato da condição de brasileiro e de estar em pleno gozo dos 
direitos políticos, além de quite com as obrigações eleitorais e mi
litares, vem adequar a Resolução aos preceitos contidos na Lei n° 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposição que, 
além de conveniente e oportuna, sana o supramencionado vício de 
inconstitucionalidade contida na Resolução 130, ao mesmo tempo 
em que mostra-se plenamente juridica ao buscar sintonizar-se com 
a Lei n' 8.112, de 1990, que dispõe sobre o regime juridico dos 
seiVidores públicos civis. Digna dos maiores encômios, pois, 
como bem ressalta a justificação, a simplificação do processo fará 

.. __ . __ . 

com que o Senador passe a ter, informairnente, "melhores condições 
de aqnilatar, entre os de sua confiança, o que reúne as habilidades 
adequadas à prestação de um bom assessoramento", encher ore
quisito relativo à conclusão çle curso superior há pelo menos cinco 
anos, ainda assim um diploma legal, seja qual for, não pode esta
belecer, no seu bojo, uma exigência conflitante com a Lei Maior. 

Além disso, racionaliza o processo de indicação dos candi
datos, eliminando expedientes desne6essários e inócuos, como a 
citada análise do nome do Candidato pela Contissão de Avaliação. 

Outrossim, a inovação feita pela iniciatiVa, da exigência ao 
candidato da condição de brasileiro e de estar em pleno gozo dos 
direitos poltticos, além de quite com as obrigações eleitorais e nú
litares, vem adequar a Resolução aos preceitos contidos na Lei n° 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. · · 

pe&sa forma, opinamos pela aprovação da proposição que, 
além de conveniente e oportuna, sana o supramencionado vício de 
inconstitucionalidade contidà. na Resolução 130, ao mesmo tempo 
em "(pie mostra-se plenamente jurldica ao buscar sintonizar-se com 
a Lei n' 8.112, de 1990, que dispõe sobre o regime juridico dos 
serVidoi'es públicos civis. Digna dos maiores encômios, pois, 
como bem ressalta a justificação; a Simplificação do processo fará 
com que o Senador passe a ter, iriformalmente, ''melhores condiçõ
es de aquilatar, entre os de sua coníJ.ança, o que reúne as: habilida
des adequadas à prestação de um bom assessoramento". 

Saia da Comissão, 11 de maio de 1994. - Iram Saraiva, 
Presidente - Cid Sabola de Carvalbo, Relator - Epitácio Cafe
teira - Josaphat Marlnbo - Antunio Mariz - Magao Bacelar -
Henrique Almeida - Wilson Martins - João Rocba - João 
França -Mareio Lacerda- José Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrlgnes)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

For encaminbado à publicação Parecer da Contissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania que conclui favoravelmente ao 
Projeto de Resolução n' 34, de 1993, que dá nova redação ao Ane
xo I da Resolução n' 130, de 1980, que dispõe critérios para ad
missão de Assessores Técnicos. 

A matéria será inclu!da em Ordem do Dia, oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Antes de con

ceder a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio, a Mesa solici
ta aos Srs. Senadores que venharp. ao plenário, pois o Senado 
deverá deliberar sobre matéria da maior irnportãncia, incluindo in· 
dicaçl!o de autoridades. · · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 
O SR. CARLOS PATROC!NIO (PFL-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.)- Sr. ~idente, leio, num veículo de im
prensa da minha terra- Jornal de Tocantins- noticia de um inu
sitado _e_ provável movimento grevista prestes a eclodir no meu 
Estado. 

Os -Prefeitos tocantinenses deveriam se reunir ontem, dia 
1 O, para deflagrar um movimento grevista, ou seja, os Prefeitos 
do Estado de Tocantins pretendem entrar em greve pelo prazo 
de 48 horas. Segundo nota do jornal, esse movimento grevista 
seria um alerta às dificuldades surgidas pelos repasses constitu
cionais em cruzeiros reais e o pagamento em URV ao funciona
lismo público. 

Em conversa com o Dr. Evaldo Borges de Rezende, Presi
dente da A TM - Associação Tocantinense de Municípios, fui in
formado de que repasse de verbas em cruzeiros reais está gerando 
um verdadeiro caos às administrações dos municlpios brasileiros, 
especialmente para squeles mais pobres. 

Em nome da A TM, faço um apelo veemente às autoridades 
do meu País, ao Sr. Ministro da Fazenda, para que procurem, de 
uma vez por todas, repassar os recursos do Fundo de Participação 
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dos Estados e Municípios em URV, para contrabalançar a receita e 
a despesa do meu Estado. 

No meu Estado, o caso é mais temeroso~ Sr. Presidente, por
que não tivemos ainda, no decorrei deste semestre, aulas na rede 
estadual de ensino, e se a rede municipal entrar em greve, certa-
mente o problema será muito maior. . 

Portanto, Sr. Presidente, a nossa fala, neste momento, é tão-
somente para alertar a sociedade, os Parlamentares e o Governo 
Federal para que, de uma vez por todas, sejam adotadas medidas 
no sentido de repassar, em URV, os Fundos de Participação, que 
são, nonnalmente, a grande fonte de receita dos Estados e dos Mu
nicipios. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocfnio, o 
Sr. Chagas Rodrigues, zo Vice-Presidente, deixa a ca
deira da presidênda, que é oCupada pelo Sr. Humberto 
Lucena, Presidente. 

SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - COneedo a 
palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para umâ 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) --sr. Presidente, Srs. 
Senadores, presto apenas minhas homenagens ao Prof. ThomáS 
Bacelar, da Bahia. 

Abriu-se uma vaga, Sr. Presidente, no Tribunal de Justiça 
da Bahia para advogado. A Ordem dos Advogados fez uma elei
ção direta entre todos os seus membros e elegeu, em primeiro lu
gar da lista sêxtupla, o Sr. Thomas Bacelar, Prof. de Direito da 
Universidade da Bahia, advogado de grande militância no Fórum 
do meu Estado. É reconhecidamente um homem capaz, probo e 
com todas as condições de exercer as funções de um Desembarga
dor do Tribunal de Justiça da Bahia. 

É verdade, Sr. Presidente, que o Tribunal de Justiça não 
tem obrigação legal alguma em aceitar a lista sêxtupla, que é 
encaminhada pela Ordem dos Advogados. Mas como o Sr. 
Prof. Thomas Bacelar obteve praticamente mais do dobro da 
votação do segundo colocado, esperava-se que o Tribunal de 
Justiça, ao compor a lista tríplice, colocasse o seu nome, para 
que pudesse ser indicado ou não pelo Sr. Governador do Estado 
da Bahia. 

Para surpresa geral, Sr. Presidente, o nome do Prof. Thomas 
Bacelar não consta da lista triplice encaminhada pelo Tribunal de 
Justiça da Bahia ao Sr. Governador do Estado. 

Não quero fazer juizo de valor algum a respeito daque
les que compõem a lista tríplice. O indicado em primeiro lu
gar é que certamente será o escolhido, que é o Dr. Amadiz 
Barreto. Conheço-o bastante, há muitos --ari.Os, e sei que ele 
foi advogado do ex-Governador Antônio Carlos Magalhães 
nas causas pessoais de S. Exa, mas o que estranho é que, na 
Justiça do meu Estado, tenham feito a injustiça de não colo
car o nome do Prof. Thomas Bacelar na lista tríplice. Se não 
existe determinação legal alguma, pelo menos esperava-se 
que aquela votação, obtida pelo Sr. Thomas Bacelar dos seus 
colegas advogados, para uma vaga que caberá a um advoga
do, fosse levada em consideração. 

A minha palavra, hoje, é apenas de solidariedade ao Prof. 
Thomas Bacelar, injustiçado neste momento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 

peço a palavra, como Llder. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sab6ia de Carvalho, comO Uder do 
PMDB. . 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. 
Como Lider. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, aproxima-se o pleito eleito
ral e estamos verificando nas démarches que estão acontecendo 
sobre coligações, quão falaciosa e indigesta é a vida partidária no 
Brasil. Inclusive, até a falta de hannohia do pleito nos Estados 
com o ·pleito federal demonstra, inequiyocamente, que no sistema 
presideru:iallsta realmente é muito dlficil a vida partidária. 

Os programas e as ideologias cedem lugar às composições 
que são feitas, tendo em vista mais a fmalidade eleitoral que a fi
nalidede ideológica. 

-Aqui, em outra oportunidade, ficou nos Anais desta Casa 
um pronunciamento do Senador Josaphat Marinho, em que ques
tionava, se não me engano, nessa hora, a necessidade de solução 
de todas as agremiações partidárias, para que partido fossem cria
dos com mais fidelidade. 

Quando uso esse temlo, 11fidelidade11
, Sr. Presidente, Srs. 

Senadores, quero dizer que parece ironia no Pafs o termo "infideli
dade partidária11

, pois, diante dos acontecimentos registrados, che
gamos ii eonclusão de que os partido é que são absolutamente 
infiéis para com o seu eleitorado, para com os que lhes dão prefe
rência, inclusive nessa guerra - ridícula, até - das pesquisas, que 
são divulgadas muito mais como instrumento de mldia do que pro
priamente como aferição estatística da conduta da opinii!o pública 
do Pais na apreciaçio de nomes e de entes políticos, que são os 
partido nacionais. 

Sei que o meu Partido, o PMDB,lidera a preferência como 
giemio, como Partido, mas sei que isso não se deve exatamente a 
este PMDB de agora, e sim à sua trajetória libertária nas eleições 
diretas para as capitais- que foi um grande pleito do nosso Partido 
-, na eleição direta para Prefeito, para Governadores, na anistia, na 
luta contra a violência, na luta ideológica de um Partido que se fez 
frente para - sendo frente - poder pelejar melllor no dlficil quadro 
politico riacional. 

Outrora MDB, hoje PMDB, com as duas siglas este Partido 
teve um momento importantissimo, inclusive durante os trabalhos 
da Assembléia Nacional Constituinte. A cunvocaçi!o de uma 
Constituinte era, sem dúvida alguma, um grande Impeto que vivia
mos, um grande desejo, um grande impulso partidário. De tal sorte 
que, quando o Presidente José Samey assinou o ato convocatório 
da Assembléia Nacional Coristituinte, consum.ouRse todo um as
pecto histórico deste Partido. Não há a negar que ele agmpou no 
seu nascedouro, no tempo do bipartidarlsmo, as forças que mais 
tarde se dispersariam e formariam novos grêmios políticos, que 
hoje pelejam também nesse dlficil quadro institucional. Mas como 
nascedouro de tudo, foi uma frente. Falta, sem dúvida alguma, a fi
losofta que se espera da conduta partidária para atender-se à neces
sidade da existência de verdadeiros partido. 

O partido não é o corpomtivismo de uma determinada cate
goria, de um detenninado estamento. O partido ni!o se pode fechar 
nem aos ricos nem aos pobres. Não pode haver o partido de mu
llleres, nem partido somente de homens. Partido dos negros, parti
do dos índios, partido dos homossexuais? Não, não é possível. Os 
partido devem agrupar, a um só tempo, todas as parcelas da socie
dade que aceitem uma mesma linha de conduta e uma mesma de
fesa de temas sociais. 

__ As eleições se _aproximam, Sr. Presidente. O que vemos nos 
Estados? Uma avaliação financeira de quanto custa uma campa
nha; uma avallução financeira de quanto há de se gastar para se 
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conseguir uma cadeira aqui ou uma cadeira ali, na Câmara dos De
putados. Há um preço, não há idéia. Os milionários podem chegar 
aos partido como figuras exponenciais, porque antes da ideologia 
há de preponderar a aptidão fmanceira. 

Se no restante da vida é real que é preciso dinheiro como 
mola do mundo, como cinicamente se diz, na política cedeu-se 
muito mais do que na vida comum. Sem dinheirO não-há politica. 
mas também não há partido. Se não há política sem dinheiro, com 
dinheiro também não há partido. Há o interesse momentfuleo e a 
grande suspeição, porque as chapas que são organizadas hoje, ge
nericamente, poderiam ser chamadas de chapas dos suspeitos, por
que a próptia candidatura é uma suspeição, porque significa dizer 
que o candidato dispõe de verbas para o seu intento. Verbas advin
das de onde? Como pode ter um candidato a governador num Es
tado pequeno, pobre, 15 milhões de dólares para gastar num 
pleito? Como pode um Deputado Federal anunciar uma despesa 
superior a um milhão e ineio de dólares para justificar a sua elei
ção? Está acontecendo aqui e agora, Sr. Presidente, como num 
grotesco noticiário de televisão, o fato roais deslavado, como se 
não tivéssemos no momento uma herança fatal de várias Comissij. 
es Parlamentares de Inquérito, de vários inquéritos da pol!cla civil, 
federal, de vários inquéritos das policias_ estaduais; como_ se a cor
rupção não fosse uma nota comum neste Pais; como -se neste mo~ 
mento não estivesse reunida a Câinara dos Deputados pára nova 
cassação, e sua Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 
para um novo indiciamento perante o Plenário, para outra cassa
çioi é como se todos os cassados desaparecessem do mapa políti
co e pudesse o povo entender que tudo foi ficção, que tudo foi um 
romance, que tudo foi obra do esp!rito e não obra da realidade bra
sileira. 

Mas o que existe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma 
nova realidade; sem que os partido se apercebam, a hora é outra, o 
momento histórico é inteiramente outro. O povo está à espera de 
mensagens sadias, o povo quer ouvir dos candidatos a profissão de 
fé pelo ensino, pela educação, pela saúde. As pessoas querem res~ 
ponsabilidade na utilização de todas as liberdades, de tal sorte que 
ela nlio venha a preterir direitos alheios. 

Ainda hoje, pela manhã, vários protestos eram feitos na tri
buna do- Senado Federal, vários oradores aqui se sucederam, na 
busca de reparar a honra do Senador Guilherme Palmeira, brutal
mente atingido por informações de uma revista de caráter nacio~ 
nal, com ampla divulgação até no exterior. 

Naquele momento, havia o interesse desse reparo; mostran
do que no Brasil, no momento, gerou-se um descontrole tal que 
hoje o Parlamento .recebe todas as pedras; tentaram fazer do Poder 
Judiciário também um grande alvo. O Poder Executivo é um imen
so animal calejado e sofrido .1e tantas agressões justas oU injustas 
assacadas a ele. -

Há na verdade um desregramento, mas isso na.s elites, des
regramento por parte dos que têm o poder poHtico, o póder admi
nistrativo. Utilizam-se dos poderes da administração ptíblica ou 
utilizam-se das possibilidades da mldia. 

O povo, não! O povo está passando fome, o povo está nos 
lares, o povo está de baixo das pontes. As _crianças estãO sem esco
las, os marginais estão proliferando, mas a soci.edad.e mais cons
ciente, principalmente setores mais localizados na c!~sse média, 
professores universitãrios. médi,cos, dentistas, econoriristas, míse
ros professores do meu Pais estãp querendo uma reSPosta exata
mente das elites para que ofertem novas- sitUações, e atravéS dos 
partido políticos o que se espera é que seja possível votar com 
consciência. 

Mas se os partido vão utilizar-se de métodos econôm.icoMfi
nanceiros para o lançamento de candidatos, se serão preteridos 

aqueles que têm a vocação para o exercício de mandatos, se serão 
preteridos aqueles que, honestos e pobres, têm um desempenho 
exemplar, se todos esses serão preteridos, não sabemos qual é o le~ 
que de opções do eleitorado brasileiro. E os partido se desorgani
zam cada vez mais, se contradizem, se ferem nos principias que 
poderiam ter, abrem mão das Idéias que foram apenas desenhadas 
como prognósticos. Abrem mão de tudo isso para de novo ingres
sarmos no jogo sujo que se chama corrupção eleitoral. Esta é a 
verdadeira e mais grave corrupção eleitoral: a que subtrai da dis
puta os homens honestos e joga na disputa apenas quem tenha 
possibilidade financeira; e, só por ter a possibilidade fmanceira, 
pessoa altamente suspeita do cometimento das infrações previstas 
em lei para serem apenadas pela Justiça Eleitoral. 

Acontece, no entanto, Sr. Presidente, que o processo eleito
ral é sofrido e lento. É impreciso; A Justiça Eleitoral é tanto quan
to Poder Judiciário como poder administrativo. Mais predomina o 
caráter de administraçilo do que propriamente a aptidão do Poder 
Judiciário. 

Muitos zombam da Justiça Eleitoral, entendendo que é fácil 
enganá.~la, inclusive por cauSa do sistema de provas, porque na 
Justiça Eleitorai, até aqui, pelo próprio desempenho traçado em 
lei, não é possfvel acolher aquela assertiva genérica do direito de 
todos os povos: "O que é público e notório dispensa provas". 

Mas quem imputar a um candidato a suspeição da corrup
ção eleitoral terá de fazer provas imposs!veis, somente palpáveis 
após o cometimento fmal do crime. Isso porque - se é outra a as
sertiva popular de que 11o crime não compensa11

-, no Direito eleito.; 
ral, o crime compensa sim. E esse é o gmve problema das 
instituições brasileiras no momento em que ocupo a tribuna do Se- . 
nado Federai para tratar dessa diflcil questão. 

Cteio eu que a modernização da Justiça Eleitoral é impres
cind!vel. Fui Relator nesta Casa de importante projeto de reorgani
zação do TSE - Tril>unal Superior Eleitorai, crente eu de que a 
eleição daquelas regras, a escolha delas nesta Casa fará um dia, da
quela Corte, um órgão muito apto na administração ptíblíca eleito
raiou no Poder Judiciário como Justiça especializada em pleitos. 

Urge também, Sr. Presidente, e urge muito, que examineM 
mos o mais depressa passivei o novo código, o novo código do su
frágio, para que haja regras gerais sobre o sufrágio no Brasil, a fun 
de evitannos as leis meramente temporárias para cada eleição ou 
ficarmos sujeitos às instruções da Justiça Eleitoral. Esse Código 
deve ser tr8Çad.O, acima de tudo, com principias éticos que nor
teiam o destino eleitoral e o destino politico neste Pais. 

Em outra oportunidade, Sr. Presidente, de modo mais miou
dente, trarei aqui a minha voz, em tom de denúncia, para dizer a 
esta Casa os desmandos dos quais tenha noticia, para ajudannos 
nesse Combate que há de ser feito a esse desVirtuamento perpétuo. 
A 101 pode ser transitória, mas o desvirtuaménto eleitorai é perpé
tuo neste Pafs. 

- o Sr. Josaphat Márlilho-v. Ex' me permite um aparte? 
O SR. CID SABÓIA. DE CARVALHO_- Ouço V. Ex' 

comprazer. 
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre &nador, agrada-me bas

tante ouvi-lo na exposição que faz, examinando a situação dos par~ 
tido do. Brasil. Eu o tenho feito em algumas oportutúdades. No 
instante em que V. Exa faz essa ariálise, é de esperar-se que a lição 
dos dias presentes sirva de fundamento a uma decisão dçfiqiti_yJ!. 
do Parlamento brasileiro no próximo Congresso. Tudo, realmente 
tudo está a indicar, em face do que ocoxre 110 processo da su_cessã,o 
presidencial no Brasil, que no ano próximo haverá uma _Q.eçisão 
corretiva do quadro partidário brasileiro. Se tal não ocorrer, será 
extremamente lamentável, porque se os partido hoje já não o repre
sentam o que- deveriam representar- instrumentos de governo-



Maio de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 12 2261 

que serão amanhã, diante dos fatos e dos exemplos que nós esta
mos hoje observandQ?. V. Exa faz bem em ponderar e que suas 
ponderações sejam oportunamente ouvidas no interesse do País. 

O SR.. CID SABÓIA DE CARVALHO -Agradeço a V. 
Ex2

, inclusive quero dizer que V. Ex• já discursou nesta Casa, nou
tra data, há algum tempo, com um juizo critico muito forte sobre a 
existência dos nossos partido. Quero dizer que partidn ideológico 
no Brasil foi uma coisa perseguida pela própria situação vigente 
em nossa Pátria em alguns momentos, partido na ilegalidade, 
como resultou com relação ao Partido Comunista, mas que tinha 
uma ideologia, boa ou má. Talvez essa perseguição a partido_ que 
tinha ideologia tenha resultado na fantasia partidária de hoje. Nós 
identificamos no comportamento politico -- atentos que somos à 
Ciência Politica, como de resto às Ciências Sociais -, nós, de 
quando em quando, notamos um comportamento tipicamente à di
reita, fascista, às vezes um comportamento ao nazismo ou ao fas
cismo italiano, uma semelhança doutrinária entre uma coisa e 
outra, e isso se faz como sendo esquerda. É esquerda, mas cientifi
camente é direita. E, nessa parafemália, o povo nem -saberá distin
guir uma extrema de outra, tal a gravidade da situação ideológica 
no Pais. Mesmo as técnicas utilizadas, se consultarmos a história 
política de outros povos, veremos que, com certo atraso, o Brasil 
acolhe hoje uma série de operações e ações que aqui, no entanto, 
têm Um nome de fantasia bem diferente da realidade ideológica. 

Hoje, depois dos acontecimentos internacionais, mudou, 
sem dúvida, o comportamento de muitos. Parece que muita gente, 
para descer do muro, o muro teve que cair: foi o muro de Berlim. 

Parece, também, Sr. Presidente, que o estudo político nos 
partido praticamente prescreveu. Agora, estamos acompanhando o 
Senador Ronan Tito, no intuito de realizar um trabalho na Funda
ção Pedroso Horta, que é uma instituição para o aprendizado poli
tico. No Estado do Ceará, tentamos também essa atividade, 
inclusive na fonnação do pol!tico. Mas essas questões todas são 
superadas facilmente quando se indaga: e o dinheiro? Porque 
quando se indagar- _e o dinheiro? -, aí, qualquer pessoa rica~ por 
mais vadia que seja, por mais vazia que seja, terá toda a guarida 
nos Partido políticos, notadamente na proximidade do perlodo 
eleitoral. Imediatamente, chegaremos a distinguir essas pessoas, 
porque o dinheiro é necessário à campanha, e a lei não tem como 
comedir essa aberração. 

O Sr- Josapbat Madrilio - V. Ex' me pennite uma nova · 
intetVenção? 

O SR.. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex', 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr.Josapbat Marinho- !'Jote V. Ex' que não é apenas o· 
dinheiro. Ocorre, comumente, que os Partido de, fato nãq existem, 
os Partido não delihenun; são grupos dentro deles que decidem. 
Depois, da maneira mais genérica, os int~grantes do Partido to
mam conhecimento das deliberações consumadas. 

O SR.. CID SABÓIA DE CARVALHO - Na verdade, a 
políticã brasileira gosta dessas facções - os grupelhos que se for
mam. Lembro-me, por exemplo, da ARENA, no meu Estado. Ela 
possuia três grandes grupos e vários subgrupos: o grupo do Sena
dor Virgílio Távora, o grupo dn Coronel Adauto Bezerra e o grupo 
do Senador e Coronel César Cals. Desses três, dois são falecidos e 
deixaram excelente memória. Além desses três grandes grupos -
estou apenas citando um exemplo - vinham os pequenos grupos. E 
antes de uma idéia partidária, havia os interesses localizados, exa
tamente, em torno das atividades personais, egocêntricas, dessas 
pessoas. Não diria que são Partido, por isso, egológicos, porque 
assim desmoralizaria essa palavra consagrada por Carlos Cossio, o 

grande teórico argentino do Direito. Não posso usar esse termo. 
Mas quero dizer que de tal sorte a pol!tica se aproxima do delito. 
que o fenômeno que há com o jogo do bicho, por exemplo, como 
uma infração que não é crime, uma infração mais leve, uma mera 
contravêtição. essa mera contravenção, no entanto, pelo seu suces
so, começa a beirar-se do crime. 

Em política, daqui a pouco, também, pela promiscuidade, 
teremos que começar a usar um novo tenno: a "latropolftica11

, à se
melhança do latrocínio. A latropol!tica exatamente para designar 
as pessoas que, pela esperteza, vão ao crime através exatamente da 
atividade política. 

O SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Sena
dor, peço licença a V. Ex' para fazer um apelo aos Srs. Líderes e a 
todos os Srs. Senadores para que permaneçam eni plenário e para 
que venham ao plenário- · 

Estão presentes na Casa in.ais de 60 Srs. Senadores; temos 
oito indicações de embaixadores para votar, além do Tratado de 
Tiatelolco e outras matérias da maior importância. 

- ES[ieroqtie todns os Srs. Senadores que estão me ouvindo 
compareçam ao plenário e peço aos Srs. Lideres que mobilizem 
suas bancadas. 

V .Exa continua com a palavra. 

O SR.. CID SABÓIA DE CARVALHO - Agradeço a 
V.Ex' 

Sei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 'que este tema que estou 
abordando é ousado e dificil. Mas estou temendo que percamos 
essa data, 3 de outubro, como a grande oportunidade para a reno .. 
vaçi'io dos Costumes nacionais. 

O que quero, o que desejo é que os Partido politicos ofere
çam nomes honrados em suas chapas para todos os cargos, para 
que seja possível, realmente, ao povo escolller entre homens de 
bem. Não é justo tirar-se do povo a oportunidade de examinar no-. 
mes que realmente tipifiquem pessoas capazes do exercício do 
mandato popular. Já passou o tempo em que um Estado nem co
nhecia o seu deputadn federaL 

Há poucó, eu estava contando a companheiros do Senado 
Federal fatos atinentes a minha terra, quando um cidadão rico ele
geu-se deputado federal sem ir lá. Mesmo no Império, por outros 
costumes, outras regras, outras leis, o Ceará teve senadores que 
não o conheceram, e o Ceará também não_ os conheceu. Isso nos 
recônditos imperiais, nas épocas mais remotas. Mas não podemos 
trazer essa herança macabra para os dias de hoje, quando se exige 
do representante popular uma identificação com o eleitorado, o po
der ser cobrado pelos eleitores, o ter que ser transparente, discutir 
com suas bases eleitorais cada atitude aqui tomada, cada voto 
dado, cada discurso proferido. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, pennite-me V. 
Ex' um aparte para uma ~ltima observação? 

O SR.. CID SABÓIA DE CARVALHO -Pois não, ouço 
V.Exa 

0 Si-. Josaphat Marinho- Nobre Senador, atentando em 
tudo quanto V .Exa está dizendo, creio que os Partido poUticos, nos 
dias presentes, -devem recordar e apreender muito o que resultou 
daquelas palavras de Antônio Carlos, nos idos de 1930: ''Façamos 
a_ revolução anjes que o povo a faça11

• 

O SR. CID SABÓIA. DE CARVALHO -Realmente, Se
nador Josaphat" Marinho, quando olho daqui para lá fora, vejo o 
equipamento militar exposto na via pública; quando sei do conflito 
salarial que tanta greve tem gemdo; quando sei que médicos, pro
fessores fazem ·greves tão freqüentes quanto motoristas, porque a 
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injustiça salarial atingiu a todas as categorias; quando vejo os pro
cedimentos partidários distantes dos acontec_imentos nacionais, 
dos inquéritos policiais, das comissões parlamentares de inquérito; 
quando vejo tudo isso, o_ -jeito que temos é aproveitarmos, paro
diando o personagem histórico, pedindo a todos os cidadãos que 
dirigem o Pais - e esses cidadãos não são deputados, senadores, 
presidente da República, governadores, somente; também são os 
industriais e comerciantes~ os capitães de indústria -, nesse mo
mento, é preciso pedir que façamos urrl.a revolução imediata, antes 
que ela venha lá de fora para dentro das dependências do Poder e 
das dependências dos escritórios de luxo onde se decide a econo
mia nacional. 

·Era o" que tinha a dizer. 
· Muito obrigado, Sr. Presidente. 

·O ·s~ P~SlD,ENTE (HumbertÓ Lucena) -A Presidência 
solicita.aos Srs. senapoi)'S que venham ao plenário. -

Concedo a palavra ii nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT - MG. Pronuncia o se
guinte discurso.)~ Sr._ Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, é com pe
s~ ' que venho a ' este, plenário 

1 
~~imicar l- J.ãffien~ o 

<Je:;apareCime'nto dó tadialista JanuáriO Cariteiro, DiretOr.:Jlresideit
te da Rádio.Itatiaia, que morreu de enfarte, em BelO HOiiZonte, no 
lílt!rno dia 8 de mafo~ ' · · · · · · • · 

Januário can,íeiro' riasceu ém "1928, em Patiodnió do Mu
ri~; Zórla- da Mata·Mineira', e 'irliCíoi.t siui cán'eirã- iiOs- ts anos eS
cí:éVeitdo para o· EsPOrte DU.trado,'do Rio de Janeiro. Em 1951, 
iniciou a saga em busca: de seu sonho e criou uma estaÇã'o de rádio 
em Nova Lima. 

