
CONGRESSO NACIONAL 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 
I a A 7a SESSÕES 

ATAS DAS REUNIÕES PREPARATÓRIAS: la E 2a 

ATAS DAS REUNIÕES: I a E 2a 

AN. SEN. r 

SENADC 

A-V. 13 - N.o 1 P. 001-306 

.AL SUBSECRETARIA DE ANAIS 

15 FEV. A 28 FEV. 1989 



República Federativa do Brasil , -- -~ 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIV- N• 01 QUII'ITA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 1989 BRASiUA-DF 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 1• REUNIÃO PREPA
RATÓRIA, EM 15 DE FEVEREIRO DE 
1989 

1.2-ABERTURA 

1.2.1 -Comunicação da Presldên~ 
da 

Finalidade da presente reunião destina~ 
da à eleição e posse do Presidente do Se
nado Federal para o biênio 89/90. 

1.3- ELEIÇÃO DO PRESIDENTF 

1.3.1 -PROCLAMAÇÃO DO SR. NEL
SON CARNEIRO, PRESIDENTE DO SE-
NADO FEDERAL 

132-PRONUNCIAMENTO DO SR. 
HUMBERTO LUCENA AO PASSARA PRE
SIDé:NCIA DO SENADO FEDERAL 

1.3.3-PRONUNCIAMENTO DO SR. 
JARBAS PASSARINHO 

1.3.4 - PRONUNCIAMENTO DO SR. 
NELSON CARNEIRO AO ASSUMIR A 
PRES!Dé:NCIA DO SENADO FEDERAL 

1.3.5 - Comunicação da Presldên~ 
cia 

Convocação da 2• reunião preparatória 
a realizar-se hoje, às 12 horas e 35 minutos, 
destinada à eleição e posse dos demais 
membros da Mesa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

SUMÁRIO 
2-ATA DA 2' REUNIÃO PREPA

RATÓRIA, EM 15 DE FEVEREIRO DE 
1989 

2.1 -ABERTURA 

2.1.1-Fala da Presidência 

Frrialidade da presente reunião, destina
da à eleição dos Vice-Presidentes, dos Se

- cretários e dos Suplentes de Secretário da 
-MeSa do Senado Federal para o biênio 
89(90. . • 

2.1.2 - Requerimento 

- N9 1/89~ solicitando que a eleição pa
ra o_ preenchimento dos cargos de 1 ~ e 
29 Vice-Presidentes e J9, 29, 3" e 4° Secretá
rios, seja feita em um único escrutínio. 
Aprovado. 

2.2-ELEIÇÃO DOS VICE-PRESIDEN
TES E SECRETÁRIOS 

2.2.1 - Proclamação dos Senado
- res Iram Saraiva e Alexandre Costa, 
respectivamente, 1 ~ e 2~ Vice-Presi
dentes do Senado Federai; Senadores 
Mendes Canale, Divaldo Suruagy, 
Pompeu de Sousa e Louremberg Nu
nes Rocha, respectivamente, 1~, 2~, 3~ 
e 49 Secretários. 

2.3- ELEIÇÃO DOS SUPLENTES DE 
SECRETÁRIO 

2.3.1. -Ji"roclamação dos Senado
res Nabor Júnior. Aureo MeDo, Antô-

nio Luiz Maia e Lavosier Maia, suplen
tes de Secretário. 

2.3.2 -Pronunciamento 

DO SR. MARCONDES GADELHA, por 
delegação das Lideranças- Saudação ao 
Sr. Nelson Carneiro e demais membros 
da Mesa eleitos. 

O SR. PRESIDENTE -AgradecimetF 
to, .em nome da Mesa, ao Sr. Marcondes 
Gadelha. 

23.3 - Comunicação da Presidên
cia 

Convocação de sessão solene do Con
gresso Nacional, a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, destinada à insU!lação 
da 3~ Sessão Legislativa Ordinária da 48• 
Legislatura. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

-N9S 140 e 142/88 (republicação) 
-W I a 17189 

4·-ATO DO PRIMEIRO SECRE
TÁRIO DO SENADO FEDERAL 

-N' 1189 

5- PORTARIAS DO PRIMEIRO SE
CRETÁRIO DO SENADO FEDERA!, 

-N9sJ e2/89-



2 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) F:evereiro de 1989 

PASSOS PORTO 
Oirelor-Geral do Senado Federal 
AGÁCIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUll CARLOS OE BASTOS 
Oinkor Administrativo 
JOSEcLER GOMES MOREIRA 
Oiretor lndustnal 
LINDOMAR PEREIRA DA SI_LVA _
Oiretor Adjunto 

6-PORTARIAS DO DI!{ETOR
GERAL DO SENADO FeDERAL 

-N95 1 e 2/89 _ 

7- DIRETORIA GERAL DO SENA
DO FeDERAL 

- Extratos de termos. ~ditivos n'-" 28, 
41e51188 ··-

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsab1hdade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

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

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 

T1ragem: 2.200-exemplares. 

- Extratos de termos aditivos n.,s I e 
2/89 

9- ATAS DE COMISSÁO 

10- ATA DO CONSELHO DE AD· 
.MINISTRAÇÁO DO SENADO FeDE-RAL . . .. 

- sa Reunião Ordinária 
11 -MESA DIRETORA 

12-LÍDERES E VICE·LÍDERES 
DE PARTIDOS 
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Ata da 1 ~ Reunião Preparatória, 
em 15 de fevereiro de 1989 

3• Sessão Legislativé;l Ordinária, da 48• Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Nelson Carneiro 

As 11 HORAS E 15 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia- Aluízio Bezerra- Nabor Júnior 
-Leopoldo Perez- Carlos De 'Carl i-Aureo 
Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão 
- Olavo Pires -Jo_ãQ[!Ienezes- Almir Ga
briel - Jarbas Passarinho - Moisés Abrão 
- Carlos Patrocínio - Anto_nio Luiz Maia -
João Castelo - AleJ@ndre -CQsta._ -- édison 
Lobão - João Lobo - Chp:gas Rodrigues 
- Hugo Napoleão - Afonso Sancho - Qd 
Sabóia de CaJValho - Mauro Benevldes -
Carlos Alberto'- José Agripino - Lavoisier 
Maia - Marcondes Gadelha- Humberto Lu
cena - Raimundo Lira·- Marco Maciel -
Ney Maranhão- Luiz Piauhilino -João Lyra 
- Divaldo Suruagy- Rubens Vilar- Albano 
Franco-....::.... Francisco Rollemberg - Lourival 
Baptista - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar 
-José lgnácio Ferreira - Gerson Camata 
- João Calmon - Afonso Arinos - Jamil 
Haddad- Nelson Carneiro -Itamar Franco 
- Alfredo Campos - Ronan Tito - Severo 
Gomes- Fernando Henrique Cardoso- Má
rio Covas - MaUJo Borges - Icarn S~raiva 
- Gonzaga Jaime - Pompeu de Sousa -
Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto 
Campos- Louremberg Nunes Rocha -Már-

ao Lacerda -Mendes Canale - Rachid Sal
danha Derzi-Wilson Martins- Leite Chaves 
- Affons.o Camargo- José Richa_- Jorge 
Bornhausen- Dirceu Carneiro- Nelson We
dekin - Carlos Chíarelli -José Paulo Biso! 
-José Foga~:_ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 
~""A lista de presença acusa o compareci
mento de 74 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a reunião~ 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

A presénte reunião prepafatória destina-se 
à eleição do presidente do Senado Federal 
(tue dirigirá os trabalhos da Casa durante a 
3~ e a 4" Sessões Legislativas da 48~ Legis
latura. 

De acordo com o disposto no art. 63 do 
Regimento Interno, a eleição para Presidente 
do Senado Federal far-se_-á por escrutínio se
creto e maíOria de votos, presente a maioria 
da composição da Casa. 

Passa-se à votação. 
"O Sr. 1 ~ Secretário procederá à chamada 

dos Sr's. Senadores do No_rte para o SuL À 
ineaida em que os Srs. Senadores forem sen
do chamados, deverão dirigir-se à cabine ln de
vassável, junto às cabines de telefone do pie-

nário, onde se encontram as céduJas e ~re
cartas que deverão ser depositadas na uma 
localizada em frente à Mesa. 

{Procede-se à chamada) 

RESPONDEM À OV\MADA E VOTAM OS 
SRS. SENADORES: 

- Aluízio Bezerra - Nabor Júnior - Leo
poldo Peres -Carlos De 'Çarli- Aureo Mello 
- Odacir Soares- Ronaldo Aragão- Olavo 
Pires - João Menezes - Almir Gabriel -
Jarbas Passarinho - Moisés Abrão - Carlos 
Patrocínio - Antonio Luiz Maia - João Cas~ 
tela - Alexandre Costa - ~dison l,.obão -
João Lobo - Chagas Rodrigues -Hugo Na
poleão - Afonso Sancho - Cid _Sabóia de 
Carvalho- Mauro Berievides-:-- Cario$ Alber
to -José Agripino - Lavoisier Maia - Mar
condes Gadelha- Humberto Lucena --Mar
co Madel- Ney Maranhão - Luiz Piauhylino 
- João Lyra - Divaldo -Suruagy - Rubens 
Vilar- Albano Franco -Francisco Rollem~ 
berg- Leu rival Baptista -Jutahy Magalhães 
- Ruy Bacelar - Jo.sé lgnácio Ferreira -
Gerson Camªta - João Calmon - Afonso 
Arinos -- Jamil Haddad - Nelson Carneiro 
~ Itàffiã.r Franco ~Alfredo CãmpÓs.....:.. Rorian 
Tito- Severo Gomes- Fernando Henrique 
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Cardoso - Mário Covas -Mauro Borges -
Iram Saraiva - Gonzaga Jaime - Pompeu 
de Sousa - Maurício Corrêa - Meira Filho 
- Roberto Campos - Louremberg Nunes 
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale 
- Rachid Sa1danha Derzí - Wilson Martins 
- Leite Chaves - Affonso Camargo -José 
Richa - Jorge Bomhausen - Dirceu Car
neiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli 
-José Paulo Biso!- José Fogaça 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) 
- Foram encontradas 72 sobreçartas, que 
vão ser apuradas. 

Vai-se passar à apuração. 

(Procede-se à apuração.) 

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) 
- Está concluída a apuração, que acusa o 
seguinte resultado: 

Senador Nelson Carrleíro:-70 votos. 
Houve 2 votos em branco. 
Tenho a honra de proclamar eleito no cargo 

de Presidente do Senado Federal para a 3' 
e 4t Sessões Legislativas da 48~ Legislatura 
o nobre Senador Nelson Carneiro. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 
- Srs. Senadores, ao me despedir da Presi
dência do Senado Federal, devo pronunciar 
rápidas palavras, para dizer que o Senado, ape
sar de termos vivido dois anos atípicos de Po
der Legislativo ordinário, em face da priori
dade dos trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte, cumpriu, dentro do possível, as 
suas atribuições constitucionais. 

A grande realização neste período foi, sem 
dúvida alguma, a nova Constituição, de caráter_ 
progressista, promulgada pela Assembléia 
Nacional Constituinte, sob a -presidência do 
eminente brasileiro Ulysses Guimarães. 

O Sena-do teve as suas atividades, durarite 
estes dois anos, restringidas a sessões extraor
dinárias, mas, mesmo assim, produziu o Indis
pensável para que não houvesse solução de 
continuidade na elaboração legislativa ordiná
ria. 

Quanto a nós, a Mesa Diretora, que ora en
cerramos o nosso mandato, tenho a falar, em 
meu nome e no dos demais membros que 
a integram, que fizemos o possível, sobretudo 
para resgatar a imagem do Senado Federal 
e do Congresso Nacional aos olhos da opinião 
póblica. 

A nossa principal iniciativa, sem dúvida, foi 
a de repor o Senado Federal, crescentemente, 
numa linha de absoluta austeridade. Foi por 
isso que instituímos definitivamente, nesta Ca
sa, o sistema do mérito, através do concurso 
público de provas ou de provas e Htulos, con
forme resolução aprovada, por unanimidade, 
pelo plenário. 

TIVemos a oportunidade de-implantar, com 
o apoio unânime dos Senhores Funcionários, 
um novo Plano de Saúde, que vai ser custeado 
por recursos advindes dq contribuição d.os 
funcionários e dos Srs. Senadores. · 

Modernizamos a taquigrafia, colocando-a 
cada vez mais próxima das novas conquistas 
da informática. 

Executamos um projeto que veio da Mesa 
anterior, presidida pelo ilustre Senador José 
Fragelli, criando a Central de Vídeo do Senado 
Federa~ que vai, sem dúvida, ser um dos seto
res mais importantes da modernização do Se
nado. 

EnQUanto esSa Central não funciona, fize
mos· um CóftVêlíiO"CoiTüi Universidade de Bra
Sília, para permitir a instituição, dependendo 
apenas da aprovação de_ um projeto de resolu
ção, pelo Plenário, do Pró-Memória do Senado 
Federal, que é uma iniciativa de caráter cultu
ral, que tem por objetiVo gravar, em imagem 
e em som, os depoimentos históricos de todos 
"aqueles- que compõem o Senado Federal. E 
quantos eminentes vultos da nossa vida públi
ca n8õ '-desaPareceram ou deixaram o Con
gresso Nacional sem que deixassem a sua 
contribuição à História deste País? 

Neste sentido, por sugestão da presidência, 
a Universii:lade de Brasília, numa homenagem 

~ espe-cial a um dos maiores vultos desta Casa 
do Congresso da República, indicou o nome 
do Senador Afonso Arinos de Melo Franco 
pari~ prestar o primeiro depoimento. 

-Não nos esquecemos dos Senhores Se!VÍ
dores da Casa, da Gráfica e do Prodasen, e, 
por isso, tivemos o cuidado de tomar outras 
iniciativas relacionadas com ó seu bem-estar 
sOciaJ, inaugurando restaurantes no Anexo I 
e no seJViço de transporte do Senado, para 
ate-nder aos seus reclamos. - --- -

Por último, diria que saímos um tanto frus
trado, porque não conseguimos construir o 
edifício do Anexo III do Senado Federal -
não porque o Senador Affonso Carriargo -não 
nos permitisse, mas porque não tivemos os 
recursoS Orçamentários necessários, neste 
ano de 1989, para fazê-lo, diante das conhe
cidas difícl.ildades financeiras da União. Espe
ranio!f que o nosso sucessOr, o Senador Nel

-SOh Carneiro, execute essa obra, que, apesar 
de combatida por certos setores da imprensa, 
é indispensável para abrigar a expansão do 
Senado Federal, sobretudo agora, quando re
c_ebemos mais três Senadores do novo Estado 
do Tocantins e, dentro em pouco, teremos 
mais 6 Senadores dos Estados de Roraima 
e Amapá, criados pela nova Constituição. 

Ao terminar estas palavras, agiadeço sensi
bilizado todo o apoio e colaboração que rece
bi, assim <:orno também os demais Membros 
da Mesa, dos Senhores Senadores sem ne
ilhuffiã-à"!SHrição de cor partidária, dos Senho
res Funcionários do Senado, da Gráfica e do 
PRODASEN, destacando, em relação aos dois 
úJtimos, pois esses setores do Senado Federal 
e cto Congresso - às vezes tão malsinados 
por certos setores de informação -. foram 
os pilares b_ásicos que deram o apoio logístico 
aos trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte. serriii"Gráficã e õ-Piodasen aiitda esta
ríamos reunidos, por mais uns dois anos, para 
faier a nOva Constituição do Brasil. 

Agradeço também, em meu nome e no dos 
demais Membros da Mesa, aos Senhores Re
presentantes da imprensa_ escrita, falada e tele
visada, pela cobertura que deram aos nossos 
trabalhos e Jaço de maneira especial a Emilio 
Falcão, o nosso comandante _do Comitê de 

únprensa do "Senado Federal (Palmas.), pelo 
seu zelo, peta sua eficiência à frente desse 
órgão, do qual sempre recebemos a maior 
colaboração e a quem sempre, também, em
prestamos o nosso total apoio. 

Por último, desejo dizer ao Senado Federal 
que esta Casa presta, hoje, com esta eleição 
unânime do Senador Nelson Carneiro (Pal
mas.), uma homenagem justa e merecida a 
um dos homens públicos f11ais exemplares 
deste País, qu_e tanto lutou, ao longo de_ toda 
a sua vida parlamentar, sobretudo pelos direi
tos sociais. A S. EX' se deve as grandes con
quistas, do Direito de Famüia no Brasil; S. EX" 
hoje empreende também uma grande luta em 
favof dos idosos. 

Espero que o nobre Senador Nelson Car
neiro, .coroando a sua vida parlamentar, como 
aconteceu comigo, na Presidência do Senado 
Federal, eleve cada vez mais alto - porque 

-f.effictodas ·as quaiidãdes p:iira fazê-lO-, pela 
sua inteligência, pelo seU-taleiito, pela sua cul
tura, pelo seu patriotismo e pelo seu espírito 
pabliCO ......:., a- iffiãgem -do Senado Federal e 
do Congresso Nacional. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas prolon
gadas.) 

O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) 
- ConCedo a palavra ao nobre Senador Jar. 
bas Passarinho, pela ordem. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS~ 
PA Pela ordem. Sem feviSão do orador.) -
Sr. Presidente e Srs. Seiladores, acabo de re
ceber uma delegação muito honrosa para 
mim, partida do colégio de líderes que têm 
assento nesta Casa. -

Pedem-me para saudar V. Ex• e os compa
nheiros de Mesa, no momento em que termina 
a gestão de V. Ex> e de seus companheiros. 
Faço-o muito à vontade, porque, aqui, V. ~ 
e eu sempre militamos em partidos opostos. 
Talvez a palavra exatamente de quem é adver
sário, por força de circúnstâricfas políticas, te
nha mais ênfase do que a própria palavra que 
deveria caber ao líder do Governo e -de V. Ex~. 
que me delegou inicialmente esta miSsão. 

É fatal _ _que me lembre um pouco do passa
do. Nós, depois de certa idade, vivemos dele 
também, e nem sempre temos certezct sobre 
o futuro. E nes~:e-pas:Sado eU vejO V. Ex"-senta
do nessa cadeira que hoje é honrosamente 
ocupada pelo Senador Ronan Tito, pois, quan
do eu presidia o Senado da República, V. Ex" 
era o líder da Oposição. Já naquela altura, 
o nosso relacionamento foi sempre cordial, 
fraterno e mutuamente respeitoso. Vejo nissO, 
e no fato de ter passado dois mandatos ante
riores no Senado da República, uma das ra

jões--pelas quais os líderes me pedirãin que 
saudasse V. Ex• e os companheiros de Mesa, 
entre os quais vejo, hoje, o 1"' secretário que 
está tendo prorrogado o seu mandato por al
gumas horas, e foi integrante da Mesa que 
eu tive a honra de presidir. Já naqueles mo
mentos que vivemos aqui, tão difíceis para 
a vida da República, V. Ex• se caracterizou, 
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como lídet:. de Oposição, enérQ"icO, firme, 
consciencioSo e patriota. 

No momento, V. Ex' deixa a gestão do Sena
do Federal numa circunstância muito atípica 
- como usamos dizer agora -, poiS durante 
dois anos o Senadq praticamente teve as suas 
tarefas ofuscadas pelo trabalho fundamental 
da Constituinte. E tenho particular esperança 
(e muito grande) de que, a partir de agora, 
o Senado terá, reproduzindo o que foi no pas
sado, o seu papel cada vez mais efetivo e_rnais 
eficaz naquilo que corresponde aos grandes 
anseios da família brasileira e, sobretuç[o, no 
campo nacional-polltico das instt1utç0es. 

V. fX! deixa a Presidência da_ Casa no mo
mento em que estamos vivendo çertas 
apreensões em relação ao. futuro brasileiro. 
Seria importante não negar isso. Mas, ao longo 
destes dois anos que V. Ex" teve a honra de 
presidir não apelià-5 o Senado, mas o Con
gresso Nacional, a figura de V. EX foi marcante 
e, na Casa, aqui no Senado, a Mesa telle s_em
pre o respeito de todo este plenário. 

Por isso, peço a V. Ex- -que acolha, nestas 
palavras, uma saudação multo sinçera, que 
é a de um adversário pessocljá quase histórico 
de V. Ex~, mas· que lhe diz que, ao passar agora 
a Presidência a este grande homem público 
que é Nelson Carneiro, V. Ex• desce dessa 
cadeira e chega a este plenário cercado do 
respeito de todos nós. (Muito bem! Palmas 
prolongadas.) 

O Sr. Mário Maia- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 
-Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. MARIO MAIA (PDT - AC. Pela 
ordem. Sem revi~o do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, por motivos muito par
ticulares, não pude estar presente durante o 
processo de votação para escolha do Presi
dente. Agora, peço a V. Ex" consigne em ata 
a minha presença e o meu voto, que seria 
dado ao eminente e ilustre Companheiro Nel
son Carneiro: 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 
-Será registrado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 
- Agradeço, penhorado, ao Seoador Jarbas 
Passarinho suas palavras, em seu nome e dos 
demais Lideres da Casa, e tenho a honra de 
transferir, neste instante, a Presidência do Se
nado às mãos limpas e honradas do Senador 
Nelson Cãrilefro. 

Convido S. EJc1' o Senador Nelson Cam"eiro 
a assumir a Presidência d_os trabalhos do Se
nado FederaL (Muito bem! Palmas prolonga
das). 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Srs. Senado~es, ascendo à dignidade desta 
Presidência, que é igualmente a do Congresso 
Nacional, por nímia bondade_ de tantos e tão 
eminentes colegas. Devo manifestar-lhes, de 
início, minha reverente gratidão, extens!va a 
quantos, dissentindo @_maioria, emprestaram 
à escolha de meu nome a ~onsagração da 
divergência, traço c._aracteristic_o das_ assem-

bléias democráticas. O reconhecimento vai 
além_ deste venerando recinto: para alcançar 
a brilhante bancada feminina da Câmara dos 
Deputados e as associações ele mulheres que 
enfeitaram com sua espontânea homenagem 
esta hora singular de minha vida. 

Sinto que chego ao fim da longa caminha
da, de amor e quase paixão pela atividade 
parlamentar, que acompanhei de novembro 
de 33 a abril de 4 7 na Bancada de _Imprensa, 
e de onde baianos desavisad_os e depois gene
roso,s cariocas e fluminenses me conduzi~arn, 
por 38 anos, à Câmara dos Deputãdos e a 
.~t.a -C.;i$8, No cu1to desta constante_ afeição, 
. fluíram décad?S, sem que eu notasse, como 
previa Drummond, nem onde começa a velhi
ce, nem onde acaba a mocidade. Mas aprendi 
com Montesquieu, que não é a nova geração 
que se degenera; essa só se perde quando 
os homens maduros já estão corrompidos. 

Na constância desse temo e_ di::mõrado en
cantamento_, se não posso, como Ruy,-~audar 
o jubileu de qualquer _apostolado, ouso repetir 
o Mestre ao festejar, sem falsa modéstia, uma 

. existência inteira, sessenta anos de ação e de 
peleja, enriqueciclos pelas lideranças de José 
Joaquim Seabra, Otávio Mangabeira e Amaral 
Peixoto. 

. Perc.eb_o, tocf_avia, que estou a descumprir 
o sábio conselho de que não serve a Deus 
quem, depois de ter posto a mão no arado, 
olha para trás. Mas foi no passado, um segun
do coração que bate em n6s, na palavra de 
Henri Bataille, que assisti, e tantas vezes parti
cipei, das manhãs de sol e dos entardeceres 
sombrios que marcam a luta pela normalidade 
cOnstitucional em nosso Pais. Sofri pelos que 

· cederam, exaltei os que tombaram e me reju
bilei_cmn os que resistiram e, afinal, venceram. 
A democracia, gêmea da liberdade, não se 
faz com tolerância, nem floresce no como
dismo. Nem por igual se fOrtalece em tibiezas 
e renúncias. Há que lutar, dia a dia, para con
quistá-la, há que vigiar, dia a dia, para con
servá-la. 

-HonfaciO com a corlsagradora indicação de 
meu Partido, assumo, neste momento, a alta 
magistratura de chefe do Poder Legislativo, 
que devo exercer, por decisão _soberana deste 
augusto plenário, juntamente com os Poderes 
Executivo e JudiciáriO, que a tradição republi
cana exige harmónicos e índependentes entre 
si. Eis porque- confio que, terminado este rui
doso verão, diminuirá a chLNa de excepciona-

-- ,lid_ades, s_ob_ pena de _sacrificar-se o trabalho 
-- i:egular-das duas casas, numa hora em que 

a Nação. toda_ela, volta para o Congresso Na
cioiiai as vistaS _e as esperanças, certa de que 
não se retardará a votação das leis comple
mentares e ordinárias, que vivificarão os textos 
Qe outubro1 tarefa a que nos devemos dedicar 
antes mesmo que se atUalizem o Regimento 
Comum e o desta Casa, que envelheceram 
com a :C~mbidonada reconquista _rlas antigas 
_e a conquista das novas prerrogativas parla
mentar~sJ ·acrescidas d_a recente vigência do 
sistema pluripartidário. 

Para que esforços e dedicações resultem 
__ pr<?_yeitosos, urge continuar a instrumentali-

zação do Senado e, por Igual, do Congresso 
Nacional, para a desobrigação de 'Outros en
cargos que lhes foram atribuídos pela Consti
tuiçâq~Cabe agora, ao_Poder Legislativo, por 
exemplo, também o controle, e não _apenas 
a fiscalização dos atas do Executivo, iDcluídos 
os-da administração indireta. O Senado Fede
ral autorizará as operações externas de natu
reza financeira, ftxará os limites 9lobais da dívi
da consolidada e disporá sobre estes limites 
e as condições para as operações de crédito 
externo- e interno da União, dos Estados, dO 
Distrito Federal e dos Municfpios. Diminuído 
está o formalismo dos pedidos de informação, 
inciJrsos em crime de responSabilidade os Mi
nistros d~_Estado que_se retardarem em seu 
atendimento, ou prestarem- esclarecimentos 
fe~lsos, incJu~iv<E os propositadamente incom
pletos. Dois terços dos menlbr6S do Tribunal 
de Conias da União serão escolhidos pelo 
Congresso Nacional. Os Presidentes das duas 
Casas e -os Uderes da Maioria e clã Minoria, 
representam o Congre-Sso Nacional no Conse
lho da_ República. Não menos relevante é a 
presei-iÇa-dos Presidentes da Câmara dos De
putados e do Senado Federal no Conselho 
de Defesa Nacioõal, incumbido de aconselhar 
o Presidente da República nos assuntos rela
cionados com a soberania-itadohal e a defesa 
do Estado democrático. Tal como ocorre na 
Itália, ganham as Comissões Permanentes a 
possibilidãde de ãrqUivar prõposições -que não 
mereçam apreciação do plenário, enquanto 
as ComissõeS Parlamentares de Inquérito te
rão poderes de investigação, próprias· das au
toridades judiciais. Texto expresso declara da 
competênCia exClusiva do -Congresso Nado
n~ <:elar pela preservação de sua competência 
leg-islativa em face da atribuição normativa dos 
outros Poderes. Nos Estados Unidos, no curso 
de duzentos anos - leio em livl-o recente ...:..., 
o enteridimento é de que o Congresso pode 
investigar a aplicaçãO das leis pelo setor execu
tivo, porém não pode investigar o PreSidente 
em si, a menos que se promova juizo político. 
Vejo ftXados aí os limites qUe a CoriStltuTÇão 
traçou ao CongreSso Nacional. Porque respei
taremos religiosamente a atividade_legal dos 
Podete"i; ExecutivO e JudiCiário, espero que 
o Poder Legislativo, escorraçado durante tan
tos anos, não renunciará a uma s6 das atribui
ç-ões que lhe foram constitucionalmente ou
torgadas. Acredito igualmente inadiável a par
ticipação ativa e constante do Congresso Na
cional no a~ompanhamento da política exter
na, e que nao se pode resumir à Simj>Tes apre
ciação dos tratados celebrados pelo Poder 
Executivo e à tradicional aprovação, por esta 
Casa,- dos chefes de missão diplomática de 
caráter permanente. Mas onde, a meu ver, so
brelevam as deficiências funcionais do Legis
lativo, exigindo o imediato recrutamento dos 
servidores especializados, alguns esqueddos 
em atividades meramente buroC:ráficas, e ou
tros dispersos em setores estranhos ao Con
gressO, -é- à Comissão Mista encarregada de 
examinar e opinar sobre os projetas de lei 
relativos ao plano plurianual, as diretrizes orça
mentárias, o orçamento anual e os .créditos 
adicionais, cumprindo-lhe, diante de indícios 
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de despesas não autorizadas, ainda que sob 
a forma de investimentos não programados 
ou de subsídios não aprovados, so]Jcitar à auw 
toridade governamental que, no prazo de cinw 
co dias, preste os esclarecimentos necessá
rios, podendo ouvir o Tribunal de Contas e 
propor ao Congresso Nacional a sustação do 
gasto que, a seu juízo, possa caus.:rr- dano irre
parável ou grave lesão à economia públtca. 

Há, outrossim, novos desafios a vencer, pela 
elaboração de proposições com prazos fatais 
inscritos na Constituição, e·-que devem ser ata
cados de imediato, sob pena de falharmos 
à expectativa geral 

Tribuna da Nação, o Congresso continuará 
a voz e o eco das aspirações coletivas, o pro
testo e a esperança, o presente e o futuro. 

Estou certo de interpretar o pensamento 
do Senado Federal ao deixar consignada nos 
Anais a homenagem devida à Mesa que se 
despede, presidida pelo eminente Senador 
Humberto Lucena, e integrada pelos nobres 

Senadores José lgnácio, Lourival Baptista, Ju
tahy Magalhães, Odacir Soares, Dirceu Car
neiro, João Castelo, AJoízio Bezerra, Francisco 
Rollemberg, João Lobo e Wilson Martins. A 
precedência dos trabalhos constitucionais e 
das sucessivéis reuniõeS- do -çóng.i"e~ deter
minou a quase paralisação da atividade legis
latiVa desta Casa. Mas a administração do biê
nio_ que ora se encerra conseguiu o equilíbrio, 
a operosidade e a correÇã-o que jÚstifica:raril 
sua investidura. 

Ao convocar V. Ex', Srs~: Senadores, para 
a ingente missão de recuperar a imagem, tão 
dioturnamente distorcida do homem público 
brastleir'o~ com pernicioso reflexo na opinião 
pública, cumprirriento os prezados confrades 
da imprensa e os dedicados servidores da Ca
sa, Convencido de que somente unidos pode
remas· sefvir à causa- dei -lei, da justiça soCial, 
da democracia e _da liberdade. 

_ :_ Antes de dar por encerrada a presente reu
nião e convidar a todos p-ara a solenidade da 

instalação da_3• Sessão Legislativa da 48• Le
gislatura, às 18 horas de hoje, transmito aos 
Senhores Senadores,_emmeu nome e !Ío dos 
demais companheiros da Mesa, o caloroso 
agradecimento pela honrosa confianÇa com 
que nos· distinguiram. E a·eles me reúno para 
rogar que o valioso apoio de Vossas Exce
lências e a benção divina jamais nos faltem 
no decorrer da jornada ora iniciaâa. Muito 
bem! (Palmas prolongadas). 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) _ 
-_Antes de encerrar a presente reun@Q._a 
Presidência_ convoca uma segunda, prepara
tória, a_iea1izar-se hoje, às 12 horas e-35 minu
tos, destinãda à eleição dos demais Membros 
da Mesa do Senado FederaL_ 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 12 hOras e 
30minutos) 

Ata da 2" Reunião Preparatória, 
em 15 de fevereiro de 1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatur& 

Presidência do Sr. Nelson Carneiro 

AS 12 HORAS E 35 MINUTOS, AOIAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SEIYADORES: 

Mário Maia-A.luízio Biezerra- Nabo r "Júnior 
-Leopoldo Perez- Carlos De'Carli -Aureo 
MeUo - Odacir Soares - Ronaldo Aragão 
- Olavo Pires -João Mene:;::es - Almir Ga
briel - Jarbas Passarinho - Moisés .Abrão 
-·Carlos Patrocínio- Antonio Luiz: Maia -
João Castelo - Alexandre Costa - Edison 
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues 
- Hugo Napoleão - Afonso Sancho - Od 
Sab6ia de Carvalho - Mauro Benevides -:
Carlos Alberto - José Agripino - Lavoisier 
Maia- Marcondes GadeJha - Humberto Lu
cena - Raimundo Lira - Marco Madel -
Ney Maranhão- Luiz Piauhylfno -João Lyra 
- Divaldo Suruagy- Rubens Vilar- Albano 
Franco- Francisco Rollemberg- Lourival __ 
Baptista - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar 
-José fgnácio Ferreira - Gerson Camata 
- João Calmon - Afonso Arinos - Jamil 
Haddad- Nelson Carneiro- Itamar Franco 
- Alfredo Campos - Ronan Tito - Severo 
Gomes- Fernando Henrique Cardoso-Má
rio Covas - Mauro Borges - lram saraiva 
- Gon:;::aga Jaime - Pompeu de Sousa -
Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto 
Campos- Louremberg Nunes Rocha -Már
cio Lacerda - Mendes Cãnale - Rachid Sal
danha Der.zi- Wilson Martins- Leite Chaves 
- Affonso Camargo - José Richa - Jorge 
Bomhausen -Dirceu Carneiro- Nelson We
dekin - Carlos Chiarem - José Paulo Biso! 
-José Fogaça. 

OSR.PRESIDENTE (NelsOn Carneiro)
A lista de presença acusa o comparecimento 
de 74 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental, declaro aberta a reunião. 

Sob à proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

--------

0 SR. PRESIDEI"'TE (Nelson Carneiro)
A presente reunião destina-se à eleição e pos
se dos víceMpresidentes, dos secretários e dos 
suplentes de secretários que comporão a Me
sa do Senado Federal na 3~ e na 4" SeSsões 
Legislativas da 48• Legislatura. 

Estabelece o § 4~ do art. 63 do Regimento 
[nterno que por proposta de 1/3 dos membros 
do Senado- ou de üder que represente este 
número, a eleição para o preenchimento dos 
cargos de J9 e 2o vice-presidentes e de 1~. 
29, 3o e 49-secretários poderá ser feita em um 
único escrutínio. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre __ a mesa, requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 1 oMSecretário. 

I:: lido- e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•l, DE 1989 

Solicitamos, nos termos do art. 63, § 4°, 
do Regimento Iiltei'no, que a eleição para os 
cargos de Vice-Presidentes e de Secretários 
seja feita em um único escrutíniO. 

Sala dai s_e.SSOes, 1.5 de _fevereiro de 1989. 
- Ronan Tilo,Jarbas Passarinho, Marcondes 
Oétdelha, Jam11 Haddad, Mauro Borges, Fer-

nando Henrique CtJrdoso, Alfonso Camai-'go, · 
?Víaiiiício Cõrr~a. 1'/ey Maranhão. 

O SR. PRÍ:.S_IDENTE (Nelson Cãmeiro) 
-Suspenderei a reunião por alguns minutos, 
a fim de que os Srs. Senadores possam mu
nir-se daS respectivas cédulas. 

Está susPensa a reÚnião. 

(Suspensa às-· 12 horas -e 40 minutos, 
a reunião é reaberta às 12 horas e 44 
minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cafneiro) 
-Está reaberta a reunião. 

Lembro aos Srs. Senadores que, em segui
da a esta reunião, haverá outra, para a eleição 
dos Srs. Senadores Suplentes- da Mesa. 

O Sr. ]9:secretário procederá à cha:inada 
dos Srs. Senadores, do Sur para o Nordeste. 

(Procede-se à chamada) 

RESPONDEM A OMMADA E VOTAM OS 
SRS. SENADORES; 

- Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor 
Jú~or - Leopoldo Peres - Cffi-los De'Carli 
- Aureo MeUo - Odacir Soares .....::... Ronaldo 
Aragão - Olavo Pires --João Menezes -
Almir Gabriel - Jarbas Passarinho - Moisés 
Abrão - Carlos Patrocínio - Antonio Luiz 
Maia - João Castelo - Alexandre Costa -..,... 
EdiSon Lobão -Joao Lobo- Chagas Rodri
gues - Hugo Napoleão - Af()tlSO Sancho 
- Cid Sabóia ·de Carvalho - Mauro Bene-
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vides - Carlos Alberto - José Agripino -
Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha -
Humberto Lucena- Raimundo Lira- Marco 
Maciel - Ney Maranhão - Luiz Piauhylino 
-João Lyra - _Divaldo Suruagy - Rubens 
Vilar- Albano Franco -Francisco_ Rollem
berg- Lourival Baptista -Jutahy-MagaJhães 
- Ruy Bacelar -José lgnádo Ferreira -
Gerson Camata - João CaJmon - Afonso 
Annos - Jamil Haddad - Nelson Carneiro 
-Itamar Franco-Alfredo Carnpos-Ronan 
Trto- SeVerO Gomes·---- Fernando Henrique 
Cardoso - Mário Covas -Mauro Borges -
Iram Saraiva - Gonzaga Jaime - Pcimpeu 
de Sousa - Maurício Corrêa - Meira Filhu 
- Roberto Cainpos - Louremberg Nunes 
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale 
- Rachid SaJdanha Derzi ~ Wilson Martins 
- Leite Chaves --Affonso Camargo -José 
Richa - Jorge Bornhausen - Dirceu Car
neiro - Nelson Wedekin ~ _Carlos Chiarelli 
-José Paulo Biso!- José Fogaça 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está concluída a votação. -

Vai-se proceder à contagem das sobrecar
tas. (Pausa.) 

Foram encontradas na uma 74 sobrecartas. 
O número coincide com o de votantes. 

Vai-se passar à apuração. 

(Procede-se it apuração.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está concluída a apuraçáo, que acusa o 
seguinte resultado: 

19 Vice-Presidente: Senador Iram Saraiva-
70 votos SIM e, 4 em branco; 

29 Vice-Presidente: Senador Alexandre Cos
ta- -69 votos SIM e, 5 em branco; 

11 Secretário: senador Mendes Canale -
71 votos SIM e, 3 em branco; 

29 Secretário:_Senador DiValdõ~Suruagy-
71 votos SIM e, 3 em branco.-

39 Secretário: Senador Pompeu de Sousa 
- 71 votos SIM e, 3 em branco; 

49 Secretário:_ Senador Louremberg Nunes 
Rocha, 72 votos SIM e, 2 em branco, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência tem a honra de proclamar 
eleitos e declarar empossados os Srs. Sena
dores mencionados. (Palmas.) 

Convido os Srs. Senaaofes para assumirem 
seus lugares à mesa, a fim de procedermos 
à eleição dos Suplentes de Secretários. (Pau
sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa-se, agora, à eleição dos Suplentes 
de Secretários. 

O Sr._ 1" SecretáriO ·procederá à chamada 
dos Srs. SenadoJes, do Norte para o Sul. 

(Procede-se à chamada.) 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAJ\1 OS 
SRS. SENADORES' - ~ 

Almir Gabriel - Jarba:s Passarinho - Moisés 
Abrâo - Carlos Patrocínio - Antonio Luiz 
Maia - João Castelo - Alexandre Costa -
EdisOn Lob_ão ~João Lobo- Chagas Rodri
gues ~ HLJgo Napoleão_- Afonso Sancho 
- Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Bene
vides - Cãrlos Alberto - José Agripino -
Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha - Hu
berto Lucena- Raimundo Ura- Marco Ma
dei - Ney Maranhão - Luiz Piauhylino -
João Lyr_ª'- Divaldo Suruagy- Rubens Vilar 
- Albano Franco - Francisc;o Rollemberg 
- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães -
Ruy Bacelar- Jos-é lgnácio Ferreira - Ger
son Cama ta ~J.oâ<i Ç.;~;lro_QD.-:--- Afvnso Arinos 
-Jamil Haddad- Nelson Carneiro -Itamar 
Franco- AlfredQ Campos- Ronan Tito -
Fernando Henrique Cardoso- Mauro Borges 
.::._Iram Saraiva- Gonzaga Jaime- Pompeu 
de SOusa - Meira Filho - Mauricio Corrêa 
~ Roberto Campos - Louremberg Nunes 
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale 
- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins 
- Leite Chave~ - Affonso Camargo -José 
Richa --Jorge Bornhausen - Dirceu Car
neiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarem 
-José Paulo Bisol-José Fogaça -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está concluída a votação. 

Vai-se proceder à contagem das sobrecar
tas. (Pausa.) 

O SR. PRE.'iiDENTE (Nelson Carneiro) 
-Foram encontradas na uma 72 sobrecartas. 
O húmero de sobrecartas coincide com o nú
mero de votantes. 
___ passa-se à apuração. 

- (Procei:Je-se à apuraÇão.) 

O SR: PRESIDENTE (Nelson Cimeiro) 
-- Está concluída a apuração, que acusa o 
seguinte resultado: 

Senador Antonio Luiz Maya, 68 votos SIM 
e, 4 em branco; 

Senador N;;il:;tor Júnior, 63 votos S(M e, 9 
ein branco; 

Seri:adOf_ UWoiSi~r Maia 65 votos SIM e, 7 
em branco; e 

Senador Áureo Melo, 65 votos SIM e, 7 em 
branco. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Proclamo eleitos Suplentes de Secretário 
e dedaro empossados os Srs. Senadores 
meni:io_rlados. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) 
Está, asslril, COmpletada a composição da Me
sa que dirigirá os trabalhos do Senado Federal 
nas duas próximas sessões Legislativas. 

A presidência solicita às representações par
tidárias com assento nesta Casa que encami
nhem à Mesa a indicação dos seus respectivos 
Uderes, em documento subscrito pela maioria 
dos Membros da Bancada, em obediência ao 
disPosto no art. 64 do Regimento ln temo, com 

-Mário Maia - Aluízio Bezerra- Nabor aredaçãodadapelaResoluçãoN9 47, de 1988. 
Júryor- Leopoldo Peres - Carlos De'Carh Lembro aos Srs. Senadores que, a partir 
- Aureo Mello - Odacir Soares - Ronaldo desta data, os Uderes dos Pélrtídos deverão 
Aragão - Olavo Pires - João Menezes ----reunir-se para fiXar a participação numérica 

de cada Bancada nas Comissões Permanen
tes. 

Lembro, ainda, aos SrS. -Senadores que o 
Congresso Nacional está convocado. para a 
sessão solene de abertura dos Trabalhos da 
3~ Sessão Legislativa da 48~ Legislatura, a reali
zar-se no plenário da Câmara dos Deputados, 
hoje às 18 horas. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Peço a pala
Vra~ St. Presidente. 

-Ó SR. PRESIDENTE (Nelson Caineiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senadór Mar-
·condes Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
..:... PB. Pronuncia o seguinte ·discurso. Seffi 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, recebi 
dos demais Uderes com assento nesta Casa 
a honrosa írncumbênda de lhe dirigir, em-nci
me de todos, uma palavra de saudação e de 
lhe fazer significar a convicção que temos de 
que eSta casa _se renova SOb a direção de 
V. Ex", e que alÇã vôo com redobrado vigor 
no propósito de se tomar a agência, por exce
lência, da sociedade, amada e respeitada pela 
NaçãO inteira. 

Esta nossa confiança, Sr. Presidente, se fun
da na sua trajetória política, no elenco de virtu
des que habitualmente ornam os grandes ho
mens públicos e das quais V. Ex" tambétn 
é possuidor, e de mais algumas outras, que 
lhe são muito peculiares, como _a tenacidade, 
a obstinação, e a paixão a que V. Ex!' se referiu. 
A paixão que nos outros é pura emoção, em 
V. Ex~ é uma forma de conhecimento é uma 
forma de ciência. V. Ex• é o melhor exemplo 
que conheço para a tese de Max Weber, de 
que jamais na História do Mundo se teria con
seguido o impossível se aJguém não se tivesse 
aplicado com determinação ao impossível. Ja
mais se teria consegurdo o posSível se alguém 
não se aplicasse com obstinação, com am-or 
e com paixão ao impossível. V. Ex~ por diversas 
vezes se aplicou dessa maneira ao impossível. 
Quer V. Ex• um exemplo? Eu lhe cito: a _sua 
luta pelos Direitos da Família, pelo di\rórdo, 
de uma maneira muito_ especial. Numa época 
em que tudo era preconceito, em que tudo 
e:ra tabu, em que esta palavra era simples
m-ente impensável, V. ~já acendia a tocha 
da esperança para milhares de casais conde
nados á infelicidade perpétua por desencon
tros conjugaís. 

V. EJe quer outro exemplo? Eu lhe cito: a 
sua luta insofrida pela implantaçâo do sistema 
parlamentar do governo no Brasil. V. Ex• ja
mais desacreditou no parlamentarismo e a ele 
sempre voltou, com o mesmo empenho, des
de os conflitos dos anos 60, até o mais recente 
evento da elaboração constitucional no Brasil, 
e mantém essa luta que, tenho absoluta certe
za, será também igualmente vitoriosa um dia. 

Quer V. ~ mais um exemplo, último, mas 
não e derradeiro? Eu lhe citaria a sua crença 
na integração da América Latina; o que para 
friuitos sempre pareceu üm-Emigma, Um ema
ranhado de mal traçadas linhas, V. Ex" enxer· 
gou com extraordinária clarividência, e se dis
pôs, inclusive, a fundar, na semidandestini~ 
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dade, um Parlmento Latino~Americano, quan
do o Continente era to_dO ele repontado de 
ditaduras. E hoje V. Ex" Vê o impossível concre
tizar-se, o Parlmento Latino-Americano plena
mente institucionalizado, aceito por todos os 
Poderes ExeCUtivOs e, agõra, trarisfori'ricldo em 
órgão normativo supranacional. 

Temos, pois, Sr. Presidente, sobradas_ espe-
ranças na ação de V. EX'. - --- -

Neste momento, a sua tarefa é mais com
preendida, mas não menos árdua: consolidar 
o Poder Legislativo rio "Brasil - consolidar 
é a palavra, porque estamo--nos ainda conva
lescendo de uma fase em que esta Casa era 
apenas um cartório para homologação de de
cisões do Poder ExecutivO; avançar- um pouco 
mais além da mera formalidade de aquisiçãc. 
de poder institucional independente e harmó
nico; ir um pouco maiS além, tratar da imagem 
da Casa e transformá-la num verdadeiro repo
sitório das melhores expectativas e das de
mandas mais elevadas da sociedade brasileira. 
Isto e muito mais V, Ex• haverá de conseguir. 

Tenho absoluta certeza, Sr. PreSidente, que 
Deus o iluminará, como em tantas vezes não 
lhe faltou, disto tenha certeza, e, mais ainda, 
do nosso apoio, da nossa colaboração mais 
extremada, da nossa dedicação mais devotada 
aos caminhos que V, Ex" traçar. 

Meus parabéns e muitas felicidades para 
V. Ex" e seus c_olegas de Mesa. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Cumpro, em nomé dos meus companhei
ros de Mesa e no meu próprio, o grato dever 
de testemunhar nossa constante e viva grati
dão às palavras que acabam de ser proferidas, 
neste plenário, pelo eminente Seflador Mar
condes Gadelha. 

Deus me deu a ventura de viver tantos anos 
para que eu pudesse chegar à eminência desta 
presidência. Mas, sobretudo, para que aqui pu
desse chegar pelo voto sem _divergência- dós 
eminentes Senadores e exaltado nas palavras 
desse eminente homem público que é o Sena
dor pela Paraíba. _ 

Espero contar com todos - com todos os 
companheiros, com a imprensa, com o fun
cionalismo - para uma obra que a Provi
dência pennitirá seja a da recuperação do ho
mem público brasileiro e da restauração no 
conceito junto à população, da autoridade, do 
prestígio e da probidade que caracterizam os 
homens que nesta Casa e no Congresso Na
cional militam. 

Creio chegada uma nova era, aberta ao Po
der Legislativo pela Constituição que acaba
mos de votar. Para honrá-la, vamos trabalhar, 
e trabalhar com afinco, sem intermitências, 
certos de que não estamos construindo o dia 
de hoje, mas estamos plantando o perfil que 
devemos tran:,mltir às gerações futuras, do 
Parlamento de hoje. 

Do fundo do coração, vencendo uma emo
ção, que mais do que nas minhas palavras 
perdurará pennanentemente em meu espirita, 
quero, em nome dos companheiros e do meu 
próprio, dizer a todos os que me honram com 

a sua solidariedade que, mais que em nós, 
confiamos no plenário desta Casa. 

Nós, hoje, assumimos um compromisso, 
o compromisso de transformar o lar dos Sena
dOres, que é esta Casa, num bastião em defesa 
da lei, em defesa das instituições democrá
ticas, na permanente vigília pela liberdade. 
Aquela que é, sem dúvida, a grande bandeira 
desfraldada, neste ano em que comemora~ . 
mos os 200 anos do movimento cívico, quan
do o sangue generoso de_ Tiradentes convo
cou as gerações para que não se deixassem 
vencer nem pela opressão nem pela tirania. 

Com estas palavras, renovo nossos agrade~ 
cimentos à manifestação inesperada e, por 
isto mesmo, mais gratificante, do plenário des
ta Casa, atrãvés de voz.-tão autorizada e ilustre. 
(Palmas.) 

O sR; PRESIDENTE (Ne-lson Carneiro) 
- Está encerrada a reunião, 

(Levanta-se __ a reunião às 14 horas e 
10 minutos.) 

(•) ATO DO PRESIDENTE 
N• 140, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe con[erem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno, e de conformidade com a _delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Dfretora n" 02, de 04 d_e 
abril de 1973, e tendo em vista o que consta 
do Processo n" 011 .762/88-8". 