· Em 1952; aquela•pequená tádio de Nova Lima transferiu-se 
para Belo Horizonte, já: como Rádio Itatiaia. Desde então, não pa
rou de ,crescer. Vieram a Rádio Cultura:, a Extra FM, a -FM Itatiai.a, 
a Rádio Ouro Preto, a Rádio Pira!fora e a TV Montes Claros. Tudo 
começou, no entanto, com aquela pequena estação de Nova Lima, 
de apenas 100 watts. Em 1955, a Rádio ltatiaiajá tiilha 500 watts 
e, no ano passado,. alcançou a potência de 50 quilowatts, o que lhe 
concedeu uma posição de extraordinário alcance e a transformou 
numa das melhores do País. A emissora esteve_ comprometida, ao 
longo -de todos esses anos, com o melhor jornalismo, com o espor
te e com a prestaÇão de serviços de utilidade pública .. -

Januário Carneiro sempre- foi um empreendedor' e um radia
lista ousado. Em 1966, ritirita iniciativa inédita, a Rádio Itatiaia 
transmitiu a Çopa do Mundo da Inglaterra, sob o com~do de Jota 
Júnior e Oswaldo Faria. . . 

Houve outros. momentos importantes. A_ Rádio Itatiai3. 
transmitiu o Congresso Eucarístico Internacional realizado em Bo
gotá, em 1968. Ttansn'iitiu as cerimônias religiosas da Semana 
Santa, em 1969_. Foi a primeira emissora brasileira de rádio a trans
mitir programação ao vivo, via Intelsa~ com a participação ciO José 
Lino e Oswaldo Faria. 

Também foi pioneira n"a c'obertura das apurações eleitorais. 
Cõm o slogan 11A ltatiaia não perde voto't, foi infalível na divulga
ção antecipada dos resultados eleitorais. A Rádio Itatíaia caracteri
za-se por ser uma emissora ágil, decidida e dedicada aos maiores 
interesses de Minas Gerais, um retrato perfeito das preocupações 
de seu fundador, o radialista Januário Carneiro, que nos deixou. 

Nos 43 anos de trabalho, essa emissora de rãdio e o gn.Jpo 
que se originou dela têm sido um súnbolo da competência mineira 
na arte da comunicação~ 1, 

Tenho orgulho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de ter inte
grado os seus quadros, comandando um programa diário, que pos
teriormente foi transformado em tiibuna • popular. O 
profissionalismo é a marca e a preocupação da direção composta 

por J anuário Carneiro e seu irmão Emanuel Carneiro. O jornalis
mo comandado por Márcio Dotti e o espcrte chefiado pelo jorna
lista Osvaldo Paria têm proporcionado àquela.emissora os maiores 
lndices de audiência de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, lembro. essa odisséla daRá
dio Itatiaia para reverenciar a memória de seu criador, o radialista 
Januário Carneiro. Ele, nascido em Muriaé, chegou a Belo Hori
zonte aos nove anos. Estudou e trabalho. Não terminou os seus es
tudos. Começou a escrever cedo, em publÍcÓções do Rio de 
Janeiro, mas logo depois passou a trabalhar na revista Minas Es
portiva e no semanário Diário Esportivo, ainbos de Belo Hori
zonte. Em seguida, começou a trabalbar em O Diário. Ocorreu 
naquele momento, em novembro de 1945,_ Q çqnvite para trabalhar 
ifa, ~o Guarani como apxiJ~ de esportes. Aos_ 19 anos. jâ che
fiava o departamento de esportes da emisSori e assumia as funções 
de c:orJ:Ospondente de O Globo Esportivo e da Rádio Continental, 
ambos d_o Rio de Janeiro. Falava todas as noit,e;~ para os cariocas. 

Em 1951, começou a perseguir seu sonho. Criou a Rádio 
Itatiaia em Nova Lima, trans(eriu-a para Belo Horizonte no ano se
guinte e, desde então, não parou de crescer. Ciiou um grupo de co
municação, de rádio e televisão .. que alcanç'a · quà.se todo o Estado 
de Minas Gerais. 

Januáiio Carneiro deiXa uma legião de. amigos, correligio
l)ário;;_e admiradores. S\}8, 9Qr;l .é a obra da persistência, do traba
lho, ,e, ~-dedicação de: .um homem Vbéácionado __ para o 
desenvolvimento. Foi fundadQr da Associação Mineira de Rádio e 
Televisão- AMIRT, e seu presidente por 21 anos. Foi vice-presi
dente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão - ABERT, 
por 27 anos. Dedicou parl\l de sua vida ao clube de futebol Vila 
Nova, do qual foi membro <lo. Conselho Deliberativo por 26 anos. 
É o patrono do futebol amadPt de Minas Gei:ais.-

É _com pesar que registro o seu -dis~P~imento, reveren
ciando sua história_ de yida:e de proftssiQnaJ sêrio e respeitado. 
Traíá-se de urna personai,i<la.de singular, de um homem que cons
truiu a sua história com_suoi:'_ e trabalho,~ Ousadia, com percep
ção dos problemas, inclusive da necessidade de se cercar de 
profissionais qualificados: Teve uma vida toda dedicada ao traba
lho e aos interesses supeti~ de Minas Gerais. 

·sua obra penna.I}ece .. O complexo de _empresas criado por 
Januário Carneiro continuará levando aoS mineiros e aos brasilei
ros a infox:mação, o noticiário de esporte e .Iazel-, que fazem a vida 
niais _confortá-Vel. Lãrrieritõ e lamento muit9,. Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que tenha que falar sobre o desaparecimento de ]anuá
rio Carne~ Melhor se.ria,que este discurSo não tivesse ra.?4o para 
ser pronunciado. A vida e a morte são os dois lados da existência. 
O grande pioneiro nos deixou. Mas legou 9 .C:xemplo de seri~ade 
e profissionalismo que ficará para sempre inscrito na memória mi-
neira. · 

Erao que eu tinha a dizer, Sr. PieSid~te. 

- O SR. P!q:SIDENTE _(Humberto Lucena) ~Concedo a 
palavra ao nobre Senador Júlio Campos. · 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia q §Oguin· 
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr; Presidente, Sr" e Srs. 
Senadores, tenho acompanhado muito de perto, sempre com gran
de preocupação, a escalada de preços dos vôos aéreos doníésticos, 
até porque, pela natureza de nossas funções politicas, estamos 
~pre com um pé no avião. 

As empresas aéreas nacionais formam um setç~, produti
vo escandalosamente cartelizado, e isto configura-se; -·ao que 
me parece, diante das evidências, sob O- olhar beneplácito do 
Governo Federal, por intermédio do Departamento de ·Aviação 
Civil. ,, ~· 
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Alega-se que a redução das tarifas, por diminuir a receita 
das empresas explomdoras das linhas aéreas, comprometeria a se
gurança do vôo. Orà, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse é um ar
gumento falacioso, um sofisma inaceitável, que agride a nossa 
inteligência ao mesmo tempo que solapa os bolsos dos infelizes 
usuários dos transportes aéreos nacionais. É que as empresas de 
aviação, entra ano e sai ano, apesar das elevadas tarifas praticadas, 
apresentam prejuizos contábeis em seus balanços. É estranho, mui
to estranho mesmo, 'qUe se lute com unhas e dentes para sustentar 
empreendimentos capitalistas privados incapazes de dar lucro. 

A segurança de vôo, antes de mais nada, ê ccndição impres
cfudível de interesse da: própria empresa. Fossem elevados· os índi
ces de acidentes e os de atraso dos vôos domésticos, seria: mais que 
evidente que a empresa que apresentasse esse retrospecto i:tegativo 
ao mercado não teria passageiros em suas linhas. Assim, por que 
essa insistente preoCupação em fiscalizar a segurança do vôo e em 
administrar, sob o apadrinhamento governamental, "uma prática 
cartelizada? 

As tarifas aéreas dos nossos vôos domésticos, quando refe~ 
ridas a milhagem, -que constitui o padrão internacional de compa
rabilidade, estão escari.dalosamente elevadas. E não se trata de 
fenômeno momentâneo nem atual. Há. muito tempo, incompreensi
velmente, isso ocone neste Pais. 

Não há de se aceitar, nobres Senadores e Senadoras, que se 
nos digam que a prátiCa dos descontos elimina o sobrepreço 'esêor
chante que é verificâdo·. Não aceitamos esse engodo porque, desde 
logo, mesmo com o~ descontos, as tarifas são altíssimas. Fora do 
periodo de férias, os vôos decclam com ocupação reduzida, e os 
balanços, todos os an_o-s, acusam perd~._A1ém disso, 'e principal
mente fora da denominada baixa estação, quando os descontos sãO 
eliminados, uma pasSaiem aérea toma-se um luxei acÇss~vei a pou
cos, privilégio quase -~clusivo de funcioriários governamentais. 

É preciso, Sr. Presidente, libertar o transporte aéreo nacio~ 
na! da tutela do Estado~ e abri-lo à concorrência honesta de novos 
empreendedores. É neeessário arejar· as práticas ccmérciais dàs 
empresas aéreas coril novas formas de tarifação pàfa vôos notur
nos, para vôos de baixa ocupação de assentos e tantas outras ma
neiras de beneficiar os usuários, praticadas há muito tempo em 
outros pafses, mas que, DO Brasil, não ocorrem. 

Por isso, Sr. Presidente, subo à tribuna desta Casa para re
gistrar a minha estranheza diante desses fatos. No momento em 
que o Pais debate e· almeja a desregulamentação da economia, ê 
mais do que urgente que o transporte aéreo nacional se nivele em 
competitividade ao dos países desenvolvidos e pratique preços 
compatíveis com os padrões internacionais. 

Ni!o ê justo que uma passagem de Cuiabá a Natal custe 
mais caro do que de Brasfiia a Nova Iorque, ou do Rio de Janeiro a 
Paris; ni!o ê justo que uma passagem de Brasfiia a Porto Alegre 
custe mais caro do que de Brasllia a Miami. Isso é um absurdo! 

~~ ~ssaltar aos nobres Senad.Qr~ _q~e ê necessário que 
as companhias de aviação brasileira se conscientizem da situação 
vergonhosa dos preços dos seus serviços em nosso Pals. 

· O Sr. Marco Maclel - Senador Júlio Campos, V. Ex' me 
pennite um aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Com todo prazer, Senador 
Marco Maciel. 

O Sr. Marco Macld- Estou ouvindo o pronunciamento de 
V. &&,-que traz um tema extremamente atual e, por que não dizer, 
agudo, que ê aquele que diz respeito às tarifas aêreas praticadas em 

nosso Pafs. De fato, elas estão -erriik cante contraste com o que se 
observa nos outros países do mundo. Concordo com V. Exa que 
isso está a merecer uma análise aprofundada por parte do Governo 
Federal, de sorte que se possa, verificando a composição dos cus
tos dessas tarifas, chegar·se a um preço que efetivamente corres
ponda ao poder aquisitivo do nosso povo. Temos um poder 
aquisitivo que ê muito aquêm, infelizmente, do poder aquisitivo do 
norte-americano, do europeu ocidental, dos habitantes de pafses 
mais afluentes da Ásia e, de alguma forma, pagamos, nos nossos 
deslocamentos aéreos, tarií&s bem mais elevadas. De mais a mais, 
o Brasil, que é um Pais continente- para usar a expressão de João 
Paulo n. é ''um continente dentro de um continente"-. poderia de
senvolver muito o turismo interno se as tarifas fossem taZOáveis, 
adequadas ao poder aquisitivo do povo. Tambêm podia ajudar 
muito na parte que diz respeito à carga aérea, sobretudo essa carga 
mais sofisticada, que exige que os deslocamentos sejam feitos de 
forma mais ágil, como de produtos perecíveiS, etc. Perianto, V. 
Ex" fere, nesta Casa, -

um tema que merece ser devidamente examinado, pois 
constitui uma grande preocupação da sociedade como um todo. 
Quando andamos por eSte Pais, ouvimos muitas reclamações nessa 
clireçi!o, muita estranheza com relaçi!o à composição das tarifas aê
reas. Daí poi~que desejo me solidarizar cOÍn o discurso de V. Ex a, 
que, com muita oportunidade, traz esse tema a debate. Espero que, 
~ partir do _discurso de V. Exa, as autoridades federais, monnente 
aquelas vinculadas ao próPrio desenvolvimento da questão, mobi· 
lizem-se ~esse sentido e detenninem que sejam feitos exames e es
tudos adequados, oferecendo à sociedade as necessárias 
explicações. 

O SR. JÚUO CAMPOS- Muito obrigado. lncoipOro, 
com muita honra, o aparte de V. Er ao meu pronunciamento, e 
aproveito para relatar um fato que accnteceu ccmigo. Há poucos 
dias, fiz um vôo São Paulo/ Aruba!São Paulo e paguei 392 dólares. 
Foram seis horas de viagem para ir e seis para voltar- doze no to,. 
tal-, em um ~avii!o da V ASP. Ao chegar ao aeroporto de Si!o Pau
lo, em vez de retornar para Brasfiia, decidi ir para Culabá. 
Comprei, então, o trecho Si!o Paulo/Cuiabá, apenas ida, na VA
RIG, pelo qual paguei 400 dólares. Cbeguei a expressar o meu es
panto ao funcionário do balci!o, que me demonstrou, pela tabela, 
ser aquele mesmo o preço. Em suma, fui a Aruba - ida e volta -
por 392 dólares e viajei de Si!o Paulo a Cuiabá por 400 dólares. 
Isso é o maior absurdo! 

Portanto, estamos, Sci!ador Marco Maciel e demais Senado
res, apresentando um requerimento pedindo esclarecimentos com 
relação ao ab~so dos preços das passagens áreas no Pafs. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JÚLIO 
CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

REQUERIMENTO , DE 1994 

Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, ccmbinado com o previsto no art. 50, § 2' da 
Constituição Federal, requeiro seja encaminhada ao Ministério da 
Aeronáutica a seguinte solicitação de informações: 

I. Por que os preços das passagens aêreas do transporte 
aeroviário civil doméstico são bem superiores aos preços cobrados 
para as passagens para o exterior? 

2. Qual a politica adotada pelo Departamento de A viação 
Civil- DAC, para a flxaçi!o dos preços de passagens para o Pals e 
para o exterior? 

3. Quai a ccmposiçllo dos custos fixados e variáveis daque
la tarifa? 
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4. Existe alguma participação ou subsidio do Governo Fe.-. 
dera! na composição da tarifa acroviária? 

S. O que faz o Ministério da Aeronáutica no sentido de se 
evitar o dumplug das empresas estrangeiras que atuam no Bmsil1 

6. os· preços das passagens das companhias internacionais 
si.o os mesmos das passagens cobradas pelas empresas nacionais 
nos vôos realizados para o Brasil? 

7. A formação de vllos charter pelas empresas de turismo 
nacionais tem algum tipo de controle ou f!$calizaçilo por parte do 
Ministério da Aeronáutica? 

8. Quais os critérios adotados por esse Ministério para a de· 
fmição das rotas entre as companhias de aviação civil nacionais? 

9. Quando se sabe que as passagens·aéreas tiveiim. os seus 
preços aumentados em 15,58% agora em abril, como se justifica a 
diluiçãõ desse aumento, através da redução de até 50% naqueles 
preços, pelas empresas aéreas, na baixa estação? 

10. Os aumentes ct .. passagens aéreas domésticas estilo 
adequados aos ajustes que vêm sendo fiX.ados para os combustí-
veis? - -

li. As refeições e outras prestações de serviços de bordo 
estilo incluidas nos preços cobrados para as passagens de vôos do· 
mésticos? Eni qúe percentual? · ' · 

JustiliCaçã? · · . 
Apesar da constatação de que as p~s_s:agens aéreas no Brasil 

sobem menos que a iilfl,açilo, causa-nos espécie observar o surgi
mento de inômeros 'Pacotes" de viagens, para diversos países, 
promovidos pelas agências de turismo a preços muito ma,is convi
dativos do que os cobrados para vôos dentro do próprio País. 

Em razão desse fato ê que estamos solicitando as infonna· 
ções constantes do reque~mento anexo, ,para as quajs_ esperamos 
as respostas esclarecedoras .que _inte:ressam não apenas ~o solici
tante ~~-também ao próprio Congre.ssQ Nacional, no exercício de 
sua competência fiscalizadora, constiP!ciQ!Ialmente defmida. 

Tal requerin;lento se faz necessário a fun de qu!' se obte
nham esclarecimentos. s.uficientes sobre matéria que cabe ao Poder 
Legislativo examinar, oferecendo sugestões que con_si,derar ade-: 
quadas a um efetivo equilíbrio enqe.o interesse público· e o pleno 
exercjcio çl:j livre iniçiativa no transporte aeroviério ciyil. 

Sala das Sessões. -Senador Júlio Campos. 

O parecer foi proferido ein plenário pelo Senador._Dirceu 
Carneiro, em substituição à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, favorável ao projeto e contráriO à emenda. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 6 de abril último. 

A proposição constou da pauta de sessão do dia 7 de abril 
passado, quando teve a sua votação adiada pelo requerimento do 
Senador !rapuan Cnsta Júnior. 

Em votação o projeto, em turno Wrlco, sem prejuízo da 
emenda. 

Os Srs.- Senadores que o aprovam qu.eirarn permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
. Em votação a emenda de parecer contrário .. 
Os Srs. Senadores que a. aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Rejeitada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçílo fmal. 

O SR. PRESIDENTE (Umberto Lucena) - Sobre a mesa, 
redaçãô f"mlú oferecida pela Comissão Diretora, que será lida pelo 
Sr. l-0 Secretário. · · · -

É lida a seguinte 
PARECER N" 121, DE 1!194 

(DA COMISSÃO D!RETORA) 
B.edação final do Projeto de Decreto Legislati

vo n• 38, de 1993 (n' 270, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 38, de 1993 (n' 270, de 1993, naCI!mara 
dos Deputados), que aprova os textos das Resoluções 267 (E-V), 

· 268 (Xll) da Conferência Geral do Organismo para a Proscrição 
das Armas Nucleares na América Latina e no airibe (OPANAL), 
que alteram, repectivamehte, a denominação legal do Tratado para 
a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e .o § '1!' de 
seu art. 25, bem com o texto emendado do referido TratadO.: 

Sala de Reunições da Comissão, 11 de maio de 1994. -
Humberto Lucena, Presidente- Lucidlo Portela, Relator- Cha· 
gas Rodrigues -Júnla Marlse. 

() SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência ANEXO AO PARECER N' 121, DE 1994 
solicita 8os ~rs: Senadores que venhafri ~PlenáriO. Vitfser inicia- - FaÇo saber o CoQ.gtesso Nacional a:provou, e eu, Presidente 
da a Ordem do ,Dia. · · · · ' , 1 1 

· • do Senado Federal, nos tennos do art. 48~ itein 28, do Regimento 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidên
cia, não havendo objeção do Plenário, inclui na pauta 'da presente 
sessão, como item 1, o Projeto de Decreto Legislativo n° 38, de 
1993, em fase de votação. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO N' 38,.DE 1993 

(inciuldo em Ordem do Dia, nos termos .d~ · 
art. 3° da Resolução n• 110, de 1993.). 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 38, de 1993, que aprova os textos das Re· 
soluções n• 267, da Conferência Geral do Organismo 
para Proscrição das Armas Nucleares na Anjérica Latina 
e no Canbe- OP ANAL, que alten.. respectivamente, a 
denominação legal do tratado para a proscnÇiio de armas 
nucleares na América Latina e o § 2° do seü art. 25, bem 
como o texto emendado do referido tratado. 

Interno, promulgo o seguinte: 
DECRETO LEGlSLATIVO,N', DE 1994 

Aprova os textos das Resoluções 267 (E-V) e 
268 (XII) da Conferência Geral 'do Orgaulsmo para a 
Proscrição das Armas Nucleares na Amêrica Latina 
e no Caribe (OP ANAL), que alteram, respectivamen
te, a denominação legal do Tratado para a Proserl· 
ção das Armas Nucleares na América Latina é ó § 2° 
de seu art. 25, bem com o texto emendado do referido 
Trotado. ' · · 

O Congresso Nacional decreta: • 
Art. I • São aprovados os textos das Resoluções 261 (E. V) e 

268 (Xll) da Conferência Oera1 do Organismo para a Proscrição 
das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe (OP~AL), 
que alteram, respectivamente, a denominação legal do tratado para 
a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e o.§ 2° de 
seu art. 25, bem como o texto emeudado do referido Tratà49·. 

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que únpliquem modificação em qualquer 
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das Resoluções, bem como quaisquer atas que, nos tennos do art 
49. I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromis
sos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em discussão 
a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a redaçll.o fmal é considerada defini

tivamente aprovada, independentemente de votação, nos termos do 
art. 7' da Resolução n' I I O, de 1993. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A Presidência 
solicita aos Srs. Senadores que ocupe-m oS seus lugares, posto que, 
dentro de poucos instantes, vamos iniciar a votação da indicação 
de embaixadores. Há oito embaixadores cujos nomes foram _apro
vados pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e 
estão pendentes de apreciação pelo Senado Federal. . . 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. A.pe· 
lo. ainda, aos Srs. Senadores que estão fora do plenário para que 
venham a este recinto, afunde podermos cumprir a nossa atribui
ção constitucional. (Pausa) 

A Presidência reitera o apelo aos Srs. Senadores que estão 
em seus gabinetes ou em outras dependências do Senado Federal 
para que veubam ao plenário, a fun de iniciarmos a apreciação das 
indicações de embaixadores, matéria já objeto de decisão da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Fede
ral. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Vamos passar à apreciação das indicações dos Srs. Embai-

xadores. (Pausa) . · 
Enquanto aguardamos a chegada ao plenário dos demais 

Srs. Senadores, a Presidência põe em votação o Projeto de Lei da 
Câmara n° 169/93. -

Discussão, em turno llnico, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 169, de 1993, (n'3.732, de 1993, na Casa de 
origem) de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, 
que altera a composição do Tribunal Regional Federal 
da Quarta Região e dá outras providências. (Dependen
do de Parecer das Comissões âe Consiítüição, Justiça e 
Cidadania e de Assuntos Econôffiicos.) · · · · 

Nos termos do art. 5' da Resolução n' 110, de 1993, desig
no o Sr. Senador Antonio Mariz para proferir parecer, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. ANTON):O .MARIZ (PMDB-PB. Para emitir pare
cer.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Projeto de Lei em 
epígrafe, encamiubado ao Congresso Nacional por iniciativa do 
Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos arts. 61 e 96, II, a e b 
da Constimição Federal, tem por fmalidade a reestruturação do 
Tribunal Regional Federal da 4' Região, sadiado em Porto Alegre, 
com a conseqüente ampliação do quadro de servidores de· apoio à 
referida atividade jurisdicional faderal, necessárias à execução sa
tisfatória dos trabalhos pertinentes àquele segmento do Poder Judi
ciário. 

Alterando a composição do TRF da 4' Região de 14 para 23 
membros~·8. Proposição em- tela visa aumentar, de logo, o efetivo 
de magistrádos mediante a criação de 9 (nove) cargos de Juiz. 

Prcipugna, também, pela criação de 41 (quarenta e um) car
gos em coinissllo e 280 (duzentos e oitenta) cargos efetivos, num 

total de 321 cargos, a serem acrescidos ao Quadro Permanente de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal, hoje existente. 

Justifica a _propositura a necessidade de dot r o Tribunal, ao 
qual se refere, de 11condições mínimas indispensáveis ao restabele
cimento dit eficiente prestação jurisdicional da Justiça Federal de 
Segundo Grau nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 
Catarina" (JUSTIFICAÇÃO, fls. 09). . . . 

Aprovada a redação fmal em sessão plenária da Câmara dos 
Deputados realizada em 26 de agosto de 1993, vem o Projeto a ser 
submetido ao elevado descortino do Senado Federal, nos termos 
do art. 134 do Regimento ComUm, sendo, assim, encaminhado à 
Comissão de Constimição, Justiça e Cidadania para manifestação, 
na fonna regimental (art. I 01, II, 15). 

II-VOTO 
O presente Projeto, altenmdo a composição do TRF da 4' 

Região, sediado em Porto Alegre, e, conseqüentemente, criando 
cargos de Juiz e ampliando o quadro de seus servidores de apoio, 
objetiva aumentar a capacidade de julgamento das demandas fede~ 
rais na esfera de sua jurisdição, o que é fundamental para que se 
garanta justa e eficiente composição dos conflitos de interesse nes· 
sa área de especialização. . . . . . . . 

Ressalte-se, por oportuno, o depoimento do então Preside.n~ 
te do Superior Tribunal de Justiça - Ministro ANTÓNIO TOR
REÃO BRAZ, sobre o acúmulo de serviço identificado no 1RF da 
4' Região (JUSTIFICAÇÃO, fls, 09): - . . - . 

"Embora instalado há pouco mais de quatro anos, este Tri· 
bunal vem enfrentando sérias dificuldades para o satisfatório de
sempenho das atividades forenses que lhe foram atribufdas pela 
Constituição Federal (art. 108), em razilo de incontida demanda da 
prestação jurisdicional. 

Dados estatísticos comprovam a existênCia de aproximada~ 
mente 42.000 feitos no Tribunal Regional Federal da 4' Região, o 
que importa em uma média de 3:000-processo~ por juiz. Somente 
no ano de 1992 foram distribuídos cerca de 37.000 procesSos;re
presell.tando wna mêdla próxima de 2.700 por magiStrado. TOI nú
mero, como· se- sabe, está muito além do que- recomenda a Lei 
Orgiinica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n' 35n9, 
art. 106, § I"), que permite o aumento do número de cargos de juí
zes' nos tribunais quando a média de 300 pfocessos-~distribuidos 
por juiz for ultrapassada." · · 

·~··Ademais, não é o TRF da 4'" Região o primeiro desses tribu~ 
nais a reivindicar reestruturação. Assim já oCorreU ~m o TRF _da 
3a. Região, cohl sede em São PaUlo, que viu Séti pleito reconheci~ 
do através da Lei n' 8.418, de 27 de abril de 1992 (DO de 28-04-
92), acrescendo mais 9 juízes à sua composição originária de 18 
magiStrados e 515 cargos ao Quadro Permanente de Pessoal da Se· 
cretaria. 

Através de anteprojeto encamiubado em 27 de abril do ano 
em curso, pleiteia o Superior Tribunal de Justiça para o TRF da 4' 
Região a alteração de sua composição de 14 membros para 23, 
com a conseqüente criação de 9 cargos de juiz e de 321 cargos no 
quadro de servidores de sua Secretaria. 

Cotejando~se as duas situações descritas, vê~se que, neste 
últituo pleito, fo{ o Poder Judiciário bastante parcimonioso no deli
neamento de suas necessidades, o que condiz com a atual conjun· 
tum nacional, em face da crise econômica acentuada que o País 
atravessa. 

Em últin;la análise, a satisfatória execução da prestação ju
risdicional bem-.Cpmo dos serviços a ela atinentes afigura~se como 
anseio do cidadão, razão pela qual, no mérito, merece louvor a ini
ciativa ora em eXame, devendo ser carreados todos os esforços no 
sentido de sua ipfovação. 
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A exigência do art. 169, parágrafo ónico, da Constituição de 
que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remunera
ção, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão de pessoal, a qualquer titulo, pelos órgãos e enti
dades da administração direta ou indireta, inclusive fundações ins
tituldas e mantidas pelo Pnder Püblico, só poderão ser feitas se 
houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às pro
jeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela_ decQrrentes e 
autorização especlfica na lei de diretrizes orçamentárias, está aten
dida pelo disposto no art. 45, § 1°, 11 e 11 da Lei de Diretrizes Orça
mentárias para o exercicio de 1993, que pennite a criação de 
cargos páblicos, por lei, e pelo art. 6° da Proposição, que permite 
úüerir que, certamente, a adequada previsão orçamentária foi feita 
pelo Pnder Judiciário. 

Vale ressaltar, aqui, que, embora não haja impedimentos à 
criação dos cargos, o seu provimento, no exercicio de 1994, está 
impedido pela Lei n° 8.694, de 12 de agosto de 1993, que ''dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentá
ria anual de 1994 e dá outras providências11

, que, em seu art. 52,§ 
1°, II, somente permite que sejam previstos, na Lei Orçamentária: 
para 1994, recursos para despesas com pessoal admitido, por con
curso público, em vagas existenteS em 30 de abril de 1993. 

O provimento de cargos, no Judiciário, no entanto, inclui-se 
na órbita da autonomia funcional e administrativa desse Poder, ca~ 
bendo-lhe decidir sobre a conv:ettiênc~~ 9-a_ <>C_?pação dos cargOS 
criados, quando não houver óbiceS à sua concretiiaÇio. - -

Todavia, propomos a inclusão, no presente Projeto, de regra 
atinente à designação dos cargos em comissão. Neste momento, 
para coibir abusos decorrentes da ~tureza de tais cargos (livre no-
meação e exoneração em virtude .do fator confiança), tem-se· in
cluido, nos projetes de criação mais ~ntes, dispositivo norteador , · 
de sua abrangência (ait: 3° da Lei n• 8.654, de 10 de maio de 1993 
-DO de 11-05-93) nos termos da emenda que apresentamos. 

Também à maneira do que foi feito, através do parágrafo 
ónico do art. 3° da Lei n' 8.418/92, no que tange à posse dos Jui
zes do Tribunal Regional Federal da 3'. Região, sediado em Silo 
Paulo, propõe-se, por oportuna, a mesma regra para os Juízes do 
TRF da 4' Região. A posse perante o Plenário da Casa evita deslo
camentos que importam em despesa, desaconselhável, portãritó," 
em qualquer momento por que passe o Pais, seril se constituir em 
qualquer ilegalidade (Lei n• 7.727, de 9 de janeiro de 1989, DO de 
10-01-89, art. 3°, §-2"). .. 

Quanto à redeção do Prcjeto, sugerimos, ainda, pequenos 
acréscimos J:<lCOmendados pela boa técnica legislativ~~,Com vistas à 
clareza do diploma legal em criaçlo, que, nO entantO, não impli
cam alteração de substancia do texto encaminhado pela Câmara 
dos Deputados. 

ll- CONCLUSÃO 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Prcjeto de

Lei da Câmara n• 169, de 1993, com as seguintes emendas: 

EMENDAN'1 

Acrescente-se um § 2' ao art. 2' com a redação 
abaixo proposta, transformando-se o parágrafo ónico em 
§ 1": 

11Art 2° o o o. o o o. o. o o o o o o •• o o o ••• o o •••• o •• 

§t• ······-····-························ 
§ 2' Os Juizes do Tribunal tomarão posse perante 

·O Plenário do Tnbunal Regional Federal da 4' Região. 

EMENDAN'2 

Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 

"Art. 4° Ficam criados, no Quadro Permanente de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Federal da 4' 
Região, os cargos relacionados no Anexo desta Lei, a 
serem providos na forma da legislação em vigor." 

EMENDAN'3 
Acrescente-se o seguinte art. 5°, renumerandQooSe 

o atual e os subseqUentes: 
"Art. 5° Não poderão ser designados, a qualquéi' 

titulo, para os cargos em comissão, previstos nesta Lei, 
cônjuge, companheiro ou parentes, consangil!neos ou 
af"ms, em linba reta ou colateral, até o terceiro grau, de 
Magistrados em atividade ou aposentados, até cinco 
anos, exceto se admitidos no Quadro Permanente de 
Pessoal mediante concurso público .. 11 

EMENDAN°4 

Dê-se ao ANEXO ónico, logo ap6s a transcrição "(art ..•• de 
Lei n• .••........•..... , de ......... de ..•••.••......••••• de 1993)", o segninte 
titulo: 

1RIBUNAL REGIONAL FliDERAL DA 4'REGIÃO" 
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL 

DA SECREfARIA 
PROVIMENTO EM COMl$SÃ,O E EFETIVO 

-- O SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer é 
favorável, com emendas. A Presidência esclarece ao Plenário qué 
ainda falta o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos. 

Concedo a palavra ao nobre Senailç)r Iram Saraiva, para 
proferir o parecer, em substimição à Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

O SR.. IRAM SARAIVA (PMDB-GO. Para emitir pare
cer.)- Sr. PreSidente, sn e Srs. Senadore.S~ ,je.Ín ao D.osso exame o 
Prcjeto de Lei da Câmara n° !69, de 1993, que altera a composi
ção do Tribunal Regional do Trabalbo de 4' Região e dá outras 
providências. 

Podemos observar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o pa
recer dado pela Comissão de Constitl!içllo, Justiça e Cidadania, 
pelo Senador Antonio Mariz, o qual tivemçs. a grata satisfação de 
designar como Presidente daquela Comissão, esclarece que não 
existe óbice quanto à constitucionalidade, juridicidade e a boa téc
nica legislativa. 

Com relação à possibilidade do impacto econômico, quando 
o 1RT da 4a Região tiver a sua composição alterada, não podemos 
negar que haverá. realmente impactos fmançeiro e orçamentário re
lativos ao projeto apresentado. No entanto, podemos e$Clarecer 
que a presente -proposta determina, em seu art. 2°, que as ·ctespesas 
decorrentes de sua aplicaçllo correrão por conta das dotações orça
mentárias pr6Prias do Conselho de Justiça Federal. 

Dessa forina, ria Verdãde, trata-se _de medida que deverá. ser 
executada por intermêdio de reorientação da estrutura de gastos do 
próprio Conselho. Seufl _impactos econômicos, ímanceiros e orça
mentários são, portanto, plenamente compatíveis com a politica de 
austeridade do setorpúblico. -

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Prcjeto de Lei 
n• 169, de 1993. · -

O parecer é, portanto, favorável. 
É o segninte o Parecer na ínteSra: 

Vem a nosso exame o Prcjeto de Lei da Câmara !1° 169, de 
1993 (n• 3.732-A, de 1993, na Câmara dos Deputados), que "altera 
a composição do Tribunal Regional do Trabalbo da 4' Região e dá 
outras providências." 
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A referida proposição, visa aumentar o efetivo de magistraw 
dos mediante a criação de 9 (nove) cargos de Juiz, no 'i'R.T - 41 

Região, justirlCalldo-se a criação pela necessidade de dotar o Tri· 
bunal de condições mínimas indispensáveis ao restabelecimento 
da eficiente prestação jurisdicional da Justiça Federal de Segundo 
Grau nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Quando de sua análise pelo Relator da Comissão de Consti
mição Justiça e Cidadania do Senado Federal, o projeto mereceu 
aprovação daquele órgão técnico por inexistirem óbices quanto à 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Cabe, pois, a esta Comissão manifestar-se sobre os impac
tos econômicos, financeiros e orçamentários relativos ao projeto 
ora apresentado. 

De fato, o projeto em apreço implica criação adicional de 
despesa para o setor p6blico, o que, aparentemente, conflitaria 
com as metas de ajuste fiscal, ora em curso, indispensável à estabi
lizaçio econômica. Todavia, não apenas em decorrência da insig
nificância do impacto dessas despesas adicionais, mas também 
dada a necessidade do Centro de Estudos Judiciários dar cumpri
mento pleno à sua importante missão institucional, justificam a 
oportunidade de tal medida. 

Ademais, a presente proposta determina em sue art. 2° que 
as despesas decorrentes de sua aplicação correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias do Conselho da Justiça Federal. 
Dessa forma, na verdade, trata-se de medida que deverá ser execu
tada por Intermédio de reorientação da estrutura de gastos do pró
prio Conselho. Seus impactos econômicos, financeiros e 
orçamentários são, portanto, plenamente compatíveis à politica de 
a~steridade do setor p6blico brasileiro. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n• 169, de 1993. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer é 
favorável. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, durante a discus~ 
silo, poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em discussão o projeto e as emendas, em turno 6nico; (Pau-
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votaçiO o projetO; sein prejuizo das emendaS, em turno 

llnico. · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen· 
lados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação as ~endas n"' I, 2, 3 e 4, de Plenário, em glo-

bo. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram pennanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçãó tmai das 

emendas. 

O SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a mesa, 
redação fmal das emendas oferecidas pela Comissão Diretora, que 
será lida pelo Sr. I 0 Secretário. 

É lida a seguinte 
PARECER N" 122, DE 1994 

(Da Comissão Diretom) 
Redação final das Emendas do Senado ao Pro

jeto de Lei da Cllmara n• 169, de 1993 (n• 3.732, de 
1993, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redaçilo fmal das Emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 169, de 1993 (n• 3.732, 
de 1992, na Casa de origem), que altera a composição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4* Região e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de maio de 1994. -
Humberto Lucena, Presidente- Nabor Júnior,- Relator- Cha
gas Rodrigues-Júlio Campos. 

ANEXOAOPARECERN" 122, DE 1994 

Altera a composição do Trlhnnal Regional Fe
deral da 4' Região e dll outras providências. 

EMENDAN"l 

(Corresponde à Emenda n• I, de Plenário) 

Acrescente-se um § 2° ao art. 2• com a redação abaixo pro-
posta, transformando-se o parágrafo único em § 1 ": 

ttArt. 20 .•............................... 
§ r• ................................... . 
§ 2° Os Juizes do Tribunal tomarão posse perante 

o Plenário do Tribunal Regional Federal da 4' Região." 
EMENDAN"2 

(Corresponde ii Emenda n• 2, de Plenário) 

Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
11Art. 4° Fie~ Criados, no Quadro_Pennanente de 

Pessoal da Secretaria dJ:> Tribl!Dal Regional Federal da 4' 
Região, os cargos relacionados no Anexo desta Ui, a se
rem providos na forma da legislaçãO em vigor." 

EMENDAN°3 

(Corresponde à Emenda n• 3, de Plenário 
Acrescente-se o seguinte art. 5°, renumerando-se o atua1 e 

os subseqUentes: 
"Art. ~5°}li!o poderão ser designados, a qnalquer 

-título, para os cargos em comissão previstos nesta Lei, 
cônjuge, companheiro ou parentes, consagüineos ou 
aíms, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de 
Magistrados em atividade ou aposentados, até cinco 
anos, exceto se admitidos no Quadro P~te -de 
Pessoal mediante concurso público." 

EMENDAN"4 

(Corresponde à EmÓnda n• 4, de Plenário) 
~ Dê-se ao Anexo único, logo após a transcrição 

"(art. ..., da Lei n° ......... , de ...... de ......... de 
1994)", o seguinte titulo: 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' RE
GIÃO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA 

-sECRETARJAPROVIMENTO EM COMISSÃO E 
EFETIVO'' 

O SR.. PREsiDENTE (Humberto Lucena) - Em discussão 
a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a ·paÍavra, encerro a discussão. 
Encerrada a _discussão, a redaçilo final é considerada apro

vada, independentemente de votação, nos tennos do art. 'JO da Re
solução n• no, de 1993. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidên
cia, não havendo objeção do Plenário, inclui na Ordem do Dia da 
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presente sessão as Mensagens n° 442, de 1993; e noS 10; 145; 154 
e 181, de 1994, relativas à escolha de Chefe de Missão Diplomáti-
ca. 

Srs. Senadores, peço a atenção de V. Bx18 e solicito a todos 
que tomem assento, pois vamos começar a votação. Sio 13 embai
xadores cujas indicações serão por nós apreciadas. 

As matérias constantes da pauta da presente sessão, nos ter
mos do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão se
creta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias, a 
fim de que seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão traniforma-se em secreta às 16h52min 
e volta a ser pública às 17h16min.) 

São os seguintes os itens apreciados em -sessão secreta 

Par-ecer· da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n° 49, de 1994 (n° 59/94; na ori
gem), de 27 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da Rep1iblica submete à deliberação do Senado o 
nome do Senhor OSMAR VLADIMIR CHOHFI, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à Rep1iblica do Equa
dor. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n' 50, de 1994 (n' 60/94, na origem), de 
2Tde janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
Rep1iblica submete à deliberação ilo Senado o nome-do Senhor 
SÉRGIO TUTIKIAN, Ministro de Segunda Classe da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Fmbaixador do Brasil junto à 
Rep1iblica Islâmica do Irã. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n' 100, de 1994 (n' 133/94, na ori
gem), de 21 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o 
nome do Senhor ALBERTO V ASCONCEI.LOS DA CQ.STA E 
SILVA, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de embaixador do Brasil junto~ à Repúbli
ca do Paraguai. 

Parecer da Comissão deRelações Exteriores e Defesa Na
éional sobre a Mensagem n' 103, de 1994 (n' 136/94, na origem), 
de 21 de fevê:ieirO do coil'ehte-ano; pela qual o Senhor Presidente 
da Rep1iblica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
ADOLPHO CORREA DE SÁ E B~'ffiVIDES. Ministro de Pri
meira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à Romênia. -,, 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n' !05, de 1994 (n' 140/94, na origem), 
de 23 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
SYNESIO SAMPAIO GOES FILHO, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata. para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Colômbia. 

Parecer da Comissão de Relações Exteiiores sobre a Men
sagem n' 127, de 1994 (n" 205/94, na origem), de 10 de março do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado o nome do ÍleiÚlOr SÉRO~O MARTINS 
THOMPSON-FLÔRES, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaix!ldor do Brasil jun
to ao Reino da Arábia Saudita. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men
sagem n' 128, de 1994 (n' 206/94, na origem), de 10 de março do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Ri!.públic~ submete 

à dehberação do Senado o nome do Senhor CARLOS EDUARDO 
DE AFFONSECA ALVES DE SOUZA. Ministro de Primeira 
Classe de Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à Confederação Sufça. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n' 146, de 1994 (n' 242/94, na origem), 
de 25 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
BRIAN MICHAEL FRASER NEELE, Ministro de Segunda Clas
se da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Libanesa. 

MENSAGEM N" 442, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Dlplomlitlca 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 

442,1993 (n' 929/93, na origem), de 6 dezembro de 1993, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor LUCIANO OZÓRIO ROSA, Mi
nistro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para exer· 
cer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino do 
Leso to. 

MENSAGEM N" 10, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomlitlca 

Discussão, em turno único-, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 
10, de 1994 (n• 1.106/93, na origem), de 30~ de dezembro de 
1993, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado o nome do Senhor BERNARDO DE 
AZEVEDO BRITO, Ministro· de Primeira Classe da carreira de 
Diplomata, para exereer a função de Embaixador do B!llsil jun
to à República da Estônia. 

MENSAGEM N" 145, DE 19!14 
Escolha de Chefe de Missão Dlplomlitlca 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 145, de 
1994 (n' 241/94, na origem), de 25 de março do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor MAURO MENDES DE AZEREDO, 
Ministro de Primeh"a Classe da Carreira de ~Diplomata, para exer
cer a funçãO de Embaixador do Brasil junto à Repóblica Argelina 
Democrática e Popular. 

MENSAGEM N' 154, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Dlplomlitlca 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re· 
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 154, de 
1994 (n' 271/94, na origem), de 5 de abril do corrente ano, pela 
qnal o Senhor Presidente da Rep1iblica submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor JOSÉ OLYMPIO RACHE DE AL 
MEIDA Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
da Irlanda. 

MENSAGEM N" 181, DE 19!14 

Escolha de Chefe de Missão Diplomlitlca 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 181, de 
1994 (n' 336/94, na origem), de 29 de abril do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor CARLOS LUZilDE lllLDEBRANDT 
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Ministro de Primeita Classe da Carreita de Diplomata, para exer- PROJEI'O DE RESOLUÇÃO N" 64, DE 1993 
cera função de Embaixador do Brasil junto /1 Rep6blica da Bulgá
ria 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, convocando 
os Srs. Senadores para uma sessão extraOrdinária que se realizará 
/Is 17h20min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Item único 

DiscusSão, em turno tinico, do Projeto de ReSolução n° 64, 
de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que dá nova redaçilo 
ao Anexo I da Resolução n° 130, de 1980, que dispõe sobre crité
rios para admissão de Assessores Técnicos, tendo 

Parecer favorável, sob n° 120, de 1994, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h18min.) 

Ata da 438 Sessão, em 11 de maio de 1994 
4" Sessão Legislativa Ot:dinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 17 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Costa -
Alfredo Campos -Almir Gabriel -· Amir Lanâo- Antoruo Mariz 
- Aureo Mello- Carlos Patroclriio- César Dias- Cbagas Rodri
gues - Cid Saboia de C8rVallió - Coutinbo Jorge - Darcy Ribeiro 
- Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo 
Suplicy- Epitácio Cafeteira- Esperidião Amin- Flaviano Melo
Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata -
Gilberto Miranda - Guilherme !'<tllneira - Henrique Almeida -
Hugo Napoleão -::-_Humberto_ Luc.ena - Iram Saraiva - lrapuan 
Costa J6ruor- Jarbas Passarinho- Jolto Calmon - João França
João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho -José Eduardo
José Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa- José Sarney- Júlio 
Campos- J6rua Marise:. JutÍlhy Magàlhilés- Louremberg Nunes 
Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar -
Márcio Lacerda - Marco Maciel- Mário Covas - Marluce Pinto -
Mauricio Corrêa ...... Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés 
Abr!io- Nabor J6ruor- Nelson CameÍf<? .,-Nelson \Vedeltin- Ney 
Maranhão - Odacir ~oares - pnpfr~ Qllinan .., Pedro Simon - Ra
chid Saldanha. De,.i .,. Raimundo Lira - Reginaldo Duarte.- R o
na! do Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar- Teotonio Vilela Filho 
7 Valrnir Carnpelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A liSta de pre
sença acusa o comparecimento de 73 Srs. Senal'lores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamoS ti OsSos· trabalhos. 
Ni!o M Expediente a ser lido. 
PasSa-Se à 

ORDEM DO DIA 

Item único: 

Discussão em turno 6ruco do Projeto de Resolu
ção n° 64/93, de iniciativa da Comissão Diretora que dá 
nova redação ao Ane~o I, da Resolução n° 130180, que 
dispõe sobre critérios para a admissão de assessores téc
nicos. 

Tendo parecer favorável sob n• 120/94, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Em discussão O projetO ei:il ttiritó -único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peiman.Cer sen-
tados. (Pausa) · · · · · · · 

Aprovado. A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

tário. 
Sobre a mesa, redação fmal que será lida pelo Sr. J • Secre-

É lida a seguinte 

. PARECER N° l23, DE 1994 

(Da Comiss.ão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n' 64, 
de 1993. 

, A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n"64, de.1993, que·dá·rióva redação ao Anexo I da 
R.SóluÇão n• 130, de 1980, que dispõe sobre critérios para admis-
são de Assessores Técrucos. . ... 
. Sala de RelliÚões da Comissão, 11 de maio ile ·1994. - Cha

gas Rodrigues, Presidente- Júlio CIUÍlpos, Relaiór- JUDia Ma-
rlse- Carlos Patrocínio. · · · · · . . . 

ANEXO AO PARECER N"123, DE 1994 

Faço saber que o Senado Fedei:al aprovou, e eu, Presidente, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 19_94_ 

Dá nova redação ao Anexo I da Resolução n° 
130, de 1980, que dispõe sobre critérios para admis
são de Assessores TécnicoS. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° O Anexo I da Resolução n° 130, de 1980, passa a vi

gorar com a seguinte redação: 
--"Anexai 
_Critérios para provimento do cargo em Comissão 

de Assessor Técnico 
I- Requisitos mínimos exigidos para a nomeação 

de candidato: 
. a) nacionalidade brasileira; 
b) gozo dos direitQS políticos; 
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c) quitação com as obrigações militares e eleito-
rais; 

d) aptidão !lsica e mental; e 
e) comprovante de haver concluído curso de nível 

superior há pelo menos cinco anos." 
II -Indicação de candidato: 
a) O Senador, após certificar-se de que o candida· 

to preenche o requisito previsto na alínea e do item I, in
dica-lo-á ao Primeiro Secretário; 

b) O Primeiro Secretário, atendidas as exigências 
das allneas a e d do item I, encaminhará o nome do indi
cado ao Diretor-Geral do Senado Federal, para fms de 
nomeação. 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3° Revogam-se as-disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão 

a redação fmal. (Pausa) ~-

Não há.Vendo quem peça a palavra, en-cerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada como definitiva

mente aprovada, dispensada a votação, nos termos regimentais. 
, , O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wed~. 
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT-SC. Pronuncia o se

guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o aumento 
da quantidade de anciãos na sociedade tomou-se hoje uma caracte
óstica _unive{S_al, presente seja nos países desenvolvidos, seja nos 
subdesenvolvidos. Até há pouco _temp_o, esse fenômeno era mais 
evidente no Primeiro Mundo, ond~ o bem-estar e a assistência são 
assegurados através de estruturas e ordenamentos públicos s_ólid.Os, 
enquanto que, no Terceiro Mundo, predominavam os jovens, re
sultado tanto das altas taxas de natalidade quanto da morte prema
tura dos adultos, provocada pelo desconforto. de poucos, mas 
duros anos de vida. Hoje, essa realidade, no mundo, está em pro-
cesso rápido de transformação. . ,_. 

Na Europa, a faixa etma que mais cresceu nos últimos anos 
foi a dos idosos justamente aquela politicamente falando, mais 
predominante. No ano 2020, cem milhões de habitantes dos doze 
·países membros da Comunidade terão idade superior a sessenta 
anos. Destes, vinte e dois milhões terão mais de oitenta anos. Por 
seu lado, dentro desses próximos vinte e sete an'os, o número de 
cidadãos da Comunidade Européia passará dos atuais trezentos e 
quarenta milhões para quatrocentos milhões. Isso significará que, 
de cada quatro pessoas, uma terá mais de sessenta anos de idade; 
de cada dezena, uma somará mais de oitenta anos de vida, isto é, 
em cada quatro famílias médias, haverá em seu seio um octogená
rio para ser cuidado. 

Como ficará o problema-da aposentadoria nesse contex-
to? 

Em 1993, preocupaâo com a recessão que deixo\I aproxi
madamente vinte milhões de desempregados na Comunidade Eco
nômica, o Primeiro-Ministro da Grã-Bretanha, John Major, 
sugeriu o corte de recursos nos beneficies sociais. Major lembrou 
aos onze governantes da Cdmunidade reunidos em Copenhagne 
que a mão-de-obra européia está vinte por cento mais cara do que 
a japonesa e a americana, por força dos generoSds sistemas previ
denciários europeus. 

A falta de competitividade dos produtos europeus inviabili
za o aumento das exportações e o crescimento do mercado de tra
balho. 

O sistema previdenciário dns palses do Velho Mundo co
meça a fraquejar. Há somente duas décadas, três trabalhadores sus
tentavam um aposentado. Atualmente, dois trabalhadores 
:fi.Qanciam um idoso aposentado. 

NaBélgica, por exemplo, em média, sessenta por cento dns 
salários são retidos por impostos, para possibilitar ajuda firianceira 
e assistência aos desempregados e aos aposentados. Porém, os re
cursos estão ficando insuficientes, pois essas duas classes sociais 
encontram-se em processo de crescimento no pafs e a perspectiva, 
para o ano 2020, é de que haverá um trabalhador para cada apo
sentado. 

Na Alemanha, em 1990, cada trabalhador pagava, em mé
dia, catorze por cento do seu salário para sustentar a Previdência 
SociaL A continuar a situação atual, com o número de jovens di
minuindo e o dos anciãos aumentando, no ano 2030, as contribui
ções terão que subir para vinte e cinco por cento. 

· · - N8. ·Itáiiâ.; onde ·o homem Se aposenta com sessenta anos de 
idade e a mulher com cinqüenta e cinco, a PreVidência está em di
vidas: o pais gasta nove por cento a mais do que arrecada. 

A Inglaterra, cujos cidadãos se aposentam com sessenta e 
cinco anos, se do sexo masculino, e sessenta, se do sexo feminino, 
está pensando em passar para sessenta c sete a idade da aposenta

, doria, economizando, assim, quatro virgnla quatro bilhões de dóla
res por ano. 

Na França, homens e mulheres aposentam-se aos sessenta 
anos de idade e os aposentados recebem, em média, novecentos 
dólares mensais; n1as ·a PreVidência vem arcando _com um déficit 
anual equivalente a quatro bilhões de dólares. 

Emsintese, o grupo demogn!fico da população mundial que 
r;nais rapidamente está crescendo é o das pessoas idosas, assim 
consideradas as que completam sessenta e cinco anos de idade, 

. nos países deset)vo1Vid6s-, e Sessérltã arios, rioS subdesenvolvidos. 
De acordo,colll a D!vis~ão de População da Organizaçi!o das 

Nações Unidas- ONU, no ano 2025, uma em cada sete pessoas 
no mundo terá mais de sessenta anos de yida~ _ _ , 

E o Brasil, Sr: Presidente, Sr's e Srs. Senadores? Segun
do a mesma Divisão de população da ONU, o Brasil, em 2025, 
~terá treze por cento de sua população na faixa etária de sessenta 
anos. 

Os censos demogn!ficos de 1980 e 1991 demonstram que a 
percentagem de ldosoS se eleVOu de- seis por cento para sete vírgu
la sessenta e nove. Nesse rlbno, deD.tro de trinta anos, o Brasil 
poderá ser o sexto país do mundo em quantidade de pessoas ido
sas, convivendo com problemas e necessidades semelhan~ 0\1 até 
mais graves do que as difiCuldades atuais, sobejamente conheçidas 
de todos os brasileiros. 

Para um brasileiro nascido durante o per!odo da Segunda 
Guerra Mundial, a expectativa de vida era de apenas trinta e 
nove anos de idade. Em 1992, a média brasileira atingiu sessen
ta e sete anos; a mais elevada, a do Rio Grande do ~ui, setenta 
e um anos. 

Dados de 1990 confirmam que sete virgula dois por cento 
Qos brasileiros tinham idade superior a sessenta anos nessa época. 
Em consonãncia com projeções do Instituto de Pesquisas Econô
micas Aplicadas - IPEA, no ano 2000, catorze milhões e duzentos 
mil brasileiros, isto é, oito virgula três por cento da população, de
verão encontrar-se nessa situação. Em 2025, seri!o trinta e quatro 
milhões, ou seja, quinze por cento dos brasileiros. Atua!mente, a 
chamada terceira idade entre nós soma onze milhões de pessoas, 
cerca de sete por cento do total . 

É verdade que as circunstâncias complexas e heterogãneas 
do Brasil estabelecem diferenciações. Um trabalhador do sertão 
nordestino, por exemplo, ou do interior da Amaz6nla, aos cin-
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qüenta anos de idade estará muito mais velho do que um executivo 
de sessenta e cinco anos no Rio ou em São Paulo. Ao discutir a 
questão da aposentadoria, será necessário levar em consideração 
esses aspectos. Mas é também verdade que o Pals já não é mais 
constituído apenas de jovens. Assim, o processo de envelhecimen
to populacional também está presente entre nós. 

Diante dessa realidade, urge que a Nação se preocupe e se 
estruture do ponto de vista do planejamento de longo prazo e' da 
implementação de ações que visem a solucionar_ os problemas 
existentes e a atender às necessidades prioritárias das pessoas ido
sas, muitíssimas das quais vivem circunstâncias de miséria, em 
moradias sem o mínimo conforto, ou sem moradia;· ou, ainda, e 
como meros exemplos, sem acesso aos serviços de sallde porque 
inexistem ou porque precários e sem meios finanCeiros para adqui
rir remédios. 

Em conseqüência de todas essas carências fisicas, de todas 
essas privações materiais e aSsistenciais,. o diagri6sfiê0 apOnta para 
outros graves problemas de ordem psicossocial, como a falta de 
objetiVos de vida, perda de auto-estima e solidão. Nesse contexto, 
a juventude do Brasil, _aQ jnvês de usufruir da experiência dos mais 
velhos, ouvindo. lições ·de vida, absorve visões de desesperança, de 
amargura e desilusão. · · 

A Constituição de 1988, no-artigo 3°, estabelece, dentre -os 
objetivos da ~epública, o de "promover o bem de todos, sem preM 
conceito :de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer dUtras forM 
mas de discriminação11

• O artigo 226; por· sua vez;· àfi:imã que 11a 
família, base da sociedade, tem especial prç>feção dO E.Stitdo.11 ·e, D.o 
artigo 230, que "a familia, a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as p~soas idosas, assegurando sua participição na- com.u~ 
nidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 
direito à vida". o artigo 229, por seu lado, determina que "os pais 
têm o dever de assistir, criar e edUcar os fillios menores,-e- Os -fllhos 

· maiores têm o dever de ajudai e amparar Os-Pais-na Veiliice, carên-
ciã e enfennidade11

• · 

A Lein. 8.648, de 20-04-1993, porsua vez, à:ctcisc<intándo 
parágrafo único ao artigo 399 do Código Civil, de 1916, obriga a 
que 1'no caso de pais que, na velhice, carêndã. Ou enfeimfdade, -fi
carem sem condições de prover o próprio sUstento, pririC:ipalmente 
qu~do se despojarem de bens em fav:or da prole, cabe, sem perda 
de tempo e em caráter provisional, ·aos fllhos m.aióres e capazes o 
dever de ajudá-los até·o-rmal de suas 'vidas11

• · • • · • 

Mais recentemente, no dia 4 de janeiro de 1994, o Senhor 
Presidente da República sancionou a Lei n• 8.842, dispondo sobre 

: a Política Nacional do Idoso. A Lei estabelece competências nas 
esferas do Governo Federal, Estadual e Municipal para atendimen
to ao idoso e conclama a comunidade a desenvolver, através de 
suas associações e programas, atividades em_ prol do bem-estar 
biopsicossocial e espiritual das pessoas de idade, em tOdo o territó-
rio naciotial. · 

Em termos de legislação, Sr. Presidente, Sr's e Srs..,Senado
res, tanto no que diz respeito à Constituição-quantO no que se refe
re à disciplina ordinária, o País está razoavelmente 

· instrumentalizado. No entanto, relativamente ao efetivo atendi
mento às necessidades dos anciãos, o que está sendo feito deixa 
muito a desejar. 