Resolve alterar o Ato desta Presidência n" 
120, de 1981, publicado no DCN, Seção II, 
de 20-10-81, que concedeu aposentadoria à 
servidora Ari_ette Bretas no cargo em comissão 
de Diretora da representação do Senado Fe~ 
dera! no Rio _d_e Jan-e"iro, simbolo SF
DAS-101-4, para consideÍ"á-la aposentada nÔ 
cargo de Técnico Legislativo, Oasse "Espe
cial", Referência NS-25, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos termos do arti
go 40, incis_o III, alínea "a", da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos 428, inciso li, 429, inciso 1 ,416, 
inciSo ll, e 414, § 4°, da Resolução SF n" 58, 
de 1972, artigO 2", parágrafo úriko, da Resolu
ção SF n~ 358, de 1983_; artigo 3~ da Resolução 
SF n• 13, de 1985, Resolução SF n·• 15, de 
1987; artigo 2' da Resoluçáo SF n• 132, de 
1987, e artigo 2~, § 2°, da Lei n1 6.323, de 
1976, combinado com a Resolução_SF n~ 07, 
de 1987, com proventos integrais, observado 
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 21 de outubrO de 
1988.- Senador HurribE;rto Lucena, Presi
dente 
(*) Republicado por haver saldo com incorreç:ões 
no DCN II de 25·1 0-88 

(•) ATO DO PRESIDENTE 
N• 142, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal,_ no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, Item 38, e 97, inciso [\!, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 

de _competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril 
de 1973,_ e tel'!-do em vista o que consta do 
Processo_n" 013.007/88-2 

Resolve aposentar, voluntariamente, Manoel 
Cruz de M.eUo, Assistente LegislativO, dasse 
"Êspedal", Referência NM~35, do Quadr_o ~er
manente do Senado Federal, nos termos do 
artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição 
da Repúblic_a Federativa do Brasil, combinado 
com os artl_gos 428, inciso 11, 429, inciSO I, 
430, inciso _IV, e·-414, § 4°, da Resoluçáo" SF
nn 58, de 1972, artigo 2~. parágrafo único, da 
Resolução SF n"' 358, de 1983, artigo 3° da 
Resolução SF no 13, de 1985; e artigO 2" da 
Resolução SF no 182, de 1987, com proventos 
integrais, observado o disposto no artigo 37, 
inciso XI, da COnstituição Federal. 

Senado Federal, em 21 de outubro de 1988. 
- Senador Humberto Lucena, Presidente 
(*) Republlcado por haver saído com incorreções 
no DCN 11 de 25-10-88 -

ATO DO PRESIDENTE 
N• 001, DE 1989 

O Presidente do Sênado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e consideran- _ 
do o disposto no Decreto Legislativo n9 72/88, 
bem como o disposto no § 1 o do art. 3" e 
nóS §§ }9 e 49 do art. 89 do Decreto~Lei n~ 
2.355~ de 12 de-jUnho -de 1987, e o disposto 
no parágrafo I o do art. 1" do Decreto-Lei no 
2.425, de 7 de abril de 1988, resolve ad refe. 
rendum da ComissãO Diretora: - -

Art. 1 o _ Os_ valores do subsídio e represen
tação dos Senadores da República fiXados pe~ 
lo Ato da Comissão Diretora n" 57, de 1988, 
ficam reajustados em 26,5% (vinte e seis Vír
gula ç.inco por cento), a partir de 19 de janeiro 
de 1989. · 

Art. 29 Este ato entra em vigor na data 
de _sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as diSposições em 
contrário. 

Sen·ado Federal; 2 de-janeiro de 1989.
Senador HumbertO Lucena, Presidente do Se
nado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 002, DE 1989 

d Pfesidenie do Senado Federal, rio US_o 
das atribuições que lhe confere os arts. 52, 
item 38, e 97, inciso IV, do Regiinento Interno, 
em conformidade com a delegação de com
petência que lhe foi oy~orgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, 
e tendo em Vista o que cOnsta do Processo 
n"16.116/88-7. 

Resolve aposentar, por invalidez, Aurino 
Mendes de_ Vásconcelos, Artífice de Eletrici~ 
aade e Comunicação, Classe "Especial", Refe
rência NM-30, do -QUadro Permanente do Se~ 
nado Federal, nos termos do art. 40, indso 
I, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os arts. 428, inciso 
lll, e § 29, 429, inciso III, e 414, § 4~, da Resolu
ção SF nn 58, de 1972; art. 3~ da Resolução 
SF n'' 13, de 1985; art. 2" da Resolução SF 
n~ 182, de 1987; art. 59 da -ResolUÇão SF n~ 
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155, de 1988, e art -1., da Lei n" 1.050, de 
1950, com proventos_ ihtegrais, observado o 
disposto no art. 3 7, inciso XI, da q:msütuição 
Federal. 

Senado_Federat 3 _ele janeifQ de ·1989. -
Senador Humbert.o LUcena, Pr.esident~. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 003, DE 1989 

O Presidente do __ S.enado Fe-deral, no uso 
das atribuições que lhe_conferem os arts. 52, 
item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, 
em conformidade com a delegação de <:am~ 
petência_ que lhe foi outorgada pel_o Ato da 
Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, 
e tendo em vista o que consta do PrOcesso 
n" 0!5.884/88-0 

Resolve aposentar, vokmtari.amente, Os_car 
Cabral da Silva, Agente de Transporte Legis
lativo, Oasse "Esped.9:1'', Referência NM-35, 
do Quadro Permanente do Sen<)Q.o Federal, 
nos termos do art. 40, inciso lll, alínea "a", 
da Constituição da _República Federativ~ do 
Brasil, combinado Corn _O$ ~.-428, inciso 
O, 429~ inciso I, 430; inciso IV, e 414, § 4", 
da Resolução .SF no 58, de _1972; art. 3Q da 
Resolução SF n~ 13, de 1985; art. 2" da Resolu
ção SF no J82,_de 1987, e artigo 5e da Resolu
ção SF n7 155, de 1988, com proventos_ inte
grais, observado a· disposto no art. 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 3 de_ janeiro de 1989. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 004, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe confere os artigos 52, 
item 38, e 97, inciso N, do Regimento Interno, 
em conformidade com a delegação de com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Cornlssão Diretcfra n~ 2;-dtn973, ·enen.âo- em 
vista o que consta nos Processos n"s 
15.260/88-7 e 16.488/88-4. 

Resolve manter o senhor Osvaldo Alves_ An
drade no emprego de Assessor TéCriico, :con
tratado sob o regime da ConsOli®ção das 
Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, com lotação e exercício 
no Gabinete do Senador Afonso Arinos, a par
tir de 28 de novembro de 1988. 

Senado Federal, ein 3 ae janeiro -de 1989. 
-Senador Humbeito Lucena, -Presidente, 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 005, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das suas atribuições regimenta]s e tendo em 
vista o disposto no artigo 1~. parágrafo único, 
da Resolução a 198, de 1988, Resolve ad refe
rendum da CoinissãO Diretora. 

Art. 17 Os valores de vencimentos, salário, 
salários família, gratificações e proventos dos 
servidores do Senado Federal, resultantes da 
aplicação do Ato n9 58, de 1988, da Comissão 
Diretora, ficam reajustados em 64,24% (ses
senta e quatro vírgula vinte e quatro por cento) 
a partir de 1 ~ de janeiro de 1989. -

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
. aplica-se aos valores do salário-base e gratifi
cações dos servidores do Centro Gráfico do 
Senado Federal - CEGRAF e do Centro de 
Informática e Pro_cessamento de Dados do Se
_QadQ_Federal- PRODASEN. - -

Art. 2"' A despesa decorrente da aplicação 
deste Ato ocorrerá à conta das dotações desti
nadas ao Senado_ Federal e aos seus órgãos 
supervisionados no Orçamento Geral da 
União. 

Art. 3~ Este_ Ato _entra em vigor na data 
de sua publicação. -

Art. 4o Revogam-se as cUsposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 3 de janeiro de 1989. 
- --Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 006, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da~ atribuições que lhe conferem os artigos 

- -52;1tem 38, e 97, ihciso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n~ 2-: de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo n~ 15.263/88-6 

ResOlve aposentar, voluntariamente, Jenny 
Leite Oliveira, TécniCo LegislaUvo, Classe "Es
pecial'"", Referência NS-25. do Quadro Perma-

--nente do _Sen-ado Federal, nos termos do arti
go 40, inc'is_O ITJ, alínea "a'', da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos 428, incisO n, 429, inciso l, 
430, incisos IV e V, e 414, § 40, da Resolução 
Sf n? 58, de 1972; artigo 3~ da Resolução 
SF n"' 13, de 1985; "ã.rtigo 2<> da Resciluç:ão 
SF n<> 182, de 1987, e artigO 5"-da Resolução 
SF n~ 155, de 1988, com proventos integrais, 
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, 
rla Constitüfção Federal. 

Senado Federal, em 4 de janeiro de 1989. 
;:___ Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 007, DE 1989 

--- O Presidente do Senado Federal, no uso 
.das atribuições que lhe conferem os arts. 52, 
item 3"8, e 97, onciso IV, do Regimento Interno, 

-em conf6r:nidade com a delegação- de com
petência que lhe foi outOrgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n<> 2, de 1973, e tendo em 
vista o que consta no Processo n9 
0!3.7!7/88-0, 

Re_solve autorizar a readaptação do Servidor 
Mano e] de Oliveira, Agente de Transporte Le
gislativo, Classe "Especial", Referência 
NM-35, do Quadro Permanente, para o cargo 
de Agente de Segurança Legislativa, Gasse 
"Especial", Referência NM-35, do Quadro Per
manente, de acordo com o d_ísposto no art. 
351, §§ 1 ?, indso I, e 29, do RegulamentoAdmi
·nistrativo do Senado Federal, aprovado pela 
ReSolução no 58, de 1972. 

Senado Federal 4 de janeiro de 1989. -
_S~ador Humberto Lucena, Presidente 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 008, DE 1989 

O Sr. Presidente dá SenadO Federal, no uso 
das _ÇJtribuiç:ões que lhe conferem os arts. 52, 
item-38, e 97, inciso w; do Regime-nto Interno, 
em conformidade com a delegação de com
petência que lhe foi outor_g_ada pélo Ato da 
ComisSão Diretora n~ 2, de4 de abril de 1973, 
e tendo em vista o que consta do Processo 
n• 0!6.182/88-0, . 

Resolve aposentar, por invalidez, Leopoldo 
Augusto de Santana, Ag~nte de Segurança 
Legislativa, Classe ''Especial'', Referência 
NM-35, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos do art._40, inciso I, da 
Constituição da República Federativa do Bra
Sil, combinado cOm os artigos 428, iriciso JJI, 
_§ 2~_. 429, inciSO li!, e 414, § 4<>, da Resolução 
SF: no 58, de 1972; art, 3" da Resolução SF 
n9 13, de 1985; art. 2" da Resoluçã-o SF n" 
182, de 1987; art. -5-" da Resolução SF n" 155, 
de 1988, e art. 1" da Lei n? 1.050, de_1950, 
com proventos integrais, observado o disposto 
no art. 37, il)ciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 5 de janeiro de 1989. --,
S_enador.Lou!ival Baptista. -Presidente em 
exercido 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 009, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe co_nferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi o_utorgada pelo 
Ato __ da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendO em vista _o que consta do 
Processo n" 016.183/88-6, 

Resolve aposentar, por invalidez, Ruth Bar
bedo Ferreira, Adjunto Legíslãtívo, Oasse "Es
peCial", referência NS-19, do QuadrO-Per"ma- -
nente do Serm.do Federa!; nos termos do arti
go ~0, inciso I, da Constituição da República 
Federativa do Brasil. combinado _com os arti
gos 428, _inciso_ JJL § 2~. 429, incrso III, e 414, 
§ 4~, da Res_olução SF-n" 58, de 1972; _artigo 
3~ da Resolução SF n" 13, _de 1985; artigo 

-29 da Resolução SF n<> 182, de 1987; artigo 
59 da Resolução SF n~ 155, de 1988, e artigo 
1" da Lei n" 1.050, de 1950, com proventos 
integrais, observado o disPOsto no artigo 37, 
inciso XI, da ConsUtuição Federal. -

SenadO Federal, 5 de janeiro· de 1989'. -
Senador Lourival Baptista, Presidente em exer
cido. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1" 010, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e _97, inciso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato nQ 2, de 1973, revigorada pelo Ato no 12, 
de 1983, da ComfssãO Diretora, de acordo 
com o que dispõe a R~_solução n9 f30, de 
1980, ~- tendo em vista o que consta do Pro~ 
cesso n9 000.082/89-9. 



Févereiro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 16 9 

Resolve dispensar, a partir de 1? de fevereiro 
de 1989. o senhor João Batista Rodarte, do 
emprego de Assessor TéctiiCo do Gabinete 
do Senador Fernando Henrique Cardoso. con
tratado sob o regime jurídfco da Consolidação 
das Leis do Trabalho e do fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço. _ _ - · 

Senado Federal, em 09 de janeiro de 1989. 
- Senador Lourival Baptista, 2~ Vice-Presi
dente no exercício da Presid_ência 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 011, DE 1989 

O Presidente do _S_e:nªóo Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38; e 97, indso N, do Regimento 
Interno; em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n~ 2, -de 4 de abril 
de 1973; e tendo em vista o que consta do 
Process_o n" 000.026189~ 1. 

Resolve aposentar, voluntariamente, Louri
val Alves Pedrosa, Adjunto Legislativo, Classe 
"Especial", Referência NS-19, do Quadro-Per
manente do Senado Federal, nos termos do 
artigo 40, inciso m; alínea a, da ConstitUição 
da República Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos 428, inciso li, ,429, inciso 1, 
430, inCisos_IV e V, e 414, § 4Q, da Resolução 

SF no 56, de 1972; artigo :?~ da Resolução 
SF n9 1,:3_, de 1985; artigo 2., da Resolução 
SF ri' 182, de 1987, e artigO' 5., da Resolução 
SF n., 155, de 1988, com proventos integrais. 
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, 
da_ Constituição Federal. 

SfuadQ"Eederal, 13 çlejanelro de 1989.
Senador L_ouriv?~[BaptJ'sta, 2o Vice~Presidente _ 
no exercício da Presidência 

ATO DO PRESIDENTE 
No 012 DE 1989 

O Presidente do senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe confere o Regimento 
Interno e considerando o disposto na Lei n? 
7.432, de 18 de dezembro de 1985, ten-do 
acolhido a fundamentação apresentada na 
~opos~_ de Ajustamento do Orçamento Pró~ 
pr_i? do FUNSEN n" 01, de 1989, resolve, ad 
referendum da COmissão Diretora. 

Art. 1 ~ AjuStar o-Orç?tine"nto da Receita do 
Fundo Especial do Senado Federal - FUN
SEN, de modo a a,cres<;ê.-.;.Jo em Cz$ 
_5.5:87.666.000,00 (dnco bilhões, quinhentOs 
e oitenta e sete ffiilhões, seiscentOs e sessen~ 
eJ~els miL,.c_qg:ad.oê), mediante as alterações 

. <? ~eguif irldfcadas, passando 9 mesma atota~ 
lizar.o_ montante cje Cz$ 7.200.000.000,00 (se-. 
tt!._bilhões e, duzentos milhOes de cruzados), 
no exerddo de 1989. 

Rubrica- Esnecificação Fonte Valor em Cz$ 
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.860.000.000 
1700.00.00 '!RfflSFER~NC!AS CORRENTES .. 
1710.00.00 TRANSFER~NCIAS !RTRAGOVERNAMENT AIS 
1711.01.00 Saldo do Orçamento do Senador Federaa-1'(1988) 90 3.857.000.000 
1900.00.00 OliTRAS RECEITAS CORRENTES 
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 90 300.000 
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS ------

1990.01.00 Saldos de Exercícios Anteriores 90 194.000.000 
1902.02.00 Calcelamento de Restos a Pagar 90 700.000 
1990.03.00 Outras Receitas Diversas 90 808.000.000 
2000.00.00 RECEITAS DE CAPrTAL 2.340.000.000 
2400.00.00 TRANSFERt!iCIA DE CAPITAL 
2410.00.00 TRANSFERt!iCIAS IN1RAOOVERNAMENT AIS 
2411.01.00 Saldos do Orçamento do Senado Federal (]988) 90 2.340.000.000 

TOTAL DA RECErTA ... 7.200.000.000 

Parágrafo único. __ }~._fonte compensatória 
para os acréscimos discriminados neste artigo 
provém da apropriação dos re_cursos previstos 
pelo Ato da Comissão Diretora n" 02, de 1986, 
em seu art. 3", inciso· fJ, Ill, IV, V, Vl e VII. 

Art. 2<> Ajustar o Orçamento da Despesa 
do FUNSEN, de mo_do a incOrporar ao mesmo 
ao acréscimos derivados da reestimativa da 
recéitã~-com ·o-següirite desdobramento em 
termos de detalhamento dos gastos pela natu
reza da despesa. 

Rubrica Especificação Valor em Cz$ 

3120.00.00 Material de Consumo 800.000.000 
3131.00.00 Remuneração deServiços P~ssoars- 50.000.000 ---· 

3132.00.00 Outros_ SerViços e Encargos 1.200.000.000 
3192.00.00. Despesas de Exerctcios Anteriores 500.000.000 
323LOO.OO Subvenções Sociais ª-.Entidades Privada._s 250.000.000 
4110.00:00 Obras e Instalações 1.300.000.000 
4120.00.00 Equipamentos e Materal Permanente-- --~ ·-· 2.600.000.000 
4192.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000.000 
4250.00.00 Aquisição de Tít. Rep. Cap. já lntegralizadÕ 100.000.000 
4313.00.00 Contribuições a Fundos 300.000.000 

TOTAL DA DESPESA. .. 7.200.000.000 

Art. 3<> Este N:.o entra em vigOr na data 
de sua publicação. 

Senãdo Federal, em 13 de janeiro de 1989. 
- Sénador Louriva! BaptJ'sta, Presidente, em 
exercfdo. 

. ATO DO PRESIDENTE 
N• Ô13, DE 1989 

O Presidente do Senado- Federal, no uso
daS atribuiçõeS que lhe conferem os atigos -
52, item 38, e 97, inciso lV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outOrgada pelo 
Ato n~ 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 12, 
de 1983 da Comissão Diretora, de acordo com 
Q ,que dispõe a Resolução n<> 130, de 1980, 
e _tendo em vista o que consta do Processo 
no 000.485189 -:-. ~. resolve: 

Dispensar, a partir de }9 de março de 198"9, 
a senhora Rosange:la Silvestre Maia Militão, do 
emprego de Assessor Técnico do Gabinete 
do Senador Mário Maia, contratada sob o regi
me jurídico da Consolidação das Leis do Tra
balho e do Fundo de Grantia por Tempo de 
Serviço. 

Senado Federal, em 26 de janeiro de; !989. 
- SenadorHvmberto Lucena, Presiden(e_ do 
Senado Federal. 

Sênado F edeia], em 26- de janeiro de_1989. 
....._ Sénadorliumberto Lucena, Presidente do 
SerúidorFede"-raJ. 

-ATO DO PRESIDENTE 
N• 014, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no _uso 
das atribuições que lhe conferem os_ artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
[nterno e de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comiss!o Diretora n" 2, de 1973, re
solve: 

Nomear Maria do Socorro Souza de Olivei
ra, Técnfco em Legislação e Orçamento, Refe
rência NS -25, Classe -"Espedal", do Quadro 
de Pessoal CLT do SenadO Federal, para exer~ 
cer o cargo em comissão de Diretor da Subse~ 
_cretaria de Administração de Compras, Con
tratações e_ Alienações, Código SF - DAS 
- 101.4, do Quadro Permanente do Senado 
Federal. 

Senado Federal, em 02 de feveiro de 1989. 
- Senador Humberto Lucena, Presidente do 
Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 015, DE 1989 

O Presidente do Senado federal, no uso de 
sua competência- re-gimental e consOante o 
disposto no art. 65, do Ato da Comissão Dire
tora n~ 311 de 1987, resolve designar 0 servidor 
Gerson Martins de Resende para exercer aPre
sidência da Comissão Permanente de Licita
ção a partir de 30_ de janeiro de 1989. 

Senado Federal, em 27 de janeiro de 1989. 
-Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATÓ DO PRESIDENTE 
N• 016, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal. no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso [V, do Regimento 
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Interno, em conformidade Com a delegação 
de competência que lhe fói outorgada pelo 
Ato da Cóffiissão Díretora n~ 2~ de 4 de: "f:!ril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo n~ 000.587/89-3. 

Resolve: __ _ 
Aposentar, voluntariamente, Wãidil"ley d_e 

Oliveira, Técnico Legislativo, Classe "Espe~ 
cial", Referência NS-25, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos termos do arti:
go 40, inciso_ m, alfnea a, da Constitu_içãO da 
República Federativa do Brasil, combiriado 
com os artigos 428, inctso JI, 429, inCisO I, 
436, incisos JV e V, e 414, § 4~. da Resolução 
SF no 58 de 1972, artigo 3" da ReSolúç-ãQ..:S.f 
n~ 13, de 1985; artigo-2;o da Resolução SF 
n~ 182, de 1987, e artigos~ da ReSolUÇão 
SF n" 155, de 1988, com proventos integrafs, 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, em 09 de _fevereiro _de 
1989. - SenadQf Humberto Lucena, Presi
dente 

ATO DO PRESIDENTE 
No 017, DE 1989 

O Presidente do S~n_a_d_o___Ee_deral, . no_ uso 
das atribuições que lhe conferem os __ artigos 
52, item 38, e. 97, íõcis·o IV, do Regimento 
Interno, em conformid~e __ ç_q~gação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n~ 2 de 1973, revigorada pelo Ato da Co~ 
missão Diretora n~ 12, de 1983._ de acqrdo 
com o disposto na Resolução no 130, _d~ _1980~ 
e tendo em vista o que consta do processo 
no 016.218/88-4. ~ ~--~---

ARTIGO 

18 

19 

76 

88 

117 

TrEM 

PORTARIA 
No 01, DE 1989 

1-a 
1-b 
I c 

II-a 
11-b 
II-c 

I 
II 

lll 

O PrimeirO Secretário --dó Senado Federal, 
no uso de suas atribuições regimentais e regu
lamentares e tendo em vista o disp·osto no 
Ato da Comissáo Diretot_çLn~ 59, de 1988, re~ 
solve: 

Resolve: 
AUtorizar a contratação sob o regime jurí

dico da Consolidação das Leis __ do Tr.abalho 
e do Fundo d~ Garaptia por Tempo de Serviço, 
do senhor Olívio Assis Bandeira, para o empre
go de Assessor Técnico, com· o ~lá rio mensal 
equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, 
a partir de 12 de dezembro de 1988, com 
lotação e exercício no Gabinete do Senador 
Raimundo Ura. 

Senado Federal, i3- de feVereiro de 1989. 
- Sena_QQr Humberto Luce'na, Presidente. 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
~- No 01, DE 1989 

.O Pfimeir_o SeCretário do Senado Federal, 
usando da competência que lhe confere o arti
go 137, do Ato n~ 31, de 1987,- dã Comissão 
Dir~~ré!_ e_ considerando o disposto no pará
grafo úniCo do artigo _:S7 do Decreto-Lei n~ 
2300, de 21 de novembro de 1986, alterado 
pelos Decretos-Leis noa 2348, de 24 de julho 
de 1987 e 2.360, de 16 de s_et_embro de 1987, 
resolve; 

Art. 1 ~ Os limites previstos nos artigos 18, 
~ 19.26.~78 e !TI, do Ato n" 31, de 1987, da 

Com"iSSãO- DiretOra, sao- flXá.dos nos valor"es 
cor1Stãrifes da tábela anexa, para vigorar a par
tir de 1 ~ de janeiro de 1989. 

Arl 21 Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 
= ArL 31 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

BraSJ1ia, 1 o de janeiro de 1989. - b~nador 
.J.lltahy Magalhães, Primeiro Secretário. 

NOVO VALOR (Cz$) 

86.985.000,00 
869.857.000,00 
869.857.000,00 

20.296.000,00 
579.905.000,00 
579.905.000,00 

5,788,000.00 
a69.ooo.oo 

289.952.000,00 

115.981.000.00~ 

20296.000.00 

Designar os servidores Edison Rodrigues 
Chaves, Assessor Legislativo, SF-DAS-J; Djal~ 
ma José Pereira da Costa, Assessor Legisla
tivo, SF -DAS-3_,_ e Marcus Vinicius Goulart 
Gonzag_a, T écn,ico de Informática a, para, sob 
a Presidência do primeiro, integrarem a Co
misSão- de Justificaç-ão, de que trata o art. 59, 
do_-Ato da Comissão Diretora n? 59/88, desti
nada a eXinliilar o Processo no I'D~0515/85-0. 

Senado Federal, em 1.3, de fevereiro de 
1989.-Senador Jutahy Magalhães, Primeiro 
Seqetário. 

PORTARIA 
No 02, DE 1989 

O Primeiro Secretário do Se~ad~ Fede_r"a!., 
no uso de suas atribuições regimentais e regu
lamentares e tendo em vista o disposto no 
Ato _da Comissão Diretora n~ 5_9, de 19"8a re-
solve: 

Designar o Dr._José Mendonça de Araújo 
Filho, Assistente da Consultori.a~Geral desta 
Casa, para, na forma prevista no parágrafo 
único, do art. 8", do Ato da Comissão Di~etora 
n~ 59/88, assistir' e _acompanhar as fases do 
processo de justificação de que trata a Portaria 
n"" 01/89, do Primeiro Secretário. . 

Senado Federal, em 13 de fevereiro de 
1989. -Senador Jutahy Magalhães. Primeiro 
Secretário; · 

PoRTARIA 
No 01, DE 1989 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso 
das S!Uas atribuições e congjderando o despa
cho autorizativo do Presidente do Senado Fe
derS.l no Processà ·n'"_020231/87-3, i-esolve: 

Designar Aldo Assumpção Zagonel dos 
Santos, servidor contr?Jtado sób o regime jurí
dico da ConsolidaÇão das Leis do Trabalho, 
para, na forma do art 288. inciso lX, do_ Regu
lamento Administrativo, aprovado pela Reso
lução n? 5:8,_ de 1972, e demais_disposições 
legais que regem a matéria e na fornia:~_dotada 
pela Administração do Senado federal, fre
_qüentar, pelo pr~_d-ª_2_(dol~ ét!JOS, a partir 
de 20 de janeiro de 1989, com ânus pardal 
para o Senado Federal, o curso de- MeStrado 
em Administração PúbUca na State ClhiVerslty 
OfNew York atAlbany. 

Senado_ Federal, em 10 de janeiro de 1989. 
--:: ./os€: P#SsÇs l?_ôitó, Dfrelõr-GernJ. -

PORTARIA 
No 02, DE 1989 

.O Diretor-Geral do_Senado Federal, no uso 
daS suas atdbuiç:ões.e..considerando o· despa
cho autorizativo do Presidente do Senado Fe~ 
.9~ral no Processo n" 001?08189-6 que retifi~a 
o despacho exarado no Processo n? 
020231/87-3 e altera a Portaria n" 01, de 1989, 
do Diretor-Geral, resolve: 

Designar Aldo Assumpção Zagonel dos 
Santos, servidor contratado sob o regime jurí
dico da Consolidação das Leis do Trabalho, 
para, na f9rma do art.. 288, incisO IX. do Regu
lamento Administrativo, aprovado pela Reso
lução n" sg,_de 1972, e·âa Lei n'? 5.809, de 
10-10-72 e dem3is disposições legais quere
gem a matéria e na forma adotada pela Admi
nis~ação do Senado Federal, freqüentar, pelo 
prazo de2 (dois) anos, a partir de ZO de janeiro 
de 1989, com ônus total para o Senado Fede~ 
ral, o curso de Mestrado em Administração 
Pública na State _University of New York at Al
bany. 

Senado Federal, 10 de fevereiro de 1989. 
~.José Passos Pôrto, Dlretor-GeraL 
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EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Con
trato n" 028/88. 

Contratada: Vidraçaria Pisotec -_Comércio 
e Representações Ltda. 

Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do 

Contrato nQ 28/88. 
Crédito pelo qual correrá a Despesa: à Conta 

do Programa de Trabalho 01 O 1021.2205/720, 
Natureza da Despesa 3132-0113/4. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 00110/4, de 23-1-89. 

Valor Contratual: Estimado em NCz$ 
5.000,00 (cinco mil crUZados novos). 

Vigência: 1-1-89 a 31-12-89. 
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: José Neto Pe
reira Lima. 

Amaury Gonçalves Martins, Dtretor da Sub
secretaria de Administração de Material e Patri
mônio. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo ACitivo ao Con
trato n-;> 031/88. 

Contratada: Lavanderia e Tinturaria C6h· 
gresso Uda. 

Contratante: Senado Federal 
Objetivo: Prorrogação, por 01 (um) ano, do 

Contrato n9 031/88. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 

do Programa de Trabalho 01010212205/771, 
Natureza da Despesa 3132-016/6. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 00140/6, de 26-1-89. 

Valor Contratai: Estimado em NCz$ 
2.000,00 (dois mil cruzados novos). 

Vigência: 1-1-89 a 31-12-89. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela C:Ontra~da: José Barbosa 
Franco. 

Amaury Gonçalves Martins, _Administração 
de Material e Patrimônio. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Con-
trato n• 038/88. 

Contratada: Acquaserv Piscina~ Ltda. 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prorrogação, por 01 (um) ano, do 

Contrate n• 038/88. 
Crédito pelo qual correrá a desPesa: À conta 

do Programa deTral>alho O 1010012229/501, 
Natureza da Despesa 3132-01 06n. . 

Empenho: Foi emitida a Nota de Emepnho 
n• 00115/5, de 23-1-89. . 

Valor Contratual: Estimado em Ncz$ 
1.800,00_ (hum mil e oitoc-entos cruzados no~ 
vos). 

Vigência: 1-1-89a31-1~-89. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr_. José 

Passos Pôrto. Pela Contr:atada: José Neto Pe
reira Lima. 

Amaury Gonçalves Martins, Diretor da Sub
secretaria de Administras:ão de Material e Patri
môniv 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Con-
trato n~ 098/88. -

Contrataaa: Elevadores Sur S/A 
Contiãtarite: Senado Federal 
Ob}efõ:Pforrogação, por J (um) ano, do 

Contrato n" 098/88. 
Crédito pelo qual Correrá a Despesa: À Con

t~ do Programa de Trabiilho 
0101021.2205/819, Natureza da- Despesa 
3132-0112/9. . ' . 

l;mpenhg: Foi emitida a Nota de ~mpenho 
n• 00072/8, de 23-1-89. · 

YafOr Coritratual: Estimado em NCz$ 
8.00Q_,_Q9 (oit~ mil cruzados novos). 

\ljg~~s:Ta: 1-1-89 a 31-12~99. · · 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Walter Nasci-
mento COUtinho. -
~aury Gonçalves Martins, Diretõr da Sub

secretaria de Administração de Material e Patri~ 
mônio. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Con~ 
trato n~ 100/88. 

Contratada: Elevadores Otis S/ A. 
Contratante: Senado Federal -
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do 

COntrato n" 100/88. 
Crédito PelÕ qual Correrá a Despesa: A con

ta do Programa de Trabalho 
0101021.2205/819, Natureza da Despesa 
3132-0112/9. . ' .. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
no 00071/0, de 23-1-89. 

Valor Contratual: Estimado em NCz$ 
5.000,00" (dnco rriil cruzados novos). 

Vigência: 1-1-89 a 31~ 12-89. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Põrto. Pela Contra:t&da:_José Eduardo 
Ribas. --- · 

Ama_l!_ty Gonçé!lves Martins, Administração 
de Material e Património. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro temroAditivo ao Contrato 
n• 041188. 

Contratada:: lndaíá Brasil Águas Minerais Lt
da. 

Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prorro_gação, por 1 (um) ano, do 

Contrato __ n" 041/88. 
Créditó pelo Qual Correrá a Despesa: à con~ 

ta do Programa -de Trabalho 
O 1 O 1 00 1.2229n21, Natureza da Despesa 
3120-0500/8. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n" 00118/0, de 23-1-89, . 

Valor contratual: Estimado em NCz$ 
25.0.00,00 (vinte-e cinco mil cruzados novos). 

Vígênda, 1-1-89 a 31-12-89. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrt.o. Pela Contratada: Afrânio Rodri
gues de Carvalho. 

· · ··.Amaury Gonçalves Martins, Administração 
de Material e Património. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

__ Espécie: Primeiro Termo- Aditivo ao Con
trato n~" 042/88. 

Contratada: NB - comércio, distnbuição 
e representações L IDA 

Contratante: Senado Federal 
Objeto: prorrogação, por 1 (um) ano, do 

Centrara n" 042/88. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 

do Programa de Trabalho 010100122291721, 
Natureza da Despesa 3120-0500/8. 

Empenho: foi emitida a Nota de Empenho 
no 00120/1, de 23-1-89. 

--Valor Contratual: _estimado em NCz$ 
2.000,00 (dois mil cruzados novos). -

Vtgênc:ia: 19_]-89 a 31-12-89. . _ 
--8ig_natários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: David Pereira 
da Silva. -

Amauiy Gonçalves Martíns, Diretor da Sub
secretaria de Administração de Material e Patri
mónio. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO .. 

Espécie: primeiro Termo Aditivo ao Con~ 
trate n' 059/88. 

Contratada: Promofoto Comércio e Kepre~-
sentações L TDA _ 

Contratante: Senado Federal --
Objeto: prorrogação, por 1 (um) ano, do 

Contrato n~ 059/88. 
Cré,dito pelo quai correrá a despesa:-ã conta 

do Programade Trabalho 0101001.2229/553, 
NatUreza da Depesa-3132-0f1312. 

Empenho: foi emitida a Nota de Empenho 
n• 00149/0, de 26-1-89. ' · 

Valor Contratual: estimado em NCz$ 
5.000,00 (cinco mil cruzados noVOs). 

Vigência: 1 9~1-89 a 31-12-89. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Hefadides 
Cambuy de Magalhães. 

Amaul)l Gonçalves Martins, Diretor da Sub
secretaria de Administração de Mé\terial e Pabi
mônio. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Con
trate n• 089/88. 

Contratada-: CETEST SI!\.;....- -ar cOndicio-
nado --

Contratante: Senado Federãl 
Objeto: prorrogação, por 1 -(um) ano, do 

Contrate n• 089/88. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: á conta 

do Programa de Trabalho 01010212205/811, 
Natureza da Despesa 3132..0112/3. 

Empenho: foi emitida a Nota de Empenho 
n' 0014 7/3, de 26-1-89. 

Valor Contratual: estímado em NCz.$ 
50.000,00 (ciriqüerita inil cruZados novos). 

Vigência: 19-1-89 a 31-12-89. 
Signãtã.rios: pelo ~enado f_ederal: Dr. J_os_é_ 

Passos Pôrto. Pela Coritratada: Edmirson Jose 
de Oliveira. 

Amaury Gonçalves Martins, Diretor dã. Sub
secretaria de Administração de Material e Patri
mónio. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Con
trato n~ 051/89. 

Contratada: Digitron Eletrônlca L IDA 
Contratante: senadC? Federal 
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Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do 
Contrato no 051/88. 

Crédito pelo qual correrá a despesà: à conta 
do Programa de Trabalho 01010012229/721, 
Natureza da Despesa 3132-0106/4.- -

Empenho: Foi emitida a Nota dé ErTipenho 
no 0008411' de 23-1-89. . . . 

Valor Contratual: Estimado em NCz$ 
1.500,00 (hum mil e quinhentos cruzados no
vos). 

Vigência: 1°-l-89 a 31-12-89. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Carlos Eduardo 
R. Dias. 

Amawy Gonçalves Martins, Diretor da_S~b
secretaria de Administração de Material e Patri
mónio. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: SegUndo termo Aditivo ao Con
trato n' 073/88. 

Contratada: Confederal vigilância e trans
porte de valores S/ A 

Contratante: Senado Federal 
Objeto: prorrogação. por 01 (um)- anO, do 

Contrato n" 073/88, alterado pelo Primeiro 
Termo Aditivo n" 092/88. _ 

Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 
do Programa de Trabalho 01 O 1001.2229/773, 
Natureza da Despesa 3132-0112/1. -- -

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 00061/2, de 23-1-89. 

Valor Contratual: EStimado em NCz 
200.000,00 (duzentos mil cruzados novos). 

Vigência: 1°-1-89 a 31-12-89. -
Signatádos: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Guilherme Ro
berto V. de Almeida. 

Amawy Gonçalves Martins, Diretor da Sub
secretaria de Administração de Material e Patri
mónio._ 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

EsPécie: Primeiro Termo Aditivo ao Con: 
trato n' 096/88. 

Contratada: Araújo Abreu Engenharia L TDA 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: prorrogação, por 1 (um) ano,do 

Contrato n" 096/88. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta 

do Programa de Trabalho 0101021.2205/819, 
Natureza da Despesa 3132-0112/9. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 00068/0, de 23-1,89. 

Valor Contratual: Estimado em NCz$ 
50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos). 

Vigência: 1<>-1-89 a 31-12-89. 
Signatários:_ Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Corifriltada: Edgard César 
Filho. 

Amauty Gonçalves Martins, Diretor da Sub
secretaria de Administração-de Material e Patri
mónio. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Ternto Aditivo ao Con-
trato n--? 099/88. 

Contratada: Indústrias Villares S/A 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: prorrogação, por 01 (um) ano, do 

Contrato n9 099/88. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 
do Programa de Trabalho 0101 021.2205/819, 
Natureza da Despesa 3132-0112/9. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n" 00073/6, de 23-1-89. . 

Valor Contratual: Estimado em NCz$ 
18.000,00 (dezoito mil cn.1,zados novos). 

Vigência: 1-)_-8_9 a31-12-8g. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José_ 

Passos Pótto. Pela Contratada: Luiz Alfredo 
Araújo de Souza. 

Amau.ry Gonçalves Martins, Diretor da ~u!'
_secretaria de Administração de Material e Patri
mónio. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro_ Termo Aditivo ao Con-
trato n" 125/88. --

Contratada: CEDAT- Central de Distribui
ção-e Assi&tência TécniCa Ltda 

Contratante: senado Federal 
Objeto: prorrogação, por 01 (um) ano, do 

Contr_ato n~ 125/88. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 

do Programa de Trabalho OI 01001.2229n21, 
Natureza da Despesa 3132-0106/4. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 00080/9, de 23-1-89: 

Valor Contratual; estimado em NCz$ 
15.000,00 (quinze mil cruzados novos). -

Vigência: 1-1-89 a31-12-89. 
Signatários: Pelo_Senado f~de:ral: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela. Cootratada: Annete Helena 
Raposeiras. 

/tmiJUIJI Gonçalves .Martins, Diretor da Sl,lQ
secretarii;\ de Administração de Material e Patri
mônlo. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

E-spécie: Primeiro Termo Aditivo ao Con-
trato n~_l28/88. 

Contratada: Digitron Eletrônica L TDA 
Contratante: Senado Federe;~! 
Objeto:_ ProrrogaçãO, por 01 (um) ano, do 

Contrato n~ 128/88. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta 

do Programa de Trabalho O 101001.2229/721, 
Natureza da Despesa 3132-0106/4. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 00079/5, de 23-1-89. 

Valor Contratual; Estimado em NCz$ 
1.500,00 (hUni mil e quinhentOs cruzados no
vos). 

Vigência: 1-1-89 a 31-12-89. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Cados Eduardo 
R. Dias. 

Amauzy Oonçalves Marüns, Oiretor da Su.b-_ 
secretaria de Administração de Material e Patri
·mônio. 

EXTRATO.DEI:ON'IRATO E/OU TER
MOADITIVO 

Espéde: Contrato n~ 001189 
Contratada: Minuta-Recepções e Serviços 

deBuffet LIDA- ME 
Cóhth\farite: Senado Federal 
Objeto: ExploraçãO, -pela concessionária, 

dos serviços de Restaurante, com cozinha do 
tipo frilemacional de alto nível, com atendi-

menta "à la carte", vinculadO à concesSãO do 
uso de dependência e bens do Senado, locali
zadas no Bloco A do Edificio Anexo 11. 

Ucitação: Concorrência n" 003/88 
Vigência: 4-1-89 a 3-1-90 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Pass_os Pôrto. Pela Contratada: José Fernan-
. des. _ 

Amau.ry Gonçalves Martins. Piretor da Sub
sec;retaria de Administr~ção de Material e Patri- . 
mônio. 

EXTRA TO DE CON'IRATO 

Espécie: Contrato n? 002/89. 
Concedente~ Empresa Brasileira de Infra

Estrutura Aeroporttiâria - lrifraeiro 
- ConCessionário: Senado Federal 

Obejeto: Concessão de uso de uma área 
de 4,00 m2 para atendimento e apoio aos 
membros do Senado, durante processos de 
embarque e/ou desembarque. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: _à conta 
do Programa de Trabalho 0101 001.2229r701, 
Natureza da Desp-esa"3132-=0102r7. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n" 00169/4, de 30 de janeiro de 19_89. 

Vigência: 1-1-89 a 31-12-89. 
Sign_atários: Pelo Sanado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Infraero: Dr. Elahir Amaral 
da Nóbrega. . _ __ _ _ 

Amawy Gonçalves M.arüns, Dtretor da Sub
secretaria de Adminiªtração de Material e Patri
mónio. 

COMISSÃO DIRETORA 
Ata da 17• reunião ordinária 

RJ!l~lzada em 2 de dezembro de 19JJ_8 

Às dez horas do dia dois de deZembro dei 
um mil novecentos e oitenta e oito, reuniu-se 
a Comissão Diretora do Senado Federal, sob 
a Presidência do Excelentíssimo Senhor Sena
dor Humberto Lucena, Presidente, presentes 
os ExcelentíssimoS Senhores Senadores Josê 
lgnácio, Primeiro Vice-Presidente; Jutãhy Ma-_ 
ga1hães, Primeiro Secretário; Odacir Soares, 
Segundo Secretário; Dirceu Carneiro, Terc"ei
ro Secretário e Francisco Rollember_g e Wilson 
Martins, Suplentes. Deixam de comparecer 
por motivos justificados, os Excelentíssimos 
Senhores Sebadores Lourival Baptista, Segun
do Vice-Presidente; e João Castelo, Quarto Se
cretário. Dando início aos trabalhos o Senhor 
~esidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Jutahy Magalhães que tra_z ao exame da 
Comissão o Processo no012785/88-1 no qual 
28 taquígrafos enCanliilham requerimento 
pleiteando melhores condições salariais. O 
Processo é distribuído ao Rel.ator Senador 
Odacir Soares.. 0 Senhor Diretoi-Geral traz -
à apreciação ós Processos n"' 017931/87-8 
e 000839/88-4 que tratam da aposentadoria 
dos servidores João Pinheiro Borges e Gumer
cindo Rodrigues da Motta que retornaram, em 
dilígência-, d_o Tribunal de Contas da União. 
Os Processos são distribuídos ao Senhor Se
nador Wilson Martins para relatar. Dando con
tinuidade à reunião o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Se"nhor Senador Dirceu Car
neiro que aborda os seguintes assuntos: 
1 -Proposta de Projeto de Resolução que 
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"Altera o Regulamento ~dministr.;stiVO do Se· tuar seus pag~rnentos em datas próximas às cut\da a matéria, é aprovado o parecer do Pri~ 
nadoFederal,aprovadopelaResoluçãono58, do Executivo. 2-Ato_ do Presidente n~ metro Secretário. e) Proposta no sentido de 
de 10 de novembro de 1972, n"'s partes refe· __ 001189, (Jue reajusta, "ad referendum" da Co- que os Proc'ess_os distribuídos aos membros 
rentes ,à Secretaria de Divulgação e Relações missãõ- Diretora, os valores dos subsídios e da atual Mesa, que não foram relatados, sejam 
Públicas e à Subsecretaria Técnica de Opera· represeritaçaQ do~ _senadores, ·no percentual redistribUídos aos membros da nova Mesa titu~ 
ç:ões e Manutenção Eletrõn_i_ca", O parecer de 26,05(vinte e seis vírgula zero cinco), a par· !ares dos_m:esmos carQ-os. Após discutida, a 
do relator, favorável à apresentação do projeto, tir de 1 o de janeiro de 1989, em razão da varia- propOsta é aprovadá-por unanimidade. f) Pro
ê aprovado pelos demais membros tendo sido ç~o da URP, para homologação da Comissão posta para distribuíção dos novos veículos ad
assinado o projeto que é encaminhado à Se- Diretora. A matéria é discutida e homOlogada quiridos pelo Senado Federal. A matéria é dís
cretaria Geral da Mesa para as devidas provi~ pelos presentes. 3 ..:__Ato .do Pre~idente no c:utida e aprovada por unanimidade. Em se~ 
dências. 2- Proposta de projeto de resolução 005l89,_que reajusta, ''ad referendum" da C:o- qüêncía aos trabalhos, o Senhor Presidente 
"que adapta o Regimento Interno do Senado missão Diretora,_ os valores dqs vencimentos, subr:net~ à aprec[~,Ç"ãO dos pres~ntes Os se· 
Federal às disposições da Constituição da R€- salários, salários-família, gratlficações e pro- g~Intes assuntos: 1 -Proposta de projeto de 
pública do Brasil e dá outras providências". -ventos dos servidores do Senado Federal, <:e· resolução que "altera o Regulaineilto Admi-
0 parecer do relator, favorável a apresentação graf e Prodasen, no percentual de 64,24 (ses- nist_ratiyo do S~ado Federa,), aprovãdo pela 
do projeto com modificações é discutido. O __ senta e quatro vírgula vinte e quatro), a partir Resolução no 58, de 10 de novembro de 1972, 
Senador Odaclr Sóares pede vista no que é de 1 ~de janeiro de 1989, em \drtude da varia- __ naS partes referentes ~~S_ecretaria de Doeu
atendido pelo Senhor Presidente que deter- ção da URP, para homologação da Comissão mentação e Informação". Os presenteS, ajJós 
mina a distnbuição de cópias do Projeto aos Diretora. A matéria é discutida e homologada debaterem, aprovam a matéria e assinam o 
demais membros da comissão, devendo o as- pelos presentes. 4 -Ato do Presidente n~ -respectivo projeto de reSolução, que vai à Se
sunto voltar ao exame da comissão oa p_róxi- 012/89, que aprova, "ad referendum" da Co- cretaria-Geral da Mesa. 2- Processos n<?s 
ma reunião. Em seguida é passada a palavra missão Diretora. ~-"Proposta de Ajustamento 011338/87~3 e OU758J88-0, em que o servi· 
ao Senhor SenadOr José- lgnádo que relata do Orçamento PrOprio ·ao Funsen no 01, de dor Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto 
proposta de Projeto de R~soluç~o que "dá no- 198_9", para homologação d<I Comissão Dlre· "re_quer, em grau de r(!!curso, os benefícios 
va redação aós artigos 3~ e 62 do Regimento tora. A matéria é discutida e homologada pelos Ço l).to n~ 26/87, da Çomissão Diretora;-p_elas 
Interno do Senado Federe.!". A mat_éria é discu- presentes. 5-Prestação de Contas do Grupo r.~ões que expõe·• o Senhor Presidente escJa. 
tida sendo aprovado o parecer oral do relator Brasileiro da Assodação lnterparlamentar de re<:e que, na reunião da Mesa realiza·da a 
favorável ao acolhimento da proposta sendo Turismo, relativa aos 1 ", 2° e 39 trimestres de . 1_.?·12-BÇI, ~obrestou a matéria, em virtude do 
assinado o projeto respectivo que vai à Secre· 19.89 (Processo n9 000237/89-2). Após discu· parecer favorável ao pedido, e aprovado, rla-
taria Geral da Mesa para as providências c:at>í- .tida pelos presentes, a matéria é aprovada. qUefã: ocasião, pela maioria dos presentes, ter 
veis. Nada mais h~yendo a tratar, às doze h o- 6-Prestação de Contas da Associaç_ão dos sido apresentado pelo Senador Odacir Soares 
ras, o Senhor Presidente declarou encerrados Servidores do Senado federal - Assefe - e~não-pelO SenadOr JoSé-(_gnádo_, Relator deM 
os trabalhos, pelo que eu José Passos POrto, relativa ao 3<- e parte do 41 trimestre de 1988 sig!lado anteriormente, a fim ·de·· que este se 
Diretor Geral e Se~retário"-da Comissão Dire- , _(pfuCe5so nQ 010423/88-5 ). A matéria é di seu- manifestasse sobre o assunto. Cumprida a dili-
tora lavrei a presente Ata que, depois de as si- tida e aprovada pelos presentes. 7 -Presta- gência, com a subscrição _daquele pãrécer pe-
nada pelo Senhor Pre.sidente, vai à publicação. ção de Contas da Associação dos Servidores lo Senador José lgnáció, os processos vOltaM 
Sala da Comissão Diretora, 2 de dezembro -do Senado Federal - Assefe - relativa ao __ 0tm. então, à apr~ião da Q?rniSSão Diretora. 
de 1988. ~Senador Hutnb~rto Lucena, Pre-_ exercíciO de 1988,_ corresporidente a Àu:xílio _Os presentes, após discutirem novamente a 
sidente.. para Investimento (Processo n~ 016039/88-2). matéria; ·mailtém á decisão ;mterior, com voto 
("') Republicada por haver saido com omissão no A matéria é discutida e aprovada pelos presen- cont!árfÕ do Senhor Primeiro Secfetário. A se· 
DCN, Seçáo U, de 6-12·88 tes: A seguir, o Senhor Presidente franqueia guir, o Senador Lourival Baptista solicita a pa-

ATA DA t~ REUNIÃO OROINÁRIA a palavra ao Senhor Primeiro Secretário, que_ lavra para, em virtude de ser a última reunião 
apresenta à apreciação da Comissão Diretora da atua_I Çomissão Diretoi-ã,- s-e congratular 

Realizada em 13 de Fevereiro de 1989 os seguintes assuntos a) Prpposta de ato pa- com o Senhor-Presidente e demais m_embros 
As, nove horas e tn"nta mt'nutos do dia treze d M 1 ' 1 1· d ra regulamentar o uso de automóvel de repre- a esa. pe os exitos e pe o c 1ma e con· 

de fevereiro de hum mil novecentos e oitenta sentaçªo do~ Senhores Senadores. Após exa- córdia e entendim_entos que presidiu os traba. 
e nove, na sala de reuniões da Pre:;;idência, minar a matéria, os presentes decidem que lhos da Casa rl:eSte biênio. Em seguida, o Se-
reúne~se a Comissão Diretora do &nado Fe- ela deverá servir de subsidio à de<:;isão da pró- nadar Jutahy Magalhães, na condição de Pti· 
deral, presentes os Excelentíssimos Senhores xima Comissão Diretorzt. b) Proposta de ato rrleiro Secretário, tamhérri agradece o apoio 
Senadores Humberto Lucena, Presidente, regulamentando a atividade de treinament.o da Mesa Diretora às suas inciativas no piano 
Lourival Baptista, Segundo Vice-Presidente, de servidores do Senado, no País ou no exte- - administrativo. Declara, ainda, ciue teve vitórias 
Jutahy Magalhães, Primeiro Secretário, Dirceu rior. A matéria é discutida e aprovada, assi· e derrotas mas, tudo isso, decorreu do diffia 
Carneiro, Terceiro Secretário, e Francisco R o- nando 05 presentes o respectivo Ato, que vai democrático que se respirou neste período. 
llemberg, Suplente. Deixam de comparecer, à publicação. c) Processo no 00648/88·6, em Destaca a colaboração <;lo Diretor·Geral esda· 
por motívo just(ficados, os Excelentfssímos que 0 chefe do Serviço de Transportes do recendo que, apesar de divergirem em ?llgu-
SenhorE!s Senadores José lgnácio, Primeiro Senéido Federal solicita a contratação de diver- mas oc~siõe.s, _prevaleceram o .r~speito e a 
Vice-Présidente, Odadr soares, Segundo Se- SOS profissionais necessárlos ao desempenho ntre os dois. Por fim, Senhor Presidente agra-
cretário, e João Castelo, Quarto Secretário. das atiVídades daquele Setor, com parecer do dece as palavras dos Senadores Lourival Bap-
0 Senhor Presidente dá início _aos-trÇl!;>Ç~.!hos Primeiro Seáetário concluindo pela apresen· tista e_Jutahy Magalhães e ressalta os fatos 
e concede a palavra ao Diretor-Geral que sub- tação de _duas opções. A matéria é ampla- positivos ocorridos na atual gestão, tais como: 
mete aos presentes os _seguintes assuntos: mente debatida decidindo os presentes pela concurso público para ingresso no Senado-
I- Exposição sobre encontro por ele rnan- aprovação da primeira alternativa apresentada Federal, austeridade no exercício do pr_e_sente 
tido, em companhia de representantes da Câ- no parecer do Primeiro Secretário, ou seja, mandato administrativo e aproveita para dese· 
mara dos Deputados e do Poder Judiciário, pelo "retomo ao Serviço de Transportes de jar à nova Mesa êxito neste importante mo-
com o Secretário do T escuro Nacional, no servido"res ocupantes de categorias funcionais menta da vida parlamentar brasileira-.- Nada 
qual foi díscutido o Cronograma de Desem- a ele pertinentes''. d) Processo n" mais havendo a tratar, às onze horas, o Senhor 
bolso da Secretaria do T esouro_Nªcional, refe~ 004388/88-7, em que o ex-funcionário Sérgio Presidente declarou encerrados os trabalhos, 
rente a 1989, para oS Três Poderes, ficando de Castro Neves solicita sua reiclusãq no qua- pelo que eu, José Passos Põrto, Dlretor~Geral 
estabelecido que o Senado Federal vai colabo- _ dro funcional do Senado, com parecer do Pri- e Secretário da Comissão Diretofa, lavre ia a 
rnr com aquela Secretaria no sentido de efe- meiro Secretário pelo indeferimento. Apôs dis· presente Ata que, depois de assinada pelo Se-
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nhor Presidente, vai à publicação· . .SaJa.da Co
missão Diretora, em 13 de fevereiro de 1989. 
-Senador Humberto Lucena, Presidente. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Ata da 5• Reunião Ordinária 
Realizada em 16 de Dezembro de 1988 

As dez horas do dia dezesseis de dezembro 
de hum mil novecentos e oitenta e oito, reú
ne~se o Conselho de Administração do Sena
do Federal, sob a Presidência do Senhor José 
Passos Porto, Diretor-GeraJ, com a presença 
das Senhoras: Sara Rainos de Figueiredo, Pi
retora da Secretaria Legislativa, Fátiina Regina 
de Araújo Freitas, Diretora da Secretaria _de 
Documentação e Informação; e dos Senhores 
Luiz do Nascimento Monteiro, Diretor da Se
cretaria Administrativa, Edgard Lincoln de 
Proença Rosa, Diretor da Assessoria, Gerson 
de Sousa Lima, Diretor da Secretaria de Servi
ços Especiais, e Manoel VIlela de Magalhães, 
Dtretor da Secretaria de Divulgação e de Rela
ções Públicas. Deixa de comparecer, por mo
tivo justificado, o Senhor Nerione Nunes Car
doso, Secretário-Geral da Mesa Dando início 
aos trabalhos o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Luiz do Nascimento Mon
teiro que relata o Processo n~ 013684/88-4, 
no qual o servidor Euros José Costa Santos-
e outros, Assessores Legislativos, lotados na 
Assessoria, rec_orrem para este Conselho con
tra o arquivamento do Processo n? 
015800/87-5, em que solicitaram a continui
dade do pagamento da vantagem pessoal pre
vista no arl 416 do Regulamento Adminis
trativo do Senado Fedefal, suprimida âesde 
junho de 1987. O Pare~r do Relator é favorá
vel, sendo aprovado, por unanimidade, pelos 
Conselheiros. Prosseguindo os trabalhos, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Edgard Lincoln de Proença Rosa que 
relata os Processos nos 015625/87-9 e 
014831/88~0. em que o Servidor José StiVal. 
Psicólogo, aposentado, nfvel 21, solicita a sua 
tmsposlção para o nível25, tendo os dois pro
cessos idêntico objetivo e semelhimte argu
mentação, razão por que foram apensados. 
Entende o Relator que é da conveniência ad
ministrativa e de justiça ·sugerir-se a alteração 

da Lei n~ 6.908/81 para adequá-la à sistemá- to no Regulamentõ AdministrativO do se~ado 
tic:a da Lei 7.216/84, à Douta Comissão Dire- Federal, a concessão de Gratificação de Re
tora, vez que, inicialmente, tanto os Médicos, presentação no valor e em iguais condições 
enfermeiros e Técnicos em Comunicação So- à que é paQa aos Chefes de Gabinete. O relator 
dai. como os Psicólogos, logravam atingir o opina pelo encaminhamento do proces.so à 
nível 21, e quando da concessão do benefício consideração da Douta Cofnissão Diretora do 
do nível25 àquelas CategoriaS Funcionais, re- Senado Federal, por se tratar de política admi
legou-se ao esquecimento os integrantes da nistrativa, sendo, no mérito, pelo atendimento 
Categoria Funcional de Psicólogos. Assim, da pretensão. Após debater o assunto, o Pare
acolhida a sugestão, seriam beneficiados dire- cer é aprovado, res_saltando os Conselheiros 
tamente os servidores ·antigos da respectiva Gerson de Sousa Lima, Sara Ramos de Figuei
Categoríae, por força qe conseqü_ência, emba- _redo e Fátima Regtna de_AraúJo Freitas que, 
sado no§ 4~ do art. 40 da Constituição Federal caso atendida a pretensão, que se estenda 
de 1988, na mesma proporção e na mesma a todos os Chefes de Serviços da Casa, e não 
data, em que se modificou_ a remuneração somente aos p€ticionários. Prosseguindo os 
dos se!Vidores em atividade, veríamos atendi- trablhos, o Senhor Presidente concede a pala
das as pretensões do requerente. Após debater vra ao senhor Manoel Vilela de Magalhães. que 
o assunto, o parecer é aprovado à unanimi- relata os Processos n?s 009987/88-6 e 
dade. Continuando com a pal_avra, como Rela- 006846/88-2, erri que Valter Henrique da Silva, 
to-r, o Senhor Edgard Lincoln de Proença Rosa SeNente, -CLT/Obra, Jótado no ·qabinete do 
emlte pãr'ecer favorável á6s -Processos no' Senador Maurício Corrêa, e _JÕsé Henrique da 
004659/87-2, 006559/87-5 e 006703/87-9, Silva, Artífice Especializado, CLT/Obra, lotado 
em que Norma Jzabel Martins de Toledo, Regi- ito Gabinete da Presidência do Senaçio fed_e
na Pelosi Silva, Vânia_ Mendonça de Figuei- _ ral, respectivamente, solicitam seja examinada 
rede, José Meõdonça de Araújo Filho e Fábio a possibilidade de suas "tranferência de fun
de Rezende Sc:arton Coutinho, solicitan ores- ção", O relator entende que, na verdade, solici
tabeleclmento de pagamento da Gratificação tam os requerentes uma alteração contratual 
de Desempenho de Função Essencial à Pres- e, por se tratar o pleito de política adminis
taçãoJurisdiciona1, suspensa por decisãO uni- trativa depend_endo, por isso, da elevada deli
lateral da Secretaria de Administração de Pes- beração .da Douta Comissão Diretora, é pelo 
soai. O parecer é aprovado. Ainda com a pala- encaminhamento do Processo ao Senhor Pri
vra, o Senhor Diretor da AssessOria emite Pare- meiro Secretário. O Parecer é aprovado. Finali
c e-r r a v Õ r á v~ I sob r e o Processo n"' zando, o Senhor Diretor da Secretatia de Divul-
014301/87-3, em que os servidores Roberto gação e Relações Públicas emite péirecer favo
Salemo, Luiz Gonzaga Novaes Guimarães, Re- rável ao Processo n" 009995/88-2, em que 
DitO áimargo Viscardi, Marcelo Chagas Mu- oSenhorDifetorda_RepresentaçãodoSenado 
niz, médicos do Quadro Permanente do Sena- Federal no Rio de Janeiro, solicita seja criado, 
do Federal, e Maria Silva Sucupira, Médica junto à Seção de Aten4imento Externo e 
do Quadro CLT,-SOliCitam reexame do caOce- Transporte daquela Representação, um "Setor 
lamento de pagamento da Gratificação Legis- de Manutenção", com retribuição acessória 
lativa, aos servidores que percebem, junto ao equivalente ao Símbolo FG-2. O Parecer _é 
INA!V\PS, a Gratificação de Incentivo à Ativi- ãprovado. Nada mais havendo a tratar, às doze 
dade-Médica. O Parecer é aprovado. Em segui- horas, o Senhor Presidente declara encerrados 
da o Senhor Edgard Lincoln de Proença Rosa os trabalhos da Reunião,_ lavrando eu, Marco 
profere Parecer ao Processo n~ O 19558/87-2, __ Aurélio de Oliveira, Secretário, a presenfe Ata 
em Que Wilson de Menezes Pedrosa, T écnlco - que, depois de aprovada, será assinada pelo 
em Comunicaçào SoCial, Classe ''E", referên- Senhor Presidente dO Conselho de Adrninls-
cia NS-25 _do QuadroPermanente, Chefe do tração do Senado FederaL -
PrOtocolo Administrativo da Secretaria Adroi- Sala de Reuniões, 16 de dezembrO de 1988. 
nistrativa, e outros, solicitam, com fundamen- -José Passos Porto, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, 

e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•190, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar operação de empréstimo 
externo no valor de OS$ 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares ameri
canos). 

Art. 1 • É o Governo do Estado do Paraná, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição 
Federal, autorizado a realizar operação de empréstimo externo· no valor de US$ 63,00U,OOO.OO (sessenta 
e três milhões de dólares americanos), junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento 
(Bird), mediante aval do Tesouro Nacional, destinada ao Programa de Desenvolvimento Ruraldo_.Paraná 
(Paraná-Rural) -Subprograma Conservação e Manejo de Solos. 

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

(") Republicada por haver saído com incorreção no DCN, Seção 11, de 15-12-88, pág. 24442. 

l-ATADA !•SESSÃO EM 16DE 
FEVEREIRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - M'ensagem do Senhor PresJ. 
dente da República 

-NoS 1 a 22/89, restituindo autógrafos de 
projetes de lei sancionados. 
- N(lS 29 a 36/89; de agradeàriiento de 
comunicações. 

SUMÁRIO 
- N• 23/89 (n• 40/89, na origem), refe
rente à escolha do nor:oe do Sr. Aluízio 
_Alves para exercer o cargo de Ministro do 
Superior Tribunal Militar. 
-'-N9 27/89 (n~ 52189, n_a _ciijg_em), refe
rente à escolha do Sr. Luiz_ Felipe de La 
Torre Benitez Teixeira SoareS;: embaixador 
do Brasil junto à República do Quénia, para 
cumulativamente, exercer a fuoção de Em
baixador do Brasil em Maurício. 
- N9 28/89 (no 53/89, na OrrQem), refe
rente à escolha do Sr. Paulo Brossard de 

Souza Pinto para exerceto cargo de Minis
tro do Supremo Tribunal Federal, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro 
Djaci Alves Falcão. 

1.2.2 -Aviso do Ministro-Chefe do 
Gabinete Civil da Presidência da Re
pública 

- N9 59/89,_ encaminhando os esdare· 
cimentos prestados pelo Ministério da Re
f~~a e _do Desenvolvin:tento Agrário sobre 
os quesitos constantes do Requerimento 
n'183/88. ·--- ·-
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Di reter Executivo 
CESAR AUGUSTO J_QS~ OE_ SOUZA 
Diretor Administrativo 
LU IZ CARLOS DE BASTOS: 
Di reter IndustriaL_ 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Di reter Adjunto 

1.2.3 -Mensagens do Governador 
do Distrito Federal 

- Nn 1/89 - DF a 11/89 -DF, restituindo 
autógrafos de projetas de lei sancionados. 

1.2.4- Oficios do 1 ~ See~-etário da 
Câmara dos Deputados 

ComuniCando a aprovaç5o das seguin
tes matérias: 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n~ 65/88 (n" 1.220/88, na 
Casa de origem). 

-Emendas do Senado ao __ Projeto de 
Lei da Câmara n" 52/88 "(568/88, na Casa 
de origem). 

-Projeto de Lei do Senado n" 1 01!88 
(n" 1.404/88, na origem). 

-Projeto de Lei Senadá-nG 99/88 (no 
1.406/88, na origem). 

-Projeto de Lei do Senado n~ 96/88 
(n• 1.408188, na origem). 

-Emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara no 53/H8 (no 399/88, na 
origem). 

-Emenda do Senado ao Projeto de Lei 
Câmara n<:> 43/88 (n"' 418/8_8, na Casa de 
origem). 

Enc8tninhando autógrafos dos seguih
tes projetes de leí sancionados: 

-Projeto de Lei da Câmara no 53/88 
(n~ 399/88, na Casa -ae origem). 

-Projeto de Lei do Senado n9 1 O 1188 
(n9 1.404/88, na origem). 

Encaminhando à revisão do Senlldo Fe
deral autógrtJfo do seguinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 1/89 (d' 
1.070/88, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a composição e instalação do Supe
rior Tribunal de Justiça, cria o respectivo 
Quadro de Pessoal, disciplina o fuhciona
mento do Conselho da Justlça Federal e 
dá outras providências. 

1.2.5 -Comunicação da Presidên
cia 

Preseriça na Casa -do Governador do 
Distrito Federal, Joaquim Roriz, trazendo 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabil•dade da Mesa do Senado feçleral 

ASSINATURAS 

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

Exemplar Avulso .................................. _____ NCz$ 0,06 

T1ragem 2.200-exemplares. 

ao Senado Federal mensagem contendo 
o seu plano de governo para o exercício 
de 1989. · 

--- 1.2.6- Leitura de Mensagem 

-N9 15/89, do Governador do Distrito 
Fedf:!ral, encaminhando ao Senado Fede
ra] o seu plano ele governo para o ano 
de 1989. 

1.2.7- Comunicação 

-Do Senador Hugo Napoleão, referen-
-te a sua rea,ssunção do mandado de Sena-
dor pelo Estado do Piauí. 

-1.2.8- Comunicações da Presidên-
da - -

-Posse do SenadOr João Lyra, pela re
presentação do Estádó de_ Alagoas, na va
ga -decOrrente da renúncia do titular, Gui
lherme PalfmHrã. e âoS Senadores Antônio 
Luiz Maya, Carlos Patrocínio SíJveira. e_Moi
sés Abrão, pela representação do Estado 
do T ocaiitíns, na forma de decisão da Co
missão Diretora tomada em reunião ordi
nária realizada no dia 14 de janeiro de 
1986: .. -·- -

_ 1.2._9 - Comunicações 
-Dos SE:nadores_ João Lxra, António 

Luiz Maya, Carlos Patroc;ínip _e Moisés 
Abrão,_ referente as suas filiações; partidá
rias e nomes parlamentares. 

1.2.10 -Leitura de projetos 
-Projeto_de Resolução no 1189,-de au

toria do Senador- Humberto Lucena, que 
altera a reda_ção _de dispositivos da Resolu
ção h" 146, de 1980, alterada pelas Resolu
ções n..-s 50, de 1981 e 360, de 1983 e 
dá outras providências. 

:_Projeto de Resolução n" 2/89, de·au~ 
.1oria_da COmissão Diretora, que altera o 
Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n~ 58, 
de 10 de novembro de 1972, nas partes 

_ _referentes à Secretaria de Documentação 
_e Informação. -

-Projeto de Lei do Senaâo ii" r/89, de 
autoria do Senador Ronan Tito, que institui 
o Código do Consumidor e dá ol,Jtrcls provi
dêndaS. 

-Projeto de Lei do Senado no 2/89, de 
autoria do Senador Severo GOmes, que 
cri~ Comissão Espe~ial Mista para apurar 
a_ situaç~9_ de funcionáriOs públicos da 
União contratados, sem concurso públtco 
a partir de 6 de outubro de 1983. 

- P.rojeto de Lei do Senado n~ 3/89, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres, que 
dispõe so.bre a dispensa e exoneração de 
servidores _da Administração Federal dire
ta. daS-aUtarquias federais, das furidações 
públicas ~ dOs extintos Territórios Federais 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 4/89, 
de ~utoria_do Senador Mauro Borges, qu_e 
introduz alteração ao caput do art 70 da 
lei n9 5-.108, de 21 de setembro de 1966, 
que "institui o Código Nacional de Trân
sito'.', ftxando em dezesseis anos comple
tos a idade mínima para obtenção da Car
teira Nacional de Habilitação, na forma _que 
especifica_~ estabelece, e acrescenta dis
positivos na forma que menciona. 

- Projeto de Lei do Senado n~ 5/89, 
de_ autoria do Senador Pq,!Jlpeu de Soul>a, , . 
que fnstitui o Conselho de_ Comunicação 
Soda], na forma do art. 224 da Consti
tuição, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 
1189, de autoria do Senador Pompeu de 
Sousa, que regulamenta, para o Distrito 
Federal, o princípio de "gestão democrá
tica do ensino público", estabelecido Pelo 
art. 206, item VI, da Consb1uição Federal. 

~Projeto de Lei do DiSÜito Federal no 
_2/89, de autoria do Senador Pompeu de 
Sousa, que estabelece diretrizes, critério e 
conteúdo mín[mo parir elaboração do Pla
no Diretor do Distrito Federal, ftxa a com

- petênciã da Câri1ara Legislativa do Distrito 
Federal para sua aprovação e dá outras 
providências. 
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1.2-11 -Ofício 

- N? 1/89, do Senhor Guilherme Pal
meira, referente a sua renúncia ao man
dante de Senador da República pelo o Es
tado de Alagoas. 

1.2.12- Comu-nicação 

- Do Senador Hugo Napoleão, de que 
se ausentará do País. 

1.2.13- Comunicação da Presi
dência 

- Recebimento de comunicações de 
Senadores, que se ausentaram do País nos 
meses de janeiro e fevereiro. 

1.2.14 -Indicações de Uderes Par
tidários 

- Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro_- PMDB _ _ _ _ 

- Partido da Frente Ubera_l ~ PFL 
- Partido da Social Democracfa Brasi-

leira- PSDB _ 
- Partido Democrata Cristão - PDC 
-Partido Democrático Social -PDS 

1.2.15- Comunicações da Presi
dência 

-Recebimento-dos Ofícios n?s _Sfl _e 
S/2, do Governador do Estado do Mato 
Grosso, solicitando autorização para que 
aquele Estado possa contratar operações 
de crédito externo nos valores, respectiva
mente, de US$ 80,000,000.00"e de US$ 
50,000,000.00, para os fins que especifica. 

-Recebimento do Ofício n~_Sf3/89 (n~ 
1.201/R, na origem), do Supremo Tribunal 
Federal, referente ao Inquérito n9 
363-8-DF, contra o Seilador Carlos De' 
Carli, nos termos_ da_ queixa~crlme_ ofere
cida por Elizabeth A.tize. 

-Recebimento da Mensagem n~ 37/89 
(n" 73/89, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República comunica sua au
sência do País, no período de 20 a 27 do 
corrente. 

-Deferimento de requerimento, do Se
nador LourivaJ Baptista no qual solicita au
torização do Senado Federal para desem
penhar missão no exterior. 

Recebimel)to durante o recesso das se
guintes Mensagens Presidenciais: 

- N• 24/89 (n' 19/89, na origem), co
municando sua ausência do País, no perío
do de 26 a 30 de janeiro, para visitar a 
República Popular de Angola. 

- N~ 25/89 (n" 21/89, na origem), co
municando sua ausência do Pals, no perío-

do de 21 e 22 de janeiro para visitar a 
Repúbka da Venezuela 

- N~ 26/89 (n~ 41/89, na origem), co
rn:anicando o- _cancelamento da viagem 
previSta para o período de21 e 22 de janei
ro à República da Venezuela e sua ausência 
do País no período de }9 a 3 de fevereiro, 
para posse do presidente eleito da Repú
blica da Venezuela. 

Recebimento do Governador do Distrito 
Federal das seguintes Mensagens: 

- N' 12/89-DF (n• 18/88, na origem), 
encaminhando ao Senado_ Feder.:)( o veto 
parcial aposto ao Projeto de Lei do Distrito 
Federal n~ 5/88, que dispõe sobre os venci
mentos- d6s Conselheiros, Auditores e 
membros do Ministério Público do Tribu
nal de Contas-do Distrito Federal. 

- N• 13/89-DF (n' 19/88, na origem), 
encaininflando ao Senado .o. ~to parcial 
aposto elo Projeto de Lefdo Distrito Federal 
n1 3/88, que institui, ·no Distrito Federal, 
o Imposto sobre Vendas a Varejo de Com
bustíveis Ljquidos e Gasosos, e dá .Qutras 
providências. 
~ N• 14/89-DF (n' 1/89, na origem), 

encaminhando ao Senado Federal o veto 
total aposto ao Projeto de Lei do Senado 
n" 48/87-DF, 'que introduz alterações no 

- C6digo Tributário do Distrito Federal, insti~ 
tuído pelo Decreto-Lei n? 82, de 26 de de
zembro de 1966, e dá ou_tras providências. 

---Inclusão de projetas de legislaturas 
anteriores em Ordem Qo _ Dia com vista 
~ deliberação do Plenário quanto ao pros~ 
s_eguimento ou não de _sua tramitaçã(). 

- Convocação de ses?ão conjunta, so
lene, a realizar-se amanhã, dia 17, às 10 
horas, destinada a recepcionar a Sra. Je~
_nne Sauvé, Govemador~-Geral do Canadá. 

1.2.16 -Discursos do Expediente 

SENADOR JARBAS PASSARINHO -
Reforma do Regimento Interno, antes da 
c:onstitu(S:ão da_s Comissões Permanentes. 

O SR::PRESIDENTE - Acolhimento à 
sugestáO apresentada pelo Senador Jar
bas Passarinho. 

SENADOR LEITE CHAVES - Funcio
namento das Comissões Permanentes que 
não ·sejam objeto de eliminação no novo 
projeto. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO -
Esclarecimento sobre o aspecto tratado 
pelo Senador Leite· Chaves. 

SENADOR MAURO BENEV/DES -
Obse.rvaç:ões ao assunto tratado pelos ora
dores anteriores. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta às ob
servações feitas pelos oradores. 

SENADOR CHAGAS RODRIGUES -
Instalação e funcionamento da Comissã-o 
do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDE/YTE_"""':" Resposta ao Se
nador Chagas Rodrigues. 

SENADOR ODACIR SQ4RES- Resta
belecimento das Comissões _?ermane:ntes 
que funcionavam no período da Consti
tuinte. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta ao Se-
nador Odacir Soares. _ . _ . 

SENADORC/DsABÓjÁDECÁRVAúiO 
- Funcionamento das comissões relati~ 
vas aos novos códigos brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE....:_ Resposta ao Se
nador Cíd Sabóia de Carvalho. 

SENADOR JOÁO MENEZES- Priori· . 
dade à reforma dO Regimento lnt_emo. 

SENADOR JUTAHY MAGALIV\ES'- A 
reforma do regimento. 

O SR. PRESIDENTE - Providências 
com vista à leitura do_ projeto de reforma 
do Regimento. · · 

SENADOR LOC/RIVAL BATISTA - Visi
ta do J?residente Jos~.~~ey à Repúbli~a 
Popular de An~ola 

SENADOR POMPEU DE SOUSA~ Ins
talação do Congresso Nac:ional do PSDB, 
em Belo Horizonte. Medidas Provisórias. 

SENADOR RONALDO ARAGÃO -
Corte de fornecimento de óleo diesel às 
geradoras de energia elétrica na região 
Norte. 

SENADOR MARCO MAC/EL - Cente
nário de fundação do Oube Carnavalésco 
Misto Vassourinhas, de Recife. 

SENADOR ODAC/R SOARES- Gover: 
no do Estado de Rondônia. 

SENADOR EDISON LOBÂO- Bo.das 
de_ prata da coluna escrita pelo Sr. Manuel 
Mendes, do Correio Braziliense. 

1.2.17- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

13 -ENCERRAMENTO 

2-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

-N• 18 a 20/89 

3-ATO DA COMISSÃO DIRETO
RA 
~ N' 1, de 1989 

4-MESA DJRETORA 
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Ata da 1"' Sessão, em 16 de fevereiro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs- Nelson Carneiro e Iram Saraiva 

ÀS J4HORASE3QJ1!NUTOSACHAM-SE da República, que altera o§ 8' do art. 2" do 
PRESENTES OS SRS...SE!'IA.DORES Decreto-Lei n6 61, de 2f ·ae -iiOYeinbro -de 

1966, que "altera a legislação relativa ao Jm-
- Mário Maia - Alu~io Bezerra - Nabor posto ünico sobre Lubrificantes e _Combus-

Júnior - Leopoldo Peres - Odãcir Soares tiveiS GaSosos e dá outraS- p[OviaênCías". 
- Ronafdo Aragão- Ofavo Píres.- Almír (_f)_~oieto_ques~transformounaLein°7.693, 
Gabriel-JarbasPassarinho-MoisésAbrão de2Q_de_dezembrode 19ãã.) - - --
-Carlos Patrocínio- Antonio Luiz Maya- N~ 3/89 (n" 550/88, na origem), de 20 _de 
João C:astelo - Alexandr_e Cos_ta_ ~ Edison d~embro de 1988, referente ao Projeto de 
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues Lei da Câmara n9 31, de 1988 (i:Jo 615/88, 
-Hugo Napoleão- Aíonso Sancho- Cid na Casa de_ origem), de iniciativa do Presidente 
Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides ..:._ da República, que autori:z:a o Instituto de Admi
José Agripino- Lavoisier M~ia -.~rcondes_ nistração _Einan_c_ê_ira da Previdência e Assis
Gadelha- Humberto Lucena-MarÇo Maciel tênc:ia Social- lapas a doar imóveis à Prefei
- Ney Maranhão- Luiz PiaUhylino -João tuta Municipal do Rio de Janeiro, para assenta
Lyra - Divaldo Suruagy - Rubens Vilar - mento de famílias carentes. 
Francisco Rollemberg - Lourival Baptista - (Projeto que_se transformou na Lei n~ 7 .694, 
Ruy Bac_elar ~-Jo_séJgnádo Feri"eíra -_Ger- de 20 de dezembro de 1988..) . 
son Camata -JamH Haddad- Nelson Car- N" 4/89 (n~ 552/88, -n.i origem), de 20 de 
neiro - Itamar Franco - AlfredQ Campos dezemb?ó de 1988, referente -ao Projeto de 
-RonanTito-SeveroGomes-Femando Lei _da Câin-ªJª_n'' 50_.__Q~_l988" (n~ !547/88, 
Henrique Cardoso- Mârio ·covas-- Mãuro n.a·easa de oiigem), ciue acresCenta o termo 
Borges -lran Saraiva~ OOn_z;ã_ga Jaime - "(J_õ,iversitário .. na_ denominação do Hospital 
Pompeu de Sousa-Maurício Corrêa- Me ira Professor Edgard Santos, da {)niversidade Fe
Filho- Louremberg Nunes Rocha- Mendes dera! da Bahia. 
Canal e - Rachid Sa1danha Derzi - Wilson _ ~~ (Projetá que se transfOrmou na Lei n~ 7 .696, 
f\'\artins - Leite Chaves - Affonso Cam~-~9o~ de 20 de dezenlbi"o de -1988.}- - -
-José Richa -Jorge Bomhausen- Nelson N" 5/89 (n~ 553/88, ~ria origem), de 20 de 
Wedekin-CarlosChiarelii-JOséPauloBi- dezembro de 1988, referente ao ProjetO de 
sol- José Fogaça. --- Ler da Câmara n<í ~4, de 1988 (n9 545/88, 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Came"iró) _!1a ·casa de origein), de iniciativa do Presidehte 
- A lista de. presença acusa 0 compareci- aaR:epúDIR::ã;- QUe autoriza o Poder Q;ecutivo 
mente de 62 Srs. SenadQrifs. Havendo núme- a abrir ao Ministério do Trabalho o crédito 
ro regimental, declaro aberta a sessão.- -especial até o limite de Cz$ 1.703.004.000,00 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso_s (u!Tt bühão, sete-CentoS e três milhões e quatro 
trabalhos. _ mil cruzados), para O- firh qUe es_pec:ifica. 

O Sr. 1 o-Secretário procederá à-leitura do (Projeto que se transformoU na Lei no 7.697, 
Expediente. de 20 de dezembro de 198a) 

N' 6189 (n' 554/88, na origem), de 20 de 
É lido o seguinte dezembro de 1988, referente ao Projeto de 

EXPEDIENTE Lei da Câmara n' 59, de .1988 (n' 546/88, 
na Casa de origem), -de iniciativa do_Presidente 

MENSAGENS da República, que a1tera dispo_sitivos da Lei 
DO PRESIDENlE DA REPÚBUCA n~ 6.880, de 9 de dezembro de 1980~ que 

"dispõe Sobre o Estatuto dos Militares". 
Restituindo autógrafos de Projetos de (Projeto que se transformou na Lei no 7 .698, 

Lei sancionados: de 20 de dezembro de 1988.) _ 
N' 1189 (n" 548/88, na origem), de 20 de No 7189 (n" 555188, n~ origem), de 20 de 

dezembro de 1988, refe.(eot~ ~o Projeto de dezembro de 1988, _referente a.q __ Projeto de 
Lei da Câmara n~ 13, de 1988 (n~_304/87, Lei da Çªniara··no ,61, !;fe 1988 (n" 719/88, 
na Casa de origem),_ de iniciativa do Presidente na Casa d"e.Ortgem); de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redaç~o ao dispas· ~a RepúbUca, que prorroga o prazo- estabe
to na Lei n" 6.503, de 13 de dezembro de le<::ido no art. }9 da Lei n? 5.972, _de_ll de __ 
1977, que "dispõe sobre a Educação Física _dezembro de 1973, que regula o procedimen
em todos os graus e rarn_gs de ensino". . to para o registro de propriedade de bens imó-

(Projeto que se transformou na LEii n" 7.692, vefs discriminados administrativamente ou 
de 20 de dezembro de 1988.) -pOssu~dos pela Ut;~iãÕ. 
N~ 2/89_(n" 549/88, na ortgem), de 20 de (Projeto que se transformou na Lei n~ 7.699, 

dezembro de 1988, referente ao Projeto de _ de 20 de dezembro de I 988.) _ 
Lei da Câmara n" 27, de 1988 (n' 400/88, N• 8/89 (n" 556188, na origem). de 21 de 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente dezembro de 1988, refere_nte ao Projeto de 

Lei do Senado ,, 87, de 1988, de autori"' do 
Senador Mauro denevides, que cria QAdicio~ 
na! da Tarifa Portuária (ATP) e dá outras provi
dências. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 7.700, 
de 21 de dezembro de 1988.) 

No 9/89 (no 558/88, na origem), de 21 de 
dezembto de 198_8, referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n" 67, de 1988 (no 1.202/88, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre a remune
ração dos integrantes da Carreira Policial Civil 
do Distrito Federai e dá OUtras providências. 

(Projeto que se transfdhnou na Lei n? ?. 702, 
·de21 de dezembro de 1988.) 

N9 10/89 (n~ 562/88, na origem), de 21 de 
dezembro de 1988, referente ao Projeto de 

·Leida Câmara_n' 45, de 1988 (n" 7.835/86. 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que concede pensão especial 
a Jacira Braga de Oliveira, Rosa Braga e Bel
chior Beltrão Zica, trinetos de Joaquim José 
da Silva Xavier, o Tiradentes. 

(Projeto que se transformou na l.E:t no.? .·70:5, 
de 21 de dezembro de 1988.) 

N° 11189 (n" 563/88, na origem), de 21 de 
dezembro de 1988, referente ao Pr_ojeto de 
Lei da Câmara li" 94, de 1988 (n.; 1.411/88, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
·da República, que dispõe sobre a revisão dos 
vencimentos, salários, soldos e proventos dos 
servidores, c:ivis e militares, da. Administração 
Federal direta, das autarquias, dos extintos 
Territórios Federais e das fundações públicas 
e dá outras proviBênciaS. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 7.706, 
de 21 de dezembro de 1 g88.) 
N~ 12/89 (n" 564/88, na oiígem), de 21 de 

dezembro de 1988, referente ao Projeto __ de _ 
Lei da Câmara n" 49, deJ988 (n'_796/88, 
na Casa de origem). que inc:lui a Categoria 
Funcional-de lnspetor de Segurança Judiciária 
no Grupo-Atividade de Apoio Judiciário do 
Quadro Permanente da Secretaria dO S~pre· 
mo Tribunal Federal, fiXa os respettivos valo
res de vencimentos e dá outras providências. 
- (Projeto que-se transformou na Lei n" 7.707, 
de 21 de de:?:embro 4e 1988.) -

!'11 13/89 (n" 56a'88, na origem), de 22 de 
dezembro de 1988, referente ao Projeto de_ 
Lei da Câ.rilara~ n~~6Cf,""de 1988~Complementar 
(n" 28/88, na Casa de origem), que dá nova 
redação ao§ 39 do art:. 91 da Lei n" .5.172, 
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional.) 

(Projetó que se tr'ansformou na Lei Comple
mentar no 59, de 22 de dezerribro de 1988.) 

No 14/89 (n~ 569/88, na origem), de 22 de 
dezembro de 1988, referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n' 75, de 1988 (n" 261187, 
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na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, qUe dispõe- sobre a c_ontagem 
do tempo de serviço prestado à Administração 
Federal pelos servidore&_~lcªn_çados pelo De
creto-Lei n" 2.347, de 23 de julho de 19_87. 

(Projeto que se transformou na Lei n" 7 .709, 
de 22 de dezembro de 1 988.) . _ 

No 15/89 (n' 570/88, na ortgem), de 22 de 
dezembro de 1988, referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n'1' 80, de 1988 (n" .l ,21_ 0/88, 
na Casa de origem), que dispõe_ sobre a elei
ção para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores 
dos municípios novos criados até 15 de julho 
de 1988, e determina outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei no 7.710, 
de 22 de dezembro de 1988.). 

N° 16/89 (n" 571/88, na ·origem), de 22 de 
dezembro de 1988, referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n" 93, de 1988 (n? 1.410/88, 
na Casa de origem), -de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre formas de me
lhoria da administração: tnbutária e dâ oUtras 
providências. ~ , 

(ProJeto que se transformou na Lei nn 7.711, 
de 22_de dezembro de 1988J _ 

N<- 17/89 (n" 580/88, na origem/, de 29 de 
dezembro de 1988, referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n" 95, de 1988 (n? 1.412/88, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que altera _a legislação dos in~ 
centivos fiscais relaclofiados _com· o Imposto 
de Renda. 

(Projeto qu_e se tranSformou na Lei n"7.714, 
de 29 de dezembro de I 988.) 

N• 18/89 (n• 10/89, na origem), de 6 de 
janeiro do corrente ano, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n" 74, de-1988 (ri" 8.337/86, 
na Casa de origem), de iniciativa do Pregjdente 
da República, que cria, mediante transforma
ção, cargos de _Subprocurador-Geral do Tra~ 
balho e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n"7.717, 
de 6 de janeiro de 1 989.) 

N~ 1 9/S9 (n" 11/89, na origení), de 6 de 
janelr? do ~orrente ano, r~fer~":~e a() ProJeto 
de LeJ da Camara n9 66, de 1988 (0"7.783/86, 
na Casa de origem), de iniciatiVa âo Presidente 
da República, que autodza a Universidade Fe
deral de Goiás a doar imóvel à União Estaduai 
dos E:studantes de Goiás, nas condições que 
menc1ona 

(Projeto que se transformou na Lei n" 7 .718, 
de 6 de janeiro de 1989.)_ --

N~ 20/89 (n" 12/89, na origem). de 6 de 
janeiro do corrente ano, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n" 77, de 1988 (n" 9f8/ff8, 
na Casa de odgem), que inclui a Categoria 
Funcional de Inspetor de Segurança Judiciária 
no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do 
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal 
Superior Eleitoral, fJXa os respectivos venci
mentos e dá outras providências._ 

(Projeto que se transformou na-Lei n-?7.719, 
de 6 de janeiro de 1989.) 

N? 21/89 (n" 13/89, na origeril), de 6 de 
janeiro do corrente ano, referente ao Projeto 
de Leida Câmara n' 79, de 1988 (n' 1.127/88, 

na Casa de origem), que in-clui a Categoria 
Fundonal de lnspetorde Segurança Judiciária 
no Grupo"-Atividades de Apoio Judiciário, do 
Quadro Permanente de pessoal da Secretaria 
do Tribunal Superior do Trabalho, fiXa os res
pectivos valores de vencimentos e dá outras 
providências. 

(PrOjeto que_se transformou na Lei n" 7.720, 
de .. 6 de janeiro de 1 989,) - -

Nc 22/8"9 (ri"27189, na origem), de 16 de 
jàneiro do corrente _ano, referente ao Projeto 
de Lei da Cãmara n' 83, de 1988 (n' 1.268/88, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que cria Juntas de Conciliação 
~e--Jll.!gamentO nas ReQiõ~s da Justiça do Tra
balho, define jurisdições, e dá_ outras provi
dências._ 

(Projeto qu_e se transformou na Lei n" 7 .729, 
d_e 16 de janeiro de 1989.) 

.De agradecimento de Comunicações: 

N" 29/89 (n" 63/89, na origem), de 13 do 
corrente, relati:va. à aprovação das matérias 
constantes das Mensagens da Presidência da 
RepúbliCa n~>~~_92_e 146, de 1985, n<IS 18,401 
e 698, de 1987. e n' 332, de 1988. 

N" 30/89 --(n" 64/89, na origem), de 13 do 
corrente, relativa à aprovação das matérias 
constantes __ das_ Mensagens SM n" 147/88, e 
CN n' 82/88. 

N" 31/89 (n' 65/89, na origem), de 13do 
corrente, relativa à aprovação das matérías 
constantes das Mensagens da Presidência da 
República n~ 207, de 1986;_e n.,s 386, 405, 
460,461,462,475,477,478,488, SOO e 505, 
de 1988~-

N' 32/89, (n" 66/89; ·na õiigem), de 13 do 
corrente, --relativa à aprovação das matérias· 
constantes das Mensagens da Presidênda da 
República -n"" 46, 47~ 51, 81, 93, 102, 240, 
248,373,408 a 411.414 a 417, 422, 423, 
429, 435 a 442, e 497 a 499, de 1988. 

- 'j - - - c- - - - ---

No 33/89 (n'o7189, na origem), de 13 do 
corrente_, relativa à aprovação das matêrias 
constantes das.Mensagens da Presidência da 
República n"" 297 e 348, de _1987, e n"' 218, 
228, 256, 257, 362, 421, 432, 433 e 453. de 
)988. 

N• 34/89 (n' 68/89, na origem), de 13 do 
corrente, relativa à aprovãçã"ó das matérias 
constantes das Mensagens da Presidência da 
República n"s 335 a 338, 340 a 342, 358 a 
360, 366, 375,362, 383.4.00, 401,418, 434, 
456 e 457, de 1988. 

N" 35/89 (n•_6~/89, na origem), de 13 do 
corrente, relativa às matéri.as constantes_ das 
Mens_~ens da Presidência da República n~" 
24, 114 e 346, de 1988. 

N? 36/89 (n~ 70/89, na origem), de 13 do 
corrente, relativa às matérias constantes das 
Mensagens da Presidência_ da República no 
558, de 1987, e n• 417, 448, 462,483, 514 
a 516, "522, 529, 531 a 536, 540, 543 a 546, 
de 1988. -

Submetendo à deliberação- do Senado 
a escolha de nomes indicados para cargo 
e função cujo provimento depende de sua 
prévia aquiesciência: 

MENSAGEM N• 23, DE 1989 
(N• 40/89, na origem) 

Exc-elentissimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

Nos termos_ do artigo T.23 da_ Constitiii~;âo 
Federal, tenho'ã: honra de submeter à ·conside
ração do EQrégio Sena49 Feder~:\ _o_~QIJ:!e do 
Dol!tor A1uízio Alves, para-exerCer o c;argO de 
Ministro do SuperiOr T ribuilal Mmt8r: 
- Os méritos do Doutor Aluízio .Alves, que_me 
induziram a escolhê_-lo_ para o desempenho 
desse elevado cargo, constam do anexo "Cur-
riculum Viiae". - -- - ' ~o--

Brasília, 1 S de janeiro de 1989. -José Sar

neY: 
CURR/CULUM WTAE. 

NOME: Aluízio .Alves 
DATA DO NASOMENTO, 11-8-1921 
LOCAL: Angicos/RN 
L Formaç.ã.o _ . 
• Bacharel em Direito- Universfdade Fede:~. 
ral de Alagoas/194 7, inscrito sob no 222, na 
OAB-RN, exercendo depois, a advocacia no 
Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte de 
1970a 1985. 
• Jornalis_ta-
2. AtJ'vidades Jomafístk;qs: 
• Fundador da Editora de História Nolf.e-rio
grandense/1940; 
.- Redator de A Repúb!íca - 1 940; 
-.- Redator-ao Diário de Noticias -1946/49; 
• Fundador e Redãtor-Chefe, DiretQr_ Gerente 
e Diretor-Geral da Tríbuna da Imprensa -
Rio de Janeiro- 1950/58; 
• Fundador e PresideJi.te da Empresa Jorna
lística Tribuna do Nolf.e~ que edita o Jornal 
TribUJ1a do Nolf.e,_ da Rádio Cabufti/R~ -
1950, da 1V CaQugi- 1987, da Ráâio Difu
sora de Mossoró -1972, e da Fundação" Aluí~ 
zio Alves -1987. 
• Fundador da "Editora Nosso Tempo" ~ 
Rio de Janeiro_- 1969. 
3: Wda Pública 
• Secretário-Geral da LBNRN - 1 943; 
5- Diretor-doSeíviço--Naeienal d~ Reeducação 
e Assistência SodalfRN_-1943; _ 
• Deputado à "Ãsseri1bléia Nacional cóhstl
tuinte"- 1946; 
• DeputadO Fede'ral - _1946, 195ô·, -19ó_4, 
1958 e 1966; - · 
·- Vice-LídeÍ' da u_DN e da' OPOsiÇão - __ 1'946;
• Presidente da __ ComissãO dO P'olígonO _-das 
Secas; 
• Vice-Presidente da Comissão de Finanças 
e Orçamento; 
• Presidiu várias Comissões de Inquérito so.; -
bre a rede Ferro_vlár1a Federal, SESI, SESC 
eSENAI; _ - --
• Autor de várias leis, de-stacando-se a Lei 
Orgânica da Previdência Social, aprovãaa _efn 
1950; Lei de ·crédito de-emergência às vítimàS · 
qa seca no Nordeste; 
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• Autor do Primeiro Projeto de _Seguro-De
~;emprego; 

• ReJator do Projeto que transferiu do seguro 
privado para a Previdência Sodál o Seguro 
de Acidente do Trabalho; 
• Representante do Brasil à Conferência Inter
nacional do Trabalho 1958; 
• Secretário-Geral do Dlretório Nacional da 
UDN-1958; 
• Vice-Presidente Nacion<U _d~ _ _j_960; 
• Governador do Rio Grande do Norte -
1960/65; 
• Ministro Extraordinário-para Assuntos de 
Administração - 1985/66; 
• MiniStro-Chefe da_Secretaria de Administra
ção Pública da PresidênCia âa República -
1986/89. 
4. Desempenho EmpreSafial:-
• Diretor-Pre.sidente da Cómpanhia Brasileira 
de Roupas - 1969/82; 
• Diretor-Presidente.. da DUCAL Roupas S/A 
-1969/82; . 
• Diretor- Vice-Presidente Executivo da União 
de Empresa Brasileira S/A - 1969/82; 

• Diretor Vice-Presidente EXecutivo da Be
moreira- Companhia Nacional de Utilidades 
-1969/82; 
• Vice-Presidente do Conselho de Adminis
tração da ALPHA- Café Solúvel- 1969/8.2; 

• 'i/ice-Presidente do Con$.elho __ çle Adminis
tração da Indústria Têxtil Serid6 S/ A --:--
1969/82; 
• Membro _do Conselho de Administração da 
INCARTON - Indústria Cartinagem S/A -
1969/82; - ---

• Membro do Conselho de Administração de 
confecção SPARTA Nordeste S/ A- 1969/82; 

• Membro do Conselho de Administração da 
União_ de Empresas Brasileiras- Hotéis e Tu
rismo S/ A- 1969/82; 

• Diretor Vice-Presiderite da IRSA- Indústria 
Reunidas S/A-1969182; 

• Diretor do BEMGE seguradora (áreas- Rio 
-Norte e Nordeste) 1983/65; 
5. livros Publícados: -

• Históricos 
• "Angicos"; 
• "A 1" Campanha Popular ao· Rio Grande 
do Norte": 

• Técilkos 
• "A Previdência Social no Brasil"; 
• ''AFunçãoSocialdoAcidentedoTrabalho"; 
• ''A Previdência Social-no BrãSil e no Esfi"an
ge!ro"; 

• "Administração Pública Federal: Orna Poli
tica de Recursos Humanos:·; 

• "No Presente Com os olhos no Futuro: Uma 
Reforma Democrática". 

• Políticos 
• ··sem Ódio e sem medo"; 
• "A verdade que não é Secreta"'; 
• 'Voltar para Lutar"; 
• "Lutar pelos Pobres"~ 
• "Apertando as mãos". 

(A Comissão de CõifStiti.JiÇao e -.Justiça) 

MENSAGEM N• 27, DE 1989 
(N' 52189, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nadO féd_e_r,al;__ _ _ 

De conformidade com o art. 52 item IV, 
da Constituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências a escolha, 
que·-desejo fazer, do Senhor Luiz Felipe de 
La Torre Benitez Teixeira Soares, Embaixador 
do Brasil junto à República do Quênia, para, 
curiú.ilativamente, exercer a funçãÕ de Embai
xadof-aõ Brasil em Mauricio, nos termos do 
art:- 56, § J9, âo Regulamento de Pessoal do 

-Serviço EX.teríór; baixado pelo Decreto n9 
93.325, de 1° de outubro de 1986. 

2. Os méritos do Embaixador Luiz F elipe 
de La Torre Benitez Teixeira _Soares, qUe me 
induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa inforR 
niãÇãõ-do Ministério das RelaçõeS Exteriores. 

Brasília; 19 de fevereiro de 1989.- José 
Samey. 

!NFOR/>fAÇÃO 

Ciiir!cUJum Wtae 

Ernbaixãdor Luiz Feiipé de La Torre Benitez 
T eixelra Soares ~ 

Rio d~Janeiro!RJ, 13 de janeiro de 1937. 
Filho de Álvaro Teixeira Soares e Josepha 

Augusta Lugarini Teixeira Soares. 
Cu(s_o _ _d_e Preparação ·à Carreira de Diplo

mata, JRBr. 
Terceiro Secretário, 7____Q,e novembro de 

1963. 
SegundO SecretáriO, meredriiento, 19 de ja-

neiro de 1967: -
Primeir_o Secretário, 1° dejaneiro de 1973. 
ConSelfi"erro;- merecimento, 28 de abril de 

1977. 
Ministro de Segnnda Oa_sse_, merecimento, 

12 de dezembro de 1979. 
fV\inistro de Primeira Oasse, merecimento, 

21 de dezembro de 1983. 
- ·Assistente do-Chefe da DMsão das Nações 
Unidas, 197 4. 

S_ybchefe da Divisão das Nações Unidas, 
1975. ·-· . ... . 

,A§sessor do_ Chefe_do Departamento de Or
ganismos Internacionais; 1976. 

Chéfeôã Divi~o d~ Organização do Esta
dos Americanos, 1977f79. 

Coordenador de Projetes Especiais da Se
tretãfia Geral, 1979/82 .. 

Agregado, 1982/85. 

Primeiro S_1 ·l::lchefe do Gabinete do Vice-Pre-
sidente da República, 1982/85. -

Madrid, Terceiro SeCretário, 1967, 
Madrid, Segundo Secretário, 1967/69. 
Madrid, Chefe do SEPRO, 1968. 
Madrid, Encárregado-de Negócios, 1968. 
Santiago, Segu:ndo Secretário, 1970n3. 
Santiago, Primeiro Secretário. 1974. 
Nairóbi, Embaixador, 1986188. 
Reuni~o dO OES, México, 1964 (membro). 
IV e V Períodos de Sessões da Conferência 

da AlALC; Bogotá, 1964 e 1965 (membro). 

ReuriiãO da COmisS~o· Especial de Manufa
turas da OEA, México, 1965 (membro}. 

À disposição do Secretário-Executivo da 
ALALC, em visita ao Brasil, 1965. -

Participação em Simpósio na Escola de Co
mando do Estado-Maior do Exército - ECE
ME, 1966 (membro). 

VI Período da Conferênda da ALALC. Mon
tevidéu, 1966 (membro). 

III Junta Ibero-Americana Aeronáutica do 
Espaço, Granada, 1967 (representante). 

Seminário América Latina-Espanha, Ma
drid, 1969 (observador). 

VI Curso Regional de Política Comercial da 
UNCfAD, Chile, f971 (participante}. 

m Sessão da Conferência da UNCf AD, San
tiago, 1972 (membro). 

Reunião sobre Transporte Marítimo entre 
o Brasil e o Chile, Santiágo, 1973 (âelegado). 

Curso de Política_ Econômica e Comercial 
da CEPAL, Santiago, 1973 (partidpante). 

XXIX Assembléia Geral da ONU, Nova Yor
que;-1974 (membro). 

UX SeSsão dO Co_nselho Económico e So~ _ 
dai das Nações Unidas (ECOSOC), Genebra, 
1975 (membro), 

11 Conferência do Comitê Preparatõrio da 
Conferência das Nações Unidas sobre Estabe
lecimentos Humanos, _Nova Yorque, 1976 
(me-mbro). - ~ -

Reunião Técnica sobie Coordenação entre 
o Treinamento para o Trabalho e a Educação 
Formal, âmbito internacional, Brasüia, 1977 
(representante). 

Confefêncía na Escola Nacional de Infouna
ções- ESNL tema: "Panorama Político Mun
-dial e Organização das Nações Unidas", 1977. 

Conferência na Escola Superior de Guerra, 
ESG, tema: .. Organização dos Estados Ameri
canos", 1977. 