Há falta de pesquisas sobre as condições de vida e bem-es
tar do idoso no Brasil. Em algumas unidades da Federação, exis
tem Conselhos Estaduais, que executam algum tipo de pesquisa e 
implementam- atividades diversificadas, procurando envolver os 
beneficiários, baseando-se, sobretudo, nos dados colhidos pela 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio do Instituto Brasilei
ro de Geogrsfla e Estat!st!ca- ffiGE. 

Apesar da falta de informações, sabe-se que a realidade é 
complexa e as circunstâncias predominantes são de privação e po
breza. A gerontóloga Nara Costa Rodrignes, em artigo publicado 
sob o titulo de 11Algumas considerações sobre a velhice no Brasil11

, 

afirma que a população de sessenta anos de idade está aumentando 
rapidamente em nosso Pais, e em maior ntimero as 11mulheres e no 
meio urbano11

, acrescentando que a maioria dessa população vive 
um quadro de carências significativas no que diz respeito à sa11.de, 
educação e previdência social. E conclui, dizendo que esse seg
mento encontra~se ''ma.rgina.Jlzado social, cultural e economica
mente, enfrentando um problema comum aos velhos de todas as 
classes s-ociais: a solidão". 

Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, a gerontologia e age
riatria certamente dispõem de conhecimentos para mais precisas 
informações sobre como enfrentar essa problemática. 

No Brasil, por incrivel paradoxo da nossa vida social, gran
de parte dos extremos da vida está entregue ao abandono e à misé
ria: crianças e velhos abandonados. Aquelas tentam sobreviver 
organizando arrastões; estes definham, sem força e sem alegria. 

Diante da escassez de recursos físicos, materiais, humanos, 
tecnológicos e fmanceiros, como colaborar para reduzir os proble
mas enfrentados pelos velhos_ e atender às suas niúltiplas necessi· 
dades? 

Caminhos existem, tenho c~rteza, e muitos, talvez não os 
construidos e gerenciados pelo Estado, mas os criados pelas comu
nidades, fiscaJ.tzados_ e acompanhados rigorosamente pelo Estado 

_ quando houver envolvimento de recursos públicos, e sempre com 
ã participação direta dos beneficiárioS. 
· Outros eStudos feitos sobre as ·principais carências ·ou difi
culdades cotidianas vividas pelos idosos revelaram ainda que o 
problema não se restringe apenas à saúde; mais preValente é o as· 
pecto económico. Essa verdade traduz a necessidade de uma com-
preensão mais abrangente do assunto. -
~ Nesse âmbito, a aposentadoria exige um debate muito rea
lista e corajoso, inclusive que lhe subtraia o sefo de velhice e inuti-

. !idade social que a caracteriza oomo penado de decadencia. A 
- denominação de inativo ou aposentado indica claramente essa con

cepção falsa e impiedosa. Falsa porque o progresso de hoje foi 
construído pelos velhos, muitos dos quais ainda trabalham; e imM 
piedosa porque ·não considera os ·sentimentos humanos que mar· 
cam essa etapa da vida. __ 

A passagem do penado de atividade para a fase da liberda-
- de em relação às obrigações com o trabalho, sem motivações e obM 

jetivos, com diminuição do n1vel de vida, com segregação social, 
com as características do envelhecimento manifestadas nos sinais 
externos e na redução do dinamismo e da flexibilidade flsica, pro
duz freqUentemente uma gama variada de conseqüências sociais, 
psicológicas e fmanceiras. 

Durante -a revisão constitucional, o problema do baixo valor 
da imensa maioria das pensões pagas aos aposentados e a discus
são a respeito da idade miníma certamente merecerá acalorada dis
cussão; porém muito mais existe a ser feito, inclusive na área da 
ciência e da tecnplogia, para dar apoio a novos projetes que visem 
a melhor conhecer o idoso do _Brasil e proporcionar soluções efi
cientes e adequadas para seus problemas. 

Faz-se necessária uma politica ampla e expressiva, envol
vendo também ;15 universidades, a fliil de que se sintonizem com 
essa realidade e preparem os recursos humanos e técnicos de que o 
PW:s precisa para encarar sem amadorismo a questão da terceira 
idade que será., sem dúvida, uma das questões mais importantes do 
terceito m!lênio. 

O Pais, através de todas as suas instituições, direta ou indi
retamente envolvid~, públicas, privadas, religiosas ou representa-
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tivas de classe, deve empenhar-se para suprimir ou minorar, pelo 
menos, a dura realidade que espera os que conseguem atingir ida
des mais avançadas. 

Após tantos esforços realizados pela ciência para prolongar 
a vida humana, seria lastimável não dar dignidade aos idosos ou, 
em outros termos, não demonstrar que o mundo, sobretudo os jo
vens e os que dispõem de efetivos recursos, não sabe respeitar 
aqueles cujos cabelos encaneceram. 

Por fim, Sr. Presidente, Stts e Srs. Senadofes, quero afumar 
que não bastam as leis. É preciso algo mais profundo e plenifica
dor, cujas raizes se plantam no âmago do comção humano. Para 
essa redescoberta, para recuperar esse Valor diluído pelo indivi
dualismo e pelo apelo ao consumo, é necessário mudar e redirecio
nar a mentalidade. 

Como bem escreveu o Ministro Paulo Brossard em recente 
artigo publicado na imprensa:" ..... no dia em que os p3.is, para ali
mentar os fdhos, e vice-versa, tivessem que ser levados aos tribu
nais em nome de um artigo do Código Civil, o Estado se romperia 
em estilhaços, porque os pais alimentam os filhos e os fJ.J.hos so
correm os pais não porque assim esteja escrito no Código Civil, 
mas porque está gravado no-coração humano, não pela lei do Esta
do, mas pela lei do amor••. 

Era o que tinha a dizer! 
O SR. PRESIDENTE (C~agas Rodrigues) - Comunico 

aos Srs. Senadores que, logo após a sessão da Câmara dos Deputa
dos, haverá sessão do Congresso Nacional, para apreciar matérias 
da maior importância, inclusive a Medida Provisória referente ã. 
URV. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h26min.) 

ATOS DO PRESIDENTE 
N" 202, DE 1994 

O Presidente do Sendo Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de confonnidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 006.947/94-8, resolve aposentar, voluntariamente, a servi
dora Ivone Correia da Silva, Técnico Legislativo, Área de Apoio 
Técnico ao Processo Legislativo, Nivel II, Padrão 30, do Quadro 
de Pesso_al do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, 
allilea 11C11

, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
combinado com os artigqs 186~_inciso m, alinea ·11c11

• e 67, da Lei 
n° 8.112, de 1990, bem assim com os arti&os 34, § 2°; 37 e 41,--da 
Resolução (SF) n• 42, de 1993, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, II de maio de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

W' 203, DE 1994 
O Presidente do seDado Federal, no uso da sua competência 

regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissãó Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o-que consta do Pro
cesso n° 006.691/94-3, resolVe aposentar, voluntariamente, Édena 
Diniz Vianna, Técnico Legislativo, -Área de APoio Técnico ao 
Processo Legislativo, Nivel II, Padrão 30, do Qúadro de Pessoal 
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso m, alínea 11a11

, 

da Constituição da República Federativa do BÍ"asil, combinado 
com os artigos 186, inciso m. alínea 11a11

, e 67, da Lei n° 8.112, de 
1990, bem assim com a Resolução (SF) n• 77, de 1992, e os arti
gos 34, § 2• 37 e 41, da Resolução (SF) n• 42, de 1993, com pro-

ventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, II de maio de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presiderite. 

N• 204, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no QSO da sua competência 

regimental e regular, de conformidade com a delegação de compe
tência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n° 2, 
de 4 de abril de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo D0 007.168/94-2, resc;>lve aposentar, voluntariamente, An
tônio Moreira dos Santos, Técnico Legislativo, Área de Instalaçõ
es, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço FísiCo e 
Serviços Gerais, Nivel II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Se
nado Fede!fll, nos termos do artigo 40, inciso m, alinea 11C11

, da 
Constituição da República Federativa do -Brasil, combinado com 
oS aitig.os 186, inCiso Til, alinea 11c11

; e 67, da Lei n° 8.112, de 
1990, bem assim com aoResolução (SF) n• 77, de 1992, e os arti
gos 34, § 2"; 37; e 41, da Resolução (SF) n• 42, de 1993, com pro
ventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto 
no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. . . 

Senado Federal, II de maio de 1994. - Senador Humberto 
Lucena~ Presidente. - - . 

N" 205 DE 1994 
O :Presidente do Senado_ Federal, no uso d~ _sua cqmpetência 

regimental e regulamentar, em conformida_de com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 1.716/93-0, iesolve aposeritar; voluntariamente, Wilson 
Ramos da Silveira, matrícula 0730, Analista de Indústria Gráfica 
Legislativa, Nivel III, Classe Especial, Padrão V/S30, do Quadro 
de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Fe~ral - CEGRAF, nos 
termos do artigo 40, inciso III, alinea 11a11

, da Constituição daRe
pública Federativa do Brasil, combinado com o-artigo 186, inciso 
III, aUnea 11a11

, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, _e arti
gos I •, da Resoluçãó-SF n• 59, de 1991, e 36, incisos I e III, § 4°, 
da Resolução-SF n• 51, de 1993. 

Senado Federal, 11 de maio de 1994. -Humberto Lucena, 
Presidente. --

N• 206, DE 1994 
O Presidente do Senado Fec;lent-1, no uso d_a sua cçmpetência 

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 Pro
cesso n° 007.136/94-3, resolve aposentar, voluntariamente, o ser
vidor Malva Pontes Ibiapina, Tecnico Legislativo, Área de 
Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço 
Físico e Serviços Gerais, Nivel II, Padrão 30, do Quadro de Pes
soal do Senado FedeJJl}., nos termos d:o artigo 40, inciso m, alinea 
11a11

, da Constituição da República Federativa do Brasilt combinado 
com os artigos 186, inciso m. alínea 11a1

\ e 67, da Lei n° 8.112, de 
1990, bem assim cqm os artigos 34, § 2~ 37 e 41, da Resolução 
(SF) n• 42, de 1993, com proventos integrais, observado o dispos
to no artigo 37, inciso XI, da Constitu_ição Federal. 

Senado Federal, II de maio de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

N" 207, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 

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 Pro
cesso n° 006.898/94-7, resolve ap_os~tar, voluntariamente, João 
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Ribeiro de Araújo, Técnico Legislativo, Área de Polícia, Seguran" 
ça e Transporte, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, nos termos do artigo 40, inciso ill, alínea "c", da 
Constituição da Rep6blica Federativa do Brasil, combinado com 
os artigos 186, inciso m, alinea 11C11j e 67, da Lei n° 8.112, de 
1990, bem assim com os artigos 34, § 2o; 37; e 41, da Resolução 
(SF) n° 42, de 1993, com proventos proporcionais ao tempó- de ser
viço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, li de maio de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

N" 208, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições 
e em conformidade com a delegação de competência que lhe foi 
outorgada pelo Ato da Comissão Diretom n• 2 de 1973, resolve 
declarar vago o cargo de Analista Legislativo, Área de Comunica.: 
ção Social, Eventos e Contatos, Especialidade de Comunicação~ 
Social, Nível m, do QUadrO de Pessoai do Senado federal, nos 
termos do art. 33, inciso VIII, da Lei n° 8.112, de 19g(), ocupado 
pela servidom Catatina de Carvalho~ Guerm, a partir de 29 de mar
ço de 1994. 

Senado Federal, 11 de maio de 1994. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N" 055, DE 1994 

O Diretor·Geral do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regulamentares- e de acordo com o disposto no artigo 2°, do 
Ato n° 09~ de 1992, do Primeiro-Secretário, resolve: 

Art. 1 • Designar os servidores Givaldo Gomes Feitosa (ma
tricula n• 2390) e-A.ldenir da Silva Reis (matricula n• 3602) gesto
res, titular e substituto, respectivamente, do Contrato n° 026~ de 
1994, celebrado entre o Senado Federal e a empresa ANADIESEL 
Lida. 

Art. 2° Revogam·se as disposições em contrlirio. 
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publica-

çilo. 

EM li de maio de 1994. - Manoel Vilela de Magalhães, 
Diretor-Geral. 

PORT ARlA N" 0251')4 

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas 
-IPC, no uso de suas atribuições, resolve desligar da função de 
Auxiliar Administrativo ''B" a servidora Glória Maria de Jesus 
Reis, ponto n• 1590, do Quadro do Çen!r<J Gráfico do Senado Fe, 
dera! - CEGRAF, à disposição do Instituto de Previdência dos 
Congressistas -IPC, designando-a para a função de Auxiliar Ad
ministrativo 11C1t, a partir de 29 de março de 1994. 

Brasilia, 29 de março de 1994. - Senador Wilson Martins, 
Presidente. 

PORTARlA N" 19194 

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressis
tas - IPC, no uso de suas atribuições, resolve desligar da fun
ção de Auxiliar Administrativo A o servidor Cleber de 
Azevedo Silva, Técnico Legislativo, ponto n° 3790, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, à disposição do Instituto de 

Previdência dos Congressistas - IPC, designando-o para a função 
de Auxiliar Administrativo C, a partir de 29 de março de 1994. 

Bras!lia, 29 de março de 1994. - Senador Wilson Martins, 
Presidente. 

PORTARlA N° 20194 

O Presidente do Instituto de Previdência dos Çongressistas 
- IPC, no uso de suas atribuições, resolve desligar da função de 
Auxiliar Administrativo C a servidora Y ara Maria Rodrigues Ma
chado, à disposição do Instituto de Previdência dos Congressistas 
-IPC, designando-a para a função de Auxiliar Técnico, a partir de 
29 de março de 1994. 

Bras!lia, 29 de março de 1994. - Senador Wilson Martins, 
Presidente. 

PORTARlA N" 21194 

O Presidente do Instituto de Prev_idência dos Congressistas 
--IPC, no uso de suas atribuições, res_olve desligar da função_ de 
AUxiliar Administrativo A a servidora Rute Ribeiro da Silva, Téc
nico Legislativo, ponto n° 2882, do Quadro Permanente do SenadQ 
Federal, à disposição do Instituto de Previdência dos Congressistas 
-IPC, designando-a para a função de chefe do serviço de adminis
tração, a partir de 29 de março de 1994. 

Bms!lia, 29 de março de 1994. - Senador Wilson Martins, 
Presidente. 

PORTARlA N" 22194 

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas 
- IPC, no uso de suas atribuições, resolve desligar da função de 
Auxiliar Administrativo B o servidor Adenúr Nepomuceno Barbo
sa, Allalista Legislativo, ponto n• 3044, do Quadro Permanente da 
Cãmara dos Deputados, à disposição do Instituto de Previdência 
dos Congressistas - IPC, designando.o para a função de Auxiliar 
Técnico, a partir de 29 de março de 1994 

Bras!lia, 29 de março de 1994 - Senador Wilson Martins, 
Presidente. 

PORTARIA N" 23194 

O Presidente do Instituto de Previdência ..dos Congressistas 
- IPC, no uso de suas atribuições, resolve desligar da função de 
Auxiliar Administrativo B o servidor Paulo Frederico Coazanain, 
Técnico Legislativo, ponto n• 2366, do Quadro Permanente da Câ
mam dos Deputados, à disposição do Instituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC, designando.o para a função de Auxiliar Téc
nico, a partir de 29 de março de 1994. 

Bras!lia, 29 de março de 1994. - Senador Wilson Martins, 
Presidente. 

PORT ARlA N° 24t'll4 

O Presidente do Instituto de Previdência dos Cõngre5Sistas 
- IPC, no uso de _suas atribuições, resolve desligar da função de 
Auxiliar Administrativo C o servidor Lourival da Silva Filho, pon
to n• 0122, do Quad!o do Centro Gráfico ào Senado Federal~ CE
GRAF, à disposição do Instituto de Previdência dos Congressistas 
-IPC, designando-o para a função de Auxiliar Técnico, a partir de 
29 de março de 1994. 

Bmsilia, 29 de março de 1994. - Senador Wilson Martins, 
Presidente. 
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PORT ARlA N" 25194 
O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas 

- IPC, no uso de suas atribuições, resolve desligar da função de 
Auxiliar Administrativo B a servidora Glória Maria de Jesus Reis, 
ponto n' 1590, do Quadro do Centro. Oráfico do Senado Federal -
CEGRAF, à disposição do Instituto de Previdência dos Congres
sistas -IPC, designando-a para a função de Auxiliar Administrati
vo C, a partir de 29 de março de 1994. 

Brasllia, 29 de março de 1994. - Senador Wilson Martins, 
Presidente. 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
(Resenha das matérias apreciadas de 15 a 28 de fevereiro de 

1994- art. 269,ll, do Regimento Interno.) 
PROJETOSAPROVADOSEENV1ADOSÀ 

PROMULGAÇÃO 

- Projeto de Resolução n' 30, de 1994, que autoriza a Pre
feitura Municipal de São Paulo (SP) a emitir, mediante ofertas pú
blicas, Letras F'manceiras do Tesouro do Município de Silo Paulo 
- LFTM-SP, destinadas ao giro de 91% de sua divida mobiliária 
vencível no primeiro semestre de 1994. 

Sessão: 24-2-94- Extraordinária. 
- Projeto de Resolução 0° 31, de 1994, que ·autoriza a União 

a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivaw 
lente a até cento e sessenta milhões de dólares norte-americanos. 
destinando-se os recursos ao fmanciamento do Projeto de Controle 
de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids. 

Sessão: 24-2-94- Extraordinária. 

SUMÁRIO DAS MATÉIUM> APROVADAS 

PELO SENADO FEDERAL 

(Mês de fevereiro de 1994, a partir de 1512) 
Projetqs aprovados e enviados à sanção.o-
Projetos aprovados e enviados à promulgaçí!o.2 

PORTARIA N" 28194 

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas 
- IPC, no uso de suas atribuições, resolve designar o servidor 
Francisco das Chagas Medeiros, Analista Legislativo - Área de 
Processo Legislativo, Matricula 1539, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, à disposição do Instituto de Previdl!ncia dos Con
gressistas -IPC, para exercer a função de Auxiliar Administrativo 
B, a partir de 11 de maio de 1994. 

Brasília, 11 de maio de 1994. - Henrique Lima Snntos, 
Presidente. 

INSTII'UTO DE PREVID~CIA DOS CONGRESSISTAS 
Ata da 11• Reunião Ordinária do Conselho De-

liberativo, realizada no dia 14 de abril de 1994. 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de um mil novecentos e 
noventa e quatro, às onze horas e trinta minutos, reuniu-se. ordina
riamente, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos 
Congressistas - !CP, em sua sede, situada no Aruixo I da Câmara 
dos Deputados, 25° andar, sob a_ presidência do Doutor Henrique 
Lima Santos, com a presença dos Senhores Conselheiros Senador 
Carlos Patroc!nl~, Deputados Prisco Viana, Aloisio Vasconcelos, 
Nilson Gibson, Angela Amin e o Doutor Antônio José de Souza 
Machado. Presente tambêm o Sr. João Bosco Al~oê. Diretor-Exe
cutivo do IPC. Verificado o qtJQ:rum regimental, o Presidente de
clarou aberto os trabalhos. O Secretário, Do11tor Raymundo 
Urbano, pediu a palavra pela rodem para informar aos Conselhei-

ros presentes que a Ata da reunião anterior já havia sido lida, dis
cutida e votada ao ímal daquela reunião~ tendo sido aprovada sem 
restrições. Em seguida, o Presidente, tomando conhecimento do 
acúmulo de trabalho nas duas Casas do Congresso, conseqüente
mente, da necessidade que os Senhores Conselheiros tinham em 
retomar às suas ativida.des parlamentares, decidiu inverter a pauta 
dos trabalhos por entender que o item ffJ era matéria prioritária a 
ser discutida. Dito isso, anunciou a discussão do Processo n° 
430/94, que estende aos servidores do IPC o pagamento de 22 diá
r:ias ooncedldas aos servidores da Câmara, durante o periodo dare
visão constitucional, de acordo com o Ato da Mesa da Câmara dos 
Deputados de 3 de março de 1994. Disse que, ní!o obstaote este 
processo em discussão, já está deferido pelo ex-Presidente, enten
dia que esta matéria 

deveria ser submetida ao Conselho Deliberativo. Adiantao
do que já tinha CO!J.Versado com o ex-Presiden~ e com o Conse
lheiro Senador Nabor Júnior sobre essa.questí!o, determinou ao 
Doutor Raymundo Urbano, Consultor Jwidico do IPC, para pres
tar todas as informações a esse respeito. O Dr. Raymundo Urbano, 
dissertando sobre a matéria, disse que tudo tinha começado com 
um expediente da Diretoria Executiva do IPC, dirigido ao ex-Pre
sidente, Senador Wilson Martins, em forma de exposição de moti
vos, juntava o Ato da Mesa da Câmara e ao final pedia autorização 
para o pagamento das 22 diárias aos servidores do IPC. O então 
Presidente, por sua vez, determinou à Consuhoria Jwidica exami
nar e opinar sobre a questão. A Consultoria Jwidica, sob a alega
ção de que os padrões de gratificações estabelecidos no quadro de 
servidores do IPC têm a mesma-riatureza e a mesma fmalidade dos 
padrões estabelecidos no Senado Fedem! e na Càmara dos Deputa
dos, sendo, inclusiv~, usual qualquer vantagem consignada aos 
servidores do Congresso Nacional es~nder-se aos servidores_ do 
IPC, -invocando ainda as disp<'lsições do art. 12, item IX, da Lei n° 
7.087182L~oncluiu em opinar pela favombílidade do beneficio. De 
posse desse parecer, o ex-Presidente, amparado pela Resolução n° 
3191, que lhe autoriza arbitrar gratificações em favor dos servido
res do IPC, acolheu o Parecer <13 Consultoria Jurlc!ica em despacho 
de 28-3-94, ao tempo em que determinou ao Diretor-Executivo 
providenciar o pagamento das 22 diárias. Continuando, disse que 
o ex-Presidente somente não assinou as folhas de pagamento, an
tes de sua renúncia no dia 30 de março de 1994, porque, com os 
feriados da semana santa, o Prodasen, que é o órgão que confec
ciona essas folhas de pagamento, somente concluiu esta trabalho 
no dia 4 de abril/94. Finalizando, o Dr. Raymundo Urbano disse 
que, ao exarar seu parecer favorável ao processo, o fez com profis
sionalismo e imparcialidade e que seus proventos no IPC são dis-_ 
ciplinados por Resolução especifica do Conselho Deliberativo, 
concluiu. Em seguida, o Deputado Nilson Gibson pediu a palavra 
para dizer que ele já integra esse Conselho há muitos anos e que 
conbece de perto esse procedimento de se pagar ao servidor do 
IPC as vantagens que a Câmara e o Senado pagam aos seus servi
dores. Disse que sempre foi assim, que não está. havendo nenhum 
precedente. Os servidores do IPC que originariamente silo funciná
rios da Câmara ou do Senado, não podem ter prejulzos sobre van
tagens que normalmente teriam em suas Casas de origem. Disse 
que esta- discussão, no seu entendimento, estava ocorrendo em 
cima de um assunto vencido, considerando que o Processo já está 
concluso a partir do deferimento do ex-Presidente. O Deputado 
Prisco Viana usou a palavm para dizer que entendia a preocupação 
e a prudência do atual Presidente. Sabe que o Presidente está pre
cisando de um suporte de apoio, o que ele, de sua parte, o terá., 
mas que partia de uma preliminar: I') se havia precedente deste 
comportamento? Sabe-se que simi 20) se existe recursos para arcar 
com este encargo? sabe-se que sim; 30) estamos discutindo sobre 
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um ato completo? estamos, já que o processo está deferido, con
cluso. Disse que no seu entendimento, o servidor do IPC não pode 
ter prejuiZo das vantagens que naturalmente teriam nas suas Casas 
de origem. Concluiu dizendo que era favorável ao pagamento. O 
Deputado Alulzio Vasconcelos usou a palavra para informar que 
teve conhecimento de que a Câmara havia alterado as disposições 
do Ato que manda pagar as 22 diárias. Neste momento, a Deputa
da Ângela Amin, justificando motivo de força maior, pediu descul
pas para se retirar da reunião. Antes de se retirar, disse que, se 
houvesse mudança no Ato da Mesa que gerou esta discussão, ela 
votaria contra. Ressalve-se que a matéria ainda se encontra em 
processo de discussão e não no processo de votação. Em seguida, 
o Conselheiro Doutor Antonio José Machado, à guisa de infonna
ção, disse que, em relação ao Seuado, a questão dessas 22 diárias 
ainda estava para ser decidida pela Mesa da Casa. Continuando, 
disse que apoiava as colocações postas pelo Deputado Prisco Via
na em relação à prudência do Presidente e do suporte de apoio que 
ele precisa. Após hipotecar seu apoio ao Presidente, declarou-se 
favoravelmente em aprovar ao processo em discussão. Em segui
da, o Senador Carlos Patrocfnio, dizendo que não tinha nada con
tra o pagamento dessas diárias, mas acharia prudente esperar a 
decisão da Mesa do Senado sobre esta mesma questão. Continuan
do, o Deputado Aloisio Vasconcelos propôs ao Conselho o paga
mento imediato dessas 22 diárias no que se refere ao mês de março 
e, em relação 

aos outros meses, o Conselho decidiria na próxima reunião. 
Colocado em votação, a proposta foi aprovada. O Deputado Nil
son Gibson, à titulo de declaração de voto, disse que, se não hou
vesse nenhuma modificação no Ato da Mesa da Câmara que 
alterasse o pagamento dessas 22 diárias, ele considerava esta maté~ 
ria vencida e conseqüentemente decidida. Continuando, o Presi
dente colocou em discussão o próximo assunto da pauta. 
Distribuiu com os presentes demonstrativos fmanceiros sobre a 
atual situação financeira do IPC, deles constando o disponlvel, as 
aplicações a curto prazo, os investimentos, o realizável a longo 
prazo e a receita oriunda dos imóveis do IPC. Na medida em que 
era perguntado, o Presidente oferecia informações complementa
res. Continuando, o Presidente comunicou sobre a devolução do 
servidor André Luiz Correia Pinto, para sua Casa de origem (Câ
mara dos Deputados) resultante ao Processo n• 35(1194-IPC, que 
concluiu por prática de ato illcíto. O Presidente determinou ao Di
reter Executivo prestar esclarecimentos sobre o fato. O Sr. João 
Bosco Altoé, manuseando o processo, foi mostrando todas as pro
vidências que foram adotadas, dizendo que o IPC não teve ne
nhum prejuizo de ordem financeira, porque o pai do funcionário 
envolvido ressarciu ao IPC de todos os valores subtra!dos. Em se· 
guida, o Presidente apresentou para aprovação todos os processos 
deferidos por ele, ad referendum do Conselho Deliberativo, num 
total de 277, sendo 187 de Auxllio-Doença, 16 de Requerimento 
de Pensão, 60 de Integralização de Carência, 6 de Inscrição de Se
gurado Facultativo, 6 de Cancelamento de Inscrição, 1 de A verba
ção de Mandato e I de Auxilio-Funeral. Ouvido, o Conselho 
aprovou a todos esses processos. Em seguida, o Presidente comu
nicou ao Conselho sobre a carta de renúncia do Tesoureiro Suplen
te, Deputado Ubiratan Aguiar, em função dos impedimentos da 
Lei Complementar n° 64/90. Em vista dessa renúncia, o cargo pre
cisava ser preenchido. Apresentou o nome do Doutor Antonio José 
de Souza Macbado para o cargo de Tesoureiro Suplente, cujo 
nome foi aprovado pelos membros presentes. Em seguida, o Presi
dente colocou em discussão e votação o Processo n" 337/94, do 
ex-Deputado Carrel Ipiranga Benevides, pedindo reconsideração 
do despacho sobre pagamento de parcela de averbação de manda
to, com parecer favorável da Consulloria Jwidica. Colliido os vo-