Conferériciã das Nações Unidas sobre a 
Água (CONFAGUA), Mar dei Plata,_ 1977 
(membro). 

Conferê_ncia Regiorial Preparatória sóbJ'e 
Desertificação, Santiago, 1977 (delegado). 

Conferência na Escola Superior de-Guerra, 
ESQ, tema: "A OEA e o Sistema de S~gurança 
Cole_tiya'_'_. __ l978. 

I Cõnf~rênda lntergovern.ªmental sobre Po
lítica Cultural para América Latina e o Canbe, 
Sogotá, 1978 (delegado). 

IV Reunião Preparatória da IV Reunião do 
SELA. CaracaS: 1978 (chefe). 

IV Reunião de Nível Ministerial do SELA, 
Caracas, 1978 (subchefe). 

VIII Periodo Ordinário de Sessões da Assem
bléia Geral da OEA, Washington, 1978 (dele
gado). 

Reunião _Regional sobre a Conferência das 
Nações Unidris para a Água e sobre a Comis
são Económica para a América Latina (CON
FAGUA/CEPAL), Santiago, 1978 (chefe). 

XIII Reunião Anual do OES, Washington, 
"1978 (delegado). 

Orientador de alunos do Curso de Prepa
ra~o à Carreira de Diplomata, 1979. 

A disposição do Chanceler da Argentina em 
visita ao Brasil, por ocasião da posse do Presi
dente João Baptista Figueiredo, 1979. -

V Reunião da Comissão Especial de COor
denação Brasil-Chile, Santiago, 1979 (mem
bro). 
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IX Assembléia Gera] d<;t OEA. La Paz, 1979 
(membro}. 

Particípação no Estágio de Preparação para 
Integrantes da Representação do Brasil na 
Junta [nteramerlcana de Desenvolvimento -
JUD, Estado-Maior das Forças Armadas, 1980 
(conferencista). 

X Reunião da Coniissão Mista T euto-Bra
sileira de CooperaçãO -científica e Técnica, 
Bonn, 1980 (membrO). - - -

Visita do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores a Santiago, 1980 (membro). 

XXX:V Assembléia Geral da ONU, Nova Ver-
que, 1980 (delegado). _ 

Missão Especial à América Central, 1980 
(chefe). 

XI Perlodo Ordinário de Sessões da Assem
bléia Geral da Organização dos Estados Ame
ricanos (OEA), Castries: Saint Lúcia, 1981 (de
legado). 

XIII Reunião Ordinária dos Chanceleres dos 
Países da Bacia do Prata, Brasflía, 1982 (deteR 
gado). 

Míssão Especial à Gilatefnala, 1982 (chefe). 
Visita do Secretárii5-\Jet"al-das Relações_ExR _ 

teriores a Lima, 1982. . 
Conferência na EsCOla Superior de GUerra, 

ESG, tema: "O Papel dOs Oiganismos Regia~ 
nais Americanos na Politica Cont~nental", 
1982. 

Membro da Banca EXamiilâdõra VI e VIl CurR 
sos de Altos Estudos - CA.E, do Ministério 
das Relações Exteriores, 1983. -

Ordem do Mérito Naval, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Bras1l 
Ordem do Mérito Aeronáutico~·.Brasil. 
Ordem do Rio Branco, Grande -Oficial, BraR 

sil. _ 
Medalha do Mérito Santos Dumont. Brasil. 
Medalha do Pacificador, Bras_il. 
Medalha de Honra da [nconfidência, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Laura Müller, Brasil. 
Ordem do Libertador Bernardo O'Higgíns, 

Chile. -
Ordem ai Mérito Civil, ESpanha 
Ordem dei übertador San Mart_in, Argentina. 
Ordem al Mérito por Servidos Distinguidos, 

Peru. 
Ordem dei Águila Azteca, México. 
Ordem El Sol, Peru. 
Cruz do Mérito F ederã], Alemanha. 
O Embaixador Luiz Felipe de La Torre Beni

tez Teixeira SoareS se ericoritra hesta data no 
exercido de suas funções de E_mba!xaclor do 
Brasil junto à República do Quênia. 

Secretaria de Estado das Relações Exterio
res, de de 1988.-SergloBarbo
sa Serra, Chefe do Departamento do Serviço 
Exterior. 

(À Comissão de Relações Exteiíores) 

MENSAGEM N• 28, DE 1989 
(N\0 53/89, na origem) 

Excelen.tís,simos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

Nos termos do art;. ,52, incisólfi, alínea "a", 
da Constituição Federal, tenho a honra de sub-

meter à consideração do Senado Federal o 
' nome do Doutor Paulo Brossard de_ Souza 
Pinto, para eXercer o carg-o de Mínistro do Su
premo Tnbunal f'ederal na vaga decorrente 

_da aposentadoria do Ministro Djaci Alves_ Fal
câo. 

Os méritos_ do Senhor Paulo Brossard de 
~uza Pirite, -que me induZiram a escolhê-lo 
para -o_ desempenho dessa elevada função, 
·constam do anexo "Curriculum Vitae". 

Brasília, 3 de fevereiro de 1989. --José · 
Sarney. 

Cuniculum V7tae de 

Paulo Brossard de SoUza Pinto 
Dados Pessoais 
· · NOAE: PaulO BrcisSard de Souza P-into 

FILIAÇÃO:. Francisco de SciUZc;J Pintei e Alila 
BioSsard de Souza Pinto 

DATA DE NASCIMEI'ITO: 23 de outubro 
de T924 

NATURALIDADE: Bagé, Bio _çirande do Sul 
NACIONAUDADE: brasileira. 
ESTADO CML: casado 
NOME DO CÔNJUGE: Lúcia Alves Bl-os

sard de Souza Pinto 
TEM 3 FILHOS: Magda Brossard Iolovitch, 

casacta com Léo loloyitch, ambOs advogados; 
Rita Brossard de_Souza Pinto, médica, e Fran
ciscO-BrosSard de Souza Pinto, engenheiro 
agrônomo.-

SERVIÇO MILITAR: CPOR, 2" Tenente da 
reserva nâo á::inunei-ada. 

·crc:oo1 595 goo 1a: 
Atividades exercidas ou em exerdcio 
Solicitador, 1946 e 1947. 

Advogcid'ó; desde 1948._ 
Professor Universitário, Direito Civil e Direito 

Constitu_cionalna Faculdade Católica de Direi
to dei Pcii-ltifíCía Universidade C"atólica do Rio 
Grande do SuL _ 

Críadof e agricultor. 
Deputado estadual em três legislaturas, 

1955 a 1967, pelo Partido Libertador. Uder 
de Bancada. 

Deputado federarem uma Je9islatura, 1967 
a 1971, Pelo MDB, Movimento Democrático 
Brasileiro. - -

Senador Federal, 1975 a 1983, pelo .MDB, 
Movimento DemocrátiCo Brasileiro. 

Líder da Oposição no Senado~ 
Presidente da Comissão de Pmanças do Se

nadO. -- - -~--

Vice-Presidi:mte-da COinis~o de Relações 
ExteriOreS dO Senado. ~ · - - -

Membro da Comissão Afons_O Arinos, quE: 
elaboroU anteproJetO coristitUckmal, como 
Subsídio à--AsSein5Téía Nàcional Constituinte, 
1985. . 

Consultor-Géfal da RepúbliCa, de 28 de 
agosto de 1985 a 14 de fevereiio de_1986. 

Ministro da Justiça, de 1.5 de fevereiro de 
1986 a -18 de janeiro de 1989. 
EntJdaâes cUltiJi'ais e profisstõnais a que per
tence 

Ordem dos Advogados do Brasil, Rio Gran
de do Sul, n" 1403. 

lnstitu~o dos Advoga-dos do Rio Grande do 
Sul, de><k 1948. 

Instituto dos Advogados do Brasil, na quali
d8de de-sócio cor~espondente. 

Sociedade Henri Capitant para o Desenvol
vimento da Oência JUrídica. 

Acadeffiia Rio-Grandense de Letras. 
ParticipÇJU dos seguintes congressos: 

Cong'resso de Direito ConStitudonal di3- Ba-
hia, 1949. · 

Congresso JurídicO Nacional de Porto Ale-
gre, 1950. · · · - -

Congresso Jurídico Nacional de Fort?lleza.._ 
1959. 

X Conferência da União [nternaciOnai de Ad
vogados, Rio de Janeir_o1 1951. 

VII Conferência Interarnerícana de__ Advoga
doS, Montevideo, -1951. _ 

IX Conferência -TnterameríCana d~_Advoga
dos, Buenos Aires, 1957. 

- Jornada de Direito P_r_ocessual, Montevideo, 
1957, . . . . . . . 

Conferências da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Recife, Rio de Jãnefro, Bahia-e floria
nópolis. 

, 2~ Co!lferên_çia Jnterparla~entar do Parla
mento Europ~l;J e _do Parlamento Latino-AJ::le
ricano, Luxemburgo, 1975. --

89 Assembléia Ordinária do Parlamento Lati
no-Americano, Curaç<;lo, 1977 ._ -

34~ Assembléia Geral das Nações Unidas, 
Nova Yorque, 1979._ _ o __ _ 

3~ Assembléia Geral da Organização Mun
dial de Turismo. Torremolinos, 1979. 

1 Q9 COnferência das Nações Unidas sObre 
o Direito do Mar. Nova Yorque, 1981. 

Reunião Conjunta das Comissões de lnte
gração Polftica __ e_Jntegração Econômica do 
Parlamento Latino-Americano, México, 1981. 
_ 130~ R_el,.l_n_ião do Conselho lnterparlamentar 
da Ünião lnterparlamentar, Nigéria, 19_82. 
TrabalhOs publicados 

O Jropeachment, tese de concurso. 
Presidencialismo e Parlamentarismo na 

ideologia de Ruy Barbosa. 
O advogado Ruy Barbosa. 
Rui e _o presidencialismo. 
Assis Brasil. 
Raul Pilla. 
O Jyçlidário como Poder. 
O Tribunal çl.e J.ustiça e sua estrutura. 
Servidão por destinação do proprietário. 
Imposto de Indústrias e Profissões. 
OpOsição. __ _ · 
Ballet Prolbidõ: --
Ainda é tempo. 
Chega de Arbítrio. 
14 discursos proferidos na Câmara dos De

-puta doS-e publicados em opúSculos. -
- -92 discursos proferidos no Senado e publi-
cados em opúsculos. 

No Senado, 2 volumes. 
Pareceres na Consultaria Geral da RepU

blica, v. 96. 

Seleção dados textos e Introdução à cibra 
"Idéias Pollticas de Assis Brasil", 3 volumes, 
edição do Senado Federai. 

Outras publicações 
Artigos jurídicos publicados nas revistas __ 
"Revista Forense"; ''Revista de DireitoAdmi-

.njstrativo";_~'JustTça, de Porto Alegre':; "R:~sta 
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Jurídica de Porto Alegre"; "Revista_de Informa
ção Legislativa"; "Revista da Faculdade de Di
reito de Porto Alegre"; "Revista de Faculdade 
de Direito de Uberlândia"; Anais da Confe
rência Nadonal dos Advogados, do Recife, do 
Rio de Janeiro, da Bahia e de Floríanópol!s. 
Ajuris. 

Foi correspondente do O Estado de S. Paulo 
e redator do EsttJào do Rio Grande. Foi c-olabo
rador da Folha de S Pai.Jlo e do-Con-eio Brazi
liense. Desde 1983 _escreve semãilalinente 
na Zero Hora de Porto Alegre. 

Wsitas oficiais 
Enquanto parlamentar visitou, como _convi

dado oficial, a Alemanha Ocidental a Alema
nha Orlental, e Grã Bretanha, a França, a Poló
nia, e Tchecoeslováquia e Israel. 

&.quanto /Ytinistro da_Justiça, e alnda a con
vite, visitou Cuba e Hungria, em 1987, e a 
Alemanha Ocidental, em 1988. 

Representou o Presidente da República na 
posse do Presidente Oscar AríaS Sali.chez, da 
Costa Rica, em 1986. -

Acompanhou o Presidente da República em 
visitas oficiais à .Argentina, em 1986, e à BOfí
via, em 1988. 

Chefiou a delegação l:>_rasileíra__e presidiu a 
Conferência Interamericãna sobre õ TráfiCo 
de Entorpecentes, Rio de Janeiro, abril de 
1986. 

Em Buenos Aires e Brasma manteve reu
niões com os Ministros do Interior da Argen
tina e do Uruguai, em 1987, para tratar de 
problemas relacionados com o narcotráfico. 

Chefiou a delegação braSileira à VII Reunião 
Plenária da Conferência de MinTSliOs dZI Jus
tiça dos países Hispano-luso-americanos, reu
nida em Acapulc:-o, México, em outubro de 
1988. ·-- -

Chefiou a delegação brã.sileirã às Cõnferên
cias de 1987 e 1988 das Nações Unidas para 
a adoção de uma convenç~o contra o Tráfico 
ilícito de Estupefacientes e de substâncias Psi
cotrópicas, reunidas em Viena. 

Como plenipotendário-âo Brasil, na sessão 
de 20 de dezembro de 1988, em Viena, assi
nou a Convocação das Nações Unidas contra 
o Tráfico _de Estupefacientes e de substâncias 
Psicotrópicas. 
Aulas e conferências 

Na Faculdade de Direito de M6rlteVldéo-; so
bre Mandadoa de Segurança, em 1952. · 

Na Universidade John Hopkins, em Wa
shington, em abril de 1987,_ sobre a proble
mática constitucional brasileira. 

Em São Luís do Maranhão, Teresina, Forta
leza, Recife, João Pessoa, Aracaju, Bahia, Vitó
ria, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Curi
tiba, Florianópolis, Porto Alegre, Pelotas, Santa 
Maria, Alegrete, Bagé, Cruz Alta, Passo Fundo, 
Caxlas do -Sul, Belo Horizonte, Goiânia e Carri~ 
po Grande. 

Candidatura 
Foi candidato a Vi_ce-Presidente da Repú

blica pelo Movimento Democrático Brasii~iro 
na chapa Euler Bentes Monteiro, em 1978. 

(À Comissão d~ CQnstítuição eJqstiça) 

AVISO 
DO MINISTRO-CHEFE DO GABINETE 

CML DA PRESIDlONCIA DA 
REPÚBUCA 

N" 59/89, de 13 do corrente, enCãminharldo 
os esdaredmentQ~ prestados pelo Ministério 
da Reforma e do Desenvolvimento Agrário so
bre os quesitos constantes do Requerimento 
n~ 183, de--1988, de autoria do Senador Ro
naldo Aragão. _ 

MENSAGENS 
DO GOVERNADOR DO DISTRITO 

FEDERAL 
Restituindo autógrafos de projetas de 

lei sancionados: 

Nc 1/89-DF, (n" 2/89, na origem), de 10 
de jaheiiO de 1989, relativa ao Projeto de Lei 
do Senãdo n" 14, de 1987-DF, que _altera a 
categoria funcional de Datilógrafo, do Grupo 
Serviços Auxiliares, e dá outr_as providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n" 15, 
de 1 O de janeiro de 1 989.) 

N~ 2/89-DF, (n" 16/88, na origem), de 21 
de dezembro de 1988, relativa ao Projeto de 
Lei do Senado n?63,-de 1988-DF, que estima 
a Receita e_ ftxa a: Despesa do Distrito Federal 
para o Exerddo Financeiro' de 1989. 

(Projeto que se transformou na Lei n" 3, 
de 21 de dezembro de 1988. 

N" 3/89-DF, (n" 17/88, nà origem}, de 28 
de dezembro de 1988, relativa ao Projeto de 
Lei do DF n~ 13, de l988, que dispõe sobre 
a revisão dos vencimentos, salários, soldos e 
proventos dos servidores,- Civis-e militares, da 
AdminiStração Direta, das Autarquias das Fun
dações Públicas e do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n" 4, 
de 28 de dezembro de 1988.) 

___ N<- _4/_B_9-DF, n'' 20/88, na origem), de 29 
de dezembro de 1988, relativa ao Projeto de 
Lei do DF no 4, de 1988, que aprova pauta 
de valores Imobiliários para o Distrito Federal 
e dá outras prMdências. 

(P-rojeto que se transformou na Lei n9 9, 
de 29 de dezembro de 1988.) 

N9 5/89-DF, (n" -21/88, na origem), de- 2"9 
de dezembro de 1988, relativa ao Projeto de_ 
Lei do Senado n" 62, de 1988-DF, que institui 
o Programa de Desenvolvimento lnd1,.1strial do 
Distrito Federal, cria incentivos à incremen
tação e expansão das ativldades produtivas 
do setor e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei nft 6, 
de 29 o?-e dez~mbro de 1988.) 

.N" 6189-PF, (n' 22188, na_ origem), de 29 
de dezembro de 1988, relativa _ao Projeto de 
Lei- do- DF n~ 12, de 1988, que institui, no 
DistritO-Federal, o Imposto sobre a Transm[s
são "Cei-usa MÕrtis", e doação de quaisquer 
bens ou direitos, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 1 O, 
de 29 de dezembro de 1988.) 

N• 7189-DF, (n• 23!88, na origem), àe 29 
de dezembro de 1988, relativa ao Projeto de 
Lei do DF n~ 1 O, de 1988, que institui, no 
Distrito Federal, o lmposto sobre a Transmis
são '1nter Vivos" de Bens lmóve:is e ele Direitos 
a eles relativos •. e Qá outras providências. 

(ProJeto que se transfOrmoU na Lei n" 11, 
--de 29 de âezembro de 1958. 

N9 8/89-DF, (n~ 24/88, na Origem), de 29 
de dezembro de 1988, relativa ao Projeto de 
Lei do DF no 9, de 1988, que institui, no Distrito 
Federal, o lmposto sobre operações relativas 
à C'!fculação de Mercadorias e sobre Prestação 
de SerViços de Transportes Interestadual e In
termunicipal e de Comunicação, e dá outras 
pr~dênciãs. 

(Projeto que se transformou na Lei no 7, 
de 29 de dezembro de 1988.) ----= 

N" 9/89-DF, (n" 25/88, na origem), de 30 
de dezembro de 1988, reTativa ao Projeto de 
Lei de DF n" 8, de 1988, que dispõe sobre 
gratificação a ser concedida a Erigenlieiros 
Agrõnomos integrantes do Plano de Cl.:;wsifi
cação de Cargos de que trata a Lei n" 5920, 
de 19 de setembro de 1973, e dá outras provi
déncias. 

(PrOjeto que se transformou na Lei n~ 12, 
de 30 de dezembro de 198_8":) ·· 

N" 10/89-DF, (n" 26/88, na origem), de 30 
de dezembro de 1988, relativa ao Projéto de 
Lei do DF lJ.0 6, dE;! 19_8"ª, que Cria no Quadro 
de Pessoal do Distrito Federàl a Caáeirà-Ft:. -
nanças e_ Controle e seus cargos, fixa os seus 
vencimentOs e dá outras providêncías. 

(Projeto que se transformou na Lei n" 13, 
de 30 de dez.embro de 1988. 

N• 11/89-DF, (n• 27188, na origem), de 30 
de dezembro de 1988, relativa ao Projeto de 
Lei do DF n? 7, de 1988, que cria no Quadro 
de Pessoal do Distrito Federal a Carreira Orça
mento e seus cargos, fixa os seus vencimentos 
e dá outras providências. 

{Projeto que se transformOu na Lei n9 14, 
de 30 de dezembro de 1988.) 

OfÍCIOS 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

No 160/88, de 14 de dezembro de 1988, 
-COmunicando a aprovação do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara 1'1;

0 _!55, 
de 1988 (n? 1.220/88, ria~Casa de origem), 
que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adiciohais até o limite de Cz$ ·····-.. ·-·--·-·--··-
3.586.086.605.000,00 (três tr_Uhões, _quinhen
tos e oitenta e seis bilhões, oit~nta e seis mi
lhões e seiscentos e cinco mil cruzados), e 
dá outras providências. 

·- (?rojetó envíadO à sanção em 14 de dezem
bro de 1988.) - - · 

N" 180!88, de 16 de d_ezembro de 1988, 
comunicando a aprovação das emendas do 
Senado ap Projeto de lei da Câmara n" 52, 
de 1988 (no 668!88, na Casa de oljgem), que. 
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define os crimes resultantes de preconceito 
de raça ou de cor. 

(Projeto de enviado à sanção em 1_6 de de-
zembro de 1988.) .. __ . . .. _ 

N9 181/88, ae·ls dezembro de 1988, c.omu
nicando a aprovação, sem emendas, do Pro
jeto de Lei do Senaçlo n" l Q 1,, de 1988 (n" 
1.404/88, naquela Casa), que "altera o texto 
da Lei n~ 7.681, de 2 de dezembro de 1988, 
que dispõe sobre prazo para liquidação de 
débitos que menciona.:_:_ 

(Projeto enviado à sanção em 15,de_dezem
bro de 1988.) . 

N~ 182188, de 15 de de,2;emb_ro de 1988, 
comunicando a aprovação, sem emendas, do 
Projeto de Lei do S~hado n" 99, de 19_88 (!l" 
1.406/88, naquela Casa), que dispõe sobre o 
aproveitamento dos servidorE:;s do Banco:.-de 
Roraima SA, criado_p~la Lei n~ 5.476, de_24 
de julho de 1968, e em liQuidação pelo Decre
to no 96.583, de 24 Je agoSto de 19_88,_e 
dá outras providências. 

(Projeto enviado à san_çã_o_e_rn 1.5 de dezem
bro de 1988.) 

N' 183/88, de 15 de dezembro de 1988, 
comunicando a aprovação, sem emendas, do 
Projeto de Lei do _Senado np 96, de 1988 (n"' 
1.408/88, naquela Casa), qu_e-dispõe sobre 
abono das faltas ao serviço na Administração 
Pública Federal e dá outras providências. 

(Projeto enviado à sanção em 15 de dezem-
bro de 1988.) - __ _ 

N• 184/88, de 15 de dezembro de 1988, 
comunicando a aprovação das emendas do 
Senado ao Projeto_ de Lei da Câmara- n~ 53, 
de 1988 (n~ 399/88~ na Casa de origem), que 
dispõe sobre a especialização de Turmas dos 
Tribunais do Trabalho em processos coletivos, 
e dá outras providências. 

(Projeto enviado à sanção em 15 de_ dezem
bro de 1988.) 

No 185/88, de 15 de dezembi:O de 1988, 
comunicando a aprovação das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara no 43, 
de 1988 (n" 418/8_8,_na Ca,sa_de origem}, que 
dispõe sobre benefícios fiscaLsna área doJrn
posto de Renda e outros tributos, ç:_once:didos 
ao desporto amador. 

(Projeto enviado à sanção é.itff5 -de d_ezem~ 

OFÍCIO 

Dg.Sr. _lo Segetário _da_Qrnara dos_ Deputa
dos, encaminhando à revisão do Senado autó
grafo do seguinte projeto: 

. PROJETO DE LEI DÁ CÂMARA 
- 1'!•1, DE 1989 
(N' 1.070/88, na Casa de origem) 

De iniciatiVa do T ribun._al Fed.eral de Recursos 

Dispõe sobre a composição e instala
ção do Superfor Tribunal de Justiça, cria 
o respectivo Quadro de Pessoal, disdph'
na o funcionamento do Conselho da Jus
tiça federal e dá outrr;Js proWdências 

··ês eongre$:$0 Nà.cional decreta: 
Arf:. 1 n O Superior TribUnal de Justiça,_ 

com_ sede_ na Capital Federal e jurisdição "eril 
todo o território_ naçional,__ compõe-se de 33 
(trinta e três) ministroS vitalícios, nonieiidOs 
pelo Presidente da República, __ dentre brasilei
ros com_ mais de 35 (tririta e drico) e menos 
de 65 (sessenta e citiç:o) anos, de notável saber 

-juód!co e_ reputação ilib.9.d_a, dePois Oe apro
vadil a, -e~ç:olhé!,p~lo S~nado_Federal, sendo: 
- · _1"""':""_1/3 (um terço) dentre juíz,es dos Tribu
nãis ReQ!onais Federais e 1/3 (um terço) den
tre_ ®se.m.b_argadoreS dos Tribunais de Justi
ça,_indiCadoS- em lista tríplice _e~aóora~ã pelo 
prÇprio Tnbunal; _ _ _ __ 

(]- 1/3 (um terço_), em partes iguais, dentre 
advogados e membroS do Ministério Público 
Fede_ral, Estadual, do Distrito_ Federal e territó
rios alternadamente, jndicados na (orma do 
art. 94 d~ Consti~içaõ Feaeral. 

Parágrafo único. Quando for ímpar o nú~ 
mero __ de vagas destinadas ao terço a que se 
refere o inciso U, uma -delas será, alternada 
e sucessivarriente, preenchida por advogado 
e por membro do Ministério Público, de tal 
forma que, -tambem sucessiva e alternada
mente, os representantes de uma dessas das
ses superem os-aa outra em. uma unidade. 

Art. 2" Integrarão a composição inicial do 
Superior Tribunal de Justiça os Ministros do 
Trióunal Federal de Recursos, observadas as 
classes de que provieram quando de sua.no
meação, bem como os ministros que sejam bro de 1988.) 

· -- necessárias para completar o número estabe~ 
Encaminhando autógrafos de projetos lecido no art 1 ~ desta lei. -

de lei sancionados: 

N~ 1189, de 4 de janeli-o áo c~mente ano, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n~ 53, 
de 1988 (nn 399/88, na Casa de origem), que 
"dispõe sobre a especializaçilo de Turmas dos 
Tnbunais do Trabalho" em processos coletivos 
e dá outras providências". 

(Projeto que se transformou na Lei n" 7.701, 
de 21 de dezembro de 1988.) 

N~ 2/89, de 4 de janelro do corrente ano, 
referente ao Projeto de Lei dO Senado nç 1 O 1, 
de 1988 (n9 1.404/88, naquela Casa), de autO
ria do Senador Jarbas Passarinho, que "altera 
o texto da Lei n~ 7.681, de 2 de dezembro 
de 1988, que dispõe sobre prazo para liquida
ção de débitos que menciona". 

(Projeto que se transformou na Lei n" 7.704, 
de 21 de dezembro de 1988.) 

- Parágrafo úníco. Se em decorrência da 
aplic~ção do disposto nos § 2~. [ e § 3f", do 
ã.rt. 27, do Ato das Disposições Constitucionais 
TransRórias, o número_de representantes das 
classes que compõem o Superior Tribunal de 
Justiça superar o terço que lhes é atribuído 
constitucfonalmente, proce_der-se-á ª restau~ 
ração da proporcionalidade, mediante o deslo
Camento dos cargos excedentes, à medida 
que vagarem. 

Art. 3~ O SuperiOr Tribunal de Justiça se
rá instalado sob a Presidência do Supremo 
Tribunal Federal, devendo dispor no seu Regi
mento Interno sobre os seus órgãos diretivos 
e respectivo funcionamento. 

Art. _ ~9 O_Superibr Tribunal de Justiça 
aprovará seu Regimento Interno dentro de 30 

(trinta) dias, contados da data de sua_ insta
lação. 

Art. 5" _O_ Tribunal Federal de Recursos, 
.até.a dãta da instalação dos TribU[lais Regio
nais Federais, exercerá a competência a eles 
atribuída pêio art. 108 da Constituição FederaL 

Art. 6° Junto a9 Superior Tribunal de Jus
tiça funcionará o Conselho da Justiça Federal 
ao qual compete a supervisão administrativa 
e orçamentária dªJustiça F€:deral de primeiro 
e segund9 graus, na forma estabelecida.nesta 
lei e _em regimento interno. 

Art. 7o As atividades de pessoal, orçam_ en
to, administração financeira,_ cOntabilidade, 
auditOria, além de outras atividades aUXIliares 
cõri"Júils que necessitem de coordenação c~n
tral, na . .Lustiça Federal de primeiro e segundo 
graus, serão _org8nizadaS- em forma-Cie siste~ 
ma. cujo órgãq _ central será o Co_nselho çl.a 
Justiça Federal. 
__ (?:arágrafo únic<;>. Os servíços incumbidos 
das atividades de que trata este artigo, cons.i
der~m-se integrados no sistema resp~ctivo e 
ficam1 conseqüe:ntemente, sujeitos à ori~nta
ção non:nativa, à supervisão técnica e à fiscali
zação específica do órgão centr.:~I do sistema, 
sem prejufzo da ·subordinação hierárquica dos 
qrg~os ~m cuja estrutur~ administrativa estive:~ 
r.em integrados. -

Art. 8? O Conselho da Justiça F~deral 
comp9e-~e do Presidente e do Vke-Presidente 
do SuperlorTHbunal de Justiça, menlbros na~ 
tos, e de 3 (três) membros efetivos e igual 
número de suplentes, eleitos, também, dentre 
seus ministros. 

§ 1 o A Presidência do Conselho daJüstiça 
Federal será exercida pelo Presidente do Su~ 
perior Tribunal de Justiça, e o ministro inais 
antigo, dentre os membros e:fetivos, exercerá 
as fur\Ções de Corregedor-Geral, especifica
das no regulamentei: - -
- § 2° A eleição dos membros do Conselho 
da JustiÇa Federal far-se-á juntamente corri 
a dos órgãos diretivos do SuPeriór -Tribuilal 
de Jusfiça, para mandato de igual período, 
vedada a reeleição. 

Art. g~ O Conselho da Justiça Federal dis
porá de uma Secretaria, cujas atribUições se

. rão definidas em regulamento. 
Art. 10. Fica criado o Quadro de Pessoal 

da Secretaria do Conselho da Justiça Federal, 
na forma do Anexo I, cujos cargos serão preen
chidos nos termos da legislação em vigor. 

Parágrafó- único. Os servidores do Tribu
nal Federa! de Recursos e da Justiça Federal 
de _primeiro grau, bem como de órgãos da 
Administração Pública que se encontrem em 
exercíCio no atual Conselho da Justiça Federal 
poderão ser aproveitados no Quadro de Pes
soal criado neste artigo, aplicando-se a estes 
o disposto no parágrafo único, do art 17, desta 
lei. 

Art. 11. Ficam transferidos ao Superior 
Tnbunal de Justiça: 

1-os cargos efetivos e empregos perma
nentes, bem como os cargos em comissão 
e as funções gratificadas integrantes do Qua
dro e da Tabela Perman'ente, da Secretaria 
do Tribunal Federal de Recursos; 
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li -o material de consumo e permanente, 
em estoque, no Tribunal Federal de Recursos, 
bem como os demais bens móveis e !rnóve[s 
incorporados ao patrim-óniO Sob sua ·adminisM 
tração; 

m-o saldo das dotações orçamentárias. 
§ }9 Os servidores ativos do Tribunal Fe_

deral de Recursos tomar-se-ão servidores do 
SuperiofTnbunal Federãr de Jusfiç~. õDser.:
vadas as respectivas situações jurídicas. 

§ 29 Os aposentados do Tribunal Federal 
de Recursos passam à cotld!ção de aposen
tados do Superior Tribunal de Justiça 

§ 3~ Os precatórfóS~penaemes de paga
mento e relacionados até 1 Q de julho de 1988, 
c:uja dotação foi incluída_ no OrçamentO Geral 
da União do exercício financeiro de 1989, Se
rão pagos pelo Supérfor Tribunal de Justiça. 

Art. 12. Além dos cargos, empregos e 
funções transferidos na forma do inciso I, do 
art. 11, desta lei, ficam críados no Quadro 
e na Tabela Permanentes da Secretaria do 
Superior Tribunal de Justiça os cargos e e~ 
pregos constantes do Anexo If, a serem preen~ 
c:hidos na forma da legislação vigénte. 

Art. 13. ObServado o disposto no art. 37, 
V, IX. Xll e .xm e no art. 39, da ConStituição 
Federal, o SuperiOrTnbunal de Justiça elabo~ 
rarâ e expedirá plano· de carreira, no -âmbito 
de sua competência. 

Art. 14. Na implantação do plano de car· 
relra a que se refere o artigo anterior, poderá 

o Superior Tribunal de Justiça transformar em 
cargos empregos_ integrantes da Tabela de 
Pessoal Permanente de sua Secretaria regidos 
pela legiSlação trabalhista,-óerri. como trans
formar cargos efetivos e em cOmissão e fun
ções de confiança, obse!VaQo_, em ambos os 
casos, quanto ao seu preenchimento, o que 
dispõe o arl 37, ll da COnStitUição Federal. 
- Art. -15_.- O disposto nOs ãrts. 13 e 14 apli

ca-se aos- Quadros de PeSsoa] Permanente das 
SecretaflciS-das Seções ..Judiciárias, dos Tribu~ 
nais Regionais Federais e do Conselho da Jus
tiça Federal. 

Art. 16. Até que se efetive o disposto no 
a"rt. 13, a reestrutu~:aç_ão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores e a classificação 
dos CargOs cjue O integram far-se-ão por deli
beração do Superioi Tribunal de Ju&tiça que 
poderá transformar funções e cargos, obser~ 
vada a escala de nível do Poder Executivo, 
bem como a legislação pertinente em vigor. 

Art. 17. Poderão ser .. aproveitados, nos 
O:ifcidlos de_Pessoal do- Superlor Tribunal de 
Justiça_ e dos órgãos da Justiça Federal de 
l•_ln.stância;-erri cãrgos d~_ atribuições iguais 
ou assemelhadas, oS servidores concursados 
e os abrangidos pelo art. 19, das Disposições 

-Tréinsff.6riás da Constituiç:ão Federal, obser~ 
vades o_s respectivos parágrafos, que se en
contraram prestando serviços à Justiça Fede~ 
ral da União na condição de requisitados, à 
data da promulgação da Constituição Federal, 

ANEXO I 

mediante opção e anuênda do órgão de ori
gem e do Tribunal. 

ParágrafO único. - O aproveitamentô de 
que trata este artigo far~se:á mediante pro~ 
cesso seletivo, cujos-tn'térios serão ftxaâos em 
resolução do Tribunal. 

Art. 18. ·o vencimeilfO e a representação 
atribuídos ao? MinistrOs çlo Supeiibr Tnbunal 
de Justiça, áté.que seja vóta.da atei cOni:ple~ 
meritar indicada no art. 93 da ConStitui>ão 
Federal, correspOnderão ao que recebem os 
Ministros do Tribunal Federal de Recursos. 

Art. 19. Fica,_ o Poder Executivo autoriza
do a abrir" ao Tribunal Federal de __ Recur.sos 
e ao Conselho de Justiça Federal, respectiva
mente, créditos especiais nos valores de 
Cz$16.300~000.000,00. (dez.esseis bilhões e 
trezentos milhões de cruzados) e 
Cz_$986.000.0"0U;OQ~(noveC:entos e oiterita e 
seis milhões de cruzados) paia atender às des
peSas de instalação, organização e funciona
mento do Supe"rior Tribunal de Justiça e Con
selho de JUsti~a Federal. 

Parágrafo único. Os recursos necessá_rios 
à execução do disposto neste artigo decor~ 
rerão de canc:elamento pardal-de- dotações 
Cõfisignadas no Orçament.o Geral_ da União. 

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publi~ação. 

Art. 21. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(Art. da Lei no , de de de 1988) 
SE CREr ÁRIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 

Quadro Permanente de Pessoal - Provimento Efetivo e em Comissão 

Grupos Categorias/Cargos Códigos Número 
de 

Cargos·--

DIREÇÃOE Diretor' Geral CJF -DAS-1 O I 01 
ASSESSORAMENTO Diretor de Secretaria CJF -DAS-1 O 1 03 
SUPERIORES Diretor da Subsecretaria CJF-DAS-101 12 
(CJF-DAS-100) Diretor de Departamento CJF-DAS-10 1 01 

Diretor-de Divisão - CJF-DAS-101. 39 
Chefe de Gabinete CJF-DAS-101 01 
Assessor CJF-DAS-102 03 

APOlO JUDICIÁRIO Técnico Judiciário CJF-Al-021 15 
(CJF-AJ-020) Auxiliar Judiciário CJF-AJ-022 38 

Atendente Judiciário CJF-Al-024 15 
Agente de Seg. Judiciária CJF-AJ-026 15 

OUTRAS A TIVIDADES Contador CJF-NS-924 22 
DE NivEL SUPERIOR Engenheiro CJF-NS-916 01 
(CJF-NS-900) - Arquiteto . - CJF-NS-917 02 

Administrador CJF-NS-923 03 

PROCESSAMENTO Analista de Sist~mas CJF-PR0-1601 02. .. 
DE DADOS Programador CJF-PR0-1602 02 
(CJF-PR0-1600) Operador de Computação __ CJF-PR0-1603 02 

Digita dor CJF-PR0-1604 06 

(l(JJ"AAS A TIVIDADES. Técnico de Contabilidade CJF -NM-1 042 42 
DE NivEL MÉDIO AUXIliar Op. Serv. Diversos CJF -NM-1 006 15 
(CJF-NM-1000) 

ARTESANATO Artificie de Artes Gráfic:as CJF-ART-706 10 
(CJF-ART-700) 

______ / 
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ANEXO li 
(Art. da Lei n" , de de de 19 

SUPERIOR TRIBUNAL DA JUSTIÇA 
Quadro Permanente de Pessoal - Provimento Efetivo e em Comissão 

Grupos calegorids!Cargos - Códigos Número 
de 

Cargos 

DIREÇÃOE 
~ ~ 

Assessor de Ministro STJ-DAS-102 12 
ASSESSQRAMENTO Oficial de Gabinete STJ-DAS-101 6 
SUPERIORES Diretor de Divisão STJ-DAS-101 10 
(STJ-DAS-100) Diretor de Coordenadorla ST J-DAS-10 I 4 

APOIO JUDICIÁRIO Técnico Judiciário STJ-AJ-021 
-

!03 
(STJ-DAS-020) Taquígrafo Judiciário STJ-AJ-023 25 
(STJ-DAS-020) Oficial de Jusl Avaliador STJ-AJ-027 02 

Auxiliar Judiciário STJ-AJ-022 301 
Atendente Judiciário STJ-AJ-024 70 

OUTRAS ATIVIDADES Médico STJ-LT-NS-901 02 
DE NÍVEL SUPERIOR Nutricionista STJ-LT-NS-905 O! 
(STJ-LT-NS-900) Psicólogo STJ-LT-NS-907 02 

Odontólogo STJ-LT-NS-909 02 
Engenheiro STJ-LT-NS-916 O! 
Arquiteto STJ-LT-NS-917 01 
Administrador STJ-LT-NS-923 04 
Contador STJ-L T-NS-924 05 
Estatísti.co STJ-L T -NS-926 O! 
Bibliote"cârio ST J-LT -NS-932 02 

PROCESSAMENTO DE Analista de Sistema STJ-LT-PR0-1601 07 
DADOS - Programador STJ-LT -PR0-!602 09 
(STJ-LT-PR0-1600) Operador de Computação STJ-LT-PR0-!603 06 

OUTRAS ATMDADES Auxiliar de Enfermagem STJ-LT-NM-1001 04 
DE NÍVEL MÉDIO Aux. Op. de Serv. Diversos STJ-LT-NM-1006 116 
(STJ-LT-NM-1000) Desenhís_t_a STJ-LT-NM-1014 02 

Ag. Te!. e Eletricidade STJ-LT-NM 1027 17 
Telefonista STJ.LT-NM-1044 04 

ARQUIVO 00 SERVIÇO Arquivista STJ-LT-AR-2301 02 
CML 
(STJ-LT-AR-2300) 

MENSAGEM N• 2188 

, Brasília, 29 de outubro _de 1988 
A Sua Excelência 
Dr. Homero Santos 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados, 
em exercício -- -
Brasília:-DF 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados. 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce-
lência para, no uso da faculdade que me con
fere o art. 96, D, da Constituição Federal, enca
minhar o anteprojeto de lei dispondo sobre 
a instalação do Superior Tribunal de Justiça, 
cujas normas sugeridas estão respaldadas na 
justificativa que acompanha o trabalho. 
Cumpre~me acentuar, ainda, a necessidade 

de urgência na sua tramitação, tendo em vista 
o prazo fJXado no § 6°, do art. 27, da mesma 
Carta, sendo certo, também, que a reformu
lação do Poder Judiciário não se processará 
sem a medida ora proposta. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelênda os meus protestos de estima 

Técnico de Arquivo STJ-L T -AR-2302 05 

e C'onsideração. -Ministro Evandro G_ueiros 
Leíte, Presidente do Triburial Federal de Rew 
-cursos~ 

LEGISLAÇÁO CITADA, ANEXADA PELA 
COORDENAÇÃO 

DAS COI1/SSÕES PERi'W'IENTES 

CONSTfrUIÇÃO 

_ República Fecferativa do Brasil 
~ 1988 . 

.......................... riTüú'l'iii" ..................... . 
Da Organização do Estado 

"""""""""""""""c;;;pfiüiõ'iiii"-""""'""'""'-'"" 
Da Administração Pública 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 37. A administração pública direta 
indlreta ou flll1:_donaJ, de qualquer dos podere~ 
da União, dos Estados,_do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de 

·lefjãildade~impeSsoalidade, moralidade, públi
ca e, também, a? seguinte~ 
----.. ·-····· .. -···~ .................... __ ,., .. _.. ............ ~ 

V- os cargos em comissão e as funções 
de confiança serãó eXercidos. prererencialw 
mente, por servidores ocupantes de cargo de 
éarreíra técniCa ou profissional; nos casos e 
condições previstos em lei; 

····Xi·=·~-j~·i··tt.;;i;·;;ii';;t~-m-áxim ___ o_e_ a rel~;-ã-;;----

de valores entre a maior e a menor remune
ração dos servidores públicos, obseiVados, co
mo limites máximos e no âmbito dos _respec
tivos poderes, os valores percebidos como re
muneração, eh]_ espéCie, a qualquer títuJo, por 
membros do Congresso Nacional, __ Ministros 
de Estada e Ministro do _Suprerrio Tribunal 
e seus correspondentes nos Estados, no Dis
trito Federal e_ nos Territórios, em espécie, pelo 
Prefeito; 

XII- os vencimentos dos cargos do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário nãç. poderão 
ser superiores aos pagos pelo Poder Execu
tivo; 
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xm- é vedada a vinculação ou equipara
ção de vencimentos, para o efeito de remune
ração de pessoal do se!Viço público, ressal
vado o disposto no inciso anterior e no art. 
39,§1•; 
......................... ---~·----

SEÇÃOII 
Dos Servidores Públicos Ovis 

Art. 39. AUnião,osEstados,oDistrltDFe
deral e os Municípios instituirão, no âmbito 
de sua competência, regime jurídico único- e 
planos de carreira para os servidores da admi
nistração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas. --

§ }9 A lei assegurará, aos servidores da ad
ministração direta, isonomia de vencimentos 
para cargos de atribuições iguais _ou asseme
lhados do mesmo Poder ou entre servidores 
dos Poderes Exe<:utivo, Legislativo e Judiciá
rio, ressalvadas as vantagens de caráter indivi
dual e as relativas à natureza ou ao local de 
trabalho. 

§ 29 Aplica-se a esses servidores o dispos
to no art. 7•, IV, VI, VII, VID, IX, XII, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XIII, XXIII e XXX. 

TITULO IV 
Da organização dos poderes 

CAPITULO! 
Do Poder Leglilativo ___ _ 

............. · ........... -. ·;;E:"çXõVür 
Do Processo Legislativo 

SUBSEÇÃOIII 
Das Leis 

Art. 61. A iniciativa das leis complemen
tares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal ou _do Congresso Nadonal, 
ao Presidente da República, ao Sup"remO Tri
bunal FederaJ, aos Tribunais Federal, aos Tri
bunais Superiores, ao Procurador-Geral daRe
pública e_ aos cidadãos na forma e nos casos 
previstos nesta Constituição. 

§ ]9 São de iniciativa privativa-- do Presi
dente da República as leis que: 

I - fiXem ou modifiquem os efetivos das 
Forças Armadas: 

II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos 

públicos na administração díreta e autárquica 
ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, 
matéria tributária e orçamentária, serviços pú
blicos e pessoal da administração dos Terri
tórios; 

c) servidores públicos da União e Territó
rios, seu regime jurídico, provimentO de car
gos, estabilidade e aposentadoria de civis, re
forma e transferência de militares para a !nati
vidade; 

d) organização do Ministério Público e da 
Defensaria Pública da União, bem como nor-

mas gerais para a organização do Ministério 
PúbUc_o e d_a Defensaria Pública dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) -criaÇão, estrutUráção e atnbuições dos 
Ministérios e órgãos da administração pública. 

§ 4.9 A iniciativa popular pode ser exercida 
pela apresentação à Câmara dos Deputados 
de !JfOjeto de lei subscrito por, no mínimo, 
um pOr cento do eleitorado nacional, distri
buído pelo menos por cinco Estados, com 
não menos de três décimos por cento dos 

- - eleitores de cada um deles. 

CAPITULO III 
DO PODER J(JDJC!ARJO 

SEÇÃOI 
·Disposições Gerais 

Art. 92~ ~São Orgãos do Poder Judiciário: 
I-o Supremo Tnbunal Federal; 
li-o Superior Tribunal de Justiça; 
III-o~ Tribunais Regionais Federais e Juí-

zes. Federais; 
N-os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V- os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI- os Tribunais e Juízes Militares; 
Vlf-os Tribunais e Juízes dos Estados e 

do Distrito Federal e Territórios. 
Parágrafo único. O SúPremõTribunal Fe

deral e os Tribunais Superiores têm sede na 
Capital Federal ejuri,s4içã_o em todo o território 
nacional. 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa 
dO-SUpremo Tribunal Federal, disporá sobre 
o Estatuto da Magistratura, observadOs os se
guintes princípios: 

V- os vencimentos dos magistrados serão 
fiXados com diferença não superior a dez por 
cento de uma para outra das categorias da_ 
carreira, não podendo, a título nenhum, exce
der os dos /Y\inistros do Supremo Tribunal Fe
deral; 

M 96. Compete privativamente: 
I - aos tribunais: 
a) eJeQer seus órgãos diretivos e elaborar 

seus _regimentos internos, com observância 
das normas de processo e das garantias pro
cessuais das partes, dispondo sobre a compe
tência e o funcionamento dos respectivos ór
gãos jurisdicionais e administrativos; 

b) organizar suas secretarias e serviços au
xiliares e os dos juízos que lhes forem vincula
dos, velando pelo exercício da atividade correi
dona! respectiva; 

c) prover na forma prevista nesta Consti
tuição, os cargos de juiz de carreira da respec
tiva jurisdição; 

d) propor a criação de riovas varas judiw 
ciárias; -

e) prover, por corrcurso público de provas, 
ou de provas e Títulos, obedecic' > o disposto 
no art. 169, parágrafo único, os cargos naces
sários à administração dã Justiça, exceto os 
de confiança_ass!m_d_efinidos em lei; 

f) conceder licença, férias e outros afasta
mentos a seus membros e aos juizes e servi-

dores que lhes forem imediatamente vincu-
lados; -

H-ao Supremo Tribunal Federal, aos Tri
_bunais Superiores e aos Tribunais de Justiça 
propor ao Poder Legislativo respectivo, obser
vado o disposto no art. 169: 

a) a alteração do número de membros dos 
tribunais inferiores; 

b) a criação e a extinção de cargos e a 
fixação de vencimentos de seus membros, dos 
juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde 
houver,_dos serviços auxiliares e os dos juízos 
que lhes fo_rem vinculados; 

..................... ~--........ ..-....... -~-------
- SEÇÂO m 

Do Su;ienOr Tribunal de Justiça 

Art. 104. O Superior Tribunal de JustiÇa 
compõe-se de, no mínimo, trinta e três Mi
nistros. 

Parágrafo único. Os Ministros do SuperiOr 
Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Pre
sidente da República, dentre brasileiros com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta 
e cinco anos; de notável saber jurídico e repu
tação ilibada, depois de aprovada a escolha 
pelo Senado Federal, sendo: 
I- um terço dentre juízes dos Tribunais Re

gionais Federais e um terço dentre desembar
gadores dos Tribunais de Justiça, indicados 
·em lista tríplice elaborada pelo próprio Tri
bunal; 
li-um terço, em partes iguais, dentre ad

vogados e membros do Ministérios Púbico Fe
deral, Estadual, do Distrito -Federal e ·Territó
rios, alternadamente, indicados na forma do 
art. 94. 

Art. 105. Compete ao Supérior Tribunal 
de Justiça: 
-I- processar e julgar, originariamente; 

a) nos crimes comuns, os Governadores 
dos- Estados e do Distrito Federal, e, nestes 
e nos de reSponsabilidade, os--desembarga
dores dos Tribunais de Justiça dos Estados 
e do Distrito Federal, os membros dos Tribu
nais de Contas dos Estados e do Distrito Fede
ral, os dos Tribunais Regionais Federais, dos 
Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, 
os membros dos Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos Munidpios e os do Ministério Pú
blico da União _que oficiem perante Tribunais; 

b) os mandatos de segurança e os habeas 
data contra ato de Ministro de Estado ou do 
próprio Tribunal; 

c) os habeas-corpus, quando o coator ou 
o paciente for qualquer das pessoas mencio
nadas na alínea a, ou quando o coator for 
Ministro de Estado, ressalvada a competência 
da Justiça Eleitoral; 

- d) os conflitos de compEitêi1cía entre quaiS
quer tribunais,_ ressalvado o disposto no arl 
1<??!_1. o, bem _como_ entre tribunal e juízes 
a ele não vinculados e entre juízes vincuJados 
a tribunais diversos; 

. e)- as revisõeS- ciiminais e as ações resCisó
nas de seus julgados; 

i) a reclamação para a preservação de sua 
competência e garantia da autoridade de suas 
decisões; 
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g) os conflitos de atribuições entre autori
dades administrativas e judiciárias da União, 
ou entre_ autoridades judiciárias de um Estado 
e administrativas de outro ou do Distrito Fed~ 
ral ou entre as destes e da União; 

h) o mandado de injunção, quando a ela
boração da norma regulamentadora for atri
buição de órgão, entidade ou autoridade fede
ral, da administração direta ou indireta, exce
tuados o_s casos de competência do Supremo 
Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Mili
tar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho 
e da Justiça Federal; 

11- julgar, em recurso ordinário: 
a) os habeas-corpus decididos em única 

ou última instância pelos Tribunais Regionais 
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 
Distrito Ferleral e Territórios, quando a decisão 
for deneG ... tórta; 

b) os mandados de segurança decididos 
em única instânCia pelos Tribunais Regionais 
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios, quando denega
tória a decisão; 

c) as causas em que forem partes Estado 
entrangeiro ou organismo internacional, de 
um lado, e, do outro, Munidpio ou pessoa 
residente ou domiciliada no País; 

Jl(- julgar, em recurso especial, as causas 
decididas, em única ou última instância, pelos 
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribu
nais dos Estados, do Distrito Federal e Territó
rios, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou ne
gar-lhes vigência; 

b) julgar válida lei ou ato de governo local 
contestado em face de lei federal; 

c) der a lei federal interpretação divergente 
da que lhe haja atribuído_ outro_ tribunal. 

Parágrafo único. Funcionará juntO ao Su-" 
perior Tribunal de Justiça o Conselho da Jus
tiça Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, 
exercer a supervisão administrativa e orça
mentária da Justiça Federal de primeiro e se
gundo graus. 

SEÇÃOIV 

Dos Tribunais Regionais 
Federais e das Juízes Federais 

Ir- julgar, em grau de recurso, as causas 
decididas pelos juízes federais e pelos juízes 
estaduais no exercício da competência federal 
da área de sua jurisdição. 

~-~~ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Art. 27. O Superior Tribuiial de Justiça 
se::rá instalado sob a Presidência do Supremo 
Tribunal Federal. 

§ 1 c Até que se instale o Superior Tribunal 
de Justiça, o Supremo Tribunal Federal exer
cerá as atribuições e competências definidas 
na ordem constitucional precedente. 

§ 2~ A ~or'npósição inicial do SuperiorTri
bunal_de Justiça far-se-á: 

I - pelo aproveitamento dos Ministros do 
T nbunal Federal de Recursos; 

II - pela nomeação dos ministros que se
jam necessários para completar o número es
tabelecido na Constituição. 
_ § 3° Para os efeitos do disposto na Consti

_tutç:ão, os atuais Ministros do Tribunal Federal 
de RecurSos serão considerados pertencentes 
à classe de que provieram, quando de sua 
riOm.ea~ão. 
- § 49 Instalado o Tribunal, os ministros 

aposentados do Tribunal Federa] de Recursos 
tornarKse-ão, automaticamente, ministros 
aposentados do Superior Tribunal de Justiça. 

§ 5o OS miriistrris a· que se refere o § 2°, 
II, serão indicados em lista triplice pelo Tribu-.: 
nal Federal de Recursos, observado o disposto 
no art. -104, parágrafo único, da Constituição. 

§ 6~ Ficam criados cinco Tribunais Re
gionais Federais, a serem instalados no prazo 
de seis meses a_ contar da promulgação da 
Constituição, com a jurisdição e sede que lhes 
ttxar o Tribunal Federal de Recursos, tendo 
em conta o número de processos e sua locali
zação geográfica. 

§ 7o Até que se instalem os Tribunais Re
gionais Federais, o Tribunal Federal de Recur
sos exercerá a competência a eles atribuída 

··································~··········--"'"'"'""~ ... ------ - --em to_do o território nacional, cabendo-lhe pro· 

Art. 108. Compete-aos-Tribunais Regio
nais Federais: 

1- processar e juJgar, originariamente: 
a) os juízes federais da área de sua jurisdi

ção, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça 
do Trabalho, nos crimes comuns e de respon
sabilidade, e os membros do Ministério Públi
co da União, ressalvada a competência da Jus
tiça Eleitoral; 

b) as revisões criminats e "as re.Scisórias de 
julgados seus ou dos jufzes federais da região; 

c) os mandados de segurança e os ha
beas-data contra ato do próprio Tribunal ou 
de juiz federal; 

d) os habeas-corpus, quando a autorida
de coatora for juiz federal; 

e) os conflitos de competência entre juízes 
federais vinculados ao_ Tribu_nal; 

mover sua instalação_ e indicar os candidatos 
a todos os cargos da composiçã-o inicial, me
diante lista tríplice, podendo desta constar jui
zes feder~is de qualquer região, observado o 
disposto no § 9" 

LEI N·~ 5.645, 
DE I O DE DEZEMBRO DE I 970 

Estabelece díretrizes para a classifica
ção de cargos do serviço civil da União 
e das autarquias federais, e dá outras pro-
vidências. __ _ 

Art. 1 o A classificação de cargos do Ser
VIÇO dVi1-da-uruâõ-e -das autarquias federais 
obedecerá às diretrizes ~estabelecidas na preM 
sente lei. 

Art. 2Q Os cãrQos Serão dassifiCadõs- co
mo de provimento em comissão e de provi
mento efetivo, enquadrando-se, basicamente, 
nos seguintes Grupos: 

De Provimento em Comissão 
I- Direção e Assessoramento SuperioreS 
De Provimento Efetivo_ 
11- Pesquisa aentífica·e Tecnológica 
III-Diplomada 
IV-Magistério 
V- Polícia Federal 
vr-Tributação, Arrecadação _e FiscalizaK 

ção 
VIl- Artesanato 
VIII- Serviços Auxiliares 
IX- Outras atividades de nível superior 
X- Outras atividades de níVel rriédio. 
Art. 3° Segundo a correlação e afiriidade, 

a natureza dos trabalhos ou o nível de conhed
mentos aplicados, cada Grupo, abrangendo 
várias atividades, compreenderá: 

1-Direção e Assessoramento SuPeriores: 
os cargos dedireção e assessoramer:tto supe
riores da administração cujo provimento deva 
ser regido pelo critério da confiança, segundo 
for estabelecido em regulamento. 

11- Pesquisas Cientificas ·e T ecnol6gica: os_ 
cargos com atribuições, exclusivas ou com
provadamente principais, de pesquisa cienti
fica, pura ou aplicada, para cujo provimento 
se exija diploma de curso superior-do ensino 
ou habilitaÇão legal equivalente e não estejam 
abrangidos pela legislação do _Magistério Su
perior. 

tn- Diplomada: os cargos que se destinam 
a representação diplomática. 

IV-Magistério: os cargos com atividades 
de magistério de todos as níveis de ensino. 
V- Polícia Federal: os cargos com atribui

ções de natureza policial. 
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscáliza

ção; os cargos com atividade de tributação, 
arrecadação e ftscalização de tributos federais. 

VIl- Artesanato: os cargos de atividades de 
natureza perinanente, principais ou auxiliares, 
relacionadas com os serviços de _artífice em 
suas várias modalidades. 

VIII- Serviços Auxiliares: os cargos de ativi
dades administrativas em geral, quando não 
de nivel superior. 

IX- Outras atividades de nfvel superior: os 
demais cargos para cujo provimento se exija 
diploma de curso superior de ensino-ou habili
tação legal equivalente. 

X- Outras atividades de nível médio: os 
demais cargos para cujo provimento se exija 
·diplOnia-ou certifiCado de c6nc!USão~4e curso 
de grau médio ou habTiiiação eqUi~~Tente. 

Parágrafo único. As atividades relaciona
das com transporte, conservação, custódia, 
operação ae e(evado!'es, limpeza e outras as
semelhadas serão, de preferência, objeto de 
execução indireta, mediante contratq, de acor
do com o art. 10, § 7"', do Decreto-Lei n9 200, 
de 25-2-151. ~ 

Art. 4c Outros Grupos, com característi
cas próprias, dífererlciados dos relacionados 
_no artigo anterior, poderão s_er estabelecidos 
ou desmembrados dªqueles, se o justificarem 
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as nec_essidades da administração, mediante 
ato de Poder Executivo. 

Art. s~ Cada Grupo te.t'á sua própria esca1a 
de nível a ser aprovada pelo Poder Executivo, 
atendendo, primordialmente, aos seguintes fa-
tores: _ 

1- importância da atividade para o desen
volvimento nacional; 

D -complexidade e responsabilidade das 
atribuições exercidas; e 

!H- qualificações requeridas para o de
sempenho das atnbuições. 

Parágrafo único. Não haverá correspon
dência entre os rúveis dos diversos Grupos, 
para nenhum efeito. 

Art. 6~ A ascensão e a progressão funcio
nais obedecerão a cr[léri_Q.S_ seletivoS, a serem 
estabelecidos pelo Poder Executivo, ass_ocia
dos a um sistema de treinamento e qualifi
cação destinado a assegurar a permanente 
atualização e elevao;;;ão_ c;io n(vel de eficiência 
do funcionalismo. . ·--·- . 

Art. 7<~ O Poder Exec:utJvp elabQra_r_á e ex~ 
pedirá o novo Plano de a·assificação de Car~ 
gos, total ou parcialmente, mediante decreto, 
observadas as disposições desta leL 

Art. 8<~ A implantação do Plan_o será feita 
por órgãos, atendida uma: escala de prioridade 
na qual se levará em conta preponderante
mente: 

l-a implantação prévia da reforma admi
nistrativa, com base no Decreto-Lei no 200, 
de 25-2-~7; 

n-o estudo quantitativo e qualitativo da 
lotação dos órgãos, tendo em vista a nova 
estrutura e atnbuiçôes decorrentes da provi
dência mencionada no item anterior; e 

m-a existência de re_c;_y_r_sos orçamentár!os 
para fazer face_às respectivas_ despesas. 

Art. 9" A transposição ou transformação 
dos cargos em decorrência da gjstemática pre
vista nesta lei, processar-se-_á gradativamente_ 
considerando-se as necessidade~ e conve
niências da administração e, quándo ocupa~ 
dos, segundo critérios seletivos a serem_ esta
belecidos para os cargos integrantes de cada 
Grupo, inclusive através de treinamento inten-
sivo e obrfgatório. _ 

Art. 1 O. O _órgão central do Sistema de 
Pessoal expedirá as normas e instruções ne
cessárias e c_oord.enará a ex~cuç~o _do novo . 
Plano, a s.er proposta pelos ministérios, órgãos 
integrantes da Presidência da República-e au~ 
tarqulas, dentrQ das r~SPectivas jurisdições, 
para aprovação media-nte decreto .. 

§ }9 O -órQ:ão central do Sfstema de Pe~ 
soai promoverá as medidas necessárias para 
que_ o plano seja mantido permanentemente 
atualizado. 

§ ·z9 -Para a correta e uniforme implanta
ção do Plano, o órgão central do Sistema de 
Pessoal promoverá gradativa e obrigatoria
mente o treinamehto de todos os servidores 
que participarem da tarefa, segundo progra
mas a serem estabelecidos com ess_egbjetivo. 

Art. 11. Para assegurar a uniformidade de 
orientação dos trabalhos de elaboração e ex~ 
çução do Plano de OassifjCaÇão- de Cargos, 
haverá em ·cada Ministério, órgão integrante 
da Presidênda da República ou artarquía, uma 

equipe técniCa de alto nfvel, sob a presidência 
'do ,diligente do órgão de pessoal respectivo, 
com incumbência de: 
1-determinar quais os Grupos ou respec

tivos cargos a serem abrangidos pela escala 
de prioridade a que se refere o art. 81 desta 
lei; 

Q- orientar e supervisionar os levantamen
tos, bem como-realizar os estudos e análises 
indispensáveis à inclusão dos cargos no novo 
Plano; e 

III- rhãhter como o órgão central do Siste
ma de Pessoal os cantatas necessários para 
correta elaboração e implantação do Plano. 

Parágrafo único. Os membros das equi
pes de C:júe trata este artigo serãO" designados 
pelos miniStio's- de Estado, dirigentes de ór
Qãos integrantes da Presidência da República 
ou dE: ·autarquia, devendo-a escolha recair em 
servidores que, pela sua autoridade adminis
tr_ativa e capacidade técnica, estejam em con
di.Ç.9e.s_de __ exprimlr os objetivos do Ministério, 
do órgão integrante da Presidência da Repú-
blica ou_.àa_autarquia -

Art. --12. O novo Plano de Classificação de 
cargos a ·se-r instituído em abertó, de acordo 
com as diretrizes expressas- nesta lei, estabe
lecerá, para cada MinistériO, ói-Qao·inteQrante 
da Presidência da República ou autarquia, um 
número de_ cargos inferior, em relação a cada 
grupo, aos atualmente existentes. 

Parágrafo único; A não-obs_ervância da 
__ norma contida J)este artigo somente será per-

mitida: - - - --
a) mediarite redução _equiValente em outro 

grupo, de modo a não haver aumento de des
pesas; ou 

b) em casos- excepcionais, devidamente 
justificados perante o órgão central do Siste
m-~fde Pessoal, se inviável à providência indica
da na alínea .anterior~ . 

Art. 13. Observ~do _ q disposto na SeçãO 
Vlll da ConStitu1ÇãO e eri"t particular, no seu 
art. 97, as formas de provimento de cargos, 
no __ Plano de Oassificação decorrente desta 
lei, serão estabelecidas e disciplinadas me
diante normas regulamentares espedficas, 
nao ·se lhes aplícando ·as dísposições, a respei
to, contidas-no Estatuto dos FUnciOnários Pú
blicos Civis -da ·união. 

- An. 14. O atU81 Plano de Oassificação de 
Cargos do SerViço Cívil do POder- Executivo, 
a .qoe se refere a Lei no 3.780, de 12-7-60 
e leglsl~çã_o_posterior, é considerado extinto, 
observadas as disposições desta lei. 

Parágrafo único; A medida que for sendo 
implantado o novo Plano, os cargos remanes
centes de cada categoria, classificados confor
me o s~terna de que trata este artigo, passarão 
a integrar Quadros Suplementares e, sempre
juíZo das promoÇõeS e acesso que couberem, 
serão suprimidos, quando vagarem. 

Árt. 15._ .Paraefeito-d~disp0stonoart.108 
§ 1 ~. da --constitUição, as diretrizes e§tabele
ddas nesta lei, inc_lusive o disposto no art. 14 
e seu parágrafo único, se aplicarão à classifi
cação dos cargos do Poder Legislativo, do Po
der Judiciário, dos Tribunais de Contas da 
União, e _do Distrito Federai, bem como à elas-

sificação dos cãr'gõs dós T erritóricis e do Dis-
trito Federal. -

Art. 16. Esta lei entrará em vigor' na data 
_de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. (DO de 11-12-70.) 

... _ ... LEI N' 7.107, 
DE 29 DE JUNHO DE 1983 

Dispõe sobre a criação e transforma
ção de cargos e empregos na Secretaria 
do Tribunal Federal de Recursos, e dá 
outras providências. 

Art. 4~ A reestruturação do Grupo-Dire
ção e Assessor<;l:rn_ento Superiores e ã classifi
cação dos cargos que o integram far-se-ão 
por deliberação do Tribunal, nos temos do 
art. 1? da Lei no 6.581, de 20 de outuófo de 
1978~ observada a escala. de rúveis constante 
do Anexo II do Decreto-Lei n~ 1.902, de 22 
de dezembro de 1981, inclusive com o acrés
cimo dos níveis 5 e 6 a que se refere o art. 

--3" do Decreto-Lei no 1.445, de 13 de fevereiro 
de 1976. ·· ·- ··· 

LEI N' 7.596, 
DE 1 O DE ABRIL DE 1987 

Altera dispositivos dO DeCretq.;_[,eí n"' 
200, de 25 de fevereiro de 1967, modífi~ 
cada pelo Decreto-Lei n~ 900, de..29 de 
setembro de 1969, e pelo Decreto-Lei'n" 
2.299, de 2Tde novembro de 1986, e 
dá outas providt§ncias. 

O Presidente da República faço saber que 
o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art. 1 c _O Decreto-Lei n" 2QO, de 25 de 
fevefeiro de 1967, alterado pelo Decreto-Lei 
0° 900, de 29 de setembro de 1969, e pelo 
Decreto-Lei n"_2299, de 21 de novembro de 
1986. passa a vigorar Com as ·seguintes altera
ções: 

l-o incis_o U do art. 49- fica acrescidO da 
seguinte alínea d, passando o .3tual § 1" a _ 
parágrafo único, na fomla abaíxo: - -

"M. 4• ................. ---·-·---.. -·--
ll- ... - ............................. --.... ·--" ___ .. __ 
d) fundações públicas. 

Parágrafo únkõ ___:_ As eritidades com-
preendidas na Administração lndireta vlri
culam~se ao ministério em cuja área de_ 
competência estiver enquadrada sua 
principal atividade." 

II- o art. 5o fica acrescido de um_ inciso 
e um parágrafo, a serem numerados, respecti
vamente, como inciso IV e§ 3", na_form~ abai
xo~ 

''Art. 5' .............. ---.... ·--... -.... --·-·-~·--. 

w·=·~Óação Púbii~; .. =:;";ntid_;~ ~ 
dotada de personalidade jurí~ica de direi· 
to privado, sern _fins l]Jcrativos, criada em__: 
virtude de autorização legislativa, para o 
desenvolvimento de atividades que não 
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exijam execução por órgãos ou _entidades 
de direito público, com autonomia admi
nistrativa-, património próprio gerido pelos 
respectivos órgãos de direção, e funcio
namento custados por recursos da União 
e de outras fontes. 

§ 3~ As entidades de que trata o inci
so [V deste artigo adquirem personalidade 
jurídica com a inscrição da escritura pú
blica de sua constitUição noíRegistro Civil
de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplican
do as demais disposições do Código Ovil 
concernentes às fundações. 

Art 2c São classifiCadas como fundaç_ões 
públicas as fundações que passaram a inte
grar a Administração Federal Indireta, por for
ça do disposto no § 2~ do art. 4"' do Decreto-Lei 
n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n9 2.299, de 21 de no
vembro de 1986. 

Art. 3"' As universidades e demais institui
ções federais de ensino superior, estruturadas 
sob a forma de autarquia ou de fundação pú
blica, terão um Plano Único de Oassificação 
e Retribuição de Cargos e Empregos pafa o 
pessoal do(:ente e para os servidores técntcos 
e administrativos, aprovado; em regulamento, 
pelo Poder Executivo, assegurada a observân
cia do prindpio da isonomia salarial e a unifor
midade de critérios tanto para ingresso me
diante concurso públicó de provas, ou de pro
vas e titulas, quanto para a promoção e ascen
sàQ funcional, com valorização do des~:;:mpe-
nho e da titulação do servidor. · 

§ ]9 Integrarão o_Plano Único de Classifi
cação e Retribuição de Carg'os- e E"rilpregós 
previsto neste artigo: 

a) os cargos efetivos e empregos perma
nentes, estruturados em sistema de carre1ra, 
de acordo com a natureza, grau de comple· 
xidade e responsabilidade das respectivas ati
vidades e as qualificações exigidas para o seu 
desempenho; 

b) as funções de confiançã, compreen
dendo atividades de direção, chefia e assesso
ramento. 

_§ 29 O Poder Executivo estabelecerá, no 
regulamento mencionado no caputdeste arti· 
go, os critérto_s de reclassificação das funções 
de confiança, de transposição dos cargos efe
tivos e empregos permanentes_ integrantes 
dos atuais planos de classifica"ção de cargos 
e empregos, bem como os de enquadramento 
dos respectivos ocupantes, pertencentes a ins
tituições federais de ensino superior ali referi
das, para efeito de inclusão no Plano Único 
de Classificação e Retribuição de_ Cargos e 
Empregos. 

§ 3c Os atuais servidores das autarquias fe· 
derais de_ensino superior,' regidos pelo Esta
tuto dos Funcionários Públicos Civis da União, 
serão incluídos no Plano Único de Oassifi
cação e Retribuição de Cargos e Empregos, 
sem prejuízo de sua permanência no respec
tiwo regime jurídico, aplicando-se-lhes _o dis
posto no § 49 deste artigo. 

§ 4~ A partir do enquadramento_ do servidor 
no Plano único de OaSSifkação e Retribuição 
de Cargos e Empregos, cessará a percepção 

de qualquer retribuição nele não expressa
m~nte prevista. 

§ so O disposto neste artigo e seguintes 
aplica-se aos Centros- Federais de Educação 
Tecnológica e aos estabelecimentos_ de ensino 

-de 1"' e 29 graus, subordinadOs -oü vinculados 
ao Ministério da Educação: 

Art. 4~ A data-base e demais critérios para 
os reajustamentOs de vendme-ntos e salários 
dos servidores das entidades a que se refere 
o art 3~- desta lei serão os estabelecidos para 
as instituições federais de erisino superior, es
truturadas sob a forma de fundação. 

ParágrafO "úniCO. Em- decOrrência do dis
posto neste artigo, hãó se a-plicarão aos servi
dores das autarquias de ensiho superior, in
cluldos no Plano Único de Oassificação e Re
tribuição de Cargos e Empregos, os aumentos 
ou reajustamentos de vencimentos e salários 
·c-o-nó~diàos aos seiVidores da Administração 
Federal. 

Art. 5"' Observado o disposto no ca-putdo 
art. 3"', in fine, deiifã lei, os requisitos e normas 
sobre ingresso de pessoal nos empregos do 
Plano Único de Classificação e Retribuição de 
Ca;rgos e Empregos~ bem coino" sobre transfe
rência-ou movímeritação, promoção e ascen
sãO dos servidores riele_ incluídos, serão frxa
dos no regulamento a que se ~efere o mesmo 
artigo. 

Art. 6~ Não haverá, para qualquer efeito, 
equivalência ou correlação entre os cargos, 
níveis salariais e demais vantagens do Plano 
Único de CalassifiCaçiio e Retribuição" de Car
gos e Empregos de que trata esta lei, e os 

-- cargas, erilpregos, classes e -referências sala
ljaiS- dos_~ais planos de classificação e retri
bUlção de cargos e empregos- dos órgãos e 
entidades da Administração Federal. 

Parágrafo únicO. Os profeSsores colabora
dores -das Uriíversidades Furidaciomiis que te
nham se habilitado através de processo sele
tive de prOVas· e i:ífulos para ingresso na Iilstituí
ção ficam enquadrados na Càn:eira do Magis
térl0$l,lperior, obedecidos os graus de suas 
respectlvas titulações. -

Art.·-7;,._· No prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da vigência désta lei, o Ministério 
da Educação, em conjunto com a Secretaria 
de Administração Pública da Presidência da 
Repóblica, adotará as providências_ necessá
rias à aprovação do Plano Únii::o de Classifi
cação e Retribuição de ca_rgos e Empregos 
de _que trata o __ art. 3" desta let 

Art. 8_<_ O enquadramento de servidores 
no Plano Úntcci de OassifiC_ação e Retribuição 
de Cargos e Empregos produzirá efeitos finan
ceiros a partir de 1 o de abril do corrente ano. 

Art. 9~~. Esta lei entrá em vigor ria data de 
sua public_a_s:ão. _ 

Art._ 10.~:--=Revogam-se-os §§ _29 e 3'1 do art. 
49 do Decreto-Lei n~ 200, de 25 de_fevereiro 
de 1967, nele incluídos pelo Decreto-Lei n~ 
2299,.de.2Lde.novembro de 1986, bem co
mo o &rt. 29'_dõ--Decieto-LeLnQ _900, de 29 
de setembro-de 1959, e demais disposições 
em contrário. ---

-Brasília, 10 de abrifde 1987, 1669da Inde
pendê"ricia e 999 da República..JOS.t SARNEY 
-Jorge Bomhausen - Aluizio NVes. 

LEI N• 7.645, 
DE 18 DE 

DEZEMBRO DE 1987 

Dispõe sobre a criação e extinção de 
cargos nos Quadros Permanentes das 
Sectetarias do To'b_unal Superior Eleítoral 
e dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá 
outras providências. - --

Art. 9~ Ficam autorizados os Tribunais 
Eleitorais a proceder à reestruturação de seus 
serviços, podendo transformar os. cargos e 
funções de confiança, fiXando os respectivos 
níveis_de_retribuição, de acordo com a legisla
ÇãO em yigor. 

§ }9 Para os efeitos deste artigo, o Tribu-__ 
na! Superior Eleitoral expediará as ínstr_uções 
necessárias. - -- --

§ 2~ A reestruturação dos serviços dos 
Tribunais Regiohais Eleitorais será subq-:tetida 
à prévia aprovaÇão do Tribunal Superior Elei-
toral. -

§ 3c Os cargos de provimento em comís
são das Secretarias dos Tnbunais Regionais 
são priVãtivos dos Funcionários dos respec
tivos Quaâros. 

LEI COMPLEMENTAlrN' 35, 
DE 14 DE MARÇO DE ÜJ79 

Dispõe sobre a Lei Oi"gânicci da Magis· 
fratura Nacional. 

TÍTULO IV 

Dos vendmentos,._ vantagens e DireitOs dos 
Magistrados 

. CAPÍTULO I 

Dos Vendmentos e Vantagens Pecuniárias 
.................................... _ ... , ....... ____ __._ 

M. 63. Os vencimentos dos desembar
gadores dos Tribunais de Justiça dOs Estados 
e_do_ Tribunal de J_ustiça do Distrito Federal 
e_ dos tf!rritóríos nã_o_ s.erão inferiores, no pri
meiro caso, aos dos secretários de estado, 
e no segundo, aos dos sercretarios de Governo 
do Distrito Federal, não podendo ujtrapassar, 
porém, os fJX"ados para os Ministros do Supre
mo Tribunal Federal. Os juízes vitalícios dos 
estados têm os seus vencimentos ftxados cOm 
diferença não excedente a vinte por cento de 
uma para outra entrância, atribuindo-se aos 
da entráncia mais elevada não menos de dois 
terço_s, dos yencimentos dos desembargado-
res: . - . --

§ 1 ~ Os juízes de direito da Justiça do "Dis
trito Federal e dos_ territórios têm seus venci

- nientcis HxaâOS em piOporÇã6 -ilãci ínfei1Õr a 
-dois terç_oS do que perCebem os desembár-
gadores e os juízes substitutos, da mesma jus
tiça, em percentuar não inferior a virite _ por 
cento dos ven_c;im_entos d_aqueles. 

§ 29 Para o efeito de equivalência e limite 
de vencimentos prevliiips neste artiQo, s~o ex-



32 Sexta'feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NAdONAL (Seção ll) 

duídas de cômputo apenas as vantagens de 
caráter pessoal ou de naturezª tr<;!nsitória. 

DECRETO-l.EI N" 2.403. 
DE"21 DE DEZEMB!SO DE J98i 

FIXa diretrizes do Sistema de Carrefrll 
do Serviço ClvH da Onião e dos Territórios 
Federais e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atri
buição que lhe confere o art. 55, item m, da 
Constituição, decreta: 

Art. 1 ~ O SíStema de Carreir? dO- Serviço 
Civil da União e dos Territórios Federais obe
decerá às diretriz_es esta_b_cler.;::id<;:~s neste decre
to~ lei. 

Art 2" O Sistema de Car~ejra· tem-por ob
jetivos fundamentais a valorização_ e profissio
nalização do funcionário, bem como a eficiên
cia e continuidade da ação administrativa, me-
diante: .~ , 

[- adoção do princípio -do mérito, para i~
gresso e desenvolvimento na carreira; 

U-capadtação dos funcionánps_ e_m cará
ter geral e permanente; 

UI- exercício dos cargos em comissão ex
clusivamente por funcionários integra_ntes das 
carreiras, ressalvados os casos expressos nes
te .decreto-lei. 

Dos Cargos em Cpmissáo 

Art 3o Os cargos cem~-comissão _corres
pondem às atividades de direção e assessora
mente, pertinentes a unidade de estrutura or
ganizacionaL 

Parágrafo único. A denominação dos car
gos em comissão_ será constituída de uma 
parte genérica e de uma parte específica indi
cativa da unfdade da esb:utl,lra organizacional 
a que corresponder. 

Art. 49 Os cargOS em comissão são de 
recrutamento amplo ou restrito. 

§ 19 Os cargos em comissão de recruta
mento amplo são de livre nomeação e ~cne
ração pela autoridade competente. 

§ 29 Os cargos em_cotnJs~o de recruta-" 
mento restrito são vinculados a carreiras. 

ArL_59 Os cargos em comissã'o serão 
classificados em níveis, designados por nume
ração ordinal crescente, com base no_YQ)ume, 
complexidade e responsabilidade das respec
tivas atribuições, segundo critérios estabeleci
mentos em regulamento. 

§ 19 Os cargos de dlreção de. rnesmo ní
vel terão_ldêntica denominaçãP em sua parte 
genérica. _ ___ _ _ 

§ 29 A dassificaç_ão dos cargos de aSses
soramento observará_ uma diferença de p_elo 
menos um nível em relação àquele em que 
estiver classificado o ca,rgo de direção _da uni
dade organizacional a que __ se vincularem. 

Das Carreiras 
Art. 6° As carreiras serão organizadas em 

classes, integradas por -cargos de provimento 
efetivo. 

Parágrafo único. S_grão estabelecidos, pa
ra cada classe, as atribuições;'os reqtüsitos 

de formação, capadtação e experiência, bem 
como, quando for o caso, os ca!gos em co· 
miss.ão a ela vinculados. 

~-~-Art. 7" As carreiras poderão ~ser específi
cas ou genéricas. 

Parágrafo único. Carreira específica_ é 
aquela que abrange Uma-única linha de forma
-~ profiSsional e carreira g~nérfca é a que 
compreende duas ou_ mais linhãs de formação 
profissional. · .. 

Art 8' Os ve_ncimentos de cada classe se
rão escalonados em_ referências, designadas 
por numeração cardinal crescente. 

. Dos_Quadros 
· ~Art 9' Cada Ministério e-Teríitório Fede
ral terá quadro de pessoal estruturado e admiw 
nistrado de acordo com as dlretrizes do Siste
ma de Carreira, em que serão especificadas: 
1-os cargos de direção e os d~ assessora

mente referent~s a cada unidade da respectiva 
estrutura organizacional; -

U-as carreiras necessárias ao desempe
nho das respectivas atividades; 

III-as classes de cada __ carreira, devendo 
a classe mais elevada coJTesponder aos car
Qos em comissão de maior nível, a que esteja 
vihcUlada; _ 
- ty -_o número máximo de cargos de cada 
cam?1fã; fiXado coni. -base nas necessidades 

- de serviço. 
] 1 o Qs~ quadros _fi~_ pessoal de que trata 

o caput deste artigo incorporarão os servido
Jes dos_ resp_ectivos órgãos autônomos. 
. §_ 29 No que se refere aos cargos em co- -
missão, de díreção ou assess:oramento, deve
rão sef discriminados os de recrutamento amw 
pio e os_ de ·reCrUtamento re5tiit6. 

Do Ingresso na Carreira 

Aii 10. -o __ íri9resso na carreira darwse-á 
na das~e: í~daJ~ apoo- aprovação em concurso 
públi_~o! ~~al~ado em duas_e_tapas: 

1-a primeira, de caráter eliminatório, cons
tituída de provas ou de provas e títulos; 
-TI -a segunda, de caráter classificat6rio, 

cOnstituída de treinamento, a ser aplicado con-
-fcirfne se, ·aispuser em reg-Ulamento. - _ 
- ·Art. 1 L Ofu_nçicmáriofíéárá-sujeito~está-
~9~<?- p_~batório, com duração de doze meses, 
conié}dos_ a partir da data do exercício. 

§ 1 ~ No prazo de trinta dias contados do 
-téirrifrio do perfodo de estágio probatório, a 
autoridade competente opinará a respeito da 
responsabffidade-e do desempenho do funcio
náriO, _fla fo_rm_a estabelecida em regulamento. 

S ~~~"Na-t.ipótese-de inidoneidade ou desí
día, _a autoridade competente deverá, a qual
quer tempo, n~ ~urso do estágio probatório, 
propor a exoneração do funcioilário. 

§ 3~ ~Nos caSõs- de que tratam os pará
grafos anteriores, caberá recurso; com efeito 
s'usperiSivõ;··no prazo de--dez dias contados 
da _data_ .ern qUe o funcionário tiver conheci· 
fl!ento-do_pare:cer oU prOpoSta. -

§ 49 Os recursos serão apreciados pela 
a_~_oridade competente, no prazo máximo de 
dez dias. ' 

§ 59 b;mbilitado no es~glo probatório, o 
funciouá_rfó será exonerado dentro de quinze 

dias contados da data da ciência da avaliação 
ou, quando for o caso, da decisão denegatória 
do provimento do recurso. 

Art._ 12. _ O edital do ÇOQ.CUrso público es
tabelecerá os àitérios; normas e condições 
para sua realização. 

Art 13. O prazo de va1idade do concurso 
será, no máximo; de quatro anos. 

Do Df!,Senvo/vf.mento na Carrelú! 

Art 14. O desenvolvimento do fun_c;:ioná
rio na carreira far~se:-3 por promoção ou pro..-

- gressão. 
Act. 15-. Pronioção é- a passagem do fun

cionário de uma classe pªra a imediatamente 
superior da carreira_e dependerá, cumulativa; 
mente, de: 
-I- conclusão, com aproveitamento, do 

programa de capacitação para esse flll1 insti
tuído; 
n- desempenho eficaz de suas atribuições; 
Ul- cumprimento de interstício. 
§ 19 A promoção habitará o funcionário 

ao exerclcio de cargos em comissão vincu
lados à classe para que foi proffiovido. 

§ 29 A promoção não implicará, nec_e_ssa
riamente, dispensa do funcionário de cárgo 
em comissão vinculado à classe anteriqr~ que 
esteja ocupando. 

Art. 16. Progressão é a mudança do fur;t~ 
cionário de uma referência para a seguinte 
e_-dependerá, cumulativamente, de: 

1-desempenho eficaz de suas_ atribuições; 
11- cumprimento de interstíciO. -
Art. 17. Será a dotado, na forma e condi~ 

ções estabelecidas em regulamento, procêsso 
de avaliaçãó de desempenho dos ftintloliârios 
de cada (Juadro, que _considere: . 
I- o comportamento observável do funcio

nário; 

II-a contribuição do funcionário para a 
consecução dos objetivos do órgão; 

lll- a objetividade e a adequação dos insw 
trumentos de avaliação; 

IV-a periodicidade mínima de seis meses; 
V- o conhecimento, pelo fundonâiio; dOs 

instrumentos de ava_Iiaç:ão e. sua participação 
no processo. -- --- ---

Parágrafo único. Podérão- se.r adotªdos 
proces59s de auto-avaliação do funcionário, -
ou de avaliação CQtYú:iaitlC:ipaçãd de integran
tes de sua carreira. 

Da Caj;ai:itQção de Recursos Hl.fmanos 

Art 18. As atividades de capacitação, co
mo parte integrante do Sistema de Recursos 
Humanos, serão planejadas, organizadas e 
executadas de forma integrada e sistêmica, 
segundo diretrizes fJXadas pela Seáetaria de 
Administração Pública da Presidência da Re
pública - 8edap, destinando~se a proporcio~ 
nar aos funck•nários: 

-- (-aPerfeiÇoamento, eSpettalização e atua~ 
lização de conhecimentos, nas áreas de ativiw 
dades correspondentes às respectivas carrei-
ras; 

11- conhecimentos, habíÚdades, técnicas_ 
de gerência geral e apliCada às áreas de ativi
dades fin~isticas e in_strúmentais. 
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§ 1 a Os programas-de capacitação, rela
cionados a cada carreira, deverão_ ter em vista. 
predpuamente, a habilitação do funcionário 
para o eficaz desempenho das atribuições ine
rentes à respectiva classe_ e à dasse imediata
mente superior, incluídas as dos cargos em 
comissão a elas vinculados. 

§ 2~ Os programas terão caráter prático, 
podendo ser desenvolvidos através de está
gios ou outras formas de observação e acom
panhamento das atividades da carreira. 

Art. __ l9. As atividades de capacitaç_ão _se
rão desenvolvidas: 

1-pelo órgão central da Sedap; 
U -pela Fundação Centro de Formação do 

Setvidor Público - Funcep, por intermédio 
da Escola Nacional_ de Administração Pública 
- Enap e do Centro_ de Desenvolvimento da 
Administração Pública - Cedarri; 

lll- pelas unidades própriãs dós órgãoS se
toriais do-Sistema de -Re_CUfs.qs_HYilli!OOSL 

Art. 20. Compete à Enap e ao Cedam pla
nejar e executar as atividades de capacitação 
dos funcionários do Sistema de Carreira, se
gundo o disposto nos respectivos regimentos 
internos, observadas as dir~trizes fiXadas pela 
Sedap e as necessidad_es de caçlª quadro. 

§ 1 o A execução dos programas estabe
lecidos para as áreas de atividades finalísticas 
poderá ser realizada pelas unidades próprias 
dos órgãos setoriais do Sistema d~ R~C\ll'SOS 
Humanos, 

§ 2? A execução das_atividade_s de que tra
ta este artigo poderá ser atribuída a órgãos 
ou entidades públicas, mediante convênio, ou 
contratada com entidades privadas, especia
lizadas na capacitação de recursos hu_ma_nos, 
observadas as normas pertinentes. 

Disposições Gerais e Trans!tón'as 

Art 21. Havendo interesse da Administra
ção, é admitida a passagem do servidor, volun
tária ou de offcio, para carreira de mesma de
nominação, pertencente a outro quadro do 
sistema, nas condições previstas em regula
mento. • 

Art. 22. As medidas destinadas à implan
tação dos quadros de pess_oal a que se referem 
os arts. 9" e 32, deverão ser associadas à revi
são das estruturas organizacionais respectivas 
e terão caráter prioritário~ Todavia a implan
tação dos referidos quadros fica ·condicionada 
à disponibilidade de recursos orçamentários 
e à existência de cronograma de utilização 
desses recursos. 

Art. 23: os·atos de estruturação dos qua
dros de pessoal serão expedidos mediante de
creto. 

Parágrafo único. Cabe.à.Sedap a orientação, 
supervisão e coordenação das atividades de 
reestruturação organizacional e de estrutura
ção dos quadros de pesssoal, bem como a 
expedição dos atas de enquadramento dos 
servidores. 

Art. 24. Observadas. as disposições esta
belecidas em regulamento, os atuais servido
res do Serviço Civil da União e dos Territórios 
federais, pertencentes aos Planos de Oassifi
cação _e__ Re..tribuição de Cárgos e Empregos, 
instuídos na conformidade .das Leis n~ 5.645, 

de 1 O de dezembro de 1970, e 6.550, de 5 
de julho de I 978, poderão ingressar nas car
-reiras dOs MinistérioS ou Territórios federais, 
desde que:: 

1.- posSuam habilitação legalmente exigida 
para o desempenho das atribuições pertinen
tes às. respectivas carreiras; 

II- hajam ingressado, no ServiçO Cívll da 
União _e dos Territórios federais, por concurso 
público. 

§ 1 o Poderão optar pela reclassificação de 
que trata este artigo os servidores .de autarquia 
federal ou fundação púbüca, desde que, com
provadamenfe, estivessem lotados ou em 
exercício, em _28_ de outubro. de 1987, nos 
Ministérios e_ TerritórioS federais, e permane
çam nessa situação atê a data de início do 
processo seletivo exigido para a reclassifica
ção, conforme se dispuser em regulamento. 

§ 2-9_ Em se tratando de servidores regidos 
pelá JegislãÇãCl tfãbãlhista, o ingress-o nas car
reiras dependerá, ainda, de opção pelo regime 
estatutário do funcionário público federal. 

§ 39 b en:quadrãmento do servidor far-se
á em carreira de atribuições idênticas ou asse
melhadas às inerentes ao cargo ou emprego 
ocupado na data da reclassificação. 

Arl 25. Poderão, ainda, ser enquadrados, 
nos termos _deste decreto-lei, e da regulamen
tação própria de cada carreira, desde que habi~ 
litados em processo seletivo específico,- de 
pi'bvas oU de provas e títulos, os servidores, 
a que se refere o art. 24, qUe não atendam 
ao requisito fvcado no item n do mesmo artigo, 
observada a escolaridade do servidor. 

Art. 26. Os quadros e tabelas permanen
tes, instituídos de acordo com as Leis n"" 
5.645, de 1970, e 6.550, de 1978, são conside
rados em extinção. 

Art. 27. Os servidores a que se refere o 
art. 24, que não ingressarem no S"tstema de 
Carreira, -permanecerão no quadro ou_ tabela 
em extinção de que trata o artigo anterior, 
assegurado o direito de concorrerem à pro
gresséro funcional. 

Art. 28. Efetivado o enquadram~nto de 
que trata o art. 24 e antes do primeiro con
curso público para provimento de cargos inte
grantes de cada carreira; ser_á realizado _pro
cess_o seletivo interno, de caráter -:ompetitivo, 
sob a supervisão da Sedap, para efeito de uma 
única ascensão dos s.ervidores reclassificados. 

Art. 29. O ingresso_ do servidor em qual
quer classe de carreira somente o _habilitará 
ao exert1cio dos cargOs em comissão a ela 
vinculados após a conclusão, com aproveita
mento, do programa de capacitação respec
tivo. 

Art. 30. A implantação do Sistema de 
Carreira implicará extinção gradativa das 
atuals -formas_ de_ provimento em comissão e 
pelOs critérios de confiança, bem como a de
signaÇão para encargos de direção e assis
tência intermediárias. 

§ _ 19 _ Na hipótese de inexistência de fun
cionários _integrantes de carreiras .c~ue satisfa
çam os requisitos neces~á!ios ao exercido de 
cargos êm comissão, admitir-se-ão as formas 
de provimento em comissão e designação 

previstas na sis_temática das Leis n"' 5.645, 
de 1970, e 6.550, de 1978. 

§ 29 Verific;~_d_a a existência de servidor 
que satisfaça os requisitos rieces~rios ao 
exerdcio- do cargo em comissão de recruta
mento restrito, o titular que estiver ocupando 
o cargo, nos termos do parágrafo anterior, 
çle_verá ser il)1ediatamente eXo_nerado. -

Art. 31. As Carreiras atualmente existen
_t_es deverãq ser ad51ptadas às diretrizes deste 
decreto-lei, no prazo de seis meses, coo_tados 
a partir da_data de sua vigência 

Art. 32. As autarquias e fundações públi
cas-da União- e dos Territórios federais dispo
rão de quadros próprios de pesso~. aprovados 
na forma do art. 23, obedecidOs_ eis princípios 
contidos .n.o an~-~0 e _sr 

§ 1 ç O regime jurídico dos servidores das 
autarquias será o previsto nos respectivos qua
dros. 

§ 2~ Aos servidores das fundações públi
cas não se aplica o disposto no § 2a do art. 
24. 

Art. 33. Não haverá, para qualquer efeito, 
equivalênc:ia ou correlação entre as normas _ 
estabelecidas neste decreto-lei e no Plan,o de 
Retribuição de Cargos e os cargos,_ funções, 
empregos, classes e referências salariais dos 
atuals planos de classificação e retribuição ç:le 
cargos e empregos dos órgãos e entidades 
da Administração Federal. 

.Art. 34. Os ór9ãos e entidades a que se 
referem os arts. 91 e 32 estão sujeitos às nor
mas emanadas-dO -Órgão Central__do Sisterri;;t 
de Pessoal_ Civil da_ Administração Federal. 

Art. 35. O Poder Executivo expedirá as 
normas necessária$ à exe_çução dO disposto 
neste decreto-lei. 

Art. 36.. ESte decreto_-lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 37. Revogam-se as disposições em 
contrário. _ . 

Brasma, 21 de dez.ernbro de 1987; 166" da 
Independência e 99'? da República. - JOSÉ 

- SARNEY- Aluizio Alves 

DECRETO'!EI N' 2.471, 
DE 1' DE SETEMBRO DE 1988 

Modifica a legislação referente à éonài
buição de que tratam os Decretos-Leis 
n>$ 308, de 28 de fevereiro- de 1967, e 
1.712, de 14 de novembro· de 1979, e 
do adicional de que trata o Decreto-Lei 
n' 1.952, de 15 de julho de 1982, e dá 
outras providências. 

Art 5° O§ 17 do art. 11 d_o. Decreto-Leí 
n9 352, de 17 de julho de 1968,_ aCresddc 
pelo art. 2~ do Decreto-Lei no 2.32.3, çie 2( 
de fevereiro de 1987, passa a vigorar corr 
a seguinte redação: 

"Art. 11. .. .......................................... _ .. 
§ 17. O valor de cada parcela men 

sal.. .por ocasião de pagamento, ser• 
acrescido de juro$ de 1% (um por cento; 
ao mês calendário ou fração." 
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DECRETO N" 91.144, 
DE 15 DE MARÇO DE 1985 

Cria o JvfJ'nlstério da Ctiltilrã e disj;õe 
sobre 11 estrutura, transfertndo~lhe os ór
gãos que menciona, e dá outras provi-
dências. - --

Art. 1 Q Fica criado na Organização do Po
der Executivo Federal, -por desdobramento do 
Ministério da Educação e Cultura, o Ministério 
da Cultura, com a seguinte área de compe
tência: 

I- letras, artes, folclore e outras forma_s de 
expressão da cultura_nadonal; 
II-património histórico, arqueológico, ar

tístico e cu1tural. 
Art. 29 Ficam tranSferidos_ para o Minis

tério da Cultura os seguintes órgãos e enti
dades: 

I-Conselho Federal de Cultura- CFC, 
criado pelo D_ecreto~i n" 74, de 21 de no
vembro de 1966, e alterações posteriores; 

ll-Conselho Nacional de Direito Autoral 
- CNDA, criado pela Lei n" 5.988, de 14 de 
dezembro de 1973, e alterações posteriores; 

lll- Conselho Nacional de Cinema._ Con-
cine, criado pelo D_ecreto no_ 77._299, de 16 
de março de 1976, e alterações posteriores; 

IV -Secretaria da Cultura, criada pela Por
taria n~ 274, de 10 de abril de 1981; 

V- Empresa Brasileira de Filmes S/ A -
Embrafilme, criada pelo Decreto-Lei n? 862, 
de 12 de setembro de 1969, e alterações pos
teriores; 

Vl-Fundação Nacional de Arte- Funar
te, criada pela Lei n? 6.312, de 16_de dezembro 
de 1975, e alterações posteriores; 

VII- Fundação Nacional Pró-Memória -
Pró-Memória, aiada pela Lei n9 6. 757, de 17 
de dezembro de _1979, e alterações posterio
res; 

VIII-Fundação Casa de RUí Barbosa, cria
da pela Lei no 4.943, de 6 de abril de 1966, 
e alterações posteriores; 

lX-Fundação Joaquim Nabuco, criada 
pela Lei n? 770, de 21 de julho de 1949, e
alterações posteriores. 

§ l" A transferência dos órgãos referidos 
neste artigo compreende: 

1-o respectivo pessoal, respeitadas as si
tuações jwidicas individuais; · 

IT- os respectivos cargos, empregos e fun
ções das Tabelas Permanentes e das Tabelas 
Especiais dos Quadros de Pessoal, inclusive 
os cargos em comissão e funções de çQn
fiança (grupos DAS e DAI) e as funções de 
assessoramento superior (FAS); 

III-o respectivo materjal_, _iQclusive máqui
nas e equipamentos, arquivos, documentos 
e processos, instalaçõe;;; e demaís bens af~ta
dos aos referidos órgãos; 

IV- QS saldos das respectivas dotações or
çamentárias; 

V- as respectivas atribuições. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência suspenderá, por 5 minutos, 
a presente sessão, para que seja introduzido 
no plenário e recebido pela Presidência, pela 
primeira vez, o governador do Distrito Federal, 
qae vai trazer a Mensagem inscrita no texto 
constitucional. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 14 horas e 46 minutQs, 
as-essão é-reaberta às 14 horas e 58 mi
liut_os.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson C<m1eiro) 
- Está reaberta a sessão. 

Estando na Casa o Sr. Governador do Dis
trito Federal, Prof. Joaquim Roriz, designo os 
Srs. Senadores Jarl>as Passarinho, Ronaldo 
Aragão e Chagas Rodrigues para comporem 
i!. comiS_são que deverá introduzir S. Ex- no 
plenário. (Pausa.) 

(Acompanhado _da comissão designa~ 
da pelo Sr. Presidente, tem ingresso _no 
recinto o Sr. Governador, que ocupa a 
cadeira a S. ~reservada,) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Sr. Governador 
Joaquim -Rorlz. · 

0 SR;JOAQWM RORIZ- EX"o Sr. Se
nador Nelson Carneiro Senador Nelson Car
neirõ, .digno PreSide:IJt~_do 'S~riãdo -Federal, 
lerei a Mensagem {,o -4. de 1989, do governo 
do Distrito Federal: 

~lida a-~guinte mensagem 

MENSAGEM N• 15, DE 1989- DF. 

Bri:lsíiTa, 16 de fevereiro de 1989 

Mensagem n~- 4/GAG 
Excelentíssimo Senhor 
Serrador Nelson Carneiro 
Digníssimó Presiden:te do Senado Federal 
Brasilia ·- DF · 

Brasilia, 16 de fevereiro de 1989 
Senhor President~, _ _ 
Erri atenção-ao disposto no arl5q da Reso

lução il" 157/88, do_Senado_Federal, tenho 
a honra de encaminhar a Vossa Excelência 
o Plano de Ciov~mo dO Dis_tdto Federal para 
o ano de 19B9. _ 

- O Presen[e documento deverá balizar as 
ações do nosso Governá durãnle o curso desk 
te ano, contemplando as carências mais ime~ 
diatas, bem como as medidas de maior pro
fundidade, cujas bases necessitam ficar assen
tadas. 
- O Plano de Governo foi estruturado a partir 

do contato com a comunidade, de cujos an
seios e indic;aç_ões resultaram a consolidação 
da proposta e a definição das prioridades. 

Os setores de saúde, de educação1 de habi~ 
tação e de segurança pública, à vista do inte
resse__social que reveStem e _da notôriey defi
ciência-que a reta especialmente os três primei
ros, receberão tratamento prioritário do Go~ 

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

.................................................... ~-........ " .............. ~ . ..-~ ·- A- execução do programa de trabalho pro-
( Às ComtSsões de Constituição eJustf.- posto, que consfdero bastante ambicioso mas 

ça, de Serviço Público Ovil e de Finan- absolutamente:. necessário, vai _demandar 
çllS.) grande esforçO do __ Gov_emo e a indispensável 

colaboração do Senado Federal, a qual encaM 
reço nesta oportunidade. 

Na condição de tâmar~ LegislatiVa do Dis~ 
trito Federa], até que seja eleita e instalada 
a Câmara Distrital, estou- certo de que o Ser:ta· 
do Federal som~_r;~_ esfor:ços com o Goverilo 
e com ã CorriuniCfaae, prinCipalmente ria con
dução do processo de transição para a plena 
autonomia desta Unidade federativa. 

Testemunhando o grande apreço que tenho 
pelo ·senado Federal, apresento a Vossa Exce
lência meus cumprimentos e minhas home
nagens. -Joaquim Domingos Roriz, Go
vernador do Distrito Federal. 

PLANO DE GOVERNO 1989 
DISTRITO FEDERAL 

Governador Joaquim Domlngos Roriz 

Apresentação 
O Plano de_ Governo para 1989 ir)corpora 

e irlsb-ufneniaiiz-a_ prlncípios que adotamos ao 
assumir a honrosa e difícil missão de -governar 
o Distrito FederaL Reflete, também, as influên
cias de Uma postura de gÕvemo que foi de.. -
monstr.adg já nos primeiros cUas desta ac;Lmi
nis:tração, quando procuramos trabalhar inte
gralmente com a co-p'!lrticipação da comuni
dade, que nos ~jUd6u na definição das quatro 
áre~ priori!árj_as do Gol[emo: -

1. Saúde_ 
'2. Educação 
3._ Habitação 
4. Segurança. 
O planejamento está sendo revitalizado em 

todas as fases_ de trabalho, para a raciona~ 
lização das ações de governo. Dentro dessa 
ética, destacamos quatro princípios que têm 
norteado a atuação de toda a máquina gover
namenté!:l. que são os seguintes: 

- priorização das soluções para os proble-
mas de_ verdad.eiro interesse social~ _ . 