tos, o pedido foi aprovado. Em seguida, o Presidente determinou a 
transcrição na Ata desses trabalhos, de todos os processos aprecia
dos e aprovados nesta reunião, conforme títulos e numeração se
guintes: 

a) Aullfllo-Doença Deferido - 210/94, 180/94, 202/94, 
193/94, 131/94, 186/94, 156/94, 187/94, 118/94, 189/94, 22(1194, 
184194, 209/94, 214194, 223/94, 223/94, 222/94, 207/94, 216/94, 
204194, 243/94, 212/94, 244194, 226/94, 246/94, 274194, 234194, 
238/94, 2.058/94, 093/94, 232/94, 221/94, 257/94, 235/94, 255194, 
240/94, 275194, 245/94, 217/94, 206/94, 219/94, 264194, 261/94, 
247/94, 231/94, 258/94, 233/94, 268/94, 249/94, 262/94, 256/94, 
229/94, 237/94, 259!94, 215/94, 272/94, 252194, 253!94, 271/94, 
280/94, 290/94, 267/94, 276/94, 28419~. 263/94, 197/94, 239/94, 
260/94, 266/94, 254194, 242/94, 281/94, 270/94, 213/94; 307/94, 
327/94, 301/94, 298/94, 317/94, 310/94, 321194, 297/94, 286/94, 
292/94, 305/94, 322/94, 315/94, 287/94, 304194, 139/94, 320/94, 
308/94, 318/94, 305/94, 325/94, 306/94, 299/94, 323/94, ~ 334194, 
338/94, 361/94, 352/94, 339/94, 357/94, 345/94, 358/94, 349/94, 
351/94, 296/94, 312/94, 36(1194, 342/94, 355/94, 347/94, 344194, 
336/94, 356/94, 367/94, 385/94, 372/94, 380/94, 379/94, 381/94, 
378!94, 387/94, 365/94, 382/94, 374194, 375!94, 370/94, 366/94, 
386/94, 392/94, 388/94, 389/94, 353/94, 408/94, 411/94, 395/94, 
402/94, 397/94, 413/94, 412/94, 399/94, 410/94, 417/94, 431/94, 
396/94, 428/94, 433/94, 400/94, 420/94, 371/94, 443/94, 422/94, 
326/94, 418/94, 401/94, 419/94, 435/94, 442/94, 421/94, 398/94, 
437/94, 405194, 416/94, 458/94, 477/94, 460/94, 474194, 45(1194, 
454194, 453/94, 455194, 449/94, 445/94, 473/94, 484194, 451/94, 
448/94, 457/94, 446/94, 465194, 434194, 436/94, 462/94, 447/94, 
459/94,463/94; b) Auxilio-Doença Indeferido- 140/94; c) Inte
grallzação de Carência- 343/94, 319/94, 363/94, 211/94, 468/94 
e 475/94; d) Averbação de Mandato- 467/94; e) Auxilio-Fune
ral - 205194; I) Requerimento de Pensão Deferido - 241/94, 
265194, 228/94, 278/94, 277/94, 364194, 216/94, 377/94, 333/94, 
340/94, 362/94, 294194, 311/94, 471/94, 423/94 e 466/94; g) Can
celamento de Inscrição - 440/94, 341/94, 426/94, 279/94, 
104194, 123/94; h) Inscrição de Segurado Facultativo- 429/94, 
394194, 452/94, 406/94, 441/94, 404194,391/94,288/94, 1.696/94, 
293/94, 208/94, 331/94, 33(1194, 314194, 335/94, 328/94, 329/94, 
218/94, 1.834194,291/94,251/94,203/94, 200/94, 199/94, 198/94, 
201/94, 157194, 172/94, 188/94, 185194, 1.894194, 164194, 173/94, 
168/94, 174194, 124194, 01(1194, 048/94, 163/94, 056/94, 025/94, 
03&94, 019/94, 2.059194, 1.993/94, 066/94, 1.477/94, 076/94, 
1.405/94, 086/94, 1.868/94, 134194, !03/94, 024194, 2.067/94, 
1.621/94, 012/94 e 011/94. Nada mais havendo a tratar, foi encer
rada a Reunião às treze horas. E para constar, eu, Raymundo Urba
no, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros 
do Egrégio Conselho Deliberativo. ~ 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
Criada através do Requerimento n• 935, de 

1991-SF, destinada a Investigar a situação aluai da 
evasão flscal no país. 
25" Reunião realizada em 27 de abril de 1994 

Às dez horas e quarenta cinco minutos do dia vinte e sete do 
mês de abril do ano de mil novecentos e noventa e quatro, na sala 
nfunero seis da Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores 
Parlamentares Ronan Tito, Presidente, Jutahy Magalhães, Relator, 
Meira Filho, Vice-Presidente, Maguo Bacelar, Ronaldo Aragão, 
Esperidião Amin, João Calmon e Gerson Camata. Reúne·se a Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a "Investigar a situação 
atual da evasão fiscal no Pais11

• O Senhor Presidente, Senador Ro
nan Tito, declara abertos os trabalhos da Comissão para ouvir o 
depoimento do Doutor Alcides Lopes Tápias, Presidente da Fede-
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ração brasileira de Bancos Febraban. Logo após, a Presidência 
convida o depoente para sentaf-se à mesa, solicita que proceda o 
juramento e concede-lhe a palavra para fazer sua exposição. A se
guir, usam da palavra para interpelar o depoente os Senhyores Se-
nadoresRonaldo Aragão, Meira Filho, Jutahy Magalhães, João 
Calmon e a Presidência. Nada mais havendo a tratar a Presidência 
agradece a presença de todos, encerra os trabalhos, e, para constar, 
eu, Marta Helena Pinto Ferreira Parente, Secretária da Comissão, 
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada irá a publicação com o 
apanhamento taquigráfico que faz parte integrante desta ata. 

ANEXO 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Convido "-Senador 
Jutahy Magalbães para tomar assento à Mesa, como Relator desta 
CPI, e o depoente, Dr. Alcides Lopes Tápias, Presidente da FE
BRABAN. 

Como 6 de praxe, peço a todos os presentes que riqueln de 
pé, para que o depoente preste seu juramento. 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS -_"Juro, como dever 
de consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo do que seja do 
meu conhecimento, sobre quaisquer fatos relacionados com _a in
vestigação a cargo deSta Comissão Parlamentar de Inquérito, desti
nada a investigar a situação atual da evasão fiscal do País. Alcides 
Tápias.11 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Dr. A!cides Tápias, a 
rotina desta Comissão é a de darmos ao depoente um prazo para 
prestar esclarecimentos, que pode variar de vinte a trinta minutos, 
e, em seguida, abrimos espaço para os debates e as perguntas. 

Com a palavra o depoente, Dr. Alcides Lopes Tápias, Presi
dente da FEBRABAN. 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS -Muito obrigado, Sr. 
Pi'ésidente. 

Acompanhei os trabalhos desenvolvidos por esta importante 
CPI e tive a oportunidade de ler seu relatório preliminar. Conside
rei o diagnóstico sobre as causas e os mecanismos da evasão fiscal 
uma contribuição valiosa do -CongressO pati -a SoluçãO do proble
ma. Nas conclusões ainda preliminares do trabalho, há um elenco 
de propostas que, caso venham a ser adotadas, -certamente contri
buirão para reduzir substancialmente a evasão fiscal do Pais. 

Gostaria de fazer uma exposição breve, enfocando direta
mente os principais pontos em que o sistema bancário foi citado 
nos depoimentos e nas conclusões contidas no parecer preliminar 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Considero importante 
complementar colocações fettas por depoentes, a flffi de evitar 
equíVocos que poderiam gerar confusões. Mas, desde já, coloco
me à inteira disposição de V. Ex's. para questões que queiram for
mular durante ou depois desta rápida explicação. 

Pretendo abordar basicamente os seguintes pontos, objeto 
de preocupações desta Comissão em seu relatório preliminar: 

1) A contribuição que o sistema bancário pOde dar ao com
bate à sonegação; 

2) O processamento de tributos como o-IPMF, sem ferir di
reitos dos clientes; 

3) A nova legislação sobre abenura de conta5 correntes para 
evitar contas fantasmas; -··.r-

4) Soluções para conferir autenticidade de documentos e 
evitar o uso de documentos falsos na abertura de contas; 

5) Falbas do atual cadastro e a necessidade de recadastra
mento dos contribuintes; e 

6) O sigilo bancário e o combate à sonegação. 
Vou-me ater, então, ao primeiro ponto. 

1) Contribuição dos bancos no combate à sonegação 
Temos sistematicamente tomado· -ciência, pelos veiculas de 

comunicação, de declarações que colocam os bancos em oposição 
à Secretaria da Receita Federal, como se quisessem impedir o 
acesso a dados essenciais para o combate à sonegação, dificultari~ 
do a ação dos fiscais. 

Consideramos totalmente equivocado esse tipo de posi
cionamento. Os bancos não fizeram as leis. _Apenas as cum
prem. E quando têm dúvidas sobre como devem agir, buscam 
orientação de juristas especializados. Desta forma, procuram 
seguir rigorosamente aquilo que a lei determina. Se a lei permi
te-- atender-ão p-edido d"e ínfonnações que está sendo solicitado, 
os bancos fornecem os dados e o fazem com· a maior rapidez 
possível. 

--- Ao flnal de outubro do ano passado, os bancos entrega
ram à Secretaria da Receita Federal o maior banco de dados ca
dastrais do País, com informações sobre os titulares de 
aproximadamente 44 milhões de contas correntes de pessoas fi
sicas e jurídicas e de 47 milhões de contas de poupança. A 
maior parte dessas informações foi consOlidada pela SERASA 
em meio magnético apropriado para l~itura dos -computadores, 
num programa elaborado em comum acordo entre técnicos da 
Receita e do sistema baitcário, representado pela FEBRABAN, 
exatamente para facilitar sua utilização. Alguns milhares de ho
ras de trabalbo de funcionários dos bancos e da SERASA foram 
consumidos nessa tarefa. A Receita Federal recebeu de forma 
consolidada e organizada em meio magnéticO o nome, o ende
reço e o CPF ou CGC de cada um dos titulares das 91 milhões 
de contas correntes e de poupança, para conferir se havia dis
cordância entre as informações dos cadastros dO$ clientes dos_ 
bancos e o seu cadastro de contribuintes. 

A boa vontade dos bancos em fornecer dados, quando soli
citados de acordo com _as normas legais, seja pelas autoridades fe
derais ou estaduais - e aqui inclutmos a Receita Federlll e as 
Comissões Parlamentares de Inquérito recentes deste Congresso 
Nacional- tem sido permanente. Levantamento realizado pela FE
BRABAN junto a 12 bancos revelou que, durante apenas alguns 
meses do ano de 1993, foram recebidas e atendidas 200 mil requi
sições no prazo médio de 72 horas. Para atender a esses pedidos, 
os bancos forneceram às autOridades 1.311.000"(um milhão e tre~ 
zentos e onze mil) cópias de documentos (cheques, extratos, movi
mentações de conta, etc.) de seus arquivos e conservadas em 
microf!lme. Os volumes fantásticos dos documentos obtidos pelas 
CPis recentes - "do PC" e 11do Orçamento11 

- são exemplos claros 
dessa postura. Não existe hoje nada similar em qualquer parte do 
mundo. Isso comprova defmitivamente que não negamos aquilo 
que a lei autoriza. _ ---

,2) Devolução do IPMF sem ferir direitos dos clientes 
No ano passado e infcio deste ano, mantivemos intensos 

cantatas c~m a Receita Fe4eral para evitar os conflitos que se ma
nifestaram publicamente quando foi editado o Ato Normativo n° 
99, exigindo que os bancos prestassem informações sobre a movi
mentação dos clientes para processar a devolução do tributo reco
lhido indevidamente em _1993. Os bancos querem colaborar com a 
Receita nessa questão, como já o fizeram anteriormente, mas hão 
podem passar por cima da lei e dos direitos dos clientes. Consulta
mos- vários juristas sobre o assunto, que nos alertaram estarlamos 
cometendo crime, passfvel de pena de reclusão de 1 a 4 anos, se 
atendêssemos o pedido da Receita para informar a movimentação 
de todos os clientes durante as três semanas em que o IPMF foi re
colhido. 

Como a Receita Federal tinha entendimento diferente e in
sistiu, ameaçando ?S dirigentes de bancos de punições, não tive-
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mos alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário para que inter
pretasse a lei e definisse se o pedido da Receita podia ou não ser 
atendido. Se a Justiça julgar que os bancos não cometem crime 
fornecendo tais infonnações, atenderemos imediatamente ao pedi
do formulado na Instruçl!o n' 99. 

Os bancos somente não podem correr o risco de lesar garan
tias legais, inclusive constirucionais, de milhões de correp.ti$tas e 
investidores. 

Nesse sentido, apenas aguardamos a decisão fmal.e sobera
na do Poder Judiciário, esclarecendo em defmitivo a questão. 
Lembro, no entanto, que a devolução já poderia ter sido processa
da desde o ano passado, pela forma prevista na lei para a cobrança 
do imposto, ou seja, sem devassa na movimentação de todas as 
pessoas tisicas e juridicas do Pais - meSmo porque a relação fica 
disponfvel sempre, não obstante a devolução do imposto possa es
tar operacionalizada. 

3) A nova Legislação sobre abertnra de contas 
Temos hoje no Brasil uma legislação recente muito criterio-

sa e rigorosa sobre a abertura de contas bancárias, exatamente para 
evitar a existência de irregularidades. Esses preceitos legais surgi
ram dos trabalhos das CP!s do Congresso e de iniciativas do Ban
co Central, com a f"malidade de evitar as chamadas contas 
fantasma. A legislação brasileira sobre essas questões poderia ser 
incluída hoje entre as mais rigorosas do mundo. 

O art. 64da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, esta
beleceu que: "Respondemo como cc-autores de crime de falsidade 
o gerente ou administrador de instituição fmanceira ou assemelha
eles que concorrerem para que seja aberta conta ou movimentados 
recursos sob nome falso ou de pessoa fisica ou jurídica inexistente, 
ou ainda de pessoa juridica liquidada de fato ou sem representação 
regular.11 

Mais recentemente, em 24 de novembro de 1993, o Banco 
Central aprovou a Resolução n° 2.025, estabelecendo normas mui
to rigidas para abertura e movimentação de contas conentes, alte
ranJo e consolidando todos os dispositivos relativos a esse 
assunto. Nessa Resolução, o Banco Central aumentou substancial
mente as exigências de documentos e de identificação dos corren
tistas na abertura de contas e obrigou as instituições fmanceiras a 
manterem, à disposição da autoridade para fiScalização, cópias da 
documentaçl!o original dos clientes em papel ou microf!lmadas. E 
no artigo 2' da Cilcular n' 2.262, de 6.01.93, o Banco Central já 
havia sido ainda mais rígido, ao defmir que 11toda ficha proposta 
deverá conter declaraçl!o, firmada pelo administrador responslivel 
pela dependência da instituição fmanceira em que for aberta a con
ta de depósitos à vista nos seguintes termos: responsabilizo·me 
pela exatidl!o das informações prestadas, à vista dos originais do 
documento de identidade, do CPFfCGC e outros comprobatórios 
dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de 
aplicação do disposto no artigo 64da Lei n' 8.383, de 30.12.91". 
Hoje, os bancos possuem um diretor responsável pelo acompanha
mento das aberturas de contas que orienta as agências e responde 
ao Banco Central pelo cumprimento das normas. 

Todas essas exigências têm um custo extremamente elevado 
para o sistema fmanceiro, além de tomar significativamente buro
crática e desconfortável a relação com os clientes. Mas os bancos 
filiados à FEBRABAN foram orientados para cumprirem rigorosa
mente as determinações e entendem que elas silo válidas para me
lhorar a atual situação do País. Nesse sentido, a direção da 
FEBRABAN enviou, em junho, julho e agosto de 1993, circulares 
aos bancos associados reiterando recomendação para que redo
brassem os cuidados necessários ao cumprimento da legislação, 
mantendo seus gerentes permanentemente informados e orientados 
sobre o assunto. 

4) Soluções para verificar a autentlcldade dos documen
tos e evitar contas Calsas 

Para resolver a questão das contas fantasmas, contudo, não 
basta apenas a existência dessa legislação. Os bancos têm tido 
muitas dificuldades para confirmar a autenticidade dos documen
tos de clientes que vêm às suas agências abrir contas. Enquanto 
não existir um cadastro infOI'!Ilatizado que permita a consulta ime
diata para verificar a autenticidade s_o documento e conferir seus 
dados, os bancos se arriscam a receber documentos falsificados. O 
sistema: bancário abre diariamente cerca de 50 mil contas. As pou
cas consultas que hoje estão sendo feitas por alguns bancos demo
ram entre 30 e 45 dias para serem respondidas pela Delegacia da 
Receita Federal. É imposslvel atender a essa demanda da socieda
de com o sistema atual. 

Se esse cadastro fosse colocado no sistema SISBACEN, por 
exemplo, os bancos poderiam consultá-lo de imediato - on Une 
real time - de qualquer parte do País. Há anos estamos propondo 
essa possibilidade ~ Secretaria da Receita Federal, assumindo in
clusive os ônus da tarefa, porém, sem sucesso. 

Esses fatos demonstram que, também nessa área, os bancos 
têm boa vontade e querem cooperar com as autoridades no comba
te à sonegaçl!o. 

5) Falhas do atual Cadastro e Recadastramento dos 
Contrlbnlntes 

Nas declarações dos depoentes da Receita Federal convoca
dos são atribuídas aos bancos, de fonna absolutamente equivoca
da, responsabilidades por falhas no Cadastro de ldentiticaçi!o dos 
Contribuintes. Sobre esse teina gostaria de esclarecer alguns pon
tos que considero essenciais: 

1) A emlssl!o do Cartão de ldentificaçl!o do ContribUinte 
(CIC) era de exclusiva responsabilidade da Secretaria da Receita 
Federal, desde 1969, quando este documento foi criado, atê o inf
cio de !986. Em 30 de janeiro de 1986, a Secretariada Receita Fe
deral divulgou a Instrução Normativa n° 32, pela qual atribui aos 
bancos também a funçl!o de efetuar a inscriçl!o no CPF e a atuali
zação de dados cadastrais por intermédio do MIA (Modelo de Ins
criçl!o de Atualização). 

Como justificativa para baixar esse ato, a Receita Federal 
considerou: 

a) 11a necessidade de tomar mais eficaz o_ formulário -de ins· 
criçi!o e de atualizaçl!o dos dados cadastrais das pessoas flsicas re
gistradas no CPT e 

b) a necessidade de racionalizar o fornecimento de docu
mento de identificação das pessoas fisicas inscritas no CPF.11 

Logo, os bancos nl!o pediram para emitir o CJC. Apenas 
cumpriram determinação da Receita Federal, seguindo rigorosa
mente as normas estabelecidas pela autoridade fiscal sobre a sua 
realização, com a finalidade de auxiliar as autoridades. Mas, des
de a reunil!o da CONSARF de 24.!0.90, os bancos vêm solicitan
do à Secretaria da Receita Federal que a emissão- desse documento 
fosse feita pelo SERPRO, transitando o Modelo e lnscriçl!o e 
Atualização (MIA) somente pelos Correios. 

Essa proposta dos bancos só veio a ser aceita pela Receita 
Federal três anos depois, na Instrução Normativa n°- 52, de 
11.05.93. Desde aquela data os bancos fonun liberados dessa atri
buição. 

Segundo depoimentos prestados a essa Comissl!o, existiam 
81,5 milhões de inscritos no cadastro de contribuintes, embora a 
Receita tenba interesse fiscal em apenas 14,5 milhões. Essa situa-
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ção é ainda mais grave se considerarmos as infonnações de que a 
demanda anual alcança 5 milhões de novas inscrições, quando to
dos sabem que o número de contribuintes não cresce nessa propor
ção. 

A proliferação exacerbada desse documento ocorreu em 
função das exigências estabelecidas pela própria Secretaria da Re
ceita Federal, que tomou obrigatórias as menções do número ~de 
inscrição no CPF para todos os participantes do P!S, do PASEP e 
na RAIS -Relação Anual de lnfonnações Sociais preenchidas pe
las empresas. Logo, todos aqueles que recebem salários, indepen· 
dente de quanto ganham, se consideram obrigados a ter o 
documento. Além disso, todos aqueles que transacionam imóveis, 
veículos, que fazem remessas de recursos ao Exterior e todos os 
profissionais liberais ou conlribuintes individuais da Previdência 
Social também foram obrigados a ter seu CPF. O Manual i:om to
das essas exigências foi elaborado pela Secretaria da Receita Fede
ral e enviado aos bancos como orientação a ser cumprida. 

Já a emissão de mais de um CIC para uma mesrila pessoa 
só poderia ser evitada se a Receita dispusesse de um banco de da
dos infonnatlzado para consulta automática e imediata pelos ban
cos. Assim, se o cliente já tivesse seu registro de contribuinte 
confinnado nesse banco de dados da Receita, não teria direito a 
outro, recebendo apenas uma segunctit. via. - - · -

Se as autoridades desejam que o cadastro de Pessoas F!si
cas volte a ser uma fonte segura e confiável de infonnações sobni 
os contribuintes pessoas físicas, devem rever as normas de emis
são desse documento e proceder a um recadastramento, como já 
está sendo anunciado nos jornais pela Receita Federal. É impor
tante ,ue esse recadastramento se faça com o uso de cóçli_gos .que 
combinem letras e números, de fonna a impedir a falsificação de 
documentos ou seu uso por terceiros. Além disso, a Receita deve 
colocar as infonnações num banco de dados on-line real time, 
que pode ser o do SISBACEN do Banco Central, para possibilitili 
aos bancos conferir automaticamente a autenticidade dos docu
mentos. Dessa forma, autoridades e bancos teiãó o como Coibir a 
utilização de documentos falsificados e _a existência de contribuin~ 
tes com múkiplos CPF. A existêricia de uma fonte ágil e segura de 
consulta será o grande crivo do sistema para evitar Contas frias, 
"fantasmas11 etc. _ · 

Sigll~ bancário não Impede combate à sonegação~~ 
A legislação sobre sigilo bancário existente no Brasil não 

impede, de forma alguma, o combate à sonegação ou a apurã.Ção 
de delitos sejam eles fiscais ou não. A legislação brasileira é se
melhante à existente nos demais países, segundo dirigentes de 
bancos estrangeiros com os quais temos conversª"o a respeito do 
assunto. 

Os resultados das CPI recentes deste Con~_sso, as investi
gações procedidas pela Policia ou a pedido da JllSiiça e as apura' 
ções feitas pela própria Reeeita após insta!JI1!çiio de processos, 
comprovam que a legislação possibilitou amplo acesso às contas 
bancárias, pennitindo descobrir as contas fri~ e apurar a movi
mentação bancária daqueles_ que cometeram crimes. O volume de 
informações e documentos que vem sendo fomeC:ído pelos bancos, 
já referido anterionnente, confirma plenamente" essa possibilidade 
legal. ~ -" ~ 

O que se depreende, pelas declarações de p<lSsoas ligadas à 
Secretaria da Receita nos depoimentos dados a esta CPI, é que Os 
representantes do Fisco gostariam de ter acesso irrestrito à movi
mentação fmanceira das pessoas físicas e jurfdic8.s do País e usu
~ plenamente e sem custos dos bancos de daçtQ~ e dos sistemas 
de informática dos bancos. As leis em vigor preve-:ém acesso à mo
vimentação fmanceira dos clientes quando há de (ato uma suspeita 

e ê instaurado um processo. Não admite, em hipótese alguma a 
possibilidade de devassa pennanente sobre a vida das empres~ e 
dos cidadãos. 

Pessoalmente, não conheço pais algum que permita isso, 
uma vez que os riscos inerentes a uma devassa desse tipo são mUi
tos e envolvem questões politicas. de direitos humanos, de segredo 
de negócios, de privacidade e até criminais, como riscos de extor
são, afetando a vida de toda a sociedade sobre diferentes aspectos. 

O que as leis brasileiras hoje exigem do sistema bancário, 
em tennos de procedimentos para evitar ações criminosas de ter
eeiros também, é muito semelhante à modema legislação dos pai
ses desenvolvidos, preocupados não só em combater a sonegação, 
mas também em evitar lavagem de dinheiro e apurar ações criml
nosas ligadas ao narcotráfico e ao contrabando. 
~ Dispositivos legais para evitar práticas, como os da Resolu
ção n°. 1.94li do Banco Central , de 29 de julho de 1992, são quase 
idênticos aos existentes nos Estados Uni<los. Esse nonnativo obri
ga as instituições fmanceiras a identificãr e a informar ao Banco 
Central os dados das pessoas responsáveis por pagamentos e rece
bimentos .em moeda nacional ou estrangeira equivalentes a 10 mil 
dólares ou mais. A inobservância desse dispositivo é considerada 
faita grave e sujeita os administradores das instituições financeiras 
a penas severas. Entre os dados que as instituições financeiras es
tão obrigadas a fornecer ao Banco Central por aquela Resolução 
estão incluídos o nome, o endereço, os números da cédula de iden
tidade e do CPF, o valor e, inclusive, a origem e o destino dos re. 
cursos. 

Por outro lado, os bancos entendem que não pode ser igno
rado o problema da sonegação, que tomou proporções alarmantes 
em- nosso País. A contnbuição que os bancos podem dar, e estão 
dando, às autoridades para reduzir a evasão fiscal vem se materia
lizando em atitudes objetivas como a entrega do cadastro de 91 
milhões de contas à Receita; o fornecimento de milhões de infor
mações requisitadas por autoridades federais e estadnais e pelo 
cumprimento rigoroso das no~ sobre abertura e movimentação 
de contas correntes e de identificação e informação ao Banco Cen
tral sobre os responsáveis pela movimentação de quantias eleva
das. 

Nesse sentido, cabe estabelecer uma relação de equilibrio 
que dê à Receita Federal condições de realizar um combate à sone
gação, sem que da sua ação decorra uma agressão à. sociedade, so-,. 
bre direitos universalmente respeitados. Reconheço que esta é uma 
tarefa complexa , mas os membros desta Cotuissão já demonstra
ram que conhecem o assunto em profundidade e estão aptos a 
apresentar propostas de mudanças com esse objetivo. 

O sonegador não representa um risco somente para a Recei* 
ta. Quem _lesa_ o Fisco num primeiro momento pode, em seguida, 
lesar seus fornecedores, seus clientes e seu banco. 11Fantasmas11 e 
falsificaâOres são um perigo para todos, pois assim comO não pã. 
gam impostos também podem não pagar empréstimos aos bancos 
nem honrar cheques. Se o Congresso; a Receita e o Banco Central 
querem combatê-los, podem contar com todo o apoio dos bancos. 
Consideramos a solução da questão fisCal como o passo mais im
portante para o País viver sem inflação e voltar a crescer, ofereêefi
do emprego à população e condições de melhoria do nlvel de 
bem-estar e de superação da miséria. Recentemente, entregamos 
ao Congresso e ao Governo "Uma proposta de Reforma Fiscal 
para o Brasil", trabalho realizado pela FIPE-USP, com patrocinio 
de diversas entidades de classe, inclusive a FEBRABAN. Elabora
da por uma equipe formada por alguns dos melhores especialistas 
brasileiros no assunto, essa proposta exigiu quase um ano de traba
lho, muita pesquisa e obteve colaboração critica, inclusive de es
pecialistas estrangeiros. Trata-se de uma conrr!buição do 
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empresariado para a solução dessa questão que a todos preocupa, 
cujo sumário executivo passo às mãos do Presidente desta Comis
são. 

Agradeço o honroso convite para este depohnento. Estou à 
disposição de V. Bx's para as questões que desejarem colocar. 

Multo obrigado. 
Este é o sumário do trabalho, que é muito mais alentado e 

está a sua disposição e contém questões técnicas, infonnações e 
trouxe apenas na forma de sumário, para que a Comissão tomasse 
contato. Se o Sr. Presidente entender que gostaria de ter o trabalho 
concreto, mandarei imediatamente às suas mãos. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Muito obrigado. 

Está inscrito para formular perguntas o Senador Ronaldo 
Aragão. Concedo a palavra a S. Ex'. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Sr. Presidente, Sr. De-. 
poente, na exposição feita agora, o Presidente da FEBRABAN re
fere-se aos bancos associados. 

Quantos bancos estão associados hoje à FEBRABAN'I 

O SR. ALCIDES WPES TÁPIAS- S1o 145 bancos as
sociados e 100 não associados. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - São 245 bancos no total. 
S6 para uma questão de informação: v. s• tem conhechnento de 
que os bancos não filiados também estão adotando esse mesmo 
procedimento? 