- dinamização doS éntendirilentos e_ ações 
intergovemamei'ltais-, envolvendo o Distrito 
Federal e os Estados que integram a região 
do entorno, para o encaminhamento de solu
ções conJuntaS, adotando, para esse fim. a 
integração administrativa e a cooperação téc
nica; 

. - aproveitamento intensivo dos recursos 
institucionais, visando otimilar a produção do 
poder público em favor dos segmentos mais 
carentes _da comunidade, e; 

- valorização administrativ_a, eç_onômica e 
s6ciokcuttural das cidades-satélites, 

____ A opção de se proçluzir um Plano de Gover
no não resuha aperias do atendimento ao dis
posto na Resolução n" 157 do Senado Federal. 

. As. atuais çondições do_ Distrito Fed_eral e do
complexo administrativo exi-gem -nova postura 
governamental no tratamento das necessida
des e das reivindicações comunitárias, princi-

- palmente diai1te da constatação de que o ano 
de 1989 representa, na prática, o marco da 
emanCipação pOlítica de Brasüia. 

Cabe, portanto, à atual administração do 
Distrito Federal inaugurar um relacionamento 
efetiVo com a su.J Catoélra Legislativa - no 
momento representada pelo Senado Federal 
- e criar _condições para o amadUJ:_e_cimento_ 
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político da comunidade_brasfliense, nesta fase 
de transição e adaptação a urna nova realidade 
sem deixar que as funções tradicionais âa Ca
pital Federal sejam prejudicadas nem inter
rompidas. 

Eis o nosso maior desafio, mas temos certe
za de que as forças políticas que compõem 
a população do Distrito Federal sabetão_ orga
nizar-se democraticamente para apoíar o Go
verno neste processo. -'- Joaquim Domin
gos Roriz, Governador do Distrito federal. 

Índice 

CapltuJo I- Fundamentos do plano 
I -Introdução _ _ 
2-Opção metodológica 
3 - Quadro dos problemas emergen

tes 
4- Entendimentos da realidade ......... .. 

Capitulo U - Estratégias de ação 
1 - Princípios da atua_ção governamen

tal 
2-0bjetivos 
3-DiretrizeS 

CaPítulo III - Programação 
1 -Sistema de planejamento, coorde

nação, administração e ordena
mento territorial 

2- Processo produtivo 
3- Desenvolvii:nento social 
4-Ação administrativa 
5-Programação especial 

Capitulo I 
FUNDAMENTOS DO PLANO 

Este documento objetiva oferecer ao_ S_ena
do Federal acervo de conhecirnentp e de pro
postas, de caráter sintético, que possa cons
tituir um condutor da racionalid_ade técnica. 
e política do Governo, bem çqrr:rq: . ___ _ 

- indicãi'C:-rlféffos ã:dotados_ pa_ra decisão 
sobre prioridades; _ _ _ _ _ . 

-determinar parâmetros de trabalho de 
curto e médio prazos; 

- se;rvir de balizamento para as programa
ções setoriais e para sua compatibilizaÇão re
gional. 

1 - lnt.rQdução 

O Governo do Distrito Federal tem cons
ciência de- Quê a_ssume a ·ge_stão- da Capital 
do_.País para inaugurar uma nova fase de sua 
história. 

Vencidas as etapas da construção da cidade 
e da mudan-Ça dOs ór_gãos da administração 
teaerat -nas década_s_de_60, 70 ~parte da de 
80, o atua1 Governo -deparéi~se com extensa 
área urbana, que extrapola seus limites admi
nistrativos, e com área rural praticamente ocu
pada, assumindo papel histórico de redirecio
nar o processo em curso, objetivando novos 
rumOs para o desenvolvimento do Distrito Fe
deral. 

Esta nova etapa terá cómo ponto de partida 
a realidade presente, o conhecimento das po
tencialidades ainda não aproveitadas e os prin
cípios orientadores da ação incrementadora 
do progresso. 

Historicamente, avalia-se que foram geopo- _ 
](titãs, embutidas em -metas de desenvolvi
mento nacional e regional, as motivas;;ões de 
se_transferir _a CaPital Federal para o Centro
OêSte. 

Bras.Ui..ã..Joi concebida como malha urbana 
compacta, coincidindo a Capital com o Plano 
Piloto. A dinâmiça e os interesses locais encar
fegáram-se de -alterar esta intenção, pulveri
zandO a área -urbana em núcleos .múltiplos 

_ _e ampliando seus laçOs funcionais para além 
do Distrito Federal, com feições de área m~-
tropo!itana:- - _ 

A emergência de uma- cidade com porte, 
relações econômlcaS e compleição de rúvel 
metropolitano impliCa LncretnentQ de tendên
cias e de potencialidades ·que exigem novas 
p-osturas de góvérno, fr~::nte a duas escalas 
de problemas: a de_ âmbito .ma_is amPlo, que 

-rebate questões nacioriais- sODre -a cidade, de 
escala macro,_e a da esfera local ou reglonal, 

- .constituindO' a escala fnk:ro. 
__: _ -A gestão local dos probleinas da escãla ma

cr_o _ _relaciona-se ao desempenho e evolução 
do Pais, em questões tais çomo estabilidade 
política, oferta de _oportunidades económicas 
em outras regiões e rrietas nacionais de distri
buição dO Produto social. 

O _documento está estruturado d~ forma a 
permitir o conhecimento dos problemas e po
tencialidadeS do DistritO Federal, dos princí
pios norteadores das aç;Qés de ,governo-po
liticas de inserções das_aÇQes governamentais _ 
e da esfera privada- e-dos objetivos e metas 
globais e pontuais, nos níveis setorial e regio
nal. 

A nível sub-regional e local .. a metrópole 
é impactada por pressões e_conômicas e so
.ciais_exercidas na esçal<:J; macro, como, por 
exemplo~ o incremento de flLQC:os migratórips 
em periodos de crise. 

2 ---Opção metodológica 

Com eSte ente"ndíment~~ o Plano de Gover
no do_Distrito Federal-pará o período de 1989, 
,;~.presentado ao Senado Federal, de acordo 
COJ!l _o-__ c!isposto no <irt. 5? da Resolução no 
157/88, ãdota as_se_guintes referênciaS: 

O plano que se concebeu assume caracte
risticas de instrumento indicativo das priori
dades e ações que o Governo pretende imple
mentar neste ~erdclo; sendo encaminhado 
ao Senado Federal, em paralelo, o Relatório 
do Governo relativo a 1988 e a propoSta de 
reformulação orçamentária para o corrente 
exercício. 

O detalhamento de programas e metas se
toriais terá sua formulação imediatamente 
após a apreciação deste plano pelo Senado 
Federal. 

__ -O .J?J.arro de O_qverno _deixa d~ ser l!ma 
justaposiÇão inconse_qüente de propostas se-
_toriais ou_ r_egic:~:n~is. _ 
-~O estabeledmento de ações e priorida

des pelos diferentes setores administrativos 
estará balizado-por objetivos e medidas gerais, 
fJXad~s- Sobre as QueStões e problemas que 
domirlam a Vida brasillense. Visa horizonte 
temporal superior ao período de sua execu-

ção, indutindp mudança das tendênc.ias per
versas. presentes no processo de desenvolvi
mento do Distrito Federal. 
-O plano parte do cenário atual, com base 

nas quesWes que emergem da realidade, 
aponta tendências e contempla a utilização 
de cenário prospectivo desejado corno parâ
metro para as metas a serem atingidas a longo 
prazo. 

-As prioridades definidas expressam o 
desdobramento dos princípios e objetivos ge
rais estabelecidos para os comportamentos 
produtivo, espacial e de normas e critérios que 
melhor se· adaptem à filosofia de trabalho pau
tada tia austed_dade, no equilíbrio e no despo
jamento. 
~O plano contempla a substituição do pa

pel paternalista do GDF corno executor _ú_nico 
ou principal das ações diretas de atendimento 
às necessi_d_a_des locais, por uma função indu
tora, normativ~ e fiscalizadora da produção 
da vida social. -
-O plano adota como postulado a exigên

da de que o setor público trabalhe eni hiveis 
adequados de eficiêncía e eficádÇI, apôfado 
em um Sistema de planejamento que estabe· 
le_ça, implemente e fiscalize díretrizes e ações 
voltadas para a redução do papel do Governo 
como executor de obras e serviços. 

-A ação governamental será desenvolvida 
em dois níveisi a -curto prazo,- voltada para 
a solução factívEl! de problemas, na esçala 
temporal de ação da administração atual e, 
fia escala espacial das de<::isões, JevandQ. em 
cOnsideraçãO aS pOtencialidades e as condi
ÇÕes já éxiStentes; a médio prazo inic:_iando 
um processo de mudança para minimizar os 
efeitos_ das tendências gerais. 

__:...Diferentemente dos diagnósticos sete
riais e_r_egiõnaiS; dadOs coino base para a orga
nização de propostas de ação, este plano. é 
fofmulado a ·pãrtir" da vigência e da kl.entifi
eação dos problem<).S, permitindo uma visão 
de conjuntO da realidade, para o estabeleci
mento de prinCfpibs que orientem a monta
gem das diretri~es politicas, _dos objetivos e 
das metas. o plãno, portanto, não tem·_suporte 
em densas demonstrações numéricas para a 
caracterização do óbvio. 

~ 3 - Quadro dos problemas emergen
tes 

-A multiplici.d_ade dos problemaS que carac
terizam a vida no Distrito Federal evidencia-se 
na documentação oficial farta, nos re_@_tórios 
de pesquisas, nas noticias cotidianas d_ps jor
nais, nas propostas de_ associações de mora
dores e de entidades proftssionais, além das 
-eVidências presentes a qualquer observador. 
SegundO critérios de abrangência social ou 
de análise técnica, algumas destas evidências 
são dorriinantes no panorama local: 
-O de'sempre9o ocorre no Distrito Fede-

1<;!1, da mesma forma como se faz presente 
nas derriais regiões do País. As conseQüênCias 
cfa desnutrição--atingem de forma mais drás
tiCa as Camadas populacionais de rrienor ien
da_.A elitizaç:ão do ace_sso ao solo urbano, prin
cipalmente por -moradias, acelera o processo 
de Jnyasões e de moradias de fundo de quintal 
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-Cerca de 75% Qa população mora nas 
cldades-satélites e grande parte depende de 
um transporte caro e de baixa qualidãde, 

-Parcela signiFicativa da população habita 
moradias de baixa qualidade, despendendo 
parte crescente de sua renda no atendimento 
a essa necessidade. Este panorama extrapola 
os limites geográficos do Distrito Federal, alo
jando uma população que trabalha e usa os 
equipamentos de Brásilia e que cresceu na 
ordem de 53% nesta década. 
-A demanda por serviços de saúde e de 

educação tem crescido a nível superior à capa
cidade de oferta dos serviços. com reflexos 
negativos na qualidade de vida. Por outro lado, 
os hospitais são demandados por pessoas de 
fora do Distrito Federal em busca de -aterldi
mento médico. As famílías de baixa renda não 
conseguem sustentar a freqüência de suas 
crianças à escola e os níveis de aproveitamen
to são baixos. O resultado é uma tendência 
cada vez maior à formação de contingentes 
de mão-de-obra despreparada. 
-O meio natural enfrenta processo de de

gradação, com perspectiva de comprometi
mento da fauna e flora e dos recursos hídricos. 
-O meio urbano sofre conseqüências em 

virtude da inexistência de um Códi9o de Pos
turas. 

-A estrutura produtiva, condicionada pela 
função de Cá:pital Federal, apresenta-se con
centrada espacialmente e centralizada pelo 
poder público, -qUe passou a assumir a gestão 
e a execução da maior parte da produção de 
equipamentos e de seEViçoS. A iniciativa priva
da é limitada a um restrito leque de opç6es 
e a produção agrícola se distancia dos objeti
vos iniciais de abastecimento do Distrito Fe
deral. 

-Como decorrênda de tais aspectos, tem
se: inelasticidade da oferta de empregos, com 
o perfil da ocupação ·afetado pela prestação 
de serviços, trabalho ocasional e baixos salá_
rios para a maior parte da população; frágil 
participação no abastecimento da cidade e 
não geração de renda a nível local; e fluxos 
unidirecionais de pessoas ·peJa concentração 
espacial das atividades no Plano Piloto. 

-A estrutura espacial apresenta concen
tração dos empregos, da infra-estrutura urba
na, dos serviços e da renda; concentração da 
população nas áreas com deficiência de infra
estrutura; área rural não-desapropriada, lotea
da para fins urbanos; esp-raiamento do tecido 
urbano de forma J)olínuclear, com grandes 
espaços vazios entre oS il.úcleos; área metro
politana abrangendo três unidades da Federa
ção; comprometimento da qualidade ambien
tal com problemas de poluição e _erosão~ e 
espaços dotados de infra-estrutura, ociosos 
e subocupados. 

4 - Entendlmentos da realidade 

A situação atual de Brasília é resultante de 
dinâmiCa onde interagem a condição de capi
tal Federal e as injunções advindas do pro
cesso da urbanização. A sua realidade não 
resulta unicamente de. sua_ condição de Capital 
do País e seus problemas não são somente 
de ordem estrutura~ não podendo, portanto, _ 

ser tratados apenas no âmbito locaL Deve-se, 
ainda, considerar a sua localização numa_ re
gião que tem sido alvo de intensas mudanças 
na ocupação territorial e nos processos de 
produção, com coilseqüêndas para toda a 
área metropolitana. 

Por decisão_ histórica, o Distrito Federal foi 
implantado com vistas a permitii' a reinsta
lação espacial do centro das decisões políticas 
da República em seus trê.s poderes, num mo
mento em que o País experimentava um signi· 
ficativo surto de crescimento económico. 

Com a transferênçjªda Capital Federal pre
tendeu-se utilizar o investimento público em 
infra-estrutura como elemento motriz do pro
cesso de desenvolvimento, entendido como _ 
o crescimento económico eficientemente al
cançado e eficazmente distribuJdo. Ao mesmo 
tempo, a nova localização do Distrito Federal 
era dada como indutora da reorientação geral 
do processo de ocupação-do interior do Pals. 

Na consolidação de BrasOia, a concessão 
ao pessoal transferido _de condições iniciais 
de moradia, abasteclme:nt_o, ~_S§jstênc!a soda! 
e renda __ superiores às que desfrutava na ori
gem, criou fund~mento para a permanência 
de demandas nessas áreas, situação que se 
manteve e até se intensificou numa fase ime
diatamente. posterior, marcada pela concen
tração de poderes no Executivo e d~ recursos 
na área federal. 

O sistema de inc:.entivoS originou a exigência 
pela sociedade_ local da implantação e manu
tenção de estrutura de atendimento social que, 
no tempo, não pode ser reproduzida. 

O Plano PilõtO, -de centro do Poder, tomou
se,- também, centro de comércio, de serviços 
sociaís e econômicos,- de concentração de 
bens ~ rend~~- e de deslocamento das popula
ções de suporte à massa administrativa e deci
sória. 

Paralelamente à -sua implantãção, a Capital 
Federal experimentou um intenso processo 
de concentração de população. O fluxo de 
população e a preservação do Plano Urba
nístico da CaPital levaram à alternativa de ex
pansão territoriat resultante em modelo poli
nucleado de ocupação, sem a descentraliza
ção do poder e das atividades. 

A política de não-desenvolvimento dos seto
res produtivos no Distrito Federal- agrícola 
e industrial - levOu_ a que o abastecimento 
da Ccipital ficass_e na dependência da produ
ção de outros Estados e, ao Governo, pas
SOLI·Se a- responsabilidade pela produção e 
abastedmento de todo o perfil de consumo 
da população, inclusive da infra-estrutura ha
bitacional, social e de lazer. 

O processo recessiVo a j:larfif de 1973, cóm" 
o primeifo choqUe de preços internacionais 
do petróleo, acelerou a caracterização da inca
pacidade do Poder Público local em manter 
os níveis de oferta iniCiais, chegando tal inca
pacidade a níveis críticos a partir da crise do 
endividamento externo (1981/1982). -

Com o crescimento da_ cidade, aumentou 
a dependência em relação às transferências 
de recursos por parte do Governo Federal, 
dada a incapacidade do Governo do Distrito 

Federal para responder às demandas de re
cursos necessários à superação dos proble
mas que extrapolam as _sua_s funções de Capi
tal do País, .uma vez que não dispõe de adequa
da receita gerada a nível local. 

O espraiamento populacional urbano, por 
sua vez., através das cidades-satélites, passa 
a refletir-se ao nível de custos, principalmente 
quando considerada _a centralização da oferta 
e de empregos e a tendência à proliferação 
de núdeos urbanos que extrapolam os limites 
do Distrito Federal, envolvendo principalmen
te o Estado de Goiás. 

A expansão populacional, associada à amM 
pliação do nível de informalidade da economia 
local, veio acompanhada de uma crise habita· 
cional contundente. No período- 1979/84, o 
Governo do Distrito Federal deixa c;le prodLizir 
conjuntos habitadonais - até então havia 
produzido mais de 60.000 moradias populares 
- e a população se comprime em lotes e 
apartamentos existentes; os aluguéis sobem, 
impulsionando movimento intenso e perma
nente de segregação das populações mais po
bres para as piores situações de moradia e 
saneamento, mantendo-se uma produção ca
da _ _vez_ mais escassa e mais cara de novas 
habitações. . __ 

A estruturação da rede de" assistência médi
co-hospitalar de porte reforça a_ atraç~o de 
popuJações periféricas e111 raios cada vez 
maiores, aumentando em c-onseqüência a 
massa dependente das-ações do Governo do 
Distrito Federal - - -

Parc_ela da população não paga o preço de 
sua localização, ao tempo em que, por parte 
da população carente, cresce a demanda por 
bens e serviços de uso coletivo subsidiado. 
O polinucleamento e as distâncias territoriais 
entre os núcleos urbanos e o centro são variá
veis adicionais para Onerar o custo do asserita

- menta da população e da oferta dos _bens de 
uso comum. 

Em slntese, elegem-se três objetivos de in
tervenção, considerados essenciais ao enfren
tamento da problemática _atual,_ uma vez que 
seu tratamento contemplará a solução dos 
múltiplos problemas enfrentados pela comu
nidade e pela administração: 

1 ~ - O processo produtivo e de abasteci-_ 
mente local de bens e serviços, com a conse
qüente geração de empregos; 
2~-O process_o_de desenvolvimento, orga~ 

nização .e apropriação do espaço; e 
3" - O sistema administrativo destes pro-

cessos, a nível local e regional. -

Capítulo 11 
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

O cenário proposto para a situação futura 
do Distrito Federal é o da modificação dos 
processos de ente_ndirnento ~ çle intervenção, 
com valorização das estruturas técnicas de su· 
P?~e às decisões políticas. -

Modificam-se também _os padrões de inte
gração intersetorial e regional, pela substancial 
valorização do ordenamento territorial, e das 
formas associativas de produção, utilização e 
manutenção dos bens de uso comum. 
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Por fim, o Governo ·ao DiStrito Federal valo
riza as escalas de produção local, conside
rando, ao mesmo tempo, a integração com 
suas relações de dependência mútua com es
paços periféricos do entorno e da região geoe-
conômica de Brasília. --- - -

1-Princípios da atuação governamental 

Por entender correto, o Governo do Distrito 
Federal deve repassar à comunidade a função 
de produção dos bens e serviços n!o caracte
rísticos de Governo, limitando-se a esféa go
vernamental ao planejamento, à indução, ao 
incentivo, à normatização e à fiscalização da 
produção de bens e serviços. 

Assim, a ação do Governo do Distrito Fede
ral será direcionada no sentido de: 

-Reforçar o sistema de planejamento, de 
modo a permitir a realimentação constante 
do processo decisório-e a rápida adequação 
da estrutura admiriistrativa à noVa postufa do 
Governo; 

-Assegurar a equanimidade como critério 
essencial na distribuição de bens, serviços e 
incentivos, sejam eles produzidos pelo Gover
no ou por particular; 

-Privilegiar e incentivar as organizações 
produtivas cooperativa; 

-Articular com os GovernOs- estaduais e 
municipais interessados, a busca de soluções 
para problemas oriundos da escala urbana de 
nível local e metropolitano; 

-Incentivar o desenvolvimento da condi
ção cultural própria a Brasília, ligada à sua 
história e à cultura regional, condizente com 
sua função de Capital do País; 

-Participar com a cOmUnidade na identifi
cação e solução dos problemas locais; 

-Reordenar a ocupação territoral a partir 
da descentralização, _do adensamento da ocu
pação e do controle de novos espaços urba
nos. 

2 - Objetivos 

Entende-se que um plano se compõe de 
um conjunto de objetivos e medidas que se 
completam e interagem, não constituindo 
uma soma de proposta que possam ser usa
das aleatoriamente no espaço e no tempo. -

Entende-se, ainda, que uffi plano ê um mo
mento de processo de planejamento, a ser 
balizado e avaliado na medida em que acessa 
sua implementação e em que se modificam 
suas condições iniciais, com garantia do refor
ço e manutenção do sistema de planejamento, 

Com base nos problemas levantados e em 
razão dos princípios para a ação governamen
tal, propõe-se que a atuação do Governo do 
Distrito Federal enfeixe objetivc:..s a respeito das 
estruturas espaciais, produtivas e administra· 
tivas, como· segue: 

-Reordenar o território; -
-Reduzir o déficit habitacional; 
-Alcançar um mfnlmo de crescimento au-

to-sustentado; 

-Incrementar a produção científica, tecno
lógica e cultural, 

3 - Diretrizes 

_ 3.1 Quanto ao reordenamento do Território: 
--COnt!olãr a abertura de__novos espaços 

urbanos; 
-Promover a descentralização espacial; 
-Adensar a ocupação do espaço urbano; 
-Recuperar áreas afetadas por poluição, 

erosão ou degradação ambiental de qualquer 
natureza; 

- Recupefar iilfra--estrutura -~- equipamen
tos existentes; 

- R.Bcionalizãr o sistema de circulação e 
acessibilidade na área metropolitana, 

32 Quanto _à redução do déficit habitacional: 
-Incentivar a produção de moradias, pela 

oferta de terrenos; 
- - __ :_:Qfinlíia"r espaços com baixo nível de 
ocupação e infra-estrutura ociosa; 

-Utilizar o instrumento tributário como 
mecanismo indutor à construção de mora

-dias. 
3.3 Quanto". ào alCance- de um mínimo de 

-crescimento auto·sustentado: 
- Privtlegiar inveStiffieiltos Públicos e priva-

dos voltados para a maior absorção de mão
de-obra; 

-Incentivar a produção de alimentos para 
cJ abastedmentõ interno; 

-Estabelecer linhas de crédito para investi
mento e custeio destinadas exclusivamente a 
mini e pequenos produtores; 

-Incentivar a produçao industrial de níveis 
tecnológicos de baixa densidade em capital; 

-=-Incrementar a indústria de turismo e esti
mular a indústria de material de construção; 

-Reordenar o sistema fiscal tributário. 
3.4 Quanto ao incremento da produção cien
tífica, tecnológica e cultural: 

-Recuperar e incentivar a cultura regional; 
-Incentivar a implantação de indústrias de 

-alta tecnologia. 

Capítulo ID 

PROGRAMAÇÃO 

Detalhamento de metas ou etapas a serem 
superadas a curto e médio prazos, com vistas 
a atingir os objetivos preconizados, com ade
quação às diretrizes e_stabelecidas. 
1-Sistema de Planejamento. Coorde

nação, Administração e Ordenamento 
Tenitorial 

Ações voltadas para articulação do sistema 
dedsórlo e executivo e para o balizamento 
e avaliação do processb de planejamento. 
Considere-se, nesse sentido, o planejamento 
tefritoiiãT -como aÇão permanente enquanto 
process_o_de acompanhamento do crescimen
to_ e da transformação do espaço físico, traba
lhando com oonhecimento da realidade local 
e com propostas conseqüentes de interven
ção, visando modificar as tendências não de
sejadas. 

1.1--PianejamentO--e CoordenaÇão 
O plano contempla com primazia o inte

resse de sedimentar a concepção de Brasma 
enquanto Capital Nacional, em harmonia com 
as demandas e com os direitos da comuni
dade do Distrito Federal. 

SistematiZar a ação do Governo e adotá-la 
-de meios racionais ao encontro dos anseios 
da comunidade brasüfense, pressupõe a maxi
mização de resultados, a coerência na mobili
uiçào das potencialidades, com a geraçâO de 
recursos -e a harmonia entre a sociedade e 
as funções preconizadas para Brasüia. 

A crença neste postulado define a adoção 
do planejemento como instrumento da ação 
_govemamental, concebendo-o enquanto sis
tema e processo. 

O atual governo estabelece políticas públi
cas de largo alcance, visando otimizar a aplica· 
ÇãO de-reCursos para financiamento de ações 
voltadas ao cumprimento de suas funções, 
adequando seu desempenho à sua capaci· 
dade de execução. 

Assim, tei--se-á ampliado o Potencia] de alo
cação de recursos escassos, em coerência 
com él realiclade de restrito quadro econômico 
vigente. 

Diretrizes, Objetivos e Metas 

- Estabelecer e manter base de dados nu
mérica e cartográfica com todo tipo de infor
mação que possa interessar ao processo, in~ 
clusive quanto aos custos de manutenção dos 
serviços oferecidos; 

- Concentr?3fó processo çle ã:ilálise, propo
sfção e normatização; 

-Reestruturar o planejamento enquanto 
sistema e processo: 

-Sistematizar as ãtiVidades de acampa· 
nhamento físico-financeiras e de auditor ge
rencial de programas e projetas; 

-Elaborar instrumentos de programação, 
acompanhamento e avaliação de ação gover
namental. 
12-Administração 

A Organização Adri1inistfativa do Distrito 
Fe4_eral registra a inexistência de política de 
integração do processo decisório e a prolife
ração de órgãos públicos, gerando superpo
sição de competência e duplicidade de esfor
ços. Dé outro-lado, a ausência de política pró
pria de pessoal e os baixos níveis de remune
ração refletem-se no desempenho do serviço 
público:-

Diretrizes, Objetivos e Metas 

-Promover a modernização e reestrutu
ração do suporte administrativo do Governo; 

-Estabelecer sistemática de planejamen
to, controle e avaliaç~o das atividades de admi-
nistração; _ __ 

--Implantar Plano de Carreira dos Servi
dores Civis da Administração Direta, Autár
quica e Fundacional do Distrito Federal; 

-Elaborar o Estatuto dos Seividores Civis 
do Distrito Federal: 

-Implantar Plano de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, ,para os s.ervid~res civis 
da administração d_ir_~ta. autárquica e funda
cio"nal; 

-Promover a in,stal{lção e reinstalação fisi
ca das unidades administrativas do DiWito Fe
deral; 

-Elaborar, atua.Iizar e- con_solid?lr _normas 
gerais de adminisg-ação. 
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1.3- Ordenamento Territorial 
O modelo polinudeado, que hoje configura 

a ocupação do espaço no_ Distrito Federal, 
resulta, sobremodo, do_dinâmico·çresctmento 
de sua população e dos interesses económi
cos representados, em grande parte, pelas in
corporador e imobiliárias. Esta configuração 
espacial tende a se reproduzir devido à inexis
tência de políticas para o setor e pela desatua
lização das normas de ocupação e uso do 
solo, código de posturas e de obras. 

Essa visão induz ao estabelecimento de 
adequada organização territorial, classificando 
núcleos urbanos a partir de seu porte e fun
ções. 

Diretrlzes, Objetivos e Metas 

-Montar as informações necessárias às 
análises e avaliações do desempenho do espa
ÇO- urbano e rural, como condição de quali
dade de vida e apoio às_ ativid_ades produtivas; 

-Elaborar sistemática de análise definido
ra de campos, setores ou questões que de
mandam intervenções de controle, de execu
ção e de incentivos; 

-Construir propostas contendo princípios 
urbanlsticos, leis e normas para a organização 
global do espaço e de atividades setoriais; 

2 - Processo produtivo 
O dinamismo e_conômico de Brasllia sem

pre esteve atrelado ao processo de transfe
rência de órgãos públicos federais, 

Com efeito, a mudança de repartições públi
cas para Brasilia, além_ de estimular a indústria 
da construção civil, propiciou a dinamização 
do comércio e de outras ativiâades terciárias. 
Aindacomo resultante da demanda por produ
tos e seiVfços, foram surgindo atividades agrf~ 
colas e industriais, em esCala reduzida, volta
das para atender ao mercado que crescia e 
se tornava competitivo. 

De outro lado, a concepção dada a Brasília, 
com funções quase_exclusivamente adminis
trativas inibia e desestimulava o surgimento 
de atividades industria1S, Uvrando_a Capital Fe
deral de condições poluidoras, tão comuns 
nos grandes centros~-TerTHa-se ademais, a 
concentração do operário fabn1, pelo potencial 
de pressão que poderia exercer junto ao poder 
político _do País, 

Essa limitação manteve a economia bras[
liense caudatária da dinâmica dos órgãos pú
blicos federals. Corri o arrefecimento do pro
cesso de transferência, entra em profunda cri
se o. setor da con_stt~ão civil, com todos_ os 
seus reflexos sobre o emprego, geração de 
renda e habilitação. 

Os serviços detêm maior importância para 
a economia local na formação de renda _e na 
geração de empregos. Mais de 80% da Popu
lação Economicamente Ativa - PEA - çie
pendem do setor terciáriP, com o emprego 
público ocupando cerca de 20% da força de 
trabalho. 

A participação da indústria e da agricultura 
na economia do Distritq_federal é_,_ ainda, redu
zida, quer se considere o valor da produção 
ou a geração de empregos. Para a reversão 
desse quadro é fundamental dinamizar os se
tores produtivos em h~onia com a região 

polarizada por Brasília, em articulação com 
os Governos cõm responsabilidades na área. 

A indústria -gera apenas 7% do emprego 
e .não apresenta dinamiSmo necessário ao 
atendlffiento dei mercado interno, que se faz, 
principalmente, com produtos importados de 
outiãS regiões. A sua baixa dinamicidade de~ 
corre do desincentivo à implantação e desen
volvimento dessa atividade em coerência com 
os postulados da criação da cidade. 

A realidade sócio-econômica do Distrito Fe
deral revela Brasília como çentro dinâmico da 
regiãO Centro~OeSte.ríoje;- requer, em conse
qüência, seja revista ·sua função original. de 
modo a contribuir para seu desenvolvimento 
económico e de modo a contribuir para seu 
desenvolvimento econômico e autonomia po
lítico~financeira, como forma de -~mpliar _a 
oferta de emprego a uma População Econô
micamente Ativa da ordem de 
236 mil pessoas, que s::resce à expressiva taxa 
de 6% ao ano. 

O modelo de ocupação e uso do espaço 
rural, ainda incompleto ,Por interrupção do 
processo de desapropriação, tem-se revela@ 
eficaz nas áreas arrendadas, onde se localiza 
a aQrici.tltufa mais dinâmica. A área não de"s?t
propríada vem sendo progressivamente fra
cionada e utilizada, preponderantemente, para 
fms de" Jazer e moradia. 

O processo de arrendamento, desvirtuaQo 
pela ausência de critérios de seleção de arren
datários, carece de fiscalização e contrule nas 
transferências de arrendamento, proporcio-
nando cresCente especulação. _ 

A organização fundiária, em processo de 
descara~~~ização _diante do.S: objetivos pro
postos, sol"re mals intensidade de muçf_anças, 
a partir de 1977, com· indrodução da agri
cultura empresarial,_ altamente_ capitalizada, 
NesSe contexto, a atividade rural dificilmente 
cumprirá sua função social de prover a popu
lação de alimentos_ qásicos e oferta de em
pregos. 

O Distrito Federal enfrenta déficit na oferta 
intern"- de frutas, qe ho.("tigran_geiros e de leite. 

As atividades agropecuárias, de _extração 
minerã.l e de pesca são __ inexpressivas em ter
mos de absorção de mão-de-obra. Em 1 9_80, 
"o-cUpavaffi.apenas 2,3% da população econo
micamente ativa, situação que não deve Jer 
sido alterada, substancialmente, nos últimos 
anos. 

-Diretrizes, Objetivos e Metas 

-Fortalecer e integrar o sistema econô-
mico~~ através da expansão e do aumento da 
produtividade agrícola e industrial, introduzin
do novas tecnologias nesses setores; 

--Propiciar condi~ões __ que incentivem as 
-ativfããaeS econôiriícas intehsivãs em mão-de-
obra, tanto no meio rural quanto na área urba
na; 

-Apoiar e fortalecer as atividades indus
tt:iais, agrícolas e comerciais do Distrito_ Fe
deral; 
-__ -Críár e expandir áreas para implantação 
.de pequenas indústrias e oficinas nas cidades
satélites; 

-Fortalecer os núcleos e colônias já exis
tentes, através de um planejamento interse
torlal; 

-Intensificar o uso da terra ccimo forma 
de expandir os níveis de produção e emprego 
por hectare; 

-Apoiar e fo(talecer as atividades indus
triais, agrícolas e çomerçiais do Distrito Fe-
deral; . _ _ 

_ - Desenvqlver processo de articulação e 
integração, a nível estadual e mun:icipal, com 
vistas ao assentamento de atividades indus
triais e _agroindustrials na Jegião dó- ehtórno 
<;lo D!stfito Federal; ~ -,-. 

-Consolidar o Banco de Brasília SA, co
rno agente financeiro do des~nvolvimento 
agrícola, industrial e comercial; 
_ - Desenvolv~r o l:tç_grama "P_ólo de Alta 
Tecnologia", compreedendo as áreas de Bio
. tecnologia, Informática e Novos Materiais. 

3 - Desenvolvimento Social 

A questão social no Distrito Federal não di
fere do quadro de pobrezas e de carências 
humanas do restante do Pals, notadamente 
localizadas nas periferias urbanas. O iestrito 
acesso à escola, à moradia, àos serviços de 
saúde e de assiStência social; a lricldência de 
doenças, a desnutrição, a delinqüência juVenil 
e adulta, o desemprego e o subemprego ex
pre~sam, em ~rt_e, a CO!Jform~ção do S_on
texto soctal a que está submetida a população 
carente de Brasilia e de seu Entorno. -

Estas evidências exprimem a: cOmplexidade 
das responsabilídades para cOm a área social 
e impõem ao setor dinamismo adequado às 
características sócio-culturais da população 
do DiStrlto Federal. As múltiplas origens da 
populaçãO que--s-ruma··reeébeaão-Jhe--pecu
liar perfiJ, recomendando adequação e dimen
si?_na~ento da_ oferta_ de servi_ç_o_s __ às_ car~cte
risticas expressaS por essa diversificaçãO ·só
do-cultural. 

Bra;íliã é urna capital sóclo-esPacialmeTtie 
..estratificada, ·ondé 21,2% da população resi
dem no Plano_ Piloto, 62,0% em Taguatinga 
e Ceilândia, 13,3% _no Gama e ;3,5% se es

-praiam pelos demais ãssentamentóS perifé· 
ricos da cidade. Essa disposição populactonal, 
por estratos, cristalizã~se e, em pratos curtos, 
provoca o estrangulamento das estrutur~s e 
dos éqUipamentos sociaiS que, em maior nú
mero, estão localizados nas áreas ma_is aden
sadas. Tem-se, portanto, a forma_ç_~g·çe espi
ral, indunsindo a que a efetiva ~loCação dos 
investimentos_ sociais se faça. em ~sp_aços_·~e 
maior densidade Populacional, onde se situam 
as melhores estruturas de atendi;nento_. 

Diretrizes, Objtivas e Metas 

-Democratizar ~_oportunidades de aces
so aos serviç_os de.saúde. habitação,_educaç_ão 
e cultura, trabalho, atendimen~ Nrídico-s.~ial 
e de segurança pública; - - -

-Recuperar e reequipar o Hospital de Base 
de Brasília e iniciar a construção do }:lospital 
-Regional da Ceilândia; 

-Recuperar e reequipar a rede física do 
sistema educacional; 
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~Expandir a oferta de oportunidades edu~ 
cacíonais nos vários graus e modalidades de 
ensino, com ênfase para o ensino profissional 
de rúvel médio; _ _ 

-Dinamizar programas sodais que as;i~~ 
tam à criança, ao adoles~nte_ e_ às minorias 
marginalizadas em seu contexto familiar e co
munitário; 

-Criar canais permanentes de informação 
entre as instituições públicas e a população; 

-Apoiar projet()s a cargo das próprias co
munidades; 

-Assegurar atendimento ao ·m~no~ na fa
mllia ou através de programas associativistas, 
proporcionando-lhes acesso aos serviços e 
equipamentos comunháriQ_s; -

-Dar acesso à população carente, ao mer
cado de trabalho e às condições de moradia 
com infra-estrutura social; 

-Promover a melhoria qualitativa do ensi
no e aproximar as esc_oJªs públicas da comuni
dade, dando acesso para participação nas 
questões de implementação do ensino; 

-Proporcionar à sociedade _o e~itado de 
segurança pública, com ênfase para ·a valori
zação das Rondas Osten_sivas Canr;l.ango (Ro
can), das Patrulhas Tático~M.6w~is (Pat.;!!mo), 
além da implantação do Batalhão Escolar; 

- Estimu1ar e apoiar as atividades de_ pro
dução e difusão cultural, sobretudo nas cida-
des-satélites; __ 

-Preservar, revitalizar e difunàir o patrimó
nio cultural do Distrito Federal; 

-Criar e recuperar espaço cu1turals, com 
ênfase para as cidade.s:-satélites, mo_bilizando 
a comunidade para a sua integração neste 
processo. 

4 - Açáo Administrativa 

A ação administrativa do Distrito Federal, 
ao adotar o planejamento como instrumento 
de racionalizaÇão e de sistematização da ges
tão de governo, Visa a garantir a integração 
intersetorial e a coordenação_ da operaciona~ 
lização de suas funções. Nesse sentido, unida
des de governo com atividades que permeiam 
as demais são enfocadas no âmbito da função 
gerencial do Executivo. 

Diretrlzes, Objetivos e Metas 

-Expandir e aperfeiçoar as redes e ativida
des de serviços, com prloridãde para as áreas 
rurais e cidades-satélites; 

-Divulgar de forma sistemática as ativida
des da administração, criando meios para que 
se cumpra o propósito de se estabelecer abso~ 
luta transparência nas ações governamentais; 

-Ampliar a capacidade de reservaç:ão, ex
pandir as redes de distribuição e_ ampliar o 
número de ligações prediais dos sistemas.dis
tribuidores de água de Brasília, áreas adja
centes e cidades-satélites; 

-Ampliar a capacidade de produção dos 
sistemas produtores de água existentes; 

-Expandir a rede coletora e o nú.mero de 
ligações prediais dos sistemas de esgotãffien
to sanitário de Brasília, áreas adjacentes e cida
des-satélites; 

-lmplantar unidades de tratamento de es
goto sanitários nas cidades-satélites; 

- Acele:r:ar o~ estud~.com vistas à implan~ 
tação do sistema de transporte de massa;-

-:-Ampliar, melhorar e manter a malha viá
r:fa .do Distrito Federal; 

- Elimiõãr pontos criticas nãS estradas vici
nais e vias urbanas; 
. -· --.Construir novas linhas de transmissão e 
ampliar subestações: · · 

-Ampliar e !Il~lhç.rar o si::rtema de eletrifi
ca_ção rural; 

-Reequipar e modernizar as â.tividadeS-de 
finanças e controle; 

-Executar as aclvidades de acOmpariha~ 
menta fisi<::o-fin?lnceiras e de auditoria geren
ci.al9..e programas e projetas; 

-Racionalizar a aplicação de recursos para 
a maximização dos resultados administrativos; 

- Promo_yer de forma gradativa a reforma 
das estrutura_s_de_ Governo corl1 J"ecionalidade, 
visando a Valorização da orgaf!ização e seus 
agentes; 

-COnjugar esforços para realizar o maior 
número de ações no curto espaço de tempo 
de que dispõe esta administração; 

-Manter o ritmo dos projetas em exe<:u
.Ç~_Q,_mesmo_ que sua conclusão extrapole o 
mandato do atual Governo; 

:-_Pratic"ar a ação multisetorial, com a finali
dade de agilizar a execução e unificar os meios 
gerenciais, eliminando as perdas e expandin
do ganhos; 

-Dotar o Governo do Distrito Federal de 
centro de_ desenvolvimento de_ recursos huma
nos, moçl_e:mo, dinâmico e espedéilizado, ca
paz de acompanhar a evolução das demandas 
do Gov~rn_o; 

-lfú.e§rar·os setores de -comunicação So
cial com as demais esfera~ de governo; e 

- Exec:utar a reforma administrativa dos ór~ 
gãos e entidades__ do Distrito fed.eral. 

5 - Programação espedal 
Conjunto de ações voltadas para o atendi

mento de situações emergenciais ou neces
sárias à superação de problemas crônicos. 

Compreende todo o esforço governamental 
-ae arti<;;\.!lªçãO, planejarriento e execução em 
andamento e a previsão de novas atribuições, 
inclusive quanto aos novos preceitos constitu
cion~!;õ. 

5.1 -Meio ambiente 
A ag'ressão e depredação do meio ambien

te, que freqüentemente se verifica no Distrito 
Federal, decorre, principalmente, da inexistên
cia de nonnas rígidas e de Código de Posturas 
qu~ p~rmitam ao poder público uma atuação 
mais contundente na preservação de seu patri
mónio natural. 

Muitas vezes, agentes do próprio Estado, 
ao executarem obras setoriais, decorrentes 
das ações do Governo, agridem desnecessa
riamente o meio natural, sem que se obseJVe 
qualquer atitude de preservação. 

Os desdobramentos_d~ ativida"des nocíva:s 
ao patrimôr:tio natural impõem que se adotem 
medidas preventivas e coercitivas que evitem 
a evolução desse processo de agressão _aos 
ecossi~em~. 

Diretrizes, objetivos e metas 

-Recuperar áreas degradadas e proteger 
áreas pela degradação ambiental, com espe
cial atenção à despoluição do lago Paranoá. 

·.;..:.:...Consolidar e editar a legislação do Dis
trito Federal. 

-Monitor ar os indicadores de qUalidade
do ar e água e das fontes de poluição. 

-Reforçar o disciplinamento de estud_os 
de impacto ·ambiental, tendo t:.elevánc:ia as 
perspectivas de influência sobre o s6cio-eco
nômico, ampliando a caracterização de im
pactos ambientais. 

5.2 - Reordenamento Espacial - -
Como as demais ddãdes brasileiras e por 

abrigar a Capital do País, Bfasilia é objeto de 
inexorável e acelerado processo de urbaniza
ção. A cidade, planejada para abrigar, até 500: 
mil habitantes, embora ainda não saturada, 
presencia, desde antes de_s_ua__ioauguração, 
seu desdobramento· em núcleos satélites que 
acolhem mais de 3/4 da população do Distrito 
Federal. 

Os maiores índices de expansão estãóló<:-a
lizados na região administrativa cte Taguatinga 
e Ceifândia, que superocupa extensas áreas 
residenciais unifamiliares, abrigando mu_itas 
v~zes várias fainilias em um mesmo lote. 

Não obstante a ocorrêm::ia de ensaios de 
planejamento urbano, reedita-se constante
mente a improvisação intempestiva e aleatória 
de processo de expansão urbana, de nlodifi
caÇãO de gabaritos, de implantação e distri~ 
buição de equipamento de ínfra-estrut_ura. 

Planejar o espaço do Distrito Federa] é im
petloso comO foima de Se- prever, cOm rado
rialidade, a sua expansão e as suas transfor
mações de modo articulado e coerente com 
suas- potenc:ialidades. 

Diretrizes, Óbjetivos e-Metas 

-Elaborar o Plano Diretor do Distrito Fede
tal, de acordo com as exigências da Consti· 
tuição, sob proposta geral de reordenamento 
do território, com vistas ao controfe da expan
são _urbana sobre novos espaços e à garantia 
de distribuição raciõrial de equipamentos _e 
serviços de uso coletivo; 

-descongestionar o Plano Pl1oto, com alo
cação de atividades públicas e incentivo ao 
deslocamento da iniciativa privada, pOr ub1iza
ção das cidades-satéHtes; 
--~intensificará úso de áreas já urbaniZadaS · 

até os limites de sua infra-estrutura de redes 
e-equipamentos;._ 

-:-revisar_ e controlar o parcelamento de 
áreas ruraís privadas; 
-re~iar os projetas de "Quadras Econõ

mfcas", "Aguas Claras", ·•samambaia" e "Bra
sília Revisitada"; 

-'-aproveitar intersticios em áreas já urbani
zadas. com remembramentos e desmembra
mentos de cota~, onde a infra-e_strutura possa 
suportar intensificações de uso. 

5.3. ...... Entorno do Distrito Federal 

O atual ç_enário regional expõe crescimento 
demográfico desordemido e disperso_ espa
cialmente. Apresenta-se, ainda polarizado di-
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retarnente com Brasília, alimentando relações 
continuas e crescentes de necessidades bási
cas e de demandas de toda natureza. 

Nesse contexto, destaca-s_e o elevado índice 
de concentração de terras, onde se pratica 
agricultura mecanizada, limitando a capaci
dade de absorção de mão-de-obra pelo_setor. 
Esse modelo agrícola e _a inexistência de ou
tras atividades econômicas liberam expressiva 
massa de trabalhadores sem qual:ficação, que 
pressionam o mercado de trabalho urbano. 
Em conseqüência, esta massa exacerba o uso 
dos e_quipamentos sociais das áreas para onde 
se desloca. 

Tal quadro impele o Governo a buscar inte-. 
gração com unidades federativas que com
põem a região do Entorno, para imple""!entar 
ações conjuntas, de modo a otimizar os tnves
timentos voltados à oferta de bens e serviços 
públicos. 

Direfrizes, Objetivos e Metas 

-Ampliar os entendimentos com os gover
nos estaduais e com as adn:tinistrações muni-
cipais; - - -- _ 

-considerar a alternativa de expansao da 
rede de serviços públicos e. sociais para as 
áreas rurais e urbanas do Entorno;- -- --

-priorizar as propostas setoriais que visem 
a descentralizaç!o do atendimento às popula
ções e comunidades ali assentadas. 

5.4- Habitação Emergencial 

A população que demanda por habitação 
no Distrito Federal continua concentrada na, 
cidades-satélites, onde registram-se casos 
com mais _de quatro famílias por lote. 

A questão da moradia é preocupante em 
virtude dos elevados preços dos aluguéis e 
das precárias condições de habitabilidade. 
Adicione-se, a esses aspectos, o déficit, que 
hoje supera 150 mü Uilidades, exigindo medi
das emergenciais resultantes de política rea~ 

lista e eficaz para o enfrentamento da questão. 
A política para o setor proporcionará a oferta 
de terrenos e oportunidades de construção, 
de modo acessível, a todos os níveis da atual 
demanda. 

O planejamento da ocupação espacial e do 
uso do solo no Distrito Federal e no Entorna, 
intergrado ao processo de desenvolvimento 
regional, é o instrumento que o Governo ado
tará par ao enca!'Tlif1hamento de soluções ao 
enCOntro dessa problemátic~. _ - -

Diretrizes, Objetiv?S e Metas_ 

-Oferecer, a· CuitísSimO prazo, lotes, prefe
rencialmente onde exista rede de água, eletri
cidade, e arruamento, até os limites de suas 
atuais capacidades, associando o direito de 
aqutsição à sua ocupação efetiva, em prazos 
mínimos, mesmo com moradias provisórias, 
estabelecendo, de forma rígida e irrecorrível, 
sua retomada quando não forem atendidas 
tais exigências; 

-privilegiar a venda de lotes e projeções 
a organizações cooperativas constituídas por 
futuros moradores, dando preferência para 
aquelas que tiverem o plano de construção 
e a es,trotur_a para administrar os imóveis; 

-ince-ntiVar a racionalização dos processos 
construtivos de produção ágil e numerosa de 
moradias econômicas e de boa qualidade. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência agradece ao Governador do 
Distrito Federal, Dr. Joaquim Roriz, a presen
ça, e pede à mesma Comissão designada que 
conduza S. EX ao Gabinete da Presidência. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15 horas e 7 minutos, 
li sessAo é reaberta às 15 horas e 10 rru".. 
nutos.) 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- Está reaberta a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência recebeu, em 18 de janeiro 
Ultimo, comunicação do Senador Hugo Napo
leão de que reassumia, naquela data, o man
dato de senador pelo Estado do Piauí. 

O expediente recebído-vai-à publicação. 

É a seguinte a comunicação re.cebida: 

Brasília, 18 de janeiro d~ 1989. 

-Senhor Pres dente, 
Comunico a V. EX' que, ao deixar o Minis

tério da Educação, reassumo, nesta data, o 
mandato de Senador da República pelo Esta
do do Piauí. 

Na oportunidade, apresento a V. Ex' ri1eus 
protestos de elevado apreço e distinta conside
ração. - Senador Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência comunfca ao plenário que, 
a 2 de janeiro do corrente ano, tomaram posse 
e assumiram o exercício do mandato, na for
ma de decisão da Comi~o Diretora tomada 
em reunião ordinária realizada no dia 14 de 
janeiro de 1986, o Senadoi João Lyra, pela 
representação do Estado de Alagoas, na vaga 
decorrente da renúncia do titular, Senador 
Guilherme Palmeira, e os Senhores Senadores 
Antordo Luiz Maya, Carlos PatrocíÍ'lio Silveira 
e Moisés Abrão Neto, pela representação do 
Estado do Tocantins, eleitos-em 15 de novem
bro de- 1988, conforme disposto no art. 1 ~. 
§ 31 das DispoSiÇões Constitudonats Transi-
tá rias. 

Suas Excelências encaminharam à Mesa 
comunicações_ de_Jiliação partidária e nome 
parlamentar, que serão lidas pelo Senho~ Pri
meiro Secretário. 

São os seguintes os diplomas e comu-
nicações ene.aminhª.dos à;_Mesa: __ _ 
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Em 2 de janeiro de 1989-
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicai' a Võssa Exce

lência, à vista do dtsposto no· art 7'-' do Regi
mento Interno, que, assumindo o exercício da 
representação do Estado de Alagoas, adotarei_ 
o nome parlamentar abaixo consignado, e in
tegrarei a bancada do PMDB. 