O SR. ALCIDES WPES TÁPIAS - Sem dúvida. Posso 
lhe dizer que o nosso contato é estreito com as outras associações, 
como por exemplo, a Associação Brasileira de Bancos de Investi
mentos e desenvolvhnento - ANBID, a Associaçlo Brasileira de 
Bancos Comerciais - ABBC, a Associação Brasileira de Bancos 
Internacionais - ABBI - há inclusive representantes dessas asso
ciações sentando na Diretoria Executiva da própria FEBRABAN. 
O compromisso que evidentemente eu, como Presidente da FE
BRABAN, assumo é aquele da orientação em relação a minha co
munidade, mas sei que também é seguida pelos demais bancos 
nesse aspecto. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Continua a palavra 
com o Sr. Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Concedo a palavra 
ao Senador Meira Filho, para fazer o seu questionamento. 

O SR. MEIRA FILHO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Sr. Depoente, ouvi e acompanhei com muita atenção o relato ini
cial do depoente. 

Sempre ouvi dizer que fantasma é obra de ficção. v. s•, em 
seu relato, disse que a legislação bancária é muito rlgida, muito ri
gorosa no que diz respeito à abertura de conta. Ora, se essa legisla
ção é rigorosa, como pode existir um fantasma, uma conta 
fantasma, um cheque fantasma? Como se explica isso? 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) ~ Concedo a palavra 
ao Depoente, Dr. Alcides Tápias. 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS -Essa existência aca
ba se explicando pelo fato de que, quando as pessoas comparecem 
às agências bancárias para fazerem a abertura de conta, regra geral 
compa...""CC...-m. cem documentos falsificados: a Ca."~ii"a de !dentida .. 
de com dados falsos ou pertencentes a uma outra pessoa e com a 
fotografia da pessoa que está se apresentando e através da obten
ção de outros documentos de identificação Igualmente falsificados. 

Há. uma dificuldade extrema em saber se aquela pessoa que 
está se apresentando no guichê para fazer a abertura de conta é, 
realmente, a pessoa tisica que está lá. ou é aquela que está relacio
nada apenas nos documentos. 

Como a fotogrsfia confere e os dados estão aparentemente em 
otdem, admite-se que aquela pessoa seja uma pessoa verdadeira. 

Algumas vezes, para deoepçi!o de todos nós, descobrimos 
que aqueles documentos eram falsificados e que aquela pessoa de 
fato não existia. Isso, infelizmente, só pode ocorrer a partir de al
guma verificação ou alguma investigação feita a posterior!. 

O que existe - e é o sentido dessas normas rigorosas baixa
das pelo Banco Central e emanadas com base na Lei n' 8.383, de 
dezembro de 1991 -é que, se o gerente da agência, ou o adminis
trador da agência, ou um diretor da instituição, sabendo que ali 
existe uma falsificação ou que aquela pessoa não é realmente a 
mesma pessoa dos registros -isso verificado -, essas pessoas en
volvidas na abertura dessa conta ou na movhnentação desses re
cursos ficam sujeitas à pena de co-autoria no crime de falsidade 
ideológica. E, corno V. Ex' sabe, a penalidade que se estabelece é 
a pena de reclusão. 

Considero essa pena mUito rigorosa. Mas, como em toda a 
legislação penal, é necessário que haja efetlvarnente a demonstra
ção do envolvimento, do conhecimento prévio do gerente que au
torizou a abertura da conta em relação à clara demonstração de que 
aquela conta é nitidamente falsa. 

É necessário evidenciar que o gerente tinha conhecimento 
de que a movimentação daquela conta não condizia com a verda
de, quer dizer, as pessoas envolvidas não eram realmente aquelas 
declaradas na conta. 

Por isso é que considero a penalização rigorosa e, como em 
toda leglslaçi!o penal, é preciso que haja intenção da má-fé ou do 
dolo para que fique caracterizado esse iUcito penal, vamos chamar 
assim. 

O SR. PRESIDENTE (Ronàn Tito)- Muito obrigado. 
A palavra está franqueada aos Srs. Senadores que quiserem 

fazer algum questionamento. 
Com a palavra o Relator, Senador Jutahy Magalbles. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhles) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Sr. Depoente, ouvi o depoimento prestado perante 
a Comissão e creio que o Presidente da FEBRABAN teve a preo
cupação de procurar demonstrar o porquê de n!lo estar dando a de
vida resposta ao problema do IPMF. A Receita vem insistindo na 
identificação, por considerar nãó ser possfvel fazer wna verdadeira 
verificação das contas pagas e que devem ter retomadas certas 
quantias aos seus usuários, porque não tem uma visão do que pas
sou pelos bancos. 

No meu jutzo, a Receita tem inteim razão em insistir nisso, 
mas o caso está dependendo do julgamento do Supremo e nós es
tamos preocupados em saber se o sigilo bancário nio tem servido 
mais para acobertar os criminosos do que aqueles que precisam da 
cobertura constitucional dos dados de sigilo, dos dados de infor
mações. 

Nós, que acompanhamos os trabalhos da Constituinte, sabe
mos que essa questão do sigilo dos dados foi colocada até por um 
certo equivoco, porque a preocupação era com outra situação: o 
periodo de redemocratização que acabava de acontecer. Tentava
se evitar o acesso às informações individuais das pessoas, de cada 
cidadão. 

Sobre esse assunto é que eu gosta.'i.a de ter a cpi.túãc do Pre, 
sidente da FEBRABAN: se o sigilo bancário nl!o está sendo leva
do mais por um lado que atende aos interesses da ... eu não me 
lembro qual foi O nlimero de contas fantasmas ... 
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O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Qjlatro milhões. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - ... de quatro mi
lhões de contas fantasmas. 

Nós não sabemos se esse sigilo bãnc~o -está" s~indo para 
acobertar essa movimentação presente de bicheiros, narcotrafican
tes e outros indivíduos criminosos que estão utilizando dos_ bancos 
e, principalmente, desse sigilo, para manterem as suas contas de
vassadas nem pela Receita, nem pela Justiça. Sei que a Justiça 
pode solicitar, quando há um determinado caso, mas, até o mo
mento, estamos vendo essa dificuldade, porque V. Ex• citou a Re
solução D0 1.946, que determina que sejam informadas as 
movimentações bancárias. V. Ex1 considera que essa Resolução 
está atendida por todos os bancos? ___ _ 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS- Sim, sem dúvida ne
nhuma, e considero falta grave, Senador. Para os bancoS, é únl 
conceito que pode levar, no âmbito administrativo, à impossibili
dade da continuidade do mandato de gestor da instituiçãO fmancei
ra. Quer dizer, o administrador do banco perde a _condição de 
continuar o seu mandato eleito pela sociedade. E~- em- um segundo 
plano, dependendo do envolvimento dele no âmbito penal, pode 
levá-lo a ser processado por um crime qualquer. -

O SR. RELATOR (lutahy Magalhães)- Então, na opinião 
de V. S', está havendo um atendimento completo da rede bancá-
ria? · 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS- Sim, essa penalidade 
é muito séria. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Nós aqui, na CP! 
da Evasão Fiscal, temos tido razão de preocupação com a insistSn
cia da FEBRABAN e dos bancos em não fornecer informações 
que estão sendo solicitadas por esta CP!. São fornecidas infonna
ções criptografadas. Não sei qual o receio de quebra de sigilo ban
cário quanto a isso, porque não e_stamos interessa4os em saber 
detalhadamente de fulano. sicrano ou beltrano; estamos intereSsa
dos em saber de uma forma que não quebra o sigilo bancário. E a 
FEBRABAN até hoje tem-se negado a conceder_ essas informaçõ
es que estamos necessitando. Qual_a razão que_ Y~ s.a tem para se 
negar apresentar essas infonnações à CPI, que teiD. condições le
gais de exigir que essas informações sejam prestadas? 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Concedo a palavra 
ao Dr. Alcides Tápias. -

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS'- Seriador, perdoe-me 
por tê-lo interrompido no tocante à explicação· Sobre falta graye, 
ma:' respondo as duas qu~tões colocadas: a questão do IPMF, do 
sigilo e se, eventualmenté, essa questão poderia representar uma 
eventual cobertura a _sonegadores, fraudadores, de um modo geral, 
traficantes, bicheiros, etc. _ _ · 

A nossa preocupação em retação ao enteiidiinento desse as
sunto deriva do fato de que, quando a solicitação é feita de caráter 
geral e não envolve a instauração de um processo administrativo 
na Receita Federal, a legislação que prevê esse ritual - e prevê ne
cessariamente a abertura do processo- leva-:nos . .:~~:o entendimento 
de que estamos impedidos de atender. · -

No tocante ii relação do JPMF, a infonnação apresentada 
pela Receita de que necessita dos nomes para proceder à devolu
ção, do ponto de vista técnico, não é procedente, atê pelo simples 
fato de que, quando houve o recolhimento, não ~Sé 'soube quem foi 
que pagou. A verificação prevista no Código Tribuiário Nacional 
para que se demonstre que aquele que pagou, receba evidentemen~ 
te em devolução ocquilo que pagou a mais ... Há unjà confusão entre 
impostos em que o senhor transmite a cobrança do imposto na pró-

pria nota fiscal. como o IPI, por exemplo, e, no caso de ser consi
derado improcedente aquela cobrança, a empresa s6 teria a possi~ 
bilidade de obter a recuperação desse valor pago a mais se 
conseguisse demonstrar que fez a devolução ao comprador da 
mercadoria. Então essa exigênCia do nome só se aplicaria l hipóte
se desse tipo de !PI. 

No caso do lPMF, não há que se falar na transferência do 
valor do imposto pago a preço de produtos ou serviços. porque a 
retenção do imposto é feita automaticamente dentro dos bancos e 
essa infonnação não é transferfvel, a cobrança desse imposto não é 
transferlvel ao tomador de mercadorias, produtos ou serviços, por
que é um imposto cobrado sobre a transação fmanceira, e não so
bre o ato de vender ou prestar serviços. É diferente! 

Tecnicamente, dentro das regras do Código Tributário Na
cional, não há razão em solicitar essas informações, mas estou for
necendo-lhe esses esclarecimentos adicionais àqwlo que 
examinamos e discutimos na nossa Federação. Quando a dúvida 
foi levantada, quando recebemos a Instrução Normativa n° 99, o 
pessoal da área de consultoria jwidica levantou a probabilidade de 
que _os_ bancos, em atendendo aquela informação, pudessem estai 
comeleftdo um ct4ne contra os seus clientes, pelo fato de abrir inM 
fonnações que dependeriam de autorização de cada cliente para 
serem abertas. Então, tivemos o cuidado, como essa foi uma opiM 
nião manifestada pelo pessoal da nQ&s(l_ casa, de ouvir as melhores 
cabeças do País em relação a esse assunto que nos deram parece
res no sentido idêntico que, se atendêssemos um pedido desse tipo, 
estaríamos cometendo um crime. Ponderamos isso à Receita, mas 
infelizmente a Receita manteve um entendimento, que é legítimo, 
quer dizer, em sentido contrário. A única chance foi de recorrer ao 
Poder Judiciário porque essas questões vinham sendo levantadas 
com alguma freqUência. -

· Acredito que o Judiciário, ao examinar essa questão, pro-
vavelmente sinalizará para nós todos a solução que deve ser 
adotada e deve ser recomendada. Quer dizer, não negamos es
sas informações simplesmente pelo fato de que" não--querermoS 
abrir ou que isso poderia prejudicar os negócios dos bancos. 
Preocupamo-nos com o fato de que cada diretor de cada bancá 
que entregar essa relação não cometa um crime, como o senhor 
sabe, sujeito a uma penalização na_ pessoa fisiç_~ e não uma pe
nalização feita do ponto--de vista de multa ou de coisa adminis
trativa. Então foi isso que nos leVQlJ., infe.lizmente, a não poder 
fornecer essa relação. 

Do pOrlto de vista das informações que esta Comissão havia 
pedido no passado, entendemos que o trabalho feito pelo econo
mista Brito Alves, que tivemos oportunidade de encaminhar a esta 
Comissão no passado e que me parece traduzia, utilizando as in
fonnações dos próprios boletins do Banco Central, todas as infor
mações macroeconômicas disponíveis publicamente, o mesmo 
sentido que o trabalho talvez fosse feito pela CP!. Esse trabalho foi 
entregue à CPI no passado, e acredito que tenha também procura
do contribuir de uma forma positiva com o entendimento desse as
sunto aos membros da Comissão. 

Em relação ao fornecimento daquelas infonnações que fo
ram pedidas de carárer geral, em relação a todos os clientes que ti
vessem média de saldo superior a uma quantidade de dinheiro ou 
que tivessem movimentado a conta dessa ou daquela forma, enten
demos, pela nossa consultoria jurldica, que há um problema seme
lhahte àquele de devassa e que, também na opinião dos juristas 
que consultamos, dizem que cairiamos no mesmo erro, no mesmo 
riscO de estar cometendo o crime se fornecêssemos essas informa
ções. 

Quer dizer, na verdade o que eu queria que os senhores sen
tissem é que nos encontramos entre a cruz e a caldeirinha. Quer di-
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zer, ou nós atendemos o pedido da autoridade, que é a Receita Fe
deral, à qual nos subordinamos, como qualquer contribuinte e ain
da mais na condição de o banco ser, em alguns casos, até o 
elemento que faz a arrecadação dos impostos, e a condição da lei 
que (lá ~o cliente o direito de ele processar ao banco e o seu diretor 
na hipótese de o cliente entender que o seu sigilo e a sua privacida
de foi invadida e que está caracterizada como crime; quer dizer, fi
camos realmente num ponto ou no outro. 

Gostariamos que houvesse uma interpretação judicial a pro
pósito desse assunto, de modo a evitar o constrangimento que fre
qüentemente temos encontrado. 

Evidentemente, acredito que não se possa admitir como 
verdadeira a idéia de que o banco protege ou é escudo, ou tem 
interesse nos recursos de pessoas que lidam com drogas, con
trabBJldO, jogo do bicho, com qualquer outro ilícito que já se 
verificou aqui nas CPis, mesmo porque fica demonstrado que 
os bancos não têm vantagem, com isso o dinheiro eventualmen"':' 
te passa pelo banco, mas ele não permanece, não fica dentro do 
banco. E isso para o banco, do ponto de vista operacional, é um 
risco adicional. Via de regra, como essas coisas, essas opera· 
ções, não são realizadas pelas pessoas verdadeiras, existe o .ris
co de liberar um cheque que não tenha fundo, no sentido de 
fazer o pagamento àquele que recebe o depósito desse cheque 
antes que tenha sido compensado. Isso significa para os bancos 
potencialmente uma dose de prejuízo. 

Não há interesse comercial dos bancos em manter contas 
dessa natureza. O senhor imagina, por exemplo, que, ao fornecer 
um talão de cheque, o banco moralmente se obriga a que aquele ta
lão tenha o seu uso adequado. Veja a hipótese de esse talão ser uti
lizado na praça, inundar a praça com cheques sem fundos ou coisa 
deste tipo. Isso não interessa para o Banco do ponto de vista de 
imagem. Então, compreendemos o traballi.o que a Receita Federal 
está. desenvolvendo, qual é a abordagem que ela usa para sensibili
zar as pessoas a cumprirem as suas obrigações fiscais. Acredito 
que também a pressão que a Receita Federal hoje exerce sobre os 
contri' tes seja válida. Ninguém paga imposto com u·m sõrriso 
nos lábios. Quer dizer, todo mundo paga aquilo que tem que pagar 
no estrito limite. 

Considero válido o trabalho que Ozires está fazendo hoje na 
Receita Federal, do ponto de vista da sua abordagem pública, da 
imagem e da pressão. Apenas, no particular, em relação a certos 
pedidos, como o caso do IP.MF e desta ComissãO, infelizmente, te
mos o constrangimento que, no nosso entender, é constrangimento 
legal de poder atender. Não queremos deixar de cumprir a nossa 
obrigação, mas também não podemos deixar de cumprir a lei penal 
que, no futuro, pode-nos penalizar. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - eoncedo"' palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães, Relator desta CP!. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Sr. Presidente, no 
meu entendimento, acho que o sigilo bancário tem de um lado a fi
nalidade de proteger a intimidade ou as intimidades llcitas dos ci
dadãos e das empresas. Tem também a fmalidade de atender ao 
interesse público. E não seria do interesse público a Receita Fede
ral poder impedir a sonegação que existe hoje, inclusive na área 
bancária. Estudos levados a efeito pela Secretaria da Receita Fede
ral indicam que para cada cruzeiro pago um é sonegadn e que esse 
fndice é bem mais elevado em relação ao IOF, a cargo dos bancos. 

Aqui, ouvimos há poucos dias um depoimento em que se 
armnava que um dos setores que mais sonega impostos é exata
mente o setor bancário. O que V. s•. considera que a Secretaria 
possa fazer nessa investigação sem ter acesso a determinadas in
vestigações? 

Ouvimos várias vezes o Presidente da Comissão, os Sena
dores Ronan Tito, João Calmon e outros, inclusive eu fui ouvido. 
E quando se fala cm Comissão de Orçamento, ouvimos falar no 
rombo de 250 milhões de dólares; quando se fala da CP! de Fer
nando Collor, de PC Farias, etc, fala-se num rombo estimado ao 
máximo, no valor de quase 1 bilhão de dólares; quando se fala em 
sonegação de impostos, fala-se em 60 milhões de dólares, alguns 
dizem até que mais. 

Neste caso, está mais o interesse público de criar todas as 
condições posslve!s, para se dar atenção à possibilidade da Secre
taria da Receita Federal com o apoio dos bancos poder chegar a fa
zer esse levantamento e evitar um pouco essa sonegação que existe 
a partir da própria sonegação da área fmanceira(?). 

v. s•. falou do problema de hoje, da dificuldade que foi 
criada para se abrirem contas fantasma. Mas, noutro dia, tivemos 
um exemplo no Congresso:_o ex-Ministro Francisco Domelles dis
se que chegou no banco e deu um nome parecido com o PC Farias, 
abriu a conta, pegou o CPF e criou uma conta fantasma. 

Pois essas facilidades permanecem apesar de o gerente ter 
que assinar aquele tenno de compromisso, de responsabilidade. 
Então, pergunto a V. Exa: não existe nenhum meio mais adequado 
para evitar essa vergonha nacional, que é a sonegação de impostos 
e o surgimento de contas fantasma no meio dessa movimentação 
banc~a que vemos a cada dia? 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra o Pre
sidente do FEBRABAN, Sr. Alcides Tápias. 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS- Muito obrigado. 
Sr. Presidente, Sr. Relator, a questão do sigilo é de interesse 

público, do ponto de vista de combate à sonegação e tudo o mais. 
Entretanto tenho um receio. V amos até admitir que exista no siste
ma um número grande de contas que se possam entender fantas
ma. Suponha-se que exista alguma movimentação desse tipo, 
conforme foi citado aqui. Não que eu pessoalmente suponha, mas 
apenas para argumentar. Se, porventura, não houvesse o direito â 
privacidade, não estaríamos legislando ou estabelecendo regras ao 
contrário? Quer dizer, em função de Urna niinoria que sonega, não 
estaríamos colocando em risco a maioria das pessoas sérias e cum
pridoras das suas obrigações flscais do Pais? 

Quando o senhor diz que o nlvel de sonegação é de um por 
um, esse número, não obstante tivesse tido origem em declarações 
de pessoas da Receita Federal, tem sido colocado sob suspeita ou 
em discussão. A prevalecer um nível de sonegação desse tipo, quer 
dizer, o grau de contribuição dos impostos em relação ao Produto 
Interno Bruto, que é hoje variável entre 20 e 22% mais ou- menos 
do_Produto Interno Bruto, ter!amos uma tributação de quanto? De 
44% do Produto Interno Bruto? Esse n6mero não pode estar corre
to. Quer dizer, se tivéssemos teoricamente o cumprimento das suas 
obrigações fiscais de todos aqueles que sonegam, teriamos o dobro 
da arrecadação? Pessoalmente não acredito que esse número esteja 
correto. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. Ex' me permi
te uma interrupção? V. Exa leu uma reportagem que saiu na lstoé 
há poucas semanas, em que apresenta, por setores, a sonegação 
nos diversos tipos de impostos? V. Ex' acredita que aquele n6mero 
é fantasioso -ou V. Exa tem uma impressão, pelos contatos que tem, 
que ele existe? 

O SR. ALCIDES LOPES T ÁPIAS - Não conheço a re
portagem, não conheço a fonte em que esses fatos estãO sendo pos
tos. Quer dizer, muitas vezes as matérias jomalisticas são 
apreciadas de uma fonna bastante superficial. Ref!fO-me a este fn
dice de sonegação de um por um, cuja fonte de infonnação foi a 
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Receita. Acredito que o cálculo não esteja correto, porque senão 
teríamos no País uni nível de tributação que seria absolutamente o 
campeão no mundo inteiro. Não conheço pais no mundo que possa 
existir com um grau de contribuição -de impostos da ordem de 44 a 
50% do Produto Interno Bruto. Isso é quase imposslvel! Não exis
te país que se sustente nessas condições. Acredito que o nivel de 
sonegação no Pais é muito elevado, isso sem d6vida nenhuma, 
mas não nesse sentido. 

V. Exa citou em que ponto os bancos podem contribuir. Te
mos contribuído para todos os processos instaurados pela justiça, 
todos processos instaurados na Receita Federal, para todos os pro
cessos decorrentes de Comissões Parlamentares de Inq~érito; to
das as informações que foram solicitadas os bancos forneceram, 
num prazo médio de três dias mais de I milhão e 300 mil docu
mentos em absoluta ordem, com condições de serem verificadas 
todas as movimentações de origem e destino desses recursos e que 
permitiu, felizmente, que essas comissões no Congresso Nacional 
pudessem levar a cabo o seu trabalho e punir aqueles que realmen· 
te cometeram crime ou irregularidades. Se não foSse o aparato e se 
não fosse a boa diligência dos bancos, talvez essas coisas nio pu
dessem ser colocadas e esses criminosos estariam aí, circulando li· 
vremente. 

Então é importante que se Verifique que o sistema bancário 
brasileiro é o sistema mais bem preparado que existe no Pais; é o 
maior arquivo de informações que existe sobre movimentação de 
conta corrente e transferSncia de recursos e que está l disposição 
da sociedade, porém, dentro de regras que a própria sociedade co
locou, quer dizer, as regras sobre sigilo bancário decorrem da apli
cação e do entendimento das leis. Isso é muito importante de ser 
destacado. 

Qual f! contribuição _q~~ _podemos dar? Esses documen
-tos, na verdade, do ponto de vista fiscal, poderão --ser elimina
dos a partir do quinto ano. No entanto, mantemos isso tudo em 
arquivo, pensando exatamente em subprodutos, como pesquisas 
e verificações dessa natureza e que estão em boa ordem, em 
boa qualidade de verificaÇão. Não existe, em outras atividades, 
que não a atividade financeira, esse mesmo tipo de c-omporta
mento, esse mesmo tipo de tecnologia dispon'ivel para essas ve
rificações. 

Tenho a impressão de que a abertura, sem nenhuma regra 
de acesso a esses dados, poderia apresentar, para todas as pessoas 
envolvidas, riscos de toda a natureza. E envolvimento também. Es
tamos em uma casa que é essenCialmente política. Pode ser usado 
em relação a condições pollticas, adversidades e a questões que to· 
dos nós sabemos a que podem chegar. 

O que quero deixar muito claro e muito patente é o desejo 
dos bancos de ajudar e cooperar no combate à sonegação. Por isso 
mesmo estamos nos preparando sempre, cada dia mais, tecnologi
camente, para oferecer sempre essas informações, quando requisi
tadas, na forma como a lei prevê e de modo que possam contribuir 
para a elucidação de d~vidas, processos ou de aparentes crimes. 
Mas nós nlo podemos deixar de cumprir aquilo que a lei em vigor 
nos estabelece. 

Eu não teria aqui a veleidade de ser o intérPrete dessas leis, 
mas nós nos -cercamos das pessoas mais importantes do Pais para 
colocar essas questões, e essas pessoas nos deram, por escrito, es
ses pareceres, e nós temos também, nos nossos bancos, a responsa
bilidade profissional de fazer cumprir essas leis, fora a necessidade 
ou a obrigação que todo cidadão tem de cumprir a lei. Mas, especi
ficamente, no desenvolvimento da nossa atividade profissional, te
mos de nos ater à lei. Então não é um desejo pessoal nosso de 
colaborar ou não colaborar, querer proteger ou nãO proteger, quer 
dizer, temos que cumprir a lei. 

V. s• se referiu também, em outro ponto, ao fato de que 
. pessoas vieram aqui e falaram do al~o nivel de sonegação da 
cobrança de IOF etc. Isso ~ uma inverdade. Os bancos têm a 
sua escrituração aberta ao Banco Central e à Receita Federal 24 
horas por dia, para que eles verifiquem se de fato há essa sone
gação. Eu não posso dizer de outra forma. Todas as possibilida
des de verificação do recolhimento dos impostos, 
especialmente o IOF, eStão lá, disponíveis. Isso--é feito ou Une, 
real time. Essas informações inclusive são. tão simples de se
rem obtidas e o imposto é tão simples de calcular que, pelo ter
minal do SISBACEN, qualquer pessoa de mediana inteligencia 
sabe fazer essa conta. 

Portanto, a verificação do recolhimento e da cobrança desse 
imposto é tarefa do dia-a-dia da Receita Federal. Não se pode ale
gar isso sem que a autoridade que esteja obrigada a fazer essa veri
ficação não apresente então os autos de infração dizendo quais slo 
os contribuintes que estão sonegando os impostos. E se houver so
negação de algum banco. ele tem que ser punido. Não há dúvida 
nenhuma quanto a isso. E eu jamais defenderei_ atitude diferente 
em relação a isso. 

Em relação aos impostos de um modo geJ:al, há que difeten· 
ciar aqui periodos que atravessamos e que decorreram, do ponto 
de vista estatfstico, quando se compara a arrecadação e o paga
mento dos impostos em anos recentes ao Plano Collor, de 1990, 
que fez um processo de cálculo de correção do patrimônio liquido 
de todas as empresas - nll.o só dos bancos -, utilizando lndice de 
correção de BTN, Ignorando a correção do IPC. Isto foi uma irre
gularidade, foi uma ilegalidade. Questionada essa posição na Justi
ça, a Justiça entendeu que aquele procedimento não estava correto 
e autorizou a que todas as sociedades fizessem a compensação de 
impoStos que haviarb. sido pagos no passado, pelo fato de- se utili
zar 'indices que subavaliavam a inflação, fazer a compensaÇão com 
impostos que seriam recolhidos no decorrer de anos subseqüentes. 
Então, aparentemente, o que se verifica é qUe, durimte o ·ano de 
1992, houve um recolltimento muito pequeno 'de impostos e~ re
lação aos bancos, que são contribuintes de maiQr expressão, mas 
isto não significa -dizer que houve sonegaçl!o ou que os· bailcos pa
garam, irregularmente, menos impostos nesses anos. O que todos 
fizeram, inclusive os bancos, foi compensar, naqueles anos, im
postos que haviam sido pagos a mais em outros anos. Então, a 
comparação estatística tem sido feita em relação a-o ano em que se 
pagou muito imposto, indevidamente, como base, como vetor e ao 
ano em que se compensou esse imposto. Verifica-se, então, estatis
tiCainehte,"--percerttualmente, que houve um.- --recolhimento m.uito 
menor, e se atribui isto, novamente, à questão de sonegação. Eu 
respondo da mesma maneira: os liVros dos bancos estãO dispon'i
veis, e a Receita Federal tem feito verificações periódicas a propó
sito disto. Tem encontrado, eventualmente, uma ou outra 
irregularidade de menor expressão. decorrente de interpret8Çi!O de 
regras e de regulamentos, mas não com o intuito de sonegar, com 
o intuito de evitar o pagamento do imposto. Isto, então, não existe. 
Da mesma forma eu repito: se houver, há que ser autuado o banco, 
há que ser cobrado, até judicialmente, se não pela via administrati
va. 

Eu tenho a impressão de que essas alegações são muito sim
ples de se fazer, mas muito dificeis de serem provadas. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - C_O!Íl a palavra o no
bre Senador Jutahy ~!aga!hães. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - V. Ex' poderia 
me explicar o que é CDB careca? 

O -sR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Com a paiavra o 
Presidente da FEBRABAN. 
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O S1t. ALCIDES LOPES T ÁPIAS -Teve a minha conde
llaçio (i\\blíca, Senador. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhiles) -Teve a·condena
çlo pilbllca de V. Ex'. Mas os bancos estão deixando de fazer o 
CD!! careca? 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS - Nós fizemos uma 
circular - fizemos pela FEBRABAN e fiz questão de assinar - e 
consideramos, na nossa Comissão de Ética, que este era um proce
dimento condenável do ponto de vista moral e ético, embora do 
ponto de vista meramente juridico ele seja verdadeiro e absoluta
mél!te lepl. Eu considero que essa operação é uma operação mon
tada com o intuito de diminuir o pagamento de impostos. E digo 
mais: nós prevenimos a Receita Federal quando pensou em estabe
lecer essa tq:ra de cobrança de impostos. Nós dissemos: ''Nilo faça 

. -l'IOJtil." Por qu!7 "Porque vio acontecer tais e tais operações." 
Nio obstante, a Receita decidiu fazer aquela regra, e as operações 
acabaram sur!in<Jo. Eu tenho uma postura muito critica a propósi
to disto, porque entendo que no limiar, na divisão, nos limites, 
aquilo que é Ioga! nem sempre é ético e moral. Nós temos ares· 
ponsabilidade da administtaçlo de empresas que têm uma caracte· 
rlstica que extravasa um pouco o interesse privado da iniciativa 
privada, do desenvolvimento de um negócio; os bancos permeiam 
a sociedade quose que como um órgllo auxiliar do Governo. Nós, 
etltlo, temos uma obrigaçlo adicional de saber pautar as nossas 
ltitudes e u nossas operações dentro da mais absoluta legalidade, 
setn:prt dentro da moral e da 6tica que nós nos impusemos. Na 
ocasilo em que esse assunto foi levantado, eu, publicamente, criti· 
qgeí operoç&s dessa natureza, que nilo tinham nenhum espfrito 
coocorretK:lal entre os bancos, ou no sentido de facilitar Q acesso a 
recu:tsós de clientes, ou de utilizar recursos de poupança de clien
tes como uma operação de intermediação financeira, mas que ti· 
nham, 'linica e exclusivamente, o objetivo de diminUir -o 
pagamento de impostos. Nós criticamos isso, critico até hoje, em
bora do ponto de vista legal pouco possa ser feito em relaçilo a 
esoe procedimento. 

O Slt.. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Continua com a pa
lavra o Senador Jutah.y Magalhies, para o seu questionamento. 

O SL RELATOR (Jutahy Magalhi!es)- Apesar da conde
naçlo da Pedenl<;lo, V. s• teria id~ia do que isso representa no sis
tema banctrio7 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Com a palavra o Pre
sidente da FEBRABAN, Dr. Alcides Tápias. 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS - São operi!Ções que 
nilo têm significado no volume geral das operações. Eu uilo sei 
exatamente quais bancos tem esse procedimento. Tenho noticias, a 
propóllto, dadas muito mais pelos clientes do que propriamente 
pelos bancos. Nlo acredito que elas tenham significância no con
texto lera! da mecadaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Com a palavra o Re· 
lator, Senador Jutahy Magalhiles. 

O S1t. RELATOR (Jutahy Magalhiles) -Eu gostaria que 
V. sa desse uma opiniio a respeito de uma indagação que estou re
cebendo aqui com relaçilo As operações fmanceiras reguladas pela 
Carta Circular n' S, do Banco Central do Brasil, CC-S, destinadas 
ao fluxo de recursos oriundos do exterior e de propriedade de nilo
residentes. Seriam verdadeiras as noticias de seu desvirtuamento 
DO sentido que estaria servindo-de instrumento seguro para evasão 
de divias, notadamente envolvendo recursos também oriundos de 
atividades illcitas e mantidas l margem da tributaçilo7 Se positivo, 

quais as sugestões que o senhor poderia apresentar para resolver 
esse problema? 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Com a palavra o Dr. 
Alcides Tápias. 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS -Senador, eu nilo me 
considero um especialista na W'ea de câmbio, uma das poucas ati
vidades bancárias que eu não tive oportunidade ainda de exercer 
na minha carreira profissional. A conhecida CC-5 é uma conta 
feita em moeda brasileira oriunda da venda de moeda estrangeira, 
sempre para cliente não-residente no País, mas que tem movimen
taçilo de recursos aqui. Essa movimentação é feita e é prevista no 
sentido de permitir a sua volta a partir do momento em que esse 
cliente deseja repatriar esse dinheiro, e lhe é pennitido, então, a 
conipra de divisas aqui, fruto da converslo dos seus cruzeiros reais 
pela taxa do câmbio do dia . 

Todas essas informações silo trnnsmitidas via SISBACEN 
ao Banco Central. O Banco Central tem conhecimento de toda 
essa movimentação, e eu acredito que ele pos~ através do exame 
das pessoas envolvidas na ida e na volta, ou das pessoas que estão 
declaradas ali, verificar se há ou nilo alguma irregularidade. 

Eu, pessoalmente, tenho noticias apenas pelos jornais de 
que alguma irregularidade estatia ocorrendo ai. Também sobre 
elas existe a obrigaçilo de comunicação, a partir de 10 mil dólares, 
quando tem que se preencher um formulário especial, etc. Então, 
eu não me consideraria a pessoa mais informada sobre isso. O que 
eu posso lhe dizer é que todas essas informações estão na contabi
lidade dos bancos, são feitas de modo nominativo, há apresentação 
de documentos e envolve d relacionamento também com bancos 
no exterior, de uma forma em que todos esses registres estão fei
tos, e todas essas informações são passadas ao Baric:o Central. 
Quer dizer, através do acesso dessas informações do Banco Cen
tral pode se verificar s~ o uso está- sendo dettJ.roado ou se está ha
vendo essa irregularidade que o senhor citou. Eu, pessoalmente, 
não tenho essa informação para lhe dizer. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhiles)- Para encerrar, Sr. 
Presidente, eu gostaria de fazer uma indagação ao Dr. Tápias, com 
a experiência que ele tem: o- Banco Central está exercendo a sua 
ati v idade fiscalizadora com eficiência junto aos bancos? 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra o Dr. 
Alcides Tápias. 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS ~Eu considero que 
sim, Senador, e até por uma razilo. Não sei se todos aqui têm habi
tualidade com isso, mas as principais operações dos bancos, hoje, 
sãõ feitü e ·iilfori:hadas num sistema que existe e que se conhece 
como SISBACEN, em tempo real. As informações mais relevantes 
da movimentação fmanceira diária de todos os bancos são trnnsmi
tidas no SISBACEN, de modo que o Banco Central tem, no fecha
mento do dia, a posição de todos os bancos, atualizada em tempo 
real. Quer ~dizer• no terminal do Presidente do Banco Central, do 
Dt. Sabino, da Fiscalizaçilo, enfliil, dos outros departiUnentos- na
tunilirierite COin a·COiifidencialidade de acesso a essas informações, 
nllo silo todas as pessoas que podem ter acesso, existe uma gradua
ção -, todas as informações estão no computador do Banco Cen
tral, a começar pelas próprias reservas de cada banco, que são 
movimentadas via SISBACEN. Se não bastaSse isso, a cada ftnal 
de mês, o balancete de cada banco é passado, via SISBACEN, 
para o Banco Ccentral. 

Além disso, a fiscalizaçllo pessoal do Banco Central é 
muito presente nos bancos. Ela é de qualidade muito boa. 
Posso lhe d~ o meu testemunho, porque algumas vezes te
nho conversado com inspetores do :BS.nco Central, e são pes-
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soas de muita experiência no trato desses assuntos. Considero que 
o Banco Central tem desenvolvido bem o seu trabalho. AcreditO 
que não exista no Pafs nenhuma instituição que tenha um acompa
nhamento tão periódico, tio bem feito, com a possibilidade de 
acesso às informações de fonna tão rápida, quanto os bancos. No 
SISBACEN, o senhor tem todas essas informações no terminal, 
em tempo real. Então, considero que sim. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães);_ Sr. Presidente, eu 
queria dar uma explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Pois não, com a pa
lavra o Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães);_ Quero pedirdes
culpas ao depoente, aos companheiros de Comissão, por ter chega
do atrasado. Mas a minha expectativa era vir da Bahia na 
segunda-feira l noite, como tenho feito normalmente. Mas o meu 
partido estava escolhendo o candidato a Governador do Estado. E 
o meu filho estava envolvido. Logicamente, não ia deixá-lo,lá, so-
zinho. Então, fiquei até ontem. ·· ·-- -·· 

Quanto ao sigilo bancário, Dr. Pedro, nós, do Congresso, fi
zemos uma lei - li no jornal que isso era iniciativa do Tribunal de 
Contas da União; não foi, foi do Congresso ~ estabelecendo que 
todos os Parlamentares têm obrigação, agora, de passar para o Tri
bunal de Contas da União toda a sua evolução patrimonial do ano. 
É uma obrigação, e este ano vai cOmeçar. Logo que apresentannos 
as nossas declarações de bens, teremos que encaminhá~las para o 
Tribunal de Contas da União. E estamos tentando, já quase conse
guimos, quebrar o sigilo bancário de todos os Parlamentares. É 
uma luta que ainda vamos ver vitoriosa. 

O SR. MEIRA FILHO- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- POiS rião, com a pa-
lavra o Senador Meira Filho. ·· · · · -

O SR. MEIRA FILHO - Ainda estou amarrado na questão 
do fantasma. Eu fico preocupado, diante do que falou o depoente, 
sobre a falsificação de documentos. Não estaria nas cogitações do 
sistema bancário encontrar um meio de coibir, de não liberar a 
conta? Não entendo bem dessa questão, é apenas tinia Curiosidade, 
o interesse de contribuir. Não seria o caso de conferir as impressõ- _ 
es digitais, enfhn, só liberar a conta depois de realmente se certifi
car quem é a pessoa, que não é- fantasma? 

O SR. PRESIDENTE (Ronan tito) - Com a palavra o Dr. 
Alcides Tápias. 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS - Senador Meira Fi
lho, eu queria lhe pedir licença para dizer, antes, ao ilustre Relator 
que considero essa atitude e essa medida como aquela que ouvi
mos sempre dos nossos pais e das pessoas mais velhas dizerem 
que o que realmente vale é o exemplo vir de cima. Acredito que 
essa medida e essa decisão de fornecer todas essas infonnações 
deva ser seguida pelos outros órgãos da administração. Isso ê mui
to importante quando se coloca em questão a probidade do serviço 
público e das pessoas envolvidas. 

Senador Meira Filho, V. Ex• tocou num ponto que chega~ 
mos a discutir no passado com a própria Receita Federal. Deixe
me dizer-lhe que uma das questões que colocamos, para evitar 
esse assunto, foi a de exigir a identificação datiloscópica das pes
soas. Ocorre que, analisada essa questão do ponto de vista técnico, 
ela esbarrava em alguns problemas como a tinta -.o sujeito abre a 
conta e fica com a tinta nos dedos, etc. O outro aspeCto era notada
mente de ordem política: poder-se-ia estar estabelecCndo um con
i.role sobre as pessoas, uma espécie de totalitarismo ou alguma 

coisa além daquilo que a m~ema socieda~~-possa_entende_r dentro 
da liberdade que os cidadãos têm que ter. Enfim, cogitou~se isso. 

De minha parte, considero essa a única maneira de efetiva
mente controlar isso, porque não existe a possibilidade de duas 
pessoas terem os dados de suas impressões digitais iguais. Então, a 
pessoa que comparecer ao banco para abrir a conta colocaria a sua 
impressão digital. Eu consideraria essa a única maneira de evitar o 
que vem acontecendo. Só que há um problema, qual seja, a decor
rência: verifica-se que determinada conta é falsa, muito bem; en
tão, vamos procurar saber a quem pertence aquela impressão. E 
fomos verificar no Departamento de Segurança da São Paulo, que 
é um dos mais desenvolvidos. que, infelizmente, nem lá existe a 
possibilidade de se fazer essa verificação de urna forma mais avan
çada. 

O que existe hoje é um sistema em que a impressão digital é 
dividida em quatro partes e ela tem caracterfsticas próprias. Há o 
estabelecimento de quatro grupos que representam tipos de im
pressão digital - e isso tem que ser feito ficha por ficha, visual~ 
mente. 

Então, o processo se dá por tentativa e erro, examin.ando to~ 
das as fichas até encontrar - se Conseguir encontrar - aqUela que 
mais se assemelha a que se deseja verificar. E isso pode levar me
ses. 

Nós abandonamos a idéia, por enquanto, até que através de 
um processo que se chama "processo de imagem em computador11 

esse procedimento possa ser feito de maneira muito mais veloz e 
eficaz. No exterior já existem processoS desse tipo. Acredito que 
os americanos tenham possibilidade de possuir programas de com
putador processando imagens de modo que essa verificação possa 
ser feita de uma forma muito mais veloz. 

Como já disse, não adianta estabelecer a regra se, depois, 
não se consegue estabelecer a penalidade, a cláusula penal conjun
tamente. Estabeleceu-se a regra. Muito bem! Agora, qual a efic~
cia dessa regra? Se não se conseguir localizar, não há a menor 
eficácia. -

Eu lhes coloco isso-como frutO das nossas discussões 
com o pessoal da Receita Federal a propósito da tentativa de se 
encontrar urna solução para o problema. Acredito que hoje a 
Receita Federal esteja caminhando. Não conheço em detalhes o 
programa, mas o simples enunciado de duas ou três linhas que 
vi nos jornais desta semana indica que é muito provável que a 
Receita tenha encontrado um bom caminho, qual seja, o de 
combinar letras e números com o nome da pessoa, aliados a sua 
data de nascimento. Se a Receita conseguir produzir um núme
ro a partir desses elementos que represente um novo número de 
cadastro de peSsoa ffsica e possa disponibilizar do arquivo es
sas informações, por exemplo, no SISBACEN, todas as vezes 
que os bancos forem procurados para a abertura de urna conta, 
imediatamente, consultariam o SISBACEN para ver se o nome 
e o número daquele cliente que está no balcão se apresentando_ 
confere com o nt1mero dado pela ReCeita. 

O que existe hoje é um processo, que já foi moderno, mas está 
obsoleto, ou seja, o dígito de autoconferência. Todavia, o risco que se 
0011'0 no sistema de hoje é que quando alguém descobre a fónnula 
matemática de encontrar esse dígito de autoconfexência pode montar 
um número falso que será processado pelo computador e que, dado o 
dígito de autoconferência, será validado, ainda que falso. 

Então, o sistema de hoje tem essa deficiência. No entanto, 
acredito que a Receita está nó caminho correto ao combinar letras, 
números, letras do nome da pessoa, data do nascimento e alguma 
outra característica que permita urna coincidência muito remota de 
uma pessoa com outra de modo a compor um número. Esse é o ca
minho possível dentro da tecnologia disponivel hoje. 



Maio de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 12 2285 

Para erradicar de vez este assunto, V. Ex• tem razão, existe 
a impressão digital, mas é preciso tecnologia para se descobrir de 
quem é a impressão. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra o Se
nador João Calmon, o inspirador desta CP!. 

O SR. JOÃO CALMON- O Senador Ronan Tito é dotado 
de uma generosidade de dimensões siderais, então vê em mim 
qualidades ou proezas que só posso atribuir a nossa amizade. 

Antes de iniciar a minha intervenção, peço perdão por ter 
chegado um pouco atrasado porque estava num debate sobre edu
cação com o Ministro da Educação. 

Já tive o prazer, por mais de uma vez, de me encontrar com 
o Dr. Alcides Tápias. Minha memória registrou um detalhe que me 
encanta: v. s• é também capixaba ou de origem capixaba, 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS- Senador João _Cal
mon, sei da existência de uma família Tápias no seu Estado, o Es
pirita Santo; mas, infelizmente para mim, não somos parentes. 
Tenho impressão de que essa famflia veio da América Central, da 
América Latina e meus pais vieram da Espanha. O meu sobrenome 
Tápias é da minha mãe que veio da Espanha. Sei que essa famllia 
tem muita projeçãri em seu Estaâo, e para fnim seria uma honra 
muito grande fazer parte dessa família, mas fico honrado sempre 
com a comparação e citação. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Retomo a palavra ao 
Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON - A ccincentraçilo de capixabas 
na área Imanceira - se V. s• fosse capixaba - seria quase inédita 
no Brasil: temos aí o mais eficiente Diretor da Receita Federal, 
creio que o mais efiCiente ou um dos dois mais eficientes, o meu 
conterrâneo Osirls Lopes fJ.lho, que nasceu na cidade amavelmente 
chamada de 11Capital Secreta do Mundo11

, Itapemirim; e um colega 
da área bancária, Emane Galvêas, que nasceu em Cachoeiro. 

A minha intervenção - depois desse pedido de desculpas e 
diante da frustração que sinto por V. s• não ser capixaba ... 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS - Mas o serei por 
adoção. -

O SR. JOÃO CALMON - A minha intervenção não será 
longa, baseia-se numa declaração feita pelo nosso eminente CQle:
ga, agora já reincorporado aos quadros do Senado Federàl, o Sena
dor Fernando Henrique Cardoso. Quando _S. __ :sx:_•_ prestou 
depoimento no plenário da nossa Casa, depoimento que durou 
mais de cinco horas, incluindo_ as interpelações que lhe foram fei
tas, a certa altura gravei, com muita nitidez na minha memória, ~ 
declaração do Senador FOijlando Heorique Cardoso, à época Mi
nistro: - ''Fala-se muito aqlA no Brasil em paraisos fiscais no Cari
be, na Suíça, mas não precisamos atravessar fronteiras, porque há 
paraísos fiScais, em grande escala, aqui no Brasil11

, Foi nessa opor
tunidade que S. Ex• citou o número, realmente espantoso, inacredi
tável, de contas fantasmas, mais de 1 O milhões de contas 
fantasmas! 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Mais de I O milhões? 

O SR. JOÃO CALMON- Mais de 10 milhões! Tenho im
pressão de que superamos alguns países do Caribe ou da Suiça. 
Ele foi muito enfático nessa ifrrmação, citou também números de 
CPFs, CGCs falsos - ai a qwmtidade era quarenta ou cinqüenta 
milhões. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Rito) - O que S. Ex' disse 
foi que a Receita tinha cadastrado sete milhões e quinhentos mil 
contribuintes. Nem todos pagam, mas são registrados como contri-

buintes. Naquela época, havia perto de oitenta milhões de CPFs -
esse é o número que exi~te - e a Receita só tinha registrado sete 
milhões e qu~entos mil contribuintes. 

Por conseguinte, quando alguém perguntou ao Ministro 
Fernai:tdo Henrique Cardoso se era verdadeiramente possível a 
existência de contas fantasmas, S. Ex• respondeu: em duas ou três 
CPis que tivemos, cada vez que mexíamos encontrávamos contas 
fantasmas. Ao analisar esses números, não seria difícil supor que 
temos mais de dez milhões de contas fantasmas neste País. Isso até 
é usado por amostragem: na CPI Collor, na CPI PC Farias foram 
encontradas mais de cento e cinqüenta contas fantasmas num exa· 
me de apenas quinhentas ou seiscentas contas, chamadas inadê-
quadamente fantasmas. Por isso, ·chegou-se a esse número; essa 
fórmula de cálculo por amostragem é usada também cientifica
mente. 

· Retomo a palavra ao Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON- Eu ostava tecendo essas consi
derações, porque, por sorte nossa, por sorte do Brasil, um Parla
mentar assumiu o cargo de ~tro da Fazenda. Lá, no ministério, 
S. Ex' teve uma atuação muito elogiada e agora está reintegrado 
aos nossos quadros, que é o nosso Colega Senador Fernando Hen
rique. Parecer-me·ia altamente desejável que convidássemos nosso 
Colega para prestar um depoimento, aqui, o que seria da mais alta 
valia, já que S. Ex• vai juntar as duas experiências, inclusive a de 
Parlamentar, autor do requerimento de criação desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre Evasão Fiscal. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- E seupnmeiro Rela-
tor. 

O SR. JOÃO CALMON- Exatamente. En~o, eu sugeri
ria, nobre Presidente Ronan Tito- V. Ex• que tem sido um cam· 
peão de eficiência nesta CP!, juntamente com o- bravo Senador 
Jutahy Magalhães-, que convidássemos o nosso eminente Colega, 
candidato à Presidência da Rep6blica, para nos transmitir uma sin
tese das suas observações feiiaS no Perfodo em que-exerceu o Mi· 
nistério da Fazenda. 

Creio que nessa área da CPI da Evasão Fiscal - pessoal
mente dentro da precariedade dll C.rteza humana -, estou certo de 
qúé se esta CPfadngir plenarri.ente tOdos os seus objetivos, estare
mos~ dando um passo gigantesco no sentido de solucionar os mais 
angustiosos problemas deste pais - perdoem-me a prioridade - na 
área da Educação, na área da Sá6de, na área da Habitação e várias 
outras. Segund9 confmnação, inclusive, por parte do nosso atual 
Colega e ex-Ministro da Fazenda- há uma publicação no Diário 
do Congresso Nacional -, isso rellne uma massa de informações 
tão importantes que serão ainda mais enriquecidas com essa expe
riência de um Senador na área do Ministério da Fazenda. 

Portanto; esta CPI, confiada à Presidência do nosso inexce
dível Presidente Ronan Tito, pode, realmente, prestar um serviçO 
extraordinário a' este País. 

Tinhamos, informalmente, informações sobre sonegação de 
impostos no Brâsil~ com o exagero típico da generosidade do Se
nador Fernando Henrique Cardoso. S. Ex'- bateu um recorde de 
gentileza, declarando no audiJório da R!'de Gazeta de Comunica
ções do Esp!riiô Santo, que pedira a instalação de uma CP! sobre 
Sonegação FisCál, mas quem o inspirara a fazer esse pedido havia 
sido eu. Isso na imaginação bondosa do Senador Fernando Henri-
que Cardoso. - _ . 

Dr. Tápiãs, este episódio que estamos vivendo hoj~. na 
realidade, coril~ou a nascer em São Paulo, num debate promo
vido pelo Sindicato Nacional dos ,Auçl.itp:t:es Fiscais c;lo. Tç!;_quro, 
por sinal, sem ·nenhuma cobertura. Temos uma longa e amarga 
experiência nessa área. Ftz uma indagação, repetindo-a no pie-
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nário ao então Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso se 
era verdade ou mentira que os Auditores Fiscais do Tesouro Na
cional, na área de Imposto de Renda, tinham livre acesso à conta
bilidade de alguns supennagnatas deste Pais, os quais atingiram 
um nivel tão elevado, que, convertidos a sua fortuna e seu patri
mônio em dólares, aparecem entre os bilionários do mundo em 
duas publicações norte-americanas muito importantes: a Forbes e 
aFortune. 

A resposta dada pelos Auditores Fiscais - nilo sei se algum 
deles está presente aqui- foi imediata, foi feita sem nenhuma hesi
tação. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. Ex' me penni
te dar uma lnfonnaçilo? 

. O SR. JOÃO CALMON -É um prazer para mim, Senador 
Jutahy Magalhães. · 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Tmta-se de uma 
coisa curiosa. V. Ex' está falando das gmndes fortunas bmsileims. 
FIZeiilos aqui na CP! - V. Ex' tem conbecimento disto - um re
querimento de InformaÇões ao SERPRO a respeito daqueles que 
têm valores que são do conhecimento da fiscallzação acima de um 
detenninado limite. 

Nio temos os nomes, mas, pelo que recebi, percebi que o 
que existe a respeito disso no SERPRO é muito diferente da reali
dade. Não sei exatamente onde está a maior fortuna do Brasil, nem 
de quem ela é, mas sei que a mesma está no Nordeste. Pelo menos, 
fiquei feliz~ saber que o Nordeste tem isso. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra o Se
nador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON- Esse episódio, que, para mim, é 
inesquecível, foi todo gravado em áudio e em vfdeo e foi a confir
mação de um fato que é do conhecimento de todos nós. 

Esta CPI, tendo como Presidente o Senador Ronan Tito, e 
como Relator o Senador Jutahy Magalhães, dispõe de todas as 
condições de cumprir a sua destinação de ir até as últimas conse· 
qllências e assim o fará. 

Realmente, o quadro da situação bmsileira é tão greve, deli
cado e preocupante, que, às veZes, espantamo-nos de ainda não ter 
começado no Brasil uma convulsão social. Não V~u repetir aqui 
esse epls6dio de Olinda, porque já o focalizei ontem nQIDa outra 
comissão. Todas as pessoas que lêem jornal tomaram conhecimen
to desse detalhe horripilante da desgmça e da miséria bmsileira. 
Foi uma coisa tão espetacular e tão chocante, que não há a menor 
dl!vlde de que houve, no dia seguinte, um registro em õlfvel mun
dial. Tmta-se de uma cena, que, em nenhum tnomento, creio ter 
ocorrido- pelo menos na minha idade, que já não é muito verde -
nos pafses mais miseráveis do mundo. Tudo ·o que ·se ouvia falar 
sobre os párias na índia- não vou citar outros pa!;es- foi supere
do por esse episódio de Olinda, uma cidade, que, hoje, compete 
com Salvador em tennos de atração de turistas estrangeiros. 

Temos agora uma oportunidade de ouro. se- levarmos isso 
atê às últimas conseqüências - penso, dentro da pfecariedede das 
certezas humanas, que esta CP! vai cwnprir a sua fuialidade; quan
do o Senador Ronan Tito começa alguma coisa, S. Ex' costuma ir 
até o fim -, estaremos prestando um serviço de tnuiscendental im
portância e compmndo quase que uma ap6Iice de seguro de vida, 
para garantir a sobrevivência do regime capitaiistá, "do regime da 
iniciativa privada em nosso País. -1

· 

Não estou dramatizando nada. Vivi os melhOres anos de mi
nha vida no Nordeste. Com isso, vi, muito de perto, a extensão de 

quadros que superariam alguns que vimos no passado - se não me 
engano, em Biafni -, com os quais ficamos estarrecidos. 

Dr. Alcides Lupes Táplas, esta CP! tem realmente uma im
portãncla excepcional. Eu gostaria de fazer um apelo a V. s•, que 
tem demonstrado ser não apenas um homem vitorioso na iniciativa 
privada- V. s• tem esp!rito público em alta escala-, no sentido de 
que se faça um esforço adicional em relação aos seus assessores 
jurldicos, que fornecem toda a cobertura às atividades da FEBRA
BAN, para que haja a libemçilo dessas Informações, que silo muito 
importantes. 

Ouso até fazer uma sugestão. Se até os animais irracionais 
têm o instinto de conservação, penso que o capitalista bmsileiro 
também o tem. O segmento bancário da sociedade bmsileira mere
ce o nosso respeito e a nossa admiração. É necessário fazer um es
forço adicional, para que todas as Informações pedidas por esta 
CPI sejam fornecidas. Já as solicitamos, mas obtivemos êxito par
cial. Mas isso é muito importante. Não se trata de um detalhe, nem 
de um ftagmento da história do Poder Legislativo. 

Honra·nos com a sua presença um brasileiro que foi uma 
glória para o Congresso Nacional. Depois, o mesmo foi ao Supre
mo Tribunal Federal, onde também brilhou intensamente. Tmta-se 
do nosso Oscar Dias Corrêa, um conterrâneo do Senador Ronan 
Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com muita honre. . 

O SR. JOÃO CALMON- Isso foge um pcuco à área da 
iniciativa privada e do sigilo bancário. Estamos tratando de um 
tema de salvação nacional, Dr. Alcides Táplas. Ou conseguimos 
chegar ao final dessas investigações com êxito - senão integral, 
pelo menos razoável-, ou ninguém, seja qual for o Presidente que 
estiver instaladO no Palácio do Planalto, vai evitar uma convulsão 
social. A situação se agmva. 

A figura do nosso Betinho, com a cruzada contra a fome, 
impressiona a todo mundo, inclusive, a mim, que sou um admira~ 
dor dessa figura extraordinária. Mas tudo isso, comparado com o 
que representa a monstruosa, gigantesca e astronómica sonegação 
fiscal no Bmsil, passa até para um plano secundário. 

Esse é o apelo que eu gostaria de fazer a V. s•. No inicio, 
houve uma pequena demora na remessa de dados pela FEBRA
BAN. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Os dados requeridos 
ainda não forem recebidos. Há uma sugestão ~ como foi dito aqui 
pelo Dr. Alcides Táplas - do economista Brito Alves, mas não re· 
cebemos nenhum dos dados requeridos. 

O SR. JOÃO CALMON- Dr. Alcides Tápias, V. S' tem 
uma imagem invejável e, obviamente, nada tem a ver com a histó
ria que vou contar aqui. Contarei esta história só para aliviar um 
pouco a tensão provocada por essas revelações. 