Atenciosas saudaçõe$. -JoãqJ_osé Pereira 
de Lyra -João Lyr_/l, ______ _ 

Em 2 de J~uiefrO de 1989 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 7~ do Regi
mento Interno, que, assumindo o exercício da 
representação do Estado do Tóc;;mtrns, ado~ 
tarei o nome parlamentar abaixo consignado~ 
e integrarei a bancãda do Partido Democrata 
Cristão. 

Atenciosas saudações. - António L1.1iz 
Maya -Antônio Luíz Maya. 

Em 2 de janeirO de 1989 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 7" do Regi
mento Interno, que, assumindo o exercido da 
representação do Estado do T ocantin_s, ado
tarei o nome parlamentar abaixo consignado, 
e integrarei a bancada do Partido Democrata 
Cristão. 

Atenciosas saudações. - Carlos do Patro
cfnlo Silveira-- Carlos Patrocfnfo. 

Em 2 de janeiro de 1989 
Senhor Presidente: _ 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 79 do Regi
mento Interno, que, assumindo o exercfcio da 
representação do Estado do Tocantins, ado
tarei o nome parlamentar abaixo consignado, 
e integrarei a bancada do Partido Democrata 
Cristão._ 

Atenciosas saudações. -Moisés.Abrão Ne
to- Moisés Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, projetas de resolução que 
serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 

São_ lidos o_s seguintes 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 1, DE 1989 

Altera a redaçao de dispositivos daRe
solução n" 146, de 1980, alterada pelas 
Resoluções nf'J 50, de 1981, e 360, de 
1983 e dá outras providéndas. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 A Resolução n~ 146, de 1980, com 

aredação dadapelaResoluçãon950,de 1981, 
e 360, de 1983, passa-ã vigorar com as seguin
tes alterações: 

"Art 21. A progressão vertical consiste na 
movimentação dos servidores situados na últi
ma referência de sua classe para a referência 
inicial da classe imediatamente superior da 
respectiva categoria funcional. 

Arl 27. Para efeito de progressão vertical, 
a estrutura das categorias funcionais, com vis-

ta à flx~_s:ão inicial da lotação das respectivas 
classes, será a seguinte: 

•-"''""'''~''''"'•-••••••••••"•""'''''"~'•••;••••••'·~~·••••••-PH ... H 

Art. 28. A Subsecretaria de Administra
ção de Pessoal providenciará, mediante publi
cação no boletim do pessoal, até o último 
dia do mês de junho, os- seguintes levanta
mentos, para fins de progressão verti_5:al: 

I,...,.... dos servidores habilitados à progressão 
vertical; e 
II- dos servidores que não concorrem à 

progressãO vertical, com a indicação- do mo
tivo. -

Art. 31. O servidor que fizer jus à progres
~o vertical mudará de classe com o -cargo 
ou-'emprego--que-ocupe-:---

- Parágrafo úriiCO:- As vagas verificadas nas 
classes intermediárias e final revertem-se à 
classe inicial, respeitado o disposto nos §§ 2~ 
~·-39 do artigo-40 desta resolução. 

Art. 40. A ascensão funcional consiste na 
elevaçãO dó s"ervidor da categoria funcional 
a qt~e pertença para a_ de outro grupo, que 
exija para seu provimento inicial formação 
profLSSional específica ou híVel de escolaridade 
superior ao estabelecido para ingresso na ca
tegoria funcional de origem, satisfeitas as exi
gências relativas· a critérios seletivos e quaJifi
cJÇãCfflxados por esta Resolução. 

. § I' ---·-----·--·- .. ···-·-··········-·············-··· 
§ 2• --·-···--···-···--········--··-·-··-·-·-···-··········· 
§ 3• .................................................................. . 
§- 49 Na hipótese de a referência de que 

trata o §-:2" i:lesrearugo integrar a estrutura 
de classe superior à inicial, a ascensão so
mente poderá efetivar-se quando à classe a 
qUe corresponde a referência compreender 
ativídade de nível superiOr, para cujo provi
mento não seja exigida formação técnica es
pecial~da. 

Arl · 42. . .. ::.: .. : .................................................... . 
Parágrafo único. Não poderá concorrer à 

ascensão funciona! o servidor que: 
1-estiver menos de 2 (dois) anos deefetivo 

ex(:!rdcio em cargo ou emprego no Senado 
Federal; 
II- estiver loca1izado na primeira referênda 

da classe inicial da respectiva categoria funcio
na!." 

Parágrafo único. Ficam revogados o pará
grafo único do artigo 21, o artigo 24 e seus 
parágrafos, o parágrafo único do artigo 28, 
o artigo 30 e seus parágrafos, e os parágrafos 
1 ~ e 2~ do artigo 31, da Resolução n~ 146, 
de 1980, alterada pelas Resoluções n~ 50, de 

-T98! e 360, de !983. · · 

Art. 29- O art. _356 do Regulamento Admi
nistrativo passa a Vigorar com a segutnte reda-
ção: _ ~ ___ . 

.. Art. 356. -______ ::: ________ ··-··-· 
§ 1~ Os dirigentes dos órgãos redistribui

rão o pessoal pelas respectivas unidades inte
grantes. 

§ 2" Na hlpótese de transferência, readap
tação, progressão_ especial e ascensão funcio
nal, o servidor será obrigatoriamente relatado 

em 6rgão onde possa exercer as_ atribuições 
do novo cargo ou_ emprego." 

Art. 3° _Fic;a a Subsecretaria de Adminis
tração de Pessoal autorizada-a publicar o texto 
consolidado do Regulamento Admínistra,tivo 
do senado, com as alterações introduzidas 
por resol~ções aprovadas até esta data, nume
rando e renumerando os seus artigos, seções 
e subseções. 

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na 
date) de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

Justificação 

Com a _propoStção, procurã-se adaptar ao 
Senado as disposições aprovadas pela Lei nn 
7.163, de 7-12-83, o que permitirá a progres
são-vertical sem a exigência da existência de 
vaga, possibilitando efetiva e salutar desobs
trução das carreiras. 

O slsteina passa a fundonar de forma que · 
o _servidor que preencher os requisitos exigi
dos para progressão verticaJ seja posicionado 
na classe imediatamente superior levando seu 
próprio cargo sem_ que haja alteração no nú
mero de cargos existentes, mantida a lotação 
ideal da respectiva categoria. 

A alteração proposta acarreta despesas de 
pequena monta que são previsíveis porque 
oriundas _ele movimentação normal de servi
dores, cujas promoções fazem parte da dinâ
mica dos quadros de pessoal existentes na 
Casa. 

Paralelamente, coib_e_-se uma movimenta
ção horizontal desordenada, determinando-se 
que sejam rigorosamente observados_ os re
quisitos da formação proflssioital específica 
e nível de escolaridade. 

O art. 29 do projeto determina mudãflça im
portante no art. 356.do Regulamento Adminis
trativo para acrescentar disposição que obri-
9Ue o servidor a desempenhar efetivamente 
a função para a qual foi habilitado em pro
cesso de ascensão funciona!. 

-Com esses objetivos acreditamos_ que o pre
sente projeto merecerá dos ilustres membros 
desta Casa a acolhida que o assunto requer 
pela sua relevãncia. 

Sala da Comissão Diretora, 16 de fevereiro 
de 19-89. - Humbertp LUcena - Lourivaf 
Baptista - Jutahy Magalhães - Francisco 
Rollemberg- U11son Milrtins -João Castelo. 

ATA DA 6• REUNIAO EXIRAORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DIRETORA 

REALIZADAEM 15 DE DEZEMBRO DE !988 

1 0) A seguir, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senho_r Senador Wilson M.axtins. 
que apresenta_ Minuta de Projeto de Resolução 
c@ Çomissão Dir.etora que "Altera _a n~d~?lo 
de dispositivos da Resolução n. 146, de 1980, 
alterada pelas Resoluções nç$. 50, de 1981, 
e 3_60, de J 983, e da outras providências. 

A matéria é debatida, o proJeto de resolução 
aprovado, assinado pelos presentes e vai à 
Secretaria Geral da Mesa. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 2, DE 1989 

(Da Conússão Diretora) 
Altera o Regulamento Administrativo 

do Senado Ff!deraJ. aprovado pela Reso
lução no .58~ de iOde novembro de 1972, 
nas partes referentes à Secretaria de Do
cumentação e Informação. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ O Regulamento Administrativo do 

Senado Federal, aproVado pela Resolução n" 
58, de 1 O de novembro de 1972, passa a vigo
rar, na parte referente à a tua! Secretaria de 
Documentação e lnfonnação, com as seguin
tes alterações: 

"Art. 6' 
VI- Órgão Centra] de Coordenação e Exe-

cução;'' - --
"Art. 83. 
VI-Secretaria de Documentação e Infor

mação;" 

"Art. 133. À-Secretaria de Documentação 
e fnformação compete planejar, supervisionar 
e coordenar as atividades viculadas ao sistema 
de informações do Senã:do Federal, relacio
nadas com os serviços das Subsecretarias de 
Biblioteca, Análise, EdiÇões Técrucas,- Anais 
e Arquivo. 

Parágrafo único. São órgãos ·da Secretaria 
de Documentação e Informação: 

[-Gabinete; 
ll-Seção de Microftlmagem; 
UI - Servíço de Controle de lnformaÇOes; 
IV -ServiÇo de Pró-Memória; 
V-Subsercretaria de Biblioteca; 
VI- SubSecretaria de Análise; 
VII- Subsecretaria Edições Técnicas; 
VIII- Subsecretaria de Anais; 
IX-Subsecretaria de Arquivo." 

''.Art. 134. Ao Gabinete da S'ecretaria de 
Documentação e Informação Compete provf~ 
denciar sobre o ·expediente, as audiências e 
a representação do titular; executar as tarefas 
de suporte administrativo vinculadas à compe
tência do órgão e auxiliar o seu titular no de
sempenho das atividades relativas às suas atri
buições." 

"Art. 135. Ao Serviço de Controle de In
formações compete receber informações dos 
demais órgãos da estrutura administrativa do 
Senado Federal, relativas à manutenção dos 
sistemas de recuperação de informações; rea
lizar as rotinas de verificação de entrada de 
dados para os sistemas de recuperação de 
informações; atender às solicitações de pes
qu:sas, utilizando, quando necessário, os re
cursos dos demais órgãos da Secretaria; ope
rar os equipamentos sob sua responsabilida
de; e executar outras tare(as correlatas." 

".Art. O Serviço de Prô-Memória compete 
planejar, coordenar, supervisfonar e controlar 
as atividades de coleta, preseJVação, conser
vação, pesquisa, documetação e exposição 
dos documentos audiovisuais, que-_Serão pre
cessados pela Central de Vídeo, bem como 
os objetos que constituem o patrimônio histó
rico, artístico cultural do Senado Federal. 

Parágrafo único .. São órgãos- do Setviço 
de Pró-Memória: 

1-Seçã;o·de Processos Técnicos; 
11-Seção de Imagem e Sorn." 
"Art. A Seção de Processos Técnicos 

compete manter a finalidade do serviço; cole~ 
tar, documentar, registrar, catalogar, pesquisar 
e expor o acervo histórico, artístico e cultural 
do Senado Federal; zelar pelo bom eStado de 
conservação do acervo; pesquisar e desen
volver projetas visando _o aprimoramento to
.pográficõ; divulgar, atraves de exposiçõe"s per
mament~ e temporárias em veículos de cá-
murifcáÇão disponlveis, os eventos, os feitos 
e as efemérides relativas às atividades parla
mentares." 

"Art, À Seção de Imagem e Som compete 
divulgar a memória não só do Senado Federal, 
mas principalmente da vida pública dos parla
mentares; fomentar e fornecer subsídios ao 
desenvolvimento de pesquisas temáticas nos 
campos das ciências políticas e da historio
grafia; manter um banco de depoimentos pro
duto da Central de Vídeo, relativo às atividades 
parlamentares. 
- Parágrafo único. Ficará a cargo da Seção 
de.Arquivo de Documentos Audiovisuais, da 
Subsecretaria de Arquiv(), receber, descrever, 
catalogar e arquivar os documentos audiovi
suais ; tais como: frtas de àudio, vídeo, filmes 
fotográficos e fotografias, filmes cinematográ~ 
ficas, cartazes e outros, produzidos e recebJ
-dos pelo Senado Federal; preparar e fornecer 
cópias de documentos do seu acervo, quando 

-devidamente autorizados; atender a consultas 
e prestar informações, e executar outras tare
fas correlatas." 

Art 2° - A tabela de distribuição de funções 
gratificadas, constante do Anexo II. do Regula
mento Administrativo do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução n~ 58, de 1 O de no_
vembro de -1972, passa a vigorar com as se
guintes alterações: 
1 1.03.00 - Secretaria de Documentação e 
Informação_ 
02 Chefe de Serviço ......................... ,_-Fú~ 1 
02 Secretárío de Gabinete ................. FG-2 
03 Auxiliar de Controle de Informação 
F G 3 

Ol_AssistentedePesquisa ... w ............. FG-3 
02 Programador Visual ........................ FG-3 
01 Assistente Técnico ·-·---· .. ···-··· FG-1 
02 Auxiliar de Gabinete ................ ~--·-- FG-4 
06 Assistente Técnico de Controle de Jnfor-
maçõ_es__ ..................... _, ____ ::,____ _____ FG-2 
03 Chefe de Seção ................................ FG-2 
030 Contíriuo ........................................................... . 
01 Copeira .................... _ ....... _ .. ________ ....... .. 

Arl Jo Esta resolução ~entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 4~ Revoga-_s_~ __ o_p_arágrafo único t;io 
arL 1_33-da ReSolução n" 58, de 1972. 

Justificação 
A Cofh1sSão Diretora Visa através do pre

sente projeto de resolução dotar a Secretaria 
de Documentação e Informação de um Ser
viÇó de Pró-Memória com o objetivo de pre
servar o valioso _acerVo que, infelizmente, se 
está perdendo e deteriorando, por absoluta 

aus.ência.de uma política_ de conservação des
sa importante e imperdível parcela da memó-
ria nadonâl ·· - -

O Senado Federal, antes da instituição poli
tica que é, representa uma instituição histórica 
viva e, indiscutivelmente, da mais elevada ex
pressão. 

Além da preservação é_ necessá_r:io_ d!Yu_lgar 
esse precioso aceJVO histórico, artístico e au
diovis_ual, dentro de uma política cultural que 
yísa a aproximar a sociedade e uma das insti
tuições que a representa politicamente. 

Não é raro vermos importantes elementos, 
de extraordinário vã1or histórico, como as fitas 
gravadas das várias sessões do Senado Fede
r~ que, sem d(IVida, representam momentos 
e episódios da maior significação na existência 
na'cional, sofrendo o desgaste causado pela 
impropriedade da localização e da falta de 
conservação. 

O Senado Federal é uma instituição que 
não deve limitar~se a ter Anais- como dizia 
Euclides da Cunha, dos países subdesenvol
vidos - mas divulgar a sua história, passada 
e viva, através de depoimentos, produzidos pe
la Central de Vídeo da Secretaria de Comuni· 
cação Social. 

Este material formará um importante centro 
de referência parlamentar-legislativa. 

Caberá ao Serviço d~ Pró-Memória promo
ver eventos para divulgar todo o acervo artís
tico, histórico e audiovisu~l. propiciando que 
um grande número de usuários tenha acesso
ao mesmo. 

Com a criação deste Serviço altera-se a ta
bela constante do Anexo Ir do Regulamento 
Administrativo do ;5enado Feder~] (Resolução 
no 58, de 1972), visando-se atender adequada
mente este Serviço, dentro do que é usado 
tradicionalmente nesta Casa. 
_ _Tendo em vista a urgência de um trata

mento especializado aos objetos de valor hiS.. 
tólico, artístico e culti,Jral, bem como ao acervci 
audiovisual do Senado Federal, esperãinos 
contar com a aprovação dO-presente projeto 
_de resolução pelos ilustr_es membros destaCa
<;a. 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1989. 
-Humberto Lucena -José !gnácfo Feri'ekã-
-Jutahy Magalhães- Odacir Soares- Dir-
res ·-Carneiro -Francisco RoUenlbeqj. 

ATA DA 1• REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DIRETORA REAUZADA 

EM l3_.DE FEVEREIRO DE !989 

1) Proposta de Projeto de Resolução que 
-"altera o Regulamento Admir:tistrativo do Se
nado Federal, aprovado pela Resolução n<? 58, 
de 1 O de novembro de 1972, nas pa"rtes refe
rentes à -Secretaria de -Documaniiiç-ão e Infor
mação". Os presentes, após debaterem, apro
vam a matéria e assinam _o respectivo projeto 
de resolução_, que vai à Secretaria Gei'al da 
Mesa. 



Fevereiro de 1989 D!ARIO D() CONGRESSO NACIONAL (Seçâcr 11)_ SexUFfefra 17 4 7 

O SR. PRESIDENTE (Nelson C.rnoiro) 
- Os projetas serão publicados e, em. seguiK 
da, ficarão sobre a mesa durante três S§_s:;;õ~s •• 
a fim de receber ernend~s (Regimento lnte_mo, 
art 442, § 1 '). 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, projetes de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 1, DE 1989 

Institui o Código do ConSUmidor e dá 
outras providências, 

O COrigréSo riadonal decreta: 

TITULO! 
Da defesa do consumidor 

CAPITULO I 
Do consumidor, dos seus direitos e 

dos fornecedores 

Art. 1 o Consumidor é toda pessoa, fisica 
ou jurídica, que compra, aluga ou contrata, 
na condição de usu~rio_ final, para si ou para 
a sua família, alimentos. rem_éçlios, bens rna.
nufaturados ou industri_ali:;::ados de: qualql,ter 
espécie, inclusive imóveis e serviços. _ 

-Parágrafo único. Consid~ra-se consumi
dor, para os efeitos desta IE:i, o conjunto de 
pessoas destinatárias comuns na relação de 
consumo da mesma natureza, independen
temente do elemento que a d~terminar. 

Art. 2<' São direitos- d_o cortsuniidor: 
1- proteção: 
a) - à vida e à saúde; ________ _ 
b) - à liberdade de esc.oJba e à igualdade 

nas contratações; _ 
c) - aos seus interesses econô_micos, fi

nanceiros e sociais decorrenteS da _ação que_ 
o define; 

d) - contra cláusulas, nos contratos para 
aquisição de bens, prestação de serviços _qu 
de adesão, que firam os direitos especificados 
na alínea anterior; 

e) - contra a publicidade enganosa e as 
práticas comerciais, através de métodos de.s
leais, que o induzam à aceitação de bens __ ~ 
serviços acima das suas necessidades, posses 
e/ou fora das especificações e qualidades 
anunciadas; 
ll- a informação verdadeira e objetiva so

bre as características dos produtos e serviços 
n·o que respeitar à utUi@_d_e, à qualidade, à 
quantidade, às formas de pagamento, aos pre
ços e aos riscos que, eventualmente, possam 
apresentar; 

IU- a divulgação educativa sobre os produ
tos e serviços, postos _à sua disposição, de 
modo a orientá-lo, de forma adequada, para 
a aquisição e para Ó consumo; _ 

IV- a modificação: pU revisão de cláusulas 
contratuaís que, por qualquer razão ou fato, 
a juízo da autorid~d_~ji,Jdiçiária coil)pétente, 
venham a se tomar injustamente onerosas. 

§ ]9 Para a defesa dos sel,.ls dir~itos, tanto 
de forma preventivq quanto para a reparação 

de_ danos imllviduais, coleUvos ou difUSQS, o 
consumidor terá aceSso â.os órgãoS -judiciá
rio_s, administrativos e técnicos, podendo a au
torid.aQé __ ÇQ_mp~tente, a seu juízo,_ dispensar 
o _ônus da prova se considerar verossímil a 
alegação ou a denúncia. __ _ _ _ 

§ 29 COmpete ao Pode.r: PúPiiço, em rela-
çao aO Consumiâor: _ ~ _ 

r - a p"resta!;ão adequada e eficiente dos 
serviços CUja responsabilidade assumir; 
II - permitir e facilitar_a participação e con
sulta, indiVidual _oU co\etiva, dos interessados 
na formulação das poUticas de consumo, as
segurando·lhes,~de modo efetivo, a ação pre
ventiva na proteção dos seus int~esses ou, 
se for o caso, a eficaz 4efe$a dos seus_direitos; 

111 --:-_garantir tr.=!.tamento igualitário a todos 
os Segmentos S:ociafs na ne·cessidaâe de so
corro, por parte das autoridades judiciárias, 
administrativas· e técnicas, aos direitos, even
tualmente atingidos, de qualquer consumidor, 
desconhecendo-se, para tanto, a figura do ne
cessitado; 

Art. 3~ Os- direitos __ ªqui definidos não ex
cluem outros decorrentes de tratados ou con
venções intero;;tcionais de que o Brasil seja 
signatiirio, da legislaçã_o interna ordinária, de 
regulamei'liãs expedidos pelas autoridades 

. ad.mi.nistrativas com_petentes, bem como dos 
que derivem dos Princípios gerais do direito, 
da_ana10gfa, dos costumes e da eqüidade. __ 

Ad:. 4~ __ Para os efeitos desta lei, conSide-" 
_r_'a_-_se fornece_dor a pessoa física ou- jurídic;a 
re,sponsável pela oferta e/ou pelo fomecim.eil
to de produtos e serviços, sejam elas: 

_I_- a a.dministração públiç-a, direta Ou indi
reta, de qualQUer nível da Federação; 

II ~as fund.ações e as empresas concessio
nárias de serviço público da Uniã.o, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios; 

IJ[ -os induStriiiis, Os: comefctantes, os pe
·cuarista,s, os agricultores, os prestadores de 
$ef'Viços ®: qualquer natureza, inclusive ban
cários, financeiros, de crédito e de seguros, 
a titulo individuar ou-SOCletãriO, e toda entidade 
privada ou pública que mantenha relação de 
negócio direta ouindire.t&.com o consumidor, 
independentemente da sua caracterização, 
quanto ao_capital, de nacional ou estrangeira. 

CAPiTULOU 
Da Proteção ao cOnSumidor 

SEçAOi 
Das políticas de consumo 

Art 5~ Com a finalidade de assegurar a 
permanente proteção e defesa dos direitos do 
consumidor, a União coordenará, permanen
temente, unia Política Naciona1 de Consumo 
da qual participarão os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios. 

§ 1 o O Poder Público, em todos os n(veis, 
assegurará a participação das comunidades 

·-envolvidas na definição, coordenação e execu
ção das políticas locais de consumo. 

§ 2o A Política Nacional de. Consumo, in- . 
tegrada às ações correspondentes nos âmbi
tos estaduais e municipais, respeitado o prin
cípio federativo, tem por objetivo garantir às 
comunidades consumidoras o seguinte: 

I ~-obedecidos os princípios constitJ.J_cip
_nals -sobre os qUais se· baSeia a o'rderi1 eCOn6-. 
mfca rio Pãfs, buscar-se-á, permanente:mente, 
a compatibilização- da proteção do consumi
doi com a neCessidade de desenvolvimento 
econÓmico e tecnOlógico_. ç_QioCando-se, toda
vi_a, em pdmeiro lugar, a preservação dos direi
tos estabeleCidos no artiQo 2~; - _ __ _ 

11 - o reconhecimento da vulnerabilidade 
do consumidor no níercadO de ConsUirio; -

III - o respeito à saúde, à dignidade e_ à 
segurança de cada indivíduo e das popula
ções, quando se trci.tar de beii-J ou s_ervlço pos
tos à disposição da coleUvidade como um to-
da· --· ·-- · 

ÍV--:: a tntegraç-ãà_-harr!"lôriiC:a dos siSte-mas 
de infor_m~çãô e educação; tanto dos cónSu-__ 
midOres quanto dOS fõtnece:dores, em relação. 
aos respectivos direitos e deveres, com vistas 
à melhoria do mercado de consumo; 

V - ação eficaz no sentido de assegurar, 
no mercado de consumo, a presença de pro
duto_s e set:Yiços, com padrões adequado_s de 
.s:egurança, quaHdade, durabilidade e desem-
penho; _ _ 

_VI- racionalização, tr!enOres custos e, prin
cipalmente, aprimorarriento técnico para 
maior eTíciência dos -serviçcis públicos; 

Vil - ação continua no s_entido de coibir 
e reprimir toda -prática abusiva no mercado 
de consumo, inclusive _a concorrência desleal 
e a utilizaç_ão de inventos e criações industriais, 
de marcas, nomes córiietciais·e signos distfri
tivos, quándo caus-àrerTI danos a_os cOnsumi
dores, sem prejuízo das_ ações cabíveis; 
- vm - incentivo ao apríffioramento das 'téc
nicas e mecantsmos de controle de qualidade, 
durabilidade, desempenho e de segurança 
dos bens _r; serviços disponíveis para o consu
mo, assim como estudo constante das _modifi
cações do mercado em face da sua própria 
dinâmica. 

SEçAOII 
Da proteção à Saí:íde· êà seQuraHça 

-Art. _6° Em nenhuma hipótese os produ
tos e serviços colocados no mercado de con
sumo poderão acarretar riscos à saúde ou à 
segurança dos _coosumidores. _ 

Art. r Quando se tratar de bens e s~rvi
ços potencialment~ nocivos_à saúde ou peri
gosos, inclusive aqueles de riscos normais e 
previsíveis, em decorrência da l)Ua natureza 
ou fruição, os fornecedor~~ ficam obrigado~ 
a: 

I - prestar as informações necessárias e 
adequadas, tanto nos respectivos rótulqs 
quanto atravês das mensagens publicitárias 
qUe veftulá-los; __ 

II- adotar, preventivamente, em cada caso 
concreto, as medidas de segurança cabíveis._ 

Art. 89 Se apó-S- a introdução de determi
nado produto ou serviço no mercado de con
sumo constatar-se_a sua nocividade, periculo
sidade ou riscos, qualquer pessoa que disso 
tenha conhecimento consumidora ou não, e, 
Pnri-cip~.lrrlente, se o fabricante, importádor_ou 
fornecedor, fica obrigada, sob ~ penas da 
lei, a c:ornunicar, de imeffiato, o fato às autOri
dades competent~s. 
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Art. 9'" A constatação de alto grau de perl
culosidade ou noctvidade de produto ou servi
ço, ainda que adequadamente utilizado ou 
fruido, obrigatoriamente, implicará: 

I - na sua imediata retirada do mercado, 
sempre às expensas dos responsáveis; 

[J - em ampla campanha publicitária para 
os devidos esclaredmentos aos consumido
res, sob a coordenação das autoridades com
petentes e às custas dos responsáveis. 

Parágrafo único. Para o cumprimento -do 
disposto neste artigo consideram-se respon
sáveis, solidariamente, o fabricante ou o im
portador e o fornecedor, em se tratando do 
produto, e, isoladamente, o prestador do servi
ço, aos quais o cumprimento das _exigêndãs 
estabecelidas nos itens I e II não exime da 
reparação de eventuais danos já ocorridos _e_ 
comprovados. 

SEÇÃOIIJ 
Da responsabUidade por danos 

Art 10. Os consumidores devem ter re
parados os_ danos sofridos em decorrência de: 

I - defeito de protejas, de fabricação, de 
construção, de montagem, de fórmulas, de 
manipulação, de apresentação ou· acondicio
namento dos produtos especificados no artigo 
1"· 

II - incorreta prestação de serviços públi
cos ou privados; 

III - informações inadequadas ou insufi
cientes, publicitárias ou não, sobre a utilização 
dos produtos ou fruição dos serviços postos 
à sua disposição. -

§ 1 ~ Para os efeitos da lei, equiparam-se 
aos consumidores_ todas as vítimas do evento. 

§ ~ Quando se trata de dano irreparável 
a bem móvel, imóvel ou semovente. por utiliza
ção-direta ou fruição de serviço, a indenização 
corresponderá ao seu integral valor. 

§ 3o É nula de pleno direito qualquer cláu
sula contratual que excnere Oú atenue as obri
gações estabelecidas neste artigo. 

Art 11. Respondem solidariamente para 
reparação dos danos, pela ordem, o fabricante 
ou importador e o comerciante, em se tratan
do de produtos, e o fornecedor de serviço, 
quando for o caso. 

§ 1 ~ Aquele que efetuar o pagamento ao 
prejudicado tem direito de reclamar dos de
mais, segundo o ·grau de responsabilidade de 
cada um. 

§ 2° Os responsáveiS determinados nQ 
"caput" deste artigo só se eximem de r_esporr
sabilidade se provarem, em juízo, que o dano_ 
é imputável, exclusivamente, à culpa do con
sumidor, do usuário -ou de terceiros. 

Art. 12. A responsabilidade dos profissio
nais liberais será apurada mediante processo 
para verificação de culpa. 

SEÇÃQIV 
Da responsabilidade por vícios dos bens 

Art. 13. O fabricante ou o importador e 
o comerciante de bens de c:onsumo, duráveis 
ou_ não, respondem solidariame-nte pelos ví
cios de qualidade e/ou quantidade que os 
mesmos apresentem. 

Art. 14. São vícios de qualidade: 

I - _aqueles que os tomem impróprios ao 
inadeqUados ou consumo, assim entendidos 
os produtos: 

a) - cujos prazos de validade estejam ven
cidos na data da aquisição; 

b) - alterados, adulterados, avariados, no
civos à saúde, perigosos ou que, por qualquer 
outra razão, estejam em desacordo com as 
nOrmas regulamentares de fabricação. 

II - os que lhes diminuam o valor; 
lii - as disparidades constatadas entre as 

indicaçõ~s relativas às fórmulas e componen
tes, ronstantes do recipiente, da embalagem, 
da rotulagem e/ou das mensagens publicitá
ri~ª e a perícia, por meio adequado, compro
vada por autoridade competente. 

Art 15. São vícios. de quantidade aqueles 
decorre-nteS-- d.i diferença, a menor, entre o 
conteúdo líquido e as indicações constantes 
dãtdulagem no recipiente ou na embalagem, 
comprovados por ação de órgão competente 
do Poder Público._ 

§ 1~ Coinprovado- o vídJ de quantidade, 
se o instrumento empregado na pasagem ou 
medição não estiver aferido segundo os pa
drões oficiais, a responsabilida.de s~rá exclusi
vamente, à sua escolha; 
a)- a substituição do produto por outro 

da mesma espécie, marca ou modelo; 
b) -a restituição imediata da quantia pa

ga, monetariamente atualizada, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos; 

c) -o abatimento proporcional do preço 
pago. 

§ 1~ s~ p consumidor optar pela substi
tuição nos termos da alínea "a" esta somente 
será feita mediante restituição ou complemen
tação de eventual diferença de preço. 

§ 29 En1 Se tratando de produto "in natu~ 
ra" será -responsãvel perante o consumidor 
o seu fomecerdor direto, comerciamente ou 
não. 

SEÇÃO IV 
Da responsabilidade por vícios dos 

serviços 

Art. 17. O prestador de serviços responde 
pelos vícios de qualidade ou de segurança 
que os tomem impróprios, inadequados ou 
perigoso- à fruição ou lhes diminuam o valor, 
assim como aqueles decorrentes da falsidade 
das informações publicitárias, podendo o 
usuário exigir, à sua escolha, quando cabível: 

a) -a reexecução dos serviços, sem custo 
adicional; --

b) -o abatimento proporcional do preço 
pago; 

c) -a imediata r~stituição ~ quantia pa
ga, monetariamente atu.:ilizada, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos. 

§ 1 ~ A reexecução dos serviços, desde 
que haja concordância do usuário, poderá ser 
confiada a terceiros, devidamente capacita
dos, por conta e risco do prestador originário. 

P~rágrafo único. - o-õnus Cla prova quanto 
à veraddade_.e correção da publicidade cabe 
ao reSponsável pela contratação da sua veicu-
lação. - - - -

§ 2? Corisidetain-se impróprios à fruição 
os serviços prestados em desacordo com as 

L ~ -• -- • 

normas regulamentares estabelecidas pelo 
Poder Público. 

Art. 18. A ~ecução de serviço que tenha 
por objeto e reparação de qw:dquer produto 
de consumo citirável ter à implícita a obrigação, 
a: cargo do prestador, de empregar cornpo- · 
nentes de reposição novos e adequandos, sem 
prejuízo de livre negociação das partes. 

Art. 19. Os órgãos públicos, por si ou 
suas empresas, concessíonárias ou permissio
nárias ou sob qualquer outra forma de em
preendimento, estãO obrigados, da mesma 
forma que as empresas privadas e sob idênti
cos riscos e respõ!iSãbilidades, à prestação 
dos serviços ~ue assumirem. 

- Parágrafo único. Quando, nos termos de 
lei específica, se tratar de serviços conside
rados essenciais, o_ Poder Público, ainda que 
não -seja o ·seu resPoi1sávef direto, obriga-se, 
perante- os usuários, à sua: riiaiiUtenção contí
nua enquanto durar os motivos de eventual 
suspensão na prestação devida, sem prejulzo 
de ação correspondente para o ressarcfmento 
dos Cl!Stos e ou prejuízos verificados, se for 
o caso. 

CAPíTULO UI 
Das práticas comerciais 

SEÇÃOI 
Da oferta e da pubHcidade 

Art. 20. Todo fornecedor tem direito de 
fazer uso da_ co!1_2un1c:;§!S:ão publicitária para 
a divulgação aos_consumldores dOs produtos 
que fabricar, importar ou comercializar, assim 
como o prestador de serviços para o conhieci
mento dos usuários~ 

§ 1 o A comunlcaç:ào publicitária pode ser 
realizada, de forma escrita ou falada, médiante 
a utilização de jornais, revistas,_ cartazes, es
tampas, piospectos, invólucros, rótUlos, altofa
lantes, cinemas e emissoras de rádio e tele
visão. 

§ 2° Equipara-se , para os- efettOs -desta 
lei, à publicidade, as afirmações orais dos for
necedores, dos prestadores de s.erviços e mes
mo dos seus vendedores credenciados, quan
to à qualidade, caracterisfu::as e vantagens de 
mercadorias ou de serviço. 

Art. 21. _Qualquer informação publicitária 
obriga, solidariamente, o fabricante ou impor
tador e comerciante,- quando se tratar de prO
dutos, e o prestador de serviços, além de inte
grar o contrato que vier a ser celebrado. 

§ 1 ~ Em nenhuma hipótese, admitir-se-á 
o emprego· de qualquer mensagem publici
tária capaz de motivar os consumidores ou 
usuários à aquisição de produtos ou à contra
tação de serviços induzidos em erro ou simula
ção-quanto à sua real necessidade. à nature,za, 
à origem, às propriedades e características, 

-à quantidade, aos componentes, ao uso, bem 
como aos preços e condições de venda. __ 

§ 29 A oferta publicitária deve ser veicU
lada com a fiel observância dos seguintes prin-
cípios: ·· · · 
_ [- informações objetivas, corretas e de fá

cil entendimento_ sobre as características do 
proâuto ou seiviÇo anunciado; -
li-explicações sobre eventuais risco-s que 

ofereçam à saúde e à segurança; 
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lll- manifesta disposiÇão dos ofertantes de 
colocar à disposição dOs consumidores ou 
usuários os_ dados fáticos, técnicos e cientí
ficos que derem sustentação â me~sagem, 
resguardado o segredo i~dustrlal. ~ 

Art. 22. Caracteriza-se <:o mo enganosa a_ 
publidâã.de cfue; pói ·omiSSão-ou exagero, ge
rar dúvidas ou induzir em erro tanto o consu
midor quanto o usuário. 

Art. 23. Comprovada a utilização de pu
blicidade enganosa, os prejudicados podem 
pleitear indenização por danos sofridos. 

Art. 24. Os produtos de fabricaçáo_ es_;;: 
trangeira comercializados no Brasil dev~~_ào 
conter, obrigatoriamente, nas respectivas em
balagens e, se for o caso, na publicidade, infor
mações em idioma nacional a respeito de suas 
características, propriedades, riscos, peso ou 
tamanho e pre-ço. - ___ -~- --- -,-

Art. 25. AreCusa,porpartedofomecedor, 
em cumprir a oferta, apresentação ou publici
dade permitirá, tanto ao consumidor quantc?_ 
ao usuário, alternativamente, à sua livre esco-
lha: _ 

a) -exigir, perante a justiça, o cumpri
mento da obrigação assumida; 

b) - aceitar outro bem ou prestação de 
serviço equivalente; . - ___ _ 

c) _- resc.indir o contrato, com direito à res
tituição da quantida eventualmente antecipa
da, corrigida monetariamente, e, se for o caso, 
acrescida de perdas e danos. 
I- em que ela consiste;_ 
II-a forma e alugar onde poderá ser exer

citada. 
Art. 26. O tiermO 

de garantia ou equivale_nte, entregue ao consu
midor no ato da aquislção do produto ou con
tratação do serviço, deve-esaãrécer: 

Parágrafo -único. No caso do "caput" des
te artigo, a publicidade deverá ser imediata
mente_ s_uspensa, mas, ocorrendo a sua manu
tenção, responderá s_olidariarrtente com o res
ponsável o órgão que a veicular. 

Art. 27. Os fabricantes e importadores 
devem assegurar a oferta de componentes e 
peças de reposição até um ano após a cessa
ção da fabricação ou_importação do produto. 

Parágrafo Único A decisão de _não mais 
fabricar ou importar determinado pfõdUto só 
poderá se efetivar após_ seis meses de ampla 
divulgação publicitária para conhecimento do 
público consumidor. 

Art. 28.----o consumidor pode, no prazo de 
sete dias, contados do rec.ebímé"rito dó Prod~~ 
to ou do-serviço, desistir do contrato sempre 
que o mesmo te11ha ocorrido fora de estabele
cimento comercial, espeCíaimehte se por tele
fone ou reembolso postas, desde_ que o _objeto 
da contratação não tenha Sido fruído e esteja 
em perfeitas condições. __ 

§ J9 Se o consumidor exercitar o direito 
de arrependimento previsto neste artigo, os 
valores eventualmente pagos, a qualqu_er titu
lo, serão devolvidos, no ato redsódo, moneta
riamente atualizados. 

§ 29 Em caso de venda por telefone ou 
reembolso postal os nomes e os endereços 
do fabricante e do fornec_edor deverão constar 

na embalagem, nos impressos utilizados e na 
publicidade. 

-§ 39 O fornecedor do produto OLI de servi
ço é responSável pelos atas dos seus represen
fãfites, autõnomos oU não. 

Art~ 29:.: ___ A comercialiiéição de produtos de 
fácil e rá:pi'!_a deterioração ou que, por sua 
ncltr.:ifeza, percam, com o tempo, as caracte
rístic-as originais deve ser feita contendo na 
embalagem a data de fabricação e o prazo 
de Sei'ventia ou de validade. 

M _3_0. Os produtos de consumO:-perigo
so ou que causem riSCo ao meio ambiente 
só serão 2omercíali_zados após receberem li
cençã~ em caráter definitivo, do Poder Público 
que estabelecerá as condições e normas a 
serem~_obedecidas tanto para a oferta quanto 
para a publicidade. 

SEÇÃO"Ti .-
- Das_prátlcas abus_iyas 

ArL 31. _É vedado ao fornecedor de bens 
e serviços: 
-- 1-condicionar o fornecimento de produto 
ou de serviço ao de outro de igual natureza, 
assim como a limites quantitativOs, 

[[-recusar atendimento às demandas 
quando com disponibilidade de estoque; 

m- enviar ou entregar a consumidor po
tencial, sem concordância prévia deste, qual
quer produto, salvo se na condiçâo de amos-
trar grátis; _ 

[V- aproveitar-se da ignorância, da idade, 
da saúde debilitada, da condição social ou 
da falta de conhecimentos do_ consumidor pa
ra impingir-lhe produtoS ou serviços; 

_V ....... executar serviços sem a prévia elabo
ração de orçamento e, assim mesmo, sem 
expressa autorização do consumidor; 

VI- exigir do consumidor_ vant,agens ex
cessivas, cOnsiderando-se a média de preços 
no mercado ou, se for o caso, fora de eventual 
tabelamento; _ _ __ 

VII- difundir _informação _depreciativa à 
Pessoa do consumidor, em função de ato des
te no exercício de seus direitos; 

VJJ[- colocar no mercado _qualquer produ
to ou serViço sem oDservância das normas 
previstas pela Associação Brasileira de Nor
mas Técnicas; 

IX-praticar gqaisguer _outros atas defini
dÕs _em lei, ou _assim entendidos por autori
dade judicial competente, em função dos usos 
e constumes, como conduta abusiva e atenta
tória aos direitos do cõnsum-Ídor. 

§ ] 0 As infrações previstas neste_artig() 
SãO-Sujeitas à multa de natureza civil, a critéiro 
da autorldadejw:!_lciáfiã-qi.it::Çpara tanto, c_onsi
derará a gravidade da in_fraçã9, a _COJ'Idição 
econômkã: do infrator e os seus antecedentes. 

§- 29 Nas hipóteses previstas nos incisos 
lll e rv, o _consumidor, comunicada a autori
dade competente, poderá reter o produto re
Cebíd_ó, sem obrigação de qualquer pagamen
to. 

_Art. _32, A contratação de _qualquer servi
ço será precedida da elaboração de orçamen
to discriminando o valor da mão-de-obra, dos 
materiais e dos equipamentos a serem empre
gados, as condiç_9es de pagamento e as datas 
de infcio -e_térmiilo do que se_contratar. 

Parágrafo único. Aceito pelo consumidor, 
o orçamento ter_á validade de 1 O (dez) dias, 
contados da assinatura, e só será alterado me-_ 
diante acordo das partes, ficanqo, em princí
pios, o consumidor desobrigado de quaisquer 
ônus supervenientes à contratação. 

Art. 33. O desrespeito a eventual regime 
de controle ou de tab_elamento de preços im
plicará, sem prejuízo das sanções cabíveis, em 
que os fornecedores de produtos ou pres_ta
do~s de serviços atendam, alternativamente.. 
a critêiro _dos_ consumidores, uma das seguin-
tes_. exigências: _ . _. 
1- restituição da quantia recebida em ex-

cesso; - - - -- ---

11- desfazimento puro e simples do negó
cio, com total restituição do que tiver sido pa
go, simultaneamente com a devolução do pro
duto adquirido caso este não tenha sido utilíza
do e se mantenha em perfeitas concüções;-

--iii- em se tratando de prestação de serviço 
a autoridade jud~cláría arbitrará as condições 
da rescisão contratual. 
- --parágrato úitk:o. NoS- Casos dos inciSos-I 
e 11, as_quantias a serem devolvidads poderão 
ser corrigidas monetariamente, se assim en
tender necessário _a autoridade judiciária. 
- Art. 34. As infrações ao dispostQ nesta e 

na Seção anterior, além das perdas e danos 
de qualquer natureza, ficam sujeitas a multa 
a ser corrilnãda pela autoridade judiciária, em 
ação proposta por qualqueL dos legitimados 
à defesa do consumidor quando não por ele 
próptio. 

SEÇÃOm 
Dos bancos de dados, dos cadastros 
de consumidores e da combrança de 

· dívidas 
Art. 35:~ É assegurado ao consumidor, em 

qualquer época, aceso aos cadastros, fichas, 
registras e dados pe_ssoais sobre asua pessoa, 
bem como_a respeito das fontes utilizadas para 
organizá-los. _ _ 

§ 1 o Os cadastros e dados pessoais dos 
consumidores não podem conter informa
ções relativas a período superior a cinco anos. 
___ § 2° Os erros e omissões cadastrais, uma 
vez _corrigidos e sanados, serãO comunicados, 
imediatamente, ao consumidor que assim so~ 
licitar. 

§ 3o Os sistemas de Proteção ao Credito 
são proibidos de prestar informações nega
tivas a _respeito do consumidor, quandõ con
sumada a prescrição relativa à cobrança de 
débito anterior. 
~ ArL36. _Em flenhuma hip6tese, a c:om-
brança de débito justifica a exposição do con
sumidor inadimplente a qualeur tipo de cons
trangimento flSico ou moral. 

Parágrafo único. Quitada a dívida, a seu 
arbítrio, o consumidor poderá impetrar ação 
por perdas e danos contra o ex-credor, nos 
tennos da lei. 

. SEÇÃOVI 
Da prescrição 

Art. 37. Prescreve em 180 (cento e oiten
ta) dias, contados da entrega do pro_duto ou 
do ;.érmino da execuçáo _-do serviço, o di feito 
de reclamar pelos vícios comprovados nos ter
mos desta lei. 
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1 o A reclamação, formalizada perante 
os órgãos ou ehtidades de defesa do .consu~ 
midor, suspende, por 90 (noventa) dias, o pra
zo prescricional. 

§ 2c Quandooprodutoou_sEúVíçO-for-for
necido mediante termo de garantia, a conta
gem do prazo previsto neste artigo inicia-s_e 
a partir do seu término. 

§ 3o A reclamação· formulada perante ã 
fornecedor do produto ou o prestador do servi
ço suspende a prescrição até a: reSposta nega
tiva, que deve ser transmitida de forma inequí
voca 

§ 41 Quando se tratar de vício ocultO, -0 
prazo prescridonaJ inicí.3.--se riO momento em 
qUe o mesmo ficar evidenciado. -

Art. 38. A prescriçâo do difeito à repara:. 
ção necessária, em conseqCiênda de dano 
causado por defeitos de produtos ou de servi
ços, conforme o previsto no capítulo anterior, 
rege-se pelo artigo 177 do Código Ovil, ini
ciando a contagem do prazo a partir da mani
festação do mesmo. 

CAPITULO IV 
Da Proteção Contratual 

SEÇÀOf 

Das C1áusulas Abusivas 

Art. 39. Os Contratos que regularem as 
relações de consumo devem ser redigidos de 
forma clara, precisa e objetiva, de forma a 
possibilitar, aos consumidores e usuários, o 
pleno conhecimento dos seus direitos e obri
gações, sem o risco de qualquer prejuízo pelo 
não conhecimento prévíõ-e integral dos seus 
termos. --

§ ]9 Con-sumidores e_ usuários ficam res
guardados em relação a cláusulas cujos efei
tos posteriores à vigência do contrato possam 
prejudicá-los. 

§ 29 No caso de pendência a ser dirimida 
peloJudiciá.rio as dúvidas sempre favorecerão 
ao consumidor ou ao usuário. 

§ .3'1 A manifestação expressacre v.ontade, 
por qualquer meio, quando se tratar de regula
mentação das relações entre fornecedor e 
consumidor ou prestador de serviço e usuário, 
estabelece vínculos sempre favoiáveis aos 
destinatários da ação de consumo- e pode, 
inclusive, ensejar execuçã-o-espedfica nos ter-
mos do artigo desta lei. -

Art. 40. São nulas de pleno direito as cláu
sulas contratuais que s_ejam prejudiciais ao s[s
terna de proteção ao consumidor e contra
riem, ainda que de forma subjetiva, quatsquer 
das disposições expressas neste código. 

Art 41. O fornecedor de bens, assim co
mo prestador de serviço, qua:ndo a cnntra
tação envolver outorga de crédito ou conces
são de financiamento ao consumidor ou ao 
usuário, deverá, antes da assinatura do con
trato, informar, em propósta escrita: 

a)- preço do produto ou do serviço em 
moeda corrente nacional; 
b)- montante da mora e taxa anual de ju

ros; 
c) -acréscimos possíveis segundo previ

são em bases legais; 

d)- total a ser pago e quantidade das pres-
taçõe!;. _ - . -·- _ - -

Pará9fãfo úniCo. t: assegurado ao consu
midor _ou usuário inadimplente, independen

-temente de cláusula contratual específica: 
1-não pagamento de multa de mora supe~ 

rior; a 5% (cinco por cento) do valor da presta
Ç~Q_nos dez primeiros dias; a 10% (dez por 
cento) do décimo-primeiro ao vigésimo dias; 

-e de 20% (vinte_ por cento) nos dias subse
qüentes; 

U-a liquidação antecipada do débito me
diante redução proporcional dos juros e outras 
eventuais obrigações. 

Art. 42. A inadimplência quanto ao paga
mento de prestação ou prestações, no caso 
da aquisição de bens móveis o_u imóveis, em 
nenhuma hipótese, implicará na perda total 
das prestações já pagas. 

Parágrafo único. Na ocorrência do previs
to neste artigo, qualquer das partes_ poderá 
pleitear a rescisão do contrato e a autoridade 
judiciária arbitrará a restituição das parcelas 
pagas, ·ccms1derando a vantagem económica 
auferida pelo consumidor inadimplente com 
a fruição. 

SEÇÃO U 
Dos Contratos de Adesão 

Art. 43. O contratO- de adesão- deVe ser 
assinado em formulário impresso e com ter
mos claros objetivos e -de fácil compreensão 
para o consumidor. 

Art. 44. Considera-se contrato de adesão 
aquele elaborado unilateralmente pelo forne
cedor de bens ou prestador de serviços, com 
aproVação da autoridade competente e sem 
interferência- do destinatário final da relação 
de consumo, quer para discuti-lo, quer- parã 
modificá-lo. 

-CAPITULO V 
Das.Sanções Administrativas 

Art. 45. AUnião,osEstados,oDistritoFe
deral e os Municípios, em cãráter coric:orrente, 
legislarão_s(lbre a produção, a industrialização, 
a pubÍicidãde e o conSumo de bens e de ser
viços. 

*--_p O Pode"T-Público, em cada rlível da 
Federação, fiscalizará e controlará as relações 
do consumo no Interesse" da preservação da 
vida, da saúde, da segurança e da informação 
do consumidor. 

§ 29 Os órgãos federais, estaduais e mu
nicipais, com atdbi.tições de fiscalizar e con
trolar as relações de consumo, devem adotar 
Os procedimentos necessários para a perma
rtente atualização das normas nas quais funda
mentem a ~ua as:ão. . . 

§ 39 Para cumprir o disposto no parágrafo 
anterior, qllaiqUer iniciativa do Poder Público 
contar~. of?rlg'!tqt:iamente, CQ_m _a participação 
dos fornecedores_ e dos consumidores, através 
das resPectivaS rePresentações legais. 

§ 49 Os órgãos oficiais de defesa do con
sumidor poderão expedir_ notificações aos for
necedor-es, sob p€na de desobediência, para 
que: 
- I- informe e esclareçam a respeito de 
qualquer redamaçào relativa a dúvida ou a 
irregularidade no mercado consumidor; 

II- compareçam às suas dependências, 
~em dia e hora previamente acordados, para 
fins de conciliação. 