Dois bmsileiros - poderiam ser pessoas de outro pais - fo
ram colegas de escola primária, de ginásio. Um deles venceu na 
vida de maneira espetacular e passou a ser proprietário ou diretor 
importante de banco; o outro era um modesto burocrata, que rece
bia um salário !nfuno. Este, num dia de aperto, lembrou-se que ti
nha um ex-colega banqueiro e foi procurá-lo, para pleitear um 
empréstimo. Obviamente, há regres que precisam ser obedecidas 
pelo banqueiro, o qnal não podia atender ao apelo dmmático do 
seu colega. Mas este insistiU muito e ficou muito emocionado. O 
banqueiro, que, aímal, também é um ser humano e tem reações 
normais de ser humano, quis dar uma cbance ao colega e disse: -
Eu já disse que não posso conceder-lhe o empréstimo, mas vou-lhe 
dar uma chance. Um dos meu olhos é de vidro. Se você apontar 
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qual é o meu olho de vidro e acertar, concedo-lhe o empréstimo. O 
colega hesitou um momento e apontou para um dos olhos. -Por 
que você acertou com tanta rapidez? - Porque esse tem wn certo 
brilho humano e o outro era aço puro. Para dizer um 11não", para 
aliviar um pouco a gravidade desse enfoque. 

Desejo encerrar a minha participação renovando o apelo a 
V, S' para retomar OS contatps COlll ()Departamento Jurldico da 
FEBRABAN, a fun de nos ajudar a cumprir o nosso dever de Par
lamentares, de brasileiros, de criaturas que pertencem, como v. s• 
e seus colegas, à condição humana, que venceram brilhantemente, 
licitamente na vida. 

Creio que esta CP!, dirigida pelo Senador Ronan Tito, é de 
transcendental importãocia da qual dependem em parte os destinos 
do nosso País. 

O SR.. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Antes de passar a pa
lavra ao Dr. Alcides Táplas, desejo apenas esclarecer alguns pon
tos em aditamento ao que foi dito pelo Senador João Calmon. 

Quando uma CP!, de acordo com o art. 58,§ 3' da Consti
tuição Federal, requer algum documento: 

11Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas ~rãcú:;Q_mis${)
es pennanentes e temporárias, constituidas na forma e com as atri
buições previstas no respectivo regimento ou _no ato- de que 
resultar sua criação. - -

§ 3' As comissões parlamentares de inquérito, que terão 
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de 
outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão cria
das pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em con
junto ou separadamente, mediante o requerimento-de um terço de 
seus membros, para a apuração de fato detenninado e Por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Mi
nistério Público, para que promova a responsabilidade civil ou cn-
minaldosinfratores." _ _ __, , __ - . 

Dr. Alcides Tápias, tive a incumbência honrosa, mas muito 
dificil, na CPI do Presidente Fernando Collor, de examinar a sua 
declaração de rendas e também a sua conta bancátia. Não creio 
que qualquer jornal, por mals estardalhaço que faça a nossa Im
prensa, tenha publicado algum dado sobre isso, porque a quebra 
do sigilo bancátio para a informaçilo de uma CP! é apenas para a 
tomada de conhecimento dos fatos delituosos que ali possam exis
tir. E, no caso de se encontrar um delito, o mesmo será comunica
do ao Procurador da Rep6blica. Somente neste caso. 

Na verdade, a quebra do sigilo acontece não para ser aberta 
ao pliblico, mas para que a CPI possa realizar um exame. E, se en
contrado algum delito, af sim, o fato será comunicado ao Procura
dor da República. 

Devo dizer a V ... "Ex• que o mesmo escrúpulo que tem tido 
V. S' como Presidente da FEBRABAN não têm tido alguns bancá
rios brasileiros. Por exemplo: há poUcO tempo, bancúioS aqui re
velaram que o Deputado José Lourenço reeebeu US$ 80 mil de 
Portugal. A esses bancários que quebraram o sigilo aconteceu so
mente uma transferência dessa agência para a Agência Ce-ntral. 

Outro dia foi revelado, também, que alguns Parlamentares 
eram inadimplentes com o Banco do Brasil. Quebra de sigilo e o 
pior: de maneira não exata e não verdadeira. Alguns não eram e 
não são inadimplentes com o Banco do Brasil. N a<la aconteceu. O 
Presidente do Banco do Brasil foi aqui chamado e disse que era 
muito diflcil descobrir quem tinha feito essas revelações porque a 
Folha de S. Paulo, que havia veiculado essa notícia, queria preser~ 
var a fonte de informação. Isso é da ontologia do próprio jomalis-
mo. 

No entanto, temos essa revelação farta e fácil por parte dos 
bancátios. E, quando se pede a quebra dos sigilo de maneira crip-

tografada- se não estou enganado quanto ao termo -, de ma
p.eira sigilosa, apenas para fazer cruzamentos na tentativa de 
buscar contas fantasmas, encontramos todo o tipo de resistência 
e as argumentações mais juridicamente bem embasadas para 
que a informação não seja fornecida. Informo a V. sa que, em 
nenhum momento, pretendíamos abrir essas contas bancárias 
para a imprensa e fazer aqui qualquer escândalo. Não é do fei
tio de uma CPI, não tem sido e, m1,1ito menos, dos membros 
desta CP!. 

Eu gostaria de informar a v. s• que a expressão "sigilo de 
dados", constante do art. 5°, XII, da Constituição, foi um cochilo 
do Constituinte. Participei de sua feitura na época e posso dar essa 
informação para todos aqueles que estiverem interessados no estu
do da Hermenêutica de que querfamos colocar isso ali para evitar 
os SNI da vida. Qualquer entidade tinha aqueles dados, e, no en
tanto, o próprio individuo não teria acesso aos dados. Houve um 
fato misterioso: da redaçilo inicial para a fmal, surgiu uma virgula 
que modificou o sentido dessa história. Tudo isso está registrado 
na .Casa e já discutimos à exaustão. 

O pior, Dobre Presidente ·da FEBRABAN, ·é qué nós, qué 
pretendiamos a modificação de alguns artigos da Constituição, não 
podemos nem sonhar com a modificação desse artigo, porque, na 
verdade, trata-se _de cláusula pétrea. Não queremos fazer terroris
mo com. as contas bancárias .Prasileiras, porque também temos al
guma noção de mercado. SabemOs_ que, se o fizermos, poderá 
algum dinheiro dai esverdear-se ou tomar-se agricultável, ou seja, 
dolarizar-se, ficar verdinho. Isso é fácil e muito comum. Temos 
também a consciência do limite e que devemos pesquisar. Não ire-
mos cri_ar terrorismo com o nosso ~D:tribuinte. ~ ___ .-

Quando foi dada a informaçãó de que para um cruzeiro que 
se arrecadava no Brasil havia um cruzeiro de evasão, a arrecada
ção do Brasil estava entre 19%. e 20%. Nesse mqmento, isso nos 
deu um enorme Susto, porque a arrecadação chegou a 40% do PIB. 
Mas verificamos as arrecadações mundiais: a Alemanha, 42% do 
PIB; a Suécia - e nem vale, porque é do partido socialista e demo
crata- com 52_% do PIB. 

No começo, o que mais nos. assustou n.io foi_apenas a tribu
tação de 40%, mas a tributação de 40% e a arrecadação de menos 
de 20%. O que se cria de injustiça dentro do próprio mercado é 
terrível. _ , 

_ Em conta~o com o presidente ~ uma empresa multinacional 
que estava encerrando as suas atividade_s, quest:i,op.ei: uma recessi
ozinha e V. S' já tira daqui do Brasil para fora uma fllial? Ele res
pondeu: "não, eStamos em um País em recessão há 20 anos_ e 
continuamos lá._ Sabemos conyiyer _C9in a recessão. O que não sa
bemos é conviyer_ com a sonegação que existe neste pafs. Está aqui 
o meu balanço publicado. Tive uma tributação de 36% sobre a 
venda de meqs produtos. Meu concorrente, qu,e também teve o seu 
balanço publicado no mesmo jqmal,_ pagou sobre a v_enda de seus 
produtos 21%", _ . _ , 

:Pasmem~Y· Exlls: o tipo _de mercadoria produzido por essa 
multinacional e por essa empresa nacional s.ó é vend,i.do para órgã
os p6blicos. P.ortanto, para entrar em concorrências p6blicas, é 
preciso apresentar as cerddões negativas para enrão poder entrar 
na concorrência, Esse Presidente dessa empresa diZia-me: "Como 
eu fico diante _c(essa situação? Não tenho outra situação senão bater 
em retirada." -- - -

São incãiC_uláveis os prejuizos que causam a sonegação não 
só ao País. --•-- ' · 

Fomos -ã:lora convidados o para um enco~ti:o na cidade 
d_e_Recife sob:i'e Evasão Fiscal. A çapa m_ostra meninos semi
nus, crianças_abandonadas. Tudo isso eles dedUzem facil-
mente. -·~''

0 
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O SR. NÃO IDENTIFICADO - Antes do episódio de 
Olinda. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Antes do episódio de 
Olinda. Fruto da sonegação fiscal. Se o Brasil tivesse uma arreca
dação de 28% do PIB, seriam recursos suficientes para que -manti
véssemos as nossas escolas abertas com professores ganhando 
salários um pouco mais dignos. Terianios oondição também, Dr. 
Alcides Lopes Táplas, de manter um serviço de saúde mais digno, 
e outras coisas que tais. 

No entanto, depois desse trabalho extraordinário do Dr. 
Osiris de Azevedo Lopes, que alguns até condenam, chamando
no de terrorista, estamos beirando os 22% do PIB. Preocupado 
com essa defasagem entre a tributação e a arrecadação, mandei 
pedir ao IPEA que levantasse para nós a verdadeira tributação 
sobre o PIB. - - - - -

Num pais com muitas dificuldades de estatísticas, tivemos 
depois uma resposta que nos aliviou. Levantando o PIB por setor, 
tivemos que codifiCar o PIB- PIB agrlcola, etc.- e verificar a tri
butação em cada Item. A conclusão do IPEA é de que verdadeira
mente a tributação sobre o Pm está em tomo de 40%. - -

Um dos meus sonhos, como autor do art 3° das Disposições 
Constitucionais Transitõrias para a Revisão Constitucional, era 
mexennos na questão tributária, porque tributamos demasiado e 
arrecadamos muito pouco. Com isso, mais os chamamentos feitos 
pela CUT e por outros organismos, grande parte dos nossos parla
mentares acabou se convencendo de que não vamos- cuniprir - pa~ 
rece que não vamoS- cumprir - com nossa--obrigação cons~ 

titucional. 
É interessante[ Pm!atamos uma Constituição, elabonunos 

uma Constituição, votaritoS üma Constituição, e nós meSIÍlos a 
descumprimos? na medida em que não a revisamOS:. E interessante 
é que partidos se dizem em obstrução, desrespeitando a Constitui
ção, e nada acontece. São até heróis nacionais. 

Tudo isso, nobre Depoerite, Dr. Alcides Lopes Tápias, é 
para reforçar o apelo feito pelo Senador João Cahnon. Temos aqui 
um centro de computação de dados que poderá cruzar esses dados. 
Temos até hoje, dentro dessa certeza humana que af"mpa o Sena
dor João Caimon, razões sobejas para acreditar nos nossos compa
nheiros do PRODASEN, porque até hoje o que é sigiloso esta 
Casa não abriu para ninguém. E se os dados são fornecidos de ma
neira cifrada ou criptografada - este foi o neologismo que me de
ram- não vejo por que estanam<is quebrando o sigilo bancário. 
Na verdade, nãc estamos quere ridO fulano de tal, com CGC núme~ 
ro tal, residente na rua tal, com conta tal. Os dados foram forneci
dos no oficio de maneira a não devassar a conta, porque não 
queremos - repito - de maneira alguma, abrir também o terroris
mo fiscal sobre os nossos contribuintes. Porque _sabemos que, se 
ntio houver o banco e abrirmos o terrorismo7 existem outras ma~ 
neiras. Mas é um apelo. 

Resta-me agradecer também a V. S' pela sua presença e di
zer aos presentes que tenho aqui o cwrlculo do Sr. Alcldes Lopes 
Tápias, que vou resumir ainda mais, apesar de já eStar bastante re~ 
sumido. Nascido em Santo Anastácio, fonnou-se pelas Faculdades 
Metropolitanas Unidas em Direito e pela Universidade Mackenzie 
em Administração de Empresas; ingressou no BRADESCO como 
aprendiz e praticante. E chegou aonde chegou. 

Não preciso entrar em maiores detalhes sobre a carreira do 
Sr. Alcides Lopes Tápias, Presidente da FEBRABAN, mas eu gos
taria de dizer que ele tem um rico cuniculo.Ceitá vez, em 1970, 
fomos visitar a EXPOno. A União das Repúblicas Socialistas So
viéticas exibia grandes computadores, uma barulhada enorme. E 
então quisemos ver os Estados Unidos da América do Norte I Cbe-

gando lá, havia umas selas de montaria e, no final, uma pedra. 
Essa pedra foi trazida da Lua! 

Então, do curriculo do br. Alcides Lopes Tápias só quero 
dizer isso: ele começou como aprendiz e hoje é Presidente da FE
BRABAN. 

Com a palavra, o nosso depoente, Dr. Alcides Lopes Tá~ 
pias, Presidente da FEBRABAN, para suas considerações fmais. 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS- Muito obrigado. 

Sr. Presidente, antes de responder ao Senador João Calmon, 
a propósito das declarações do então Ministro Fernando Henrique 
Cardoso sobre paralsos fiscais e número de CPF existentes -de 80 
milhões com 7 milhões de contribuintes - quero chamar a atençãu 
para um detalhe que não é tão importante, mas é relevante no sen~ 
tido de se entender esses n6meros. 

A partir de certo momento - disse isto aqui no meu depoi
mento- a Receita Federal passou a pedir o registro no Cadastro de 
Pessoas Fisicas para todas as pessoas que, embora do ponto de vis
ta fiSCal não tivessem que pagar imposto, para praticar determina
dos atos cíveis tinham necessidade de apresentar esse documento. 
Por_ exemplo: ao comprar ou vender um imóvel de pequeno valor, 
para se passar a escritura era necessário ter esse cadastro. 

Então essa exigência, que acabou permeando não só o chefe 
da famlli~ mas também a sua esposa e os filhos, por exemplo, 
acabou levando a que esse nWnero chegasse a 80 milhões, embora 
7 milhões apenas fossem contribuintes. Boa parte da diferença é 
explicada pelo fato de que se exigiu esse registro para pessoas que 
não eram ao mesmo tempo contribuintes do imposto. 

Do ponto de vista da tentativa de modificar esse quadro e 
melhorar essa situação, em outubro do ano passado, entregamos à 
Receita Federal o cadastro de todos os clientes de todos os bancos, 
e que correspondeu a 47 milhões de contas correntes de depósitos 
a vista e 44 milhões de contas de poupança. Entre as duas, eviden
temente, há um nível de sobreposição. Fornecemos todos esses ca
dastros, indicando nome, endereço e CPF, de modo que a Receita 
Federal pudesse comparar com o cadastro que ela possu!a, para 
veriíicar onde havia discrepâncias e tomar as medidas que ela en
tendesse necessárias, visando a coibir a sonegação. Isso foi feito, e 
passamos para lá. 

O nosso Senador Presidente Ronan Tito, no seu trabalho de 
verificação na CPI do PC, e que envolveu o nosso Presidente Fer~ 
nando Collor, citou que, de SOO contas examinadas, cento e cin~ 
qüenta foram consideradas falsas, numa ordem de grandeza. É 
claro que nessa hipótese, havendo a presunção de alguma in"egula
ridade, era muito provável que, das contas examinadas, boa parte 
delas representasse a verdade de serem falsas. 

Essa regra ou essa correlação, evidentemente, não se aplica 
à totalidade das contas do sistema bancário. É muito dif!cil de se 
dizer por que pensamos que há. dez milhões, quatro milhões, ou 
um milhão de contas fantasmas. Trata-se de uma projeção que 
cada um pode fazer, segundo o seu conceito. 

O que julgo importante, e tenho a impressão de que o rela
tório preliminar divulgado por esta Comissão aborda Isso com bas
tante nitidez, e o depoente que me precedeu, jornalista Joelmir 
Beting, abordou de maneira muito adequada, é a questão social. 
Por que as pessoas reagem ao pagamento dos impostos? 

Tenho a impressão de que o próprio relatório aborda essa 
questão de uma maneira muito própria, quando verifica que boa 
parte das pessoas fazem isso, porque percebem que o dinheiro que 
pagam com impostos não está sendo bem aplicado. O próprio ta
manho do Estado em relação à economia acaba representando uma 
série de ineficiências e uma série de despercücios. 
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Outra razão que também vem s:endo colocada é a capacida
de de sobrevivência das pessoas frente a uma taxação excessiva 
em relação ao valor e ao montante de seus negócios. Se tivéssemos 
uma tributação muito mais realista, muito mais racional, e que in
dicasse aUquotas de percentuais menores, isso não faria as pessoas 
ficar tementes do risco de sonegar, pois entenderiam que aquilo, 
no mfnimo, é uma recriminação social frente ao seu concorrente, 
que sabe como essas coisas acontecem, quem sonega e quem não 
sonega. Haveria, então, essa recriminação páblica no seu meio, na 
sua comunidade, não permitindo que essas pessoas fossem tenta
das a sonegar. 

Tenho a impressão de que o problema da sonegação é muito 
mais social, muito mais profundo do que meramente uma questão 
operacional do fiscal da receita versus o contribuinte, como se am.:
bos estivessem permanentemente num rinque, lutando para ver 
quem ganha. 

O que temos que verificar e discutir - e insisto em repisar 
que o relatório preliminar aborda essa questão de uma maneira 
muito clara - é o tamanho do Estado na economia, de modo que 
ele possa ser sustentado de uma maneira adequada com o paga· 
mento de impostos pela sociedade, num montante que seja por ela 
suportável. É preciso que se discuta isso novamente. Eu tinha mui· 
tas esperanças de que a Revisão Constitucional discutisse as ques· 
tões Ílscal e tributária, simplificando o processo de cobrança de 
impostos. Deixei com o Presidente desta Comissão_ um trabalho 
elaborado pela FIPE como-uma maneira de trazer a nossa coopera
ção também na discussão dessa matéria, visando, acima de tudo, 
uma simplificação e uma racionalidade do sistema tributário, a fim 
de que ele próprio não tivesse a complexidade que tem hoje, facili
tando a todos os contribuintes o cumprimento de sua obrigação. 

A propósito da infonnaçlio que o Presidente Ronan Tito deu 
sobre a capacidade de contribuição, etc., gostaria somente, sein 
criar polêm.ica sobre o assunto, de dizer que a Alemanha e a Sué· 
cia têm uma situação de compromisso social diferente, onde o pró
prio Estado sustenta, por exemplo, a saúde pública, a educação, e 
dá condições aos contribuintes, as quais, hoje, nos dias atuais, o 
Estado brasileiro não pode dar. O nlvel de contribuição nesses pa!' 
ses é maior, porque a retribuição do Estado aos contribuintes e à 
população é muito maior do que a que temos hoje no Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- E a retribuição aqui 
não é maior, porque a contribuição não é maior também. Podere· 
mos chegar a essa conclusão e fechariamos o ciclo. 

O SR. ALCIDES LOPES T ÁPIAS - Não acredito, Sena
dor. A demanda para as nossas necessidades sociais seriam muito 
maiores do que as que temos hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Sem querer polemi
zar também, não posso aceitar a ética das pessoas que dizem que 
''não pago porque o dinheiro será malversado11

• Essa ética não é a 
do cidadão, é a do ladrão: 11antes que outro roube, roubo eu11

• Não 
posso aceitar essa ética. 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS- Não estou nem colo
cando isso. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- V. s• disse, no prin
cípio, que muitos não pagam, porque não vêem bem empregado o 
seu dinheiro. 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS- Isso acontece na 
condição social do momento em que estamos vivendo. Na Alema~ 
nha e na Suécia, há contribuição porque existe uma contrapresta
ção do Estado em relação aos contribuintes, diferente da 
contraprestação que existe, por exemplo, aqui no Brasil, onde so
mos obrigados a pagar a saúde, a pagar boa parte da educação, 

etc., e não temos uma série de outros serviços públicos que lá são 
fornecidos com uma maior eficiência do que aqui. Na verdade, os 
níveis de participação da receita fiScal no Pm têm que ser compa
rados também em relação a essa reCiprocidade ou a essa retribui· 
ção-de serviços. · 

Por outro lado, gostaria tambéln de lembrar ao Senador 
João Calmon, quando ele faz um apelo no sentido de que devemos 
liberar as infonnações, etc., que temos realmente esse conflito de 
entendimento. Os juristas que consultamos a propósito desse as
sunto entendem que não podemos, ~ob pena de estar-se quebrando 
uma regra e sujeitando-se a uma penalidade de reclusão de um a 
quatro anOs, fornecer informações dessa natureza, porque ela tem 
caráter geral, não é especifica de uma ou de outra pessoa_ No caso 
de ela ser especifica de uma ou de outra pessoa, os doze bancos 
que consultamos entregaram mais de um milhão e trezentos mil 
documentos, num per!odo muito curto em relação ao de algumas 
CP! citadas aqui. 

De qualquer maneira, em consideração ao seu pedido, vou, 
novamente, rediscutir o assunto na nossa diretoria, e vamos ver, 
enfim, o que podemos fazer com relação a ele. Acreditamos que, 
do ponto de vista macroeconôm.ico,-que era o objetivo da obtenção 
dessas infonnações, o trabalho do economista Brito Alves - acre
dito - atende razoavehnente àquilo que foi solicitado e chega ra· 
zoavelm.ente às mesmas conclusões dos seus assessores, com 
quem estivemos conversando a propósito disso. 

Gostaria de dizer também que, do ponto de vista do proble
ma da sonegação e da evasão fiscal, O sistema fmanceiro é apenas 
parte do processo. Não podemos ter o sentimento de que, se o sis· 
tema fman_ceiro, por exemplo, abrisse essas infonnações, o proble
ma de eVasão fiscal, de sonegação fiScal estaria terminado no 
BrasiL Existe uma série de outras medidas, e o relatório preliminar 
desta CPI esgota o assunto, está perl'eito nesse ponto, ao recomen
dar aquilo que está recomendando. Até consideraria o meu depoi
mento ocioso nesta altura, depois de conhecer o relatório 
preliminar, que, na minha opinião, está completo. Aquelas medi
das que estão sendo enfocadas e recomendadas ali devem ser leva
das avante e terão o nosso apoio, sem dúvida nenhwna, Senador. 

O SR. JOÃO CALMON- V. Ex', que me inspira enorme 
reSpeito e admiração, considera essa primeira publicação satisfató
ria. Mas nós não consideramos, porque é altamente insuficiente, 
insatisfatório, inaceitável que o Governo tenha solicitado uma CO·_ 

missão parlamentar de inquérito sobre sonegação fiscal, e não te
nhamos a capaCidade de obter esses dados. 

Penso, Dr. Alcides Tápias, que esse é um caso de instinto de 
conservação. Lamento, aqui, fazer esse reconhecimento público. A 
nossa imagem de Parlamentar, hoje, no Brasil, não é má: é péssi~ 
ma. Em parte, há distorções da nossa imagem, mas não dá para 
aprofundar esta análise agora. Com o pequeno conhecimento que 
tenho da nature'za humana, da vida - sou um septuagenário - acre-
dito que deveria ser feito um esforço adicionai na á!ea dos bancos 
para o fornecimento desses dados. Pertencemos ao mesmo sistema. 
Estou falando aqui de pessoas integiadas ao sistema capitalista. 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS - SinL Sem dúvida. 
Entendo isso. 

O SR. joÃO CALMON - Enti!o, aqui não há interesse 
politico subalterno, não há radicalismo. Mas, se essas ponderações 
não forem acoiliidas, Dr. Alcides Tá pias, creio que a imagem do 
banqueiro - isto. é uma tradição universal, não é caso de brasileiro 
- Ílcará ainda mais comprometida; e há uma confusão, nem todo 
banqueiro é ricaço; há banqueiro que é empregado, que é funcio
nruio. 
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Faço esse apelo não é só pelo meu interesse obsessivo com 
relação à educação. A minha visão é muito mais ampla. Tenho a 
impressão de que, num caso desses, que é de salvação pública, não 
devemos levar em consideração apenas a opinião de advogado, de 
jurista- por sinal pertenço também a esta área, também me formei 
em Direito. O problema é de transcendental importância, que pode 
envolver até um risco à sobrevivência do regime capitalista e ao 
sistema de livre empresa no Brasil. Os botes existem; as possibili
dades são visiveis. 

Fica aqui mais que um apelo: também uma meditação -não 
sei se estou sendo pretensioso. Depois da intervenção do Relator e 
do Presidente, deveria ser levado à consideração, à meditação, esse 
segmento da economia do Brasil, que é muito importante e que 
ninguém está pensando em destruir, de forma nenhuma; e também 
ninguém, pelo menos a maioria esmagadora, está pensando em es
tatizar. Estamos pensando aqui em aprimorar o regime da livre 
empresa, da livre iniciativa, até mesmo o regime capitalista, para 
evitar o pior, que já ocorreu não apenas uma vez na história da Hu
manidade. 

Perdoem-me a insistência, mas estou falando com o coração 
nas mãos, como brasileiro, como parlamentar e como um adepto 
do sistema da livre iniciativa. Creio que até agora não foi inventa
do nenhum sistema melhor do que o da livre iniciativa. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)·~ Com a palavra o Dr. 
Alcides Lopes Tápias. 

O SR. ALCIDES LOPES TÁPIAS - SelUidor, vamos le
var em conta as suas ponderações e vamos fazer essa meditaçãO. 

Eu só queria lembrá-lo de que temos essa discussão presen
te hoje no Judici!irio, em relação ao assunto do IPMF, que espero 
seja resolvida rapidamente. Então, o assunto, de uma certa forma, 
está sub judice, mas vamos fazer essa meditação. Também enten
do as suas colocações como alguém interessado no Pais acima de 
tudo, e não especificamente em uma área ou em outra, ou apenas 
como parlamentar. 

Por tíltimo, eu gostaria de fazer também uma observação, 
Senador. O Presidente Ronan Tito trouxe a infomfação divulgada 
a propósito de contas do Deputado José Lourenço, numa ocorrên
cia que se tomou pública. Como eu disse aqui, quem divulga essas 

infonnações comete crime. Então, não sei a quem competiria dar a 
noticia-crime: se â. Promotoria, se ao Delegado, ou ao Juiz aqui de 
Brasllia, no sentido de que os bancários que fJ.Zetalll essa divulga
ção fossem punidos exemplarmente pela lei, conforme comentário 
que fJ.Zemos aqui. Isso é necessário. Na medida em que se verifica 
que o crime ocorreu- e isso é um crime -que se dê notícia ao Mi
nistério Público, para que ele promova, então, o exame desta maté
ria. 

Fmalmente, agradeço -ao- Sr. Presidinte, Senador Ronan 
Tito, que me deu oportunidade de apresentar as observações fmais. 
Agradeço também o convite dos Senadores Ronan Tito, Julaby 
Magalhães e de todos os participantes desta Comissão, pela opor
td!Údade de o Sistema Financeiro, através da Federação dos Ban
cos, e eu, pessoalmente> ter podido comparecer a esta reunião e 
modestamente tentar colaborar e oferecer meus conhecimentos 
como subsídios para que o trabalho desta Comissão chegue a bom 
termo. 

Repito que vi o relatório preliminar. Considero quase que 
ocioso o meu depoimento, em face daquelas observações que já 
foram colocadas. Enalteço mais uma vez a iniciativa do Senador 
João Calmon em sugerir a criação desta Comissão, que é muito 
importante para o Pafs, pois vivemos um momento especiahnente 
adequado para a discussão dessas questões. Na medida em que V. 
Ex-s, que participam da Casa das Leis do Pafs, promoverem o 
aprimoramento das regras e das leis, o sistema bancário saberá dar 
a sua colaboração também para que os objetivos maiores da Pátria 

. sejam atingidos e todos possam viver num país melhor para todo 
mundo. 

Continuo à disposição de V. Ex-s de maneira formal, como 
estamos fazendo aqui, e de maneira informal todas as vezes que V. 
Exls quiserem conversar sobre este assunto. Se eu puder colaborar, 
estarei sempre à disposição de V. Ex's 

Muito obrigado pela atenção, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Nós é que agradece, 
mos a presença do Depoente, Dr. Alcides Lopes Tápias, Presidente 
da FEBRABAN. . . 

Declaro encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião às 13hl0min.) 