Art. 46. O descumprimento das normas 
de defesa do consumidor sujeita o infrator, 
conforme o caso, às seguintes sanções admi
nistrativas. independentemente de outras pre
vistas em normas específicas e sem prejuízo 
das de natureza_ civH e penal: 

a)-multa; 
b)- aprensão do produto; 
c)- inuntilização do produto; 
d) -suspensão de fomedmento do produ-

to ou de_serviço; -
e)- revogação de concessão ou permis

são de uso; 
f)- cassação de licença do estabelecimen

to ou de atividade; 
g)- cassação do registro do produto junto 

ao órgão competente; 
h)-interdição, total ou parcial, de estabe-

lecimento ou de atividade empresarial; 
1) -intervenção administrativa; 
J)- imposição de contra-propaganda. 
Parágrafo único. As sanções previstaS 

neste artigo· pode"rão ser aplicadas cumula
tivamente. 

Art. 47. A pena de multa, a ser aplicada 
mediante--processo administrativo. gradua-se 
segundo: 
r- a gravid~de da infração; 
If- a vantagem auferida e a conCfiçao eco

nômica do infrator; 
Art. 48. As penas prevista nas alíneas "b", 

"c:", "d" e "e'", do artigo 46, SerãO aplicados 
quando forem constatados: 

1-vícios de qualidade e/ou de quantidade; 
11- nocividade dOs produtos oferecidos ou 

dos serviços prestados; 
III- peric:ulosidade e/ou impropriedade 

quanto ao uso do produto ou fruiçao de ser
viço; 

Art 49. As penas previstas nas alíneas "f', 
"h .. - e ''i" Serão aplicadas quando o estabele
cimento industrial, comercial o_u profissional 
reincidir na prática das infrações de maior gra
vidade. 

Art. 50. A ii"npõSiç'ãõ~ae cõntra=-propagan
da será cominada toda vez que ocorrer a prá
tica de publicidade enganosa e sempre às ex
pensas do infrator, obdec:endo o seguinte: 
I-mediante proce_sso administrativo, as

segurada ampla defesa ao acusado; 

J[- confirmada a culpa, será determinada 
por ordem expressa do Minsitro de Estado, 
do Secretário do governo estadual ou muni
cipal, da respectiva área, conforme a dimen
são do fato gerador do litígio alcance todo 
o território nacional, ou de uma unidade fede-__ 
rada Ou apeitas de um mUnidptoi - -

li-enquanto não promover a contra-pro
paganda, além de multa diária e outras san
ções, o infrator não poderá veicular qualquer 
outra publicidade. 

rv- a retificação só. terá validade se rea1i
zada através do mesmo veículo de comuni~ 
cação utilizado para a publicidade enganosa 
e com as mesmas características relativas a 
espaço, local e horários. 
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CAPITULO V! § 19 Não-organizar os dados fáticos, técni-
Dos crimes contra a relações cos e científicos que derem base à publici-

de consumo dade, bem c_omo impedir ou dificultar o aces
so -de consumidor a eles: 

Art 51. Sem prejuízo do disposto no Có- Pena- Detenção de seis meses a dois anos 
digo Penal, naquilo em que houver compati· e multa. 
bilidade, constituem crimes contra as relações § 29 Promover publicidade sabendo-se 
de consumo as conqutas tipificadas nos arti- ineé_lpaz de atender à demanda: 
gos seguintes. Pe-na - Detenção ~de_ três meses a um ano 

Art. 52. Colocar no mercado, expor ou ou multa. 
fornecer produtos o_u serviços que represen- - --Art. 57. Vender ou eXpoi à Venda produto 
tem riscos à saúde e/ou _à vida do consumidor G,om prazo de validade vencido ou, por outro 
ou dos usuários,_assim cqmo da própria coleti- motivo, cO:rl?provadamente impróprio ao <:on-
vidade: -:sumo: __ . 

Pena - Redusªo _de. dois a quatro anos - _ P'ena ·.::....:.Reclusão de ·um ~ dQis anos e niul-
e multa. ta. 

Parágrafo único :.___ Se o crime "for conside- Art. 58-. Obter vantagem indevida através 
rado culposo: _ de cl_á._u_sula contratl.!?~l, ainda que essa tenha 

Pena- Detenção de seis meses a dois anos sido aceita pelo consumidor ou usuário: 
ou multa. - Pena - Detenção de um a dois anos ou 

Art. -53. Omitir-alertas, avisos, explicações multa. -
ou sinais ostensivos_-sobre a nocividade ou --:'-Parágrafo único._j)ern,mciando 0 vício 
pertculosidade de produtos nas _embâla"gens, contratual sem a obtenção da vai1tagem pre
nos _ ivólucros, nos recipientes e, quando for tendida: 
o caso. çor determinação de_autoridade com- Pena.:-:-- Detenção de até seis meses ou 
petente, na publicidade: multa. 

Pena-Reclusão d_eumatrês anos e multa. Art. 59. Impedir ou difiCultar o acesso cte 
§ 19 Incorrerá na mesma pena o presta- consumidor às informações ·que sobre ele 

dor de s_erviço que deixar de alertar aos usuá- constem em bancos de dados, cadastros, re.. 
rios sobre a perículosidade Qo sewiço a_ ser gistros e fichas: 
prestado, seja me-diante recomendações es:- Pen-a - Detenção de até seis meses ou 
critas ostensivas ou

1 
diante de inequívoca inefi~ multa. -

ctênda dessa medi®, através de publicidade f!a_!~!i1E':!~9 _único. Incoue na mesma pena 
adequada, sob recomendações de aUt.Otidª-d.e queni dega _d_e_ _cQnigir imediatamente infor-
competente. ~a:çãõ qúeSãbe ser inexata ou não verdadeira, 

§ 2" Se o crime· fo_r c:_onsiderad,o ç_ulposo: -mdepem:lentemente de pedido nesse s_entfdo 
Pena - Detenção de seis a dois anos ou por parte do consumidor. 

multa. Art. 60~ . Empregar, sem aUtorização do 
Art. 54. Não comunicar _à autoridade consumidor, para reparação ou cons~ de 

competente a nocividade ou periculosidade c:Jüalquer bem, móvel ou imóvel, peças ou 
só conhecida após a colo._ç~o do prqdUto componentes de reposição usado$: 
no mercado: - Pena -:-- Detenção de até seis meses ou 

I-Se o fabricante, o import_ador ou o for~ multa. 
necedor: .Aft::-:--:61. DeiXar de entregar ao consumi-

Pena - Reclusão _:de um a quatro anos e dor~ te~O áe garantia do ptoduto ou serviço 
multa~ · adquirido: 

n -Se pessoa capacitada têcnic;:_a e_ profis- Pena - Detenção de até três meses ou 
sionalmente para cons_tatação dos riscos: ni.ulta. 
Pena-ReduSiio_d_e_~eismesesaumano Art: -62._ Efetuar a C:Obràflça de débitos 

de multa. - através de métodos violentos ou que possam 
DI-Se pessoa do povo, lridependente da exporoconsumidorinadimplenteàexe_cração 

forma pela qua1 tenha sido informada a res- púDlíca: - _,_ - --
peito dos vi cios: _ __ _ _ _ Pena- Detenção de seis meses a dois anos 

Pena-- Detenç_ã_o_d_~j:rês meSes a Um ano e multa. 
e multa. ·- - Arc-~63. SãO cifcunstânciaS agravantes 

Art. 55. ,_Não retirar do roerçado, deiltro- dos crimes tipificados nesta lei, se cometidos: 
do prazo fiXado por determinação da autori- l-em época de grave crise económica e 
da de competente, produto cornprovadamente ffnanceira ou por ocasião de ca1amidade públi
impróprio, inocivo ou perigoso para 0 con- ca recOnhecida pelo Poder Público; 
sumo: n-mediante dissimulação da natureza ilí-

Pena - Reclusão de dois a -cinco ailos e cita do seu procedimento; 
multa. · fii. ::-:-_ a~vés-de'OperaçÕes que envolvam ali-

Parágrafo único. -- lncotrer~ na mesma pe- mentes, medicãmei-ttOs oU quaiSquer outros 
na quem executar serviço potenda1mente no- - - produtos_ ou serviços considerados ess~nciais 
. civo~à saúde ou perigoso, contrariando deter~ e, princij5~mente; se provoc:arein grave dano 
minação expressa de autoridad~ competente. individual ou coletivo; - -

Art. _56. Promover ·publicidade enganosa IV..:..:... por" _iT1iift_ãr, profissional liberal ou fun-
de produto ou de servi_ço: _ cioná.ri.O público nos ·casOs previstos nos inci-

Pena-Redusão d.e_uma dois anos e multa, sosjl_e_m do ~rt._ 54;. 

V-em detrimentQ.d~--~na1fabeto, d~ me~ 
nor de dezesseis ou: maior de sessenta anOs 
ou de pessoa portadora de deficiên-cia, física -
ou mental, interditada ou não. 

Art 64. A pena de multa será fiJ@da: 
1-se _êi.!mUiativa à _reclusão: 
a) quan~o resultar em vantagem econô

míca ao <:oridenado, entre o mínimo de uina 
e o máximo de três vezes o valor dela resul
tante ou em proporção ao dano c-ausado, Pre
valecendo o que for maior; 

b) se_ alternativa à detenção, a critério da 
autoridade judiciária que considerará os efei
:tos da ação ou omissão do condenado, seu 
nível de instrução, suet si~çã_o_: eConômlC:o
financetra_ e os seus antecedentes, não pOden
do, enb:et<mto, em nenhuma hipóte_se, ser infe
iior a um terço do salário míniirlo vi!;)eiite -no
País. 

Art 65. Além das penas privativas de li
berdade_ e de multa, bem como d~s sanções 
administrativas previstas no art. 46, a autori
dade judiciária pode impor ao condenado a 
prestação sodcl altermltíva por período máxi
mo de trinta dias úteis. 

Art. 6Õ~ O vafor da fi,an_ç_a, nas infraçõe~ 
de_que trata esta lei, será fiXado, a __ crlté.rio dª 
autoridade judiciária, em priildpiO, obeâ.eC.ido 
o mínimo de 100 (cem) e -o lháxini.o de 300 
(trezentas). veze~ o valor do salário mínimo 
vigente à época da conden~!;~9~ -~ _ ... 

Parágrafo ünico. T odavi_a, se ~im reço~ 
mendarem a situação económica do conde
nado e os seu_s antecedente:;, o juiz poderá: 

a) reduzi~ la _até _metade_ d_9 .seu valor mí
nimo; 

b )" aumentá-la até dez vez.es o valor má
ximo. 

Art. 67. No processo penai" atinente aOS 
crirhes previstos nesta lei, bem como a outros 
crimes e contrave_rtções que envolvam reJaw 
ções de cons\lmO, poderão_ intervir, como as· 
sistentes _do_Ministéri_p _público, os den:"J_ais legi- · 
timados indicados no art. , aos quais ~rii-
bém é facultado propor ação penal subsidiária, 
se a denúncia não for ofei'ecida no prazq legal. 

TITULO V 
Da defesa do consumido_r ell_!- juizo 

. CAPITULO I 
Disposições gerais 

Art. 68 _ A_defesa ctos din::it9s e_ inte_res,s~s 
dos consumidores pode ser exercida, em juízo, 
indiVidualmente ou a título coletivo. 

Parágrafo- único. Para os efeitoS: _çlesta lei, 
a defesa coletiva será exerdçla quando se tratar 
de: 
1-interesses bú direitos difusos, assim en

tendidos os que alcançam m_ais de t,rma pes
soa, são de natureza indivisível e decorrem 
de circunstâncias de fato, sem neceS_sidade 
de identificação dos seus titulares; 
n- interesses· ou direitos coletivos, assim 

entendidos os que alcançam mais de uma 
pessoa, são de natureza indivisível e têm como 
titulares grupo, categoria ou <:lasses. de pes· 
soas ligadas entre si ou com a parte contrária 
por uma relaç:~o jurkli_ca base; 
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III- interesses ou direitos individuais ho
mogéneos, assim entendidos os decorrentes 
de origem comum~ 

Art. 69. Para os finS -do art. PS, parágrafo 
único, são legitimados ConcOrreri.temente: 
l-o Ministériõ Público; 
II-a União, Os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios; -
III- as entidades e_ órgãos da administra

ção pública, direta ou-indireta, ainda que sem 
personalidade jurídica, especificamente desti
nados à defesa dos interesses aos quais esta 
lei se destina; 

[V- as associações legalmente constituí
das, _com pelo menos um ano ·de atividade, 
e que incluam entre seus objetivos a_ defesa 
do consumidor. 

§ 19 É admissível o litisconsórcio entre os 
Ministérios Públicos da União, dos Estados e 
do Distrito Federal na defesa dos interesseS 
e direitos do consumidor. 

§ 29 Os órgãos públicos legitimados, por 
termo, poderão tomar dos interessados comK 
promissos de ajustamento de sua conduta às 
exigências legais; os quais terão eficácia-de 
titulo extrajudiCial. -- - - -

Art. 70. Para a defesa dos din:itos e inte
resses objetos desta lei são admissíveis todas 
as espécies de ações capazes de propiCiar sua 
adequada e efetiva tutela. 

Parágrafo único. - Poderá ser ajuizada ação 
que objetive o controle _ab_strat_o das_ condições 
gerais de contratos ilegais ou -_de cláusulas 
abusivas ou obscuras. 

Art. 71. Na ação que tenha por objeto o 
cumprimento de obrigações de fazer ou não 
fazer, a autoridade judiciária c:once.der_á a tu(éla 
específica da obrigação ou determinará provi
dências que assegurem o resultado prático 
equivalente ao do adimplemento. 

§ 19 A conversão da obrigação em perdas 
e danos somente será admissível se por ela 
optar o autor ou se impossível a tutela espe
cífica ou a obtenção do resultado pi'ático cor· 
respondente. 

§ 29 -'"A indenização por perdas e danos 
se fará sem prejuízo da multa (art. 287 do 
CPC). 

§ 39 Sendo relevante o fundamento da 
demanda e havendo_ receio justificado de inefi
cácia do provimento final, é ][dto à autoridade 
judiciária conceder, liminarmente, a tutela, 
após justificação prévia, citado o réu. 

§ 49 A autoridade judiciária, na hipótese 
do parágrafo anterior ou na sentença, imporá 
multa diária ao réu, independentemente- de 
pedido do autor, se for suficiente ou compa
tível com a obrigação, fJXando prazo razoável 
para o cumprimento do preceito. 

§ 59 Para a tutela específica ou para a ob
tençáo do resultado prático equivalente, pode
rá a autorfdade judiciária determinar as medi
das necessárias, tais como busca e apreensão~ 
remoção de coisas e pessoas, desfazírneoto 
da obra, impedimento_ de atividade nociva, 
além da requisição de força policial. 

Art 72~ Contra atas ilegais, nos termos 
desta lei, que lesem direito líquido e certo, 

cabe ação regida pelos mesmos ritos proces
suais do mandado de segurança. 

Art. 73. Aplica~se o habeas data à tutela 
dos -direitos do consumldor, ainda que _o arqui
vo.:-o-u <f banco de dados pertença a pessoas 
ou entidades _de direito privado. 

Art. 74. Nas ações coletivas de que trata 
esta _lei, não haverá adiantamento de custas, 
emolumentos, honorários periciais e quais
quer outras despesas. 

§ 19 A autoridade judiçiária condenará o 
autor a pagar ao réu honorários advocatídos. 
arbitrados de conformidade com o § 4o do 
art. 20 do CPC, quando reconhecer que a pi-e~ 
tensão foi manifestadamente infundada. 

§ 2° _Em caso de_litigâm;ía Qe má-fé, a 
associação autora e os diretores responsáveis 
pela propositura da ação serão solidariamente 
<:Qnden.ados ao décuplo das cus.tas, sem pre
juízo_ da responsabilidade por perdas e danos. 

Art. 75. As normas aeste título aplicam
se, no que for cabível, a outros direitos ou 
interesses difusoS, de qUalquer natureza, trata:. 
dos coletivamente. 

Art. 76. Aplicam-se às ações previstas 
neste titulo as normas do Código de Processo 
Civil _e_ d~ I..ei n_o 7.34 7_, de 24 de julho de 
1985, inclusive no que respeita ao inquérito 
civil, naquilo que não cOntrariar suas dispo
síçôes. 

CAPITULO II 
Das açóes coletivas para a 

defesa de Interesses 
~viduals homogêneos 

ArL 77. Os legitimados. de que trata o art. 
69 põderão propor, em nome próprio e no 
interesse das vítimas ou seus sucessores legíti
mos, ação civil C:oletiva de responsabilidade 
pelos danos sofridos, de acordo com o dispos
to n__os artidos seguintes. 

Art. 78. O Ministério Público, quando não 
o autor, atuará sempre como o fiscal da leL 

Parágrafo único. Aplica-se à ação prevista 
no artigo .:inteiior o art. 5", §§ 2° e 3~. da Lei 
no 7.347, de 24 de julhO de 1985. 

Act •. .79. _ Ressalvada a competência da 
Justiça Federal, é competente para a causa 
a justiça local: 
I- no foro do Distrito Federal, para os da

nos _de -âmbito nacional; 
II-no foro da capital do Estado ou no Dis

trito Federal para os danos de âmbito regional, 
aplicando-se as regras do CPC aos casos de 
competência concorrente; 

ITI- no foro do lugar onde ocorreu ou deve 
ocorrer o dano, quando de âmbito local. 

Art. 80. Proposta a açâo, será publicado 
edital para que os interessados possam intervir 
no process_o como litisi:onsortes. 

Parágrafo único. A publicaçao será feita, 
pelo menos, duas vezes, no 6rg2lo oficial e 
em um jornal de grande circulaçáo na locali
dade do fofo competente. 
- Ait-8.L Em caso de procedência da ação, 

a condeilação será genérica, fixando a respon
sabilidade do réu pelos danos causados. 

Art. 82. Transitada em julgado, a senten
ça condenatória será publicada em edital conK 
forme o disposto no art. ao: 

§ I 9 DecorridO o Prazo de um ano, sem 
habilitação_ d_os interessados, poderão os legiti
mados do art. 69 promover a liquidação e 
execução da indenização devida. 

§ 29 O produto da indenização devida se
rá recolhido ao Fundo criadO Pelo art. 13 da 
Lei n~ 7.347, de 24 de julho de_ 1985. 

Art. 83. -A liquidação e a execuç!o da sen~ 
tença poderão ser promovidas pela vítima e 
por seus sucessores, assim corria pelos legiti~ 
mados de que trata o art. 69. 

Art. 84, AJiquidação da sentença, que se
rá por artlgos, _ _po~erá ser promovida no foro 
do domicílio do litigante, cabendo-lhe provar, 
tão só, o dano e o seu mohtante. 

Art. W. A execução coletivã far-se-á com 
base em certidão das sentenças de liquidação, 
da qual constará a ocorrência ou não do trân-
sito em julgado. -

Art. 86. É competente pata a execuÇão 
o juizo; 
-1- da liquidação da sentença ou da ação 

condenatória, no caso de execução individual; 
U- da ação condenatória, quando coletiva 

a execução. 

Art. 87. Em caso de concurso de ci'éditos 
decorrentes da condenação prevista na Lei 
n"7 347, de 24dejulho de 1985~ e das_ind<:mi
zações pelos prejuízos individuais resultantes 
do r:n_esmo evento danoso, ·estas terão prefe
rência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto 
neste artigo, o recolhimento da importância 
destinada aos fundo!?- de proteção ao consu
midor ficará sustado, enquanto pendentes de 
-decisão de segundo grau as ações de indeni
:ZaçãO pelos danos individuais. 

CAPITULO III 
Das Ações de Responsabilidade 

do Fornecedor 
de Bens e do Prestador de Serviços 

Art. 8"8~ Na-ã:Ção âe responsabilidade civil 
do fornecedor de bens e do prestador de servi
çOs, sem· prejuízo de Outras -diSPosfçOeS ·deSta 
lei, serão observadas as seguintes normas: 
1-a ação pode ser proposta no domicílio 

do autor; 
II-se o réu alegar que o fato danoso é 

imputável à culpa de terceiro, poderá o autor 
requerer a citação deste para integrar o contra
ditório na condição de litis_consorte passivo, 
vedada ao réu a denunciação -da lide; 

- m-:- quando o réu_ houver contratado segu
ro de responsabilidade poderá chamar ao pro
cesso o segurador, vedada a integração do 
contraditório pelo Instituto de Seguros do Bra
sil; 

1V-na hipótese do Inciso anterior, a sen
tença que julgar procedente o pedido conde
nará o réu nos termOs- do art 8""0 do C6digo 
de Processo Civil; 
V- se o réu houver sido declarado falido, 

o.sínd.ico será intimado a informar a existência 
de-seguro de responsabilidade, facultando-se: 
em ·caso afirmativo, o ajuizamento de ação 
de indenização diretamente contra o segura
dor, observada a vedação estabelecida no inci
so III; 
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VI- s.e_ as provas produzidas demonstra
rem a alta periculosidade do produto que pro
vocou o dano, bem como grave imprudêncía, 
negligência ou imperícia do fornecedor na 
aceitação de projeto industrial, ou na fabrica
ção, montagem ou condiçlonamenfo, poderá 
a autoridade judi<;:iária, de oficio, aberto o pra
zo de 10 (dez) dias à manifestação do réu, 
conden__á~Jo ao pagamento de multa equiva
lente ao valor mínim..Q-de 100 (cem) e, no 
máximo de 500 (quinhentas) vezes o salário 
mínimo vigente, a ser recolhida nos termos 
do § 2• do art. 82. 

Art. 89. OsJegitirnados a agir na forma 
desta lei poderão propor ação visando com
pelir o Poder Público competente a proibir, 
em todo o território nªdonal, a produção, di
vulgação, comercialização ou determinar alte
ração na composição, estrutura, fórmula ou 
acondicionamento de produto cujo uso ou 
consumo regular se revele nocivo ou perigoso 
à saúde pública e à jn_CQlumid.açle pessoal. 

§ 1? Os fornecedores poderão ingressar 
no feito_ como assistentes .. 

§ 2° Deferida a prova pericial, os laudos 
respectivos, no prazo máximo, improrrogável, 
de 60 (sessenta) dias,._a contar do termo final 
para a apresentação dos quesitos (art. 421, 
§ lo do CPC).,_serão entregues diretamnete 
em cartõrio, 

§ 3o Nas ações reguladas neste artigo dis
pensar-se-á a audiência de_ instrução ejulga
mento, salvo se requerida pelo perito para es
cJarecimentos. 

§ 4~ Não havendo audiência, colhidas as 
alegações finais, os autos ~erão imediatamen· 
te conclusos e, em qualquer hipótese, a autóri
dade judiciária terá o prazo máximo, improrro
gável, de 30 (trinta) dias para proferir a senten
ça. sob pena de ser considerada neglig_ente, 
nos termos da lei _ -· -

§ 5~ o retardamento por mais de 30 (triri
ta) dias do cumprimento de decisão judicial 
com trânsito em julgado, em açâo de que 
trata este artigo, configura crime de responsa
bilidade nos termos da lei. 

CAPfTGLON 
Da coisa julgada 

Art. 90. Nas ações coletivas de que trata 
esta lei, a sentença fará coisa julgada: 

1- erga omnes, exceto se o pedido for 
julgado improcedente por insuficiência de 
provas, hipótese em que qualquer legitimado 
poderá intentar outra ação, com idêntico_ fun
damento, v~lendo-se·de nova prova, na hipó
tese do in_ciso I, elo parágrafo único, do art 
68; 
II- ultra partes, mas limltadamente ao 

grupo, <:ategoria, ou classe, salvo_improcedên· 
cia por insuficiência d~ provas, nos termos 
do inciso·anterlor, quando se tratar da hipótese 
prevista no inciso II, do parágrafo únic;o, do 
arl 68;_ 

111- erga omnes, apenas no caso de pro
cedênc:iã. da ação, para beneficiar todas as 
vítimas e seus sucessores, na _hipótese do inci
so III, do parágrafo únic_o, do art. 68. 

§ 1? Os efeitos da c:oisa ju1gada, previstos 
. nos in<:isos I e 11, n~o prejudicarão interesses __ 

e direitos índividuais dos integrantes da c:oleti
vidade, do grupo, categoria ou_ classe. 

§ za Na hipótese prevista no inciso ffi, em 
caso de improcedência do pedido, os interes
sados que não iriie~m no-processo como 
UtiSconsortes poderaO Propor ação de indeni· 
zaçáo a título individual. 

§_ 3c Qs __ ef.citosda_cOisajulgada não preju
dicarão as aç6es de indenização por danos 
pessoalmente sofridos~ propostas individual· 
mente ou na forma prevista nesta lei mas, 
se procedente o pedido, beneficiarão as víti
mas e sucessores que poderão proceder à 
liquidaçãO -e execução. 

§ 4~ Aplica-se o disposto no parágrafo an
terior à sentença penal <:onde.natória, 

Art. 91. As ações coletivas, previstas nos 
incisos I e 11 do art. 68, não induzem litispen

~ dênçla para as ações individuais, mas a coisa 
ju1gada erga omnes ou u]tra partes, a que 
çUudern os incisos U e III do artigo anterior, 
não beneficiarão os autçr~s das ações indivi
duais~ se não for requerida a sua sus~risão 
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência 
nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 

TITULO V 
Disposições Ffnafs 

Art. J9 O preâmbulo da Lei n~ 7.347, de 
24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte 
redação: 

"Disciplina a açã.o dvil pública de res~ 
-ponsabilídade por danos causados ao 
meio ambiente, ao consumidor, a bens 

- e direitos de valor artístico, estético, histó-
rico, turistico e paisagístico, assim como 
a qualquer outro interesse difuso ou cole
tivo, e dá outras providências." 

Art.- 2:o Acn:~scent_é:.-se- O inciSo lV ~o art. 
lo da Lei n~ 7.347, d.e.24.dejulho de 1985: 

- "IV- a qualquer outro interesse difuso 
ou coJetivo." 

Art 3? O inciso II, do art. 59, da Lei n" 
7.347, de- 24 de ju1ho de 1985, passa a ter 

_a seguinte redação: 

"n- inc:!ua, entre suas finalidades ins
titl,lcjonais, a proteçã:o ao me[o ambiente, 
ao ___ consumidor, ao patrimônio artístico, 
estético, histórico, turistico e paisagístico, 
ou a qualquer outro interesse difuso ou 
c:oletivo." 

Art. 49 O§ 3ç do art 5° da Lei n? 7.347, 
de 24 deJulho de 1985, passa a ter a seguinte 
redação: 

"§ 39 Effi caso de desistência infun
dada ou {l.bandono da ação por associa
ção legitimada, o Ministério Público ou 
outro legitimado assumirá a titularidade 
ativa." 

Art. 5o Acrescente~se os §§ 4~ e 5~ ao art. 
5°, da Lei n? 7.347, de 24 de julho de 1985: 

"§ 49 Admitir-se à Utisconsórcio fa
çl,.l}tãtivo entre os Ministérios Públicos da 
Uíilão e dos Estados na defesa dos inte
resses de que cuida es~ leí. 

§ 5? Os órgãos públicos legltiniados 
poderão tomar dos interessados ÇQ!npro
misso de ajustamento de sua conduta às 
exigências legais, mediante cominações 
que terão eficácia de ti'tqlo executivo ex
trajudicial." 

Art. 6? O art. 15 da Lei n9 7;347, de 24 
de ju1hO de 1985, passa a ter_ a seguinte reda
ção: 

"Ãrt. 15. Decorridos 60 (se_ssentaJ 
dias do trânsho em julgado d_B: sentença 
conden~tória, sem que a associação au
tora lhe PrOmova a _rbtecuÇáó;·deverá faz~ 
lo o Ministério Público, facultada igual ini-
ciativa aos demais legitimados." · 

Art. 7"' A~scente-se à Lei n9 7.347, de 
24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, 
.renuinerando-se os seguintes: 

"Art 21, Aplicam-se à defesa dos di
reitos e interesses difusos, coletivos e indi
viduais, no cjue for c::abível, os dispositiVos 
do Título lll da Lei n" _ , de 
de de 198!)1,-que institui "o Código 
de Defe-sa do Consumidor." 

Art. &_ Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas aS dispo:;íç~s 
em contrário. 

Parágrafo único. No prazo de 180 (cento 
~ _qítenta} dias a contar da pubJíc::ação deste 
código, o Poder JudiCiário dos EStados e do 
Distrito Federal proporá lei de organizaç-ão ju
diciária dispondo sobre o processo de execu
ção nas ações de competênda do juizado es
pecial de pequenas causas. 

Justificação 

1. Em respOstã aos anseios de tOda a na
ção brasileira, a Assembléia Nacional Consti
tuinte to!flOU expressa, na nova ConstituiÇão, 
a importância e a necess~Qade do Poder Públi
co dis<:iplinar, coordenar e executar uma poli
tica nacional de defesa do _çpnsumidor_. Aliás, 
ao agir assim, nosso legislador constituinte 
também deu o primeiro passo para incluir o 
Brasil no rol dos países ond_e as _r!':lações de 
consumo se efeti_vam se_gundo normas legais 
garantidOras dos direitos dos consumiçiores. 

2 Na conçlição de senador da Repúbli~a, 
representando o Estado de Minas Ge_rais, não 
poderia deixar de apresentar a minha colabo~ 
ração no seiltido de efetivar o mandamento 
constitucional segundo 9 _qual é prerrogativa 
Cio _CongressO -Nacional, no prazo de 120 dias, 
contados da Proinulgação da Constituiçao~ 
elaborar o Cóqigo de Defesa do Consumidor. 
Além disso, com mais de setecentos muni
cípios- espalhados por regiões com variadas 
características-~ieográficas, econômicas e cuJ
tUrals ... : .... :Miná$ apresenta uma diversidade in
crível de problemas que envolvem toda a siste
mátic_a de produção, comércio _e_-çon.sumo 
que, sem exagero, posso aqui afirmar, ser uma 
-síntese do nosso País. 

3. Devo, desde já, a bem da verdade, reco
nhecer que o presente projetO ·nãó é fruto d.e 
Urilã' açãO isolada. Seria p-retensão d.emais. 
Homem compi'oróetido com o ideal demo-
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crá.tico, zprendi, muito cedo, e pratiquei, sem
pre, a convivência tranqüila com as idéias con
trárias. Não poderia ser diferente agora. Aliás, 
nem foi o caso. Tanto que busquei tomar co
mo base o anteprojeto do Código de Defesa 
do Contiumidor, elaborado por uma comissão 
composta de pessoas do mais alto nível e com 
indiscutível familiaridade_ e experiência com 
o tema. 

4. Em linhas gerals, este projeto segue a 
linha traçada pela douta comissão no referido 
anteprojeto. Conludo, ao longo dos seus arti
gos, parágrafos, incisos e- alíneas, é passível 
perceber alterações ou de técnica legislativa 
ou de médto. Nesse _último aspecto ressalto 
dois pontos que considero fundamentais. Um, 
relativo às penas a serem aplicadas em razão 
de crimes contra as relações de consumo e, 
outro, referente à não inclusão, na nossa pro
posta, do titulo que criaria á Fundação Instituto 
Nacional de Consumo. --

5. No que se refere às penas a serem co-;. 
minadas optamos por reduzi-las, se compa
radas com as do anteprojeto. Nos parece mais 
adequado, considerando a realidade nacional, 
um critério de cominação que se apresente 
como factível, isto é, baseado em penas apa
rentemente leves mas que, inegavelmente, 
têm possibilidade malor--âe serem aplicadas 
do que aquelas mais fortes. 

6. Quanto à pretendida Fundação Instituto 
Nacional do Consumo, pâfã suDStituir o atual 
Conse1ho Nadonal de Defesa do Consumidor, 
consideramos, além de desnecessária, inteira
mente inoportuna. Desnecessária porque o 
Conselho Nacional de Defesa do Consumidor 
já deu provas da_ sua eficiência. Ademais, os 
Conselhos Regionais, os Conselhos Munici
pais e as entidades populares terão, com certe
za, papel de relevância na crescente coru;cien
tização da nossa gente no que se refere à 
questão. Inoportuna porque proposta num 
instante em que o governo tenta diminuir a 
sua máquina administrativa. 

7. Por fim, no título dã -Defesa do Consu
midor em Juizo, em todos seus capítulos, não 
encontramos razão para discordância, inclu
sive redacional. 

a Dessa forma, tenho conviéção, a dis
cussão deste e de outros projetas elaborados 
por membros do Congresso Nacional, vai se 
situar na órbita traçada pelo_ citado antepro
jeto. Coinpete, a partir de agora, a n6s, sena
dores e deputados, sempre sem dispensar a 
inestimável e indispensável contribuição po
pular, o aprofundamento de debate e o apri
moramento da idéia básica para que tenha
mos, o mais breve possível, um Cócügo de 
Defesa do Consumidor ao mesmo tempo mo
demo e eficaz para os fins aos quais se destina. 

Senhoras e senhores membros do Con
gresso Nacional, este projeto, com as caracte
risticas rapidamente esboçadas nesta justifi
cativa, há de merecer, de Vossas Excefências, 
reparos e criticas. t: o normal dentro do pro
cesso legisJativo. Se eu mesmo, na condição 
de autor, reservo-me, desde já, o direito de 
vir a emendá-lo, só posso esperar, dos meus 
nobres pares, a benéfica ação no sentido de, 

juntos, burilarmos todas as proposições por~ 
que a futura lei da defesa do consumidor brasi
leiro é tarefa tão grandiosa q]Je não pode dis
penSar o empenho efetivb de todos nós, 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1989. 
-Senador Ronan Tito. 

(Às Comissões de ConstitwÇão e Jus
tiça e_de Economia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•2,DE f989 

Cria Comissão Especial Mista paÍ"a 
apurar éJ situação de funcionán"os públi
cos da União_ contratados, sem concurso 
público, a paitir de 6 (seis) de outubro 
de /983. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica criada Comissão Especial 

Mista. integrada por membros dos três Pode
res, para, no prazo de noventa (90) dias, conta
dos a partir da publicação desta lei, levantar 
a situaçáo dos funcionários contratados, sem 
concurso público, a partir de õ de outubro 
de 1983 e apresentar, a cada um dos três 
Poderes, sugestões específicas para sanar o 
problema. 

§ 1? A Comissão Especial Mista será inte
grada por: 
- ã) três membros dO POder Legislativo; 

b) três representantes do Poder Executivo; 
c) três membros do Poder Judiciário~ _ 
§ 2~ Os representantes do Poder Legis

lativo serão indicados pela Câmara dos Depu
tados, dois, e pelo Senado Federal, um. 

§ 3o Os representantes dos Poderes Ext."-

cutivo eJudiciário serão indicados, respectiva
mente, pelo Presidente da República e pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, se
gundo os critérios que adotan~m. 

§ 4<> A comissão terá um presidente, um 
vice-presidente e um relator, escolhido entre 
os seus membros. 

§ 59 O Presidente do Tribunal de Contas 
da'(ffl1áo inilicara um- representante pa-ra se
cretariar a Cgmissão. 

Art. zq Compete à cOmissão E:'Special 
Mista, no prazo previsto no artigo anterior: 

1-apresentar relatório circunstanciado a 
respeito: 

a) de todas as contratações efetuadas, sem 
conc~rso público, nas esferas dos três ?pode
res, inclusive nas autarquias, empresas públi
cas, sociedade de economia mista e funda· 
ções públicas, a partir de 6 de outubro de 
1983; 

b) da quantidade atual, por área ou setor, 
dentro de cada um dos poderes, do pessoal 
contratado conforme a alínea anterior; 

c) Qo montante dos salários pagos a ess_es 
funcionários~ bem como a sua significação 
percentual no total dispendido nas folhas de 
pagamento de cada órgão; 

d) da forma de contratação, principalmente 
se efetuada na vigência de norma legal proi-
bitiva; -

e) necessidade ou não da manutenção dos 
cargos -preenChidos, serti concurso público, 
a partir de 6 de outubro de 1983; 

11- sugerir a cada um dos poderes as 
medidas necessárias para extinção de cargos 
e funções não .enquadradas nas normas vigen
tes ou nas necessidades da administração. 

Art. 3<> O preenchimento dos cargos con
siderados indispéhsáveis à administração de
verá ser realizado através d.e concurSo público, 
de proVas e títulos, cujo edital deverá ser publi

-_c_~do dentro e 60_\§es.s:enta) diaS após a i::n.ibli
caçàó do Relatório da Comissão. · 

Parágrafo único. o· Edital previsto neste 
artigo não" estabe1ecerá privil_égio pará o fun
cionário contratado, a não ser o da prioridade 
no caso de igualdade de condições com con
correntes de fora do órgão. 

Art. 4? Para o cumprimento de suas fun
ções, a Comissão Especial Mista poderá requi
sitar informações que julgar necessárias a 
quaisquer órgãos- da. adminlsti"ação, nos três 
Poderes. 

Pará_grafo único. A ComiSsão, serripre <:jue 
necessário, poderá requerer, a qualquer órgão 
público, pessoal técnico especializado. 

_ Art. 5~ .(Jma vez notificado pela Comissão 
Especial Mista, o responsável pelo serviçõ, em 
quaisquer dos três Poderes, terá prazo de 15 
(Quinze) dias para entregar os documentos 
solicitados. 

§ 1? A critério da Comissão ESpet:;ial Mista 
este prazo poderá ser prorrogado por mais 
5 -(cinco) dias. 

§ 2ç O oão-cuinprirrlento do dispOSfó 
neSte artigo ensejará à Corri1sSão- a po-Ssibi: 
]idade de responsabilização adminstrativa dO 
notificado, nos termos da lei. 
_ M 6~ Na eventual necessidade de peiÍ· 

das ou auditorias, estas serão realizadas p-or 
pessoal especializado, indicado pelo Tnbunal 
de Contas da União. -

Art. 79- Os funcionários requisitados não 
perceberão qualquer vantagem pecuniária 
adicional aos respectivos salários, que serão 
pagos pelos órgãos aos quais pertencem: 

Art. a~ Os merribros- dã comissáo, ·en
quanto esta perdurar, serão considerados em 
missão. oficial, como _representantes do Poder 
a que pertençam:- ---- - - -

Art. 9?_ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 1 O. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A consdência nacional está a clamar pela 
moralização da administração pública. Ajnd~ 
há pouco, o Poder Executivo buscou, _ap-avés 
de medida provisória, equacionar parte do 
problema do funcionalismo da União. Dize
mos parte, porque a medida, devol~da pelo 
Congresso, não se referia à açlministração ln
direita nem aos servidores do Legislativo e 
do Judiciário. . 

O projeto de lei cria uma comissão iii.iegra
da por menbros dos três Poderes para, no 
prazo de noveota diasL fazer urna completa 
avaliação da situação dos funcionários públi
cos, contratados sem concurso pÇiblico, a par
ti( de 6 de outubro de 1983. A comissão con
tará com a participação do Tribunal de Contas 
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da União, que se encarregará da secretaria 
dos trabalhos. O TCU dl_spõe de meios e co
nhece a fundo os problemas da administração 
pública brasileira. 

A comissão, ao final de seus trabalhos, deve
rá elaborar um retrato da situação dos funcio
nários, indicará os setores em que cargos de
vem ser mantidos ou extintos e recomendará 
a adoção de concUI::so público para as áreas 
essenciais da administração. Os trabalhos da 
comissão envolvem a apuração da situação 
de funcionários nos três Poderes, além de au
tarquias, fundações, sociedades de economia 
mista e empresas estatais. 

Sala das Sessões. 16 de fevereiro de_l989. 
-Senador Severo 'OoiiJes, · 

(Às Comissões de Constituiç5o e Jus
tiça e de Serviço Público CMll 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 3, DE 1989 

Dispõe sobre a (ilspensa e exoneração 
de servfdore{; da adminlstraç~o federal di
reta, das autarquias federais, daS funda
ções públicas e dos extintos territórios fe· 
derais, e dá outras provid~ncias. 

O Congresso Naclonal decr~ta: 
Art. 1, Poderão ser dispensados _ou ~o

nerados o_s servidores da administração fe_de
ral di reta, das au~rquías federâíS e dos- extintOs 
territórios federais, considerados comprova
damente prescindfyeis pela administração e 
admitidos sem habilitação em concurso públi
co, após 5 de outubro de 1 ~83,' ·ressalvados 
os que tenham estabilic;Jade ~gurada pelo 
art 19 das Disposições Transitórias da Cons
tituição. 

Parágrafo único-:-: ~duem_-se <:;!o disposto 
neste artigo os servidores inV~stidos nos_ car
gos ou empregos .efetivos, ocupados na_ ~ata 
da vigência desta lei,_m_ediante habm~ção em 
processo seletiY9 próprio, admitido n,a legi~Ja-
ção então vigente. . . _ _ 

Art. 2, Aplica-se o diposto no artigo ante-
rior aos servidores das fundações públicas 
que: . 

a) não foram investidos, nos _empregos . 
ocupados na data de vigênda desta lei, me
diante habilitação em proce~o-seletivo exigi
do no respectivo estatuto ou r~imento inter
no; ou mediante processo legal de redistri
buição; 

b) em relação aos órgãos ou entidades de 
onde foram redistnbuídos, não atend~m ao 
disposto no § 2~' do artigo, ou não tenham 
ingressado, no cargo ou emprego na data da 
redistribuição, madiante habilitação em con
curso público. 

Art 3~' Os servidores civis da administra
ção federal direta, dos extintos teriitQrios, das 
autarquias federais, empresas públicas, sócie-_ 
dades de economia mista, suas subsidiárias 
, e controladas, fundações públicas e demais 
entidades sob controle direto ou indireto da 
União, apresentarão declaração de acl,!m_ula
Ção de quaisquer atividades remuneradas 
exercidas no estado, município, na adminis
tração direta e indireta e no Distrito Federal, 

inclusive <:om relação aos proventos de inati
vidade, 

Art. 4" Será apurada responsabilidade ad-
ministrativa, civil e penal, do servidor que: 

l-prestar declaração falsa; 
ll- omitir informação que deva prestar; 
DI- prevaricar na execução desta lei. 
Art.. 5:-:_ Os servidores da União dos ex;tin

tos territórios federai,s, das_ a1,1_tarquias e das 
fundações públicas, ficam sujeitos ao regime 
de 40 (C[uarenta) horas semanais de trabalho, 
ressalvados os integrantes de categorias com 
regime de trabalho específico, na forma esta
belecida na legislação vigente. 

§ 1" . _O descul]lprimen~o, ainda que par
cial,_ da j9mada de trabalho, com percepção 
da correspondente remuneração, configura 
lesão aos cofres públicos ou ato de improbi
-dade, conforme se trate de servidor estatutário 
ou regido pela Consolidação das Leis do Tra
balho. 

§ Z' Será também responsabilizado <:ivil, 
penal e administrativamente, qualquer servi
dor que, com culpa ou dolo, <:oncorrer para 
a realização do pagamento a que se- refere 
este artigo. 

· Àrt 6-<> O Poder EXecutivo expedirá-as ins
truÇões necessárias ao fiel cumprimento desta 
lei. 

·-Ari. 19 Esta lei entra em vigor ·na data de 
sua publicação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em 
contrário~ 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1989. 
-Senador Leopoldo Peres. 

JUstificação 

Bem conhecida- e, diríamos,_ até momen
tOsa - é _a celeum~ gerada em torno da edi
ção, pelo Poder Executivo, da recente Medida _ 
Provisória n9 33/89, a qual estatui, tendo em 
conta critério puramente linear, que "ficam 
-exonerados ou dispensados, a partir de 1 ~ de 
março de 1989, os servidores da administra
ção federal direta, autárquica ou fundacional 
e dos extintos territórios federais, admitidos 
sem concurso público, que não tenham aelqui
rido- estabilidade, nos termos_ do art. 19 do 
Ato das Disposições Constitucionais T(a_nsi
tórias", 

É óbvio que o problema do excesso de servi
dores públicos, no Brasil, está a exigir pronta 
e rápida solução. 

CohtUdo, ao enfrentá-lo, há que se agir com 
o mais prudente critério, sob pena de vermos 
ilí.stantaneamente paralisadas atividades de in
diss;u!fYel essencialid_ac:le para a vida da Nação. 

Foi com essa preocupação, que cuidamos 
de elab.orar o presente -projeto, o qual, c_om 
o temPeramento que reputamos imprescin
dível,· oferece adequada sOlUÇão para o Pro
blema. 

Corri efeitO, em veZ da pura e simples demis
são ou exoneração de todos os servidores sem 
cOnCurso, admitidos a menos de 5 (cinco) 
anos e não benefiados pela estabilidade do 
àrt 19 do Ato_das Disposições Constitucionais 
Transitórias, preconizamos sejam dipensados 
ou exonerados, dentre tais servidores. apenas 
aqueles considerados comprovadamente 

prescindíveis pela administração. Estarão pre
servadas, assim, as reais nec_essidade,s de pes-
soal de cada órgão. · 

Por outro lado, acauteJ<Jod_o-nos contra: pos
sível atentado a direitos q~ ~erviQores, excluí
mos dessa dispensa ou exoneração quem haja 
sido investido em cargos Ou· empregos efeti
vos, ocupados na data óa vigência da lei ora 
prOposta~ mediante habilitaÇão em processo 
seletivo próprio, admitido na legislação então 
vigente. -

I:: nossa _convicção que esse elenco de me
diçlas às quais se somarão, com certeza, oUtr_a-S 
ditadas pelo elevado espírito público dos emi
nentes Pares, constituirão a mais hutnana e 
conveniente soluÇão para: a-questão -do enxu
gamento do excessO de servidores no§ qua
dros da administração pública. 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro d_e 198~. 
- Senado~ Leopoldo Peres. 

(Às Comissões de Constítuiçãó e Jus~ 
liça e de Serviço Público Ovil.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 4, DE 1989. 

Introduz alteração ao caput do art. 70 
da Leí n~ 5. IOB, de 21 de setembro de 
1966, que 'Tnstitui o Código Nacional de 
Trânsito·: fiXando em dezesseis __ anos 
completos a idade mfnima para obtenção 
da Carteira Nacional de Habilitação, na 
forma que especifica e estabelece; e 
acrescenta dispositivos na forma que 
mendona. --- -

O Congresso" Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 70 da Lei n~ 5.108, de 21 

de setembro de 1966,. passa a vigorar com 
a seguinte .redação, aCrescido d~s _parág-rafos 
1~. 2<, 3, e 4°, e com b .,_tua! Parágrãfo únicO 
renumerad_o para 59 

"Art 70. A habilitação para conduzir veí
culo automotor apurar-se-á através da realiza
ção dos exames prescritos pelo Co11selho Na
cional de Trâils_ito, requerida pelo candidato 
que tenha completado dezesseis anos de ida
de à autoridade de t(ânsito de qualquer_ unida
de da Federação, mediante a apresentação 
da prova de identidade expressamente reco
nhecida pela legislação federal. 

§ 1 o Os candidatos maipres de dezesseis 
e menores de dezoito anos de idade deverão 
apresentar à autoridade de trânsito, no ato da 
inscrição, os seguinteS documentos: 

a) autorização dos p<~is ou responsáveis; 
b) autorização do juiz de menores dajuris-

diç:ão onde-reside;. -- _ - -
c) comprovação_ de seguro de responsa

bilidade civi1 pata reparação de danos çausa
dos a terceiros. 

§ ~ Aos-candidatos aprovados nos exa
mes de habilitação, maiores de dezesseis e 
menores de dezoito anOs, será. COI\cedida au
torização, a título precário, pelo período de 
seis meses, para dirigir veíCulo automotor nª 
categoria para a qual se habilitaram. 

§ 3~' Nos primeiros seis meses em que 
dirigir veículo automotor, o menor s6 poderá 
fazê-lo acompanhado, obrigatoriamente, por 
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condutor maior, habilitado na forma estabe
lecida pela legislação de trânsito. 

§ 4~ Decorridos os seis meses de direção 
supervisionada, conferir-se-á ao-condutor me
nor a Carteira Nacional de Habilitação em ca
ráter permanente, nos termos do art. 67 d~ 
Código Nacional de T rãnsito, desde que não 
tenha cometido infrações dos grupos 1 e 2 
no citado período. 

§ 59 O reconhecimento da habilitação pa
ra conduzir, originária de outro país, estará 
subordinada às condições estabelecidas em 
acordos internacionais ratificadoS -pelo Brasil 
e, na inexistência destes, na forma estipulada 
pelo Conselho Nacional de Trânsitá."-

Art. 2~ O Poder Executivo, ouvido o Con
selho Nacional de Trânsito, regulamentará es
ta Lei, no prazo de sessenta dias. __ 

Art. .3<' Esta lei entra em vigor _na data de 
sua publicação. 

Art. 4o Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A atual legislação brasileira de trânsito só 
permite a habilitação para dirigir veículos auto
motores aos maiores de dezoito anos. 

A proposição aqui apresentada visa ao res
tabelecimento de um direito que já foi confe
rido ao maior de dezesseis e menor de dezoito 
anos, pela Lei n~ 5.1 08. de 21 de setembro 
de t966, cujos artigos rererentes·a eSsa Per
missão foram, por mais de uma vez, alterados 
ou revogados. 

Em razão das solicitações da vida moderna 
e das exigências do meio_ social, verifica-se. 
atualmente, urna tendência para adequar o 
nosso ordenamento jurídico às mudanças que 
se vem operando, em face das responsabi
lidades com qO.e se defrontam os jovens de 
hoje. 

A Constituição recém-promulgada, ao fa
cultar-lhes o exercício do relevante direito polí
tico de escolher os dirigentes do País, apontou 
para a necessidade de atualização dos con
ceitos de menoridade e imputabilidade. Já é 
tempo de adotar-se uma nova postura, mais 
coerente com a evolução da nossa sociedade 
e com os avanços da tecnologia e com as 
responsabilidades que vêm sendo conferidas 
aos jovens cidadãos. 

O texto da convençao sobre trânsito viário, 
firmado entre a República Federativa do Brasil 
e outros países, em Viena, aprovado pelo De
creto Legislativo no 33, de 1980, no art. s~. 
relativo a condutores, nã_o considera relevante 
o fator idade. 

Enfatiza o citado artigo as qualidades físicas 
e psíquicas necessárias ao exercício da ativi
dade de dirigir. Além da exigência de que o 
condutor se encontre em estado físico e men
tal que lhe permita assumir a direção de um 
veiculo automotor, é fundamental que possua 
conhecimentos e habilidades requeridas para 
dirígir. -

Assim, somos de opinião CJUe, em Vet de 
estéreis discussões sobre menoridade, sub-

meta-se o candidato a exames rigorosos. Su~ 
- pérVislone-se o seu desempenho nos primei

ros mes_es de circulação pelas vias, para, após 
o período de autorização para direçâo a título 
precário, conceder~lhe a sonhada Carteira Na
cional de Habilitação ernc_aráter definitivo, nos 
termos do arl 67 da Lei n~ 5.108, de 21 de 
setembro de 1966. 

Eis a ilossa proposição, para a qual conta
mos com a acolhida dos ilustre membros des
ta Casa. 

Sãlci das Sessões, 16 de fevereiro de 1989. 
-Senador Mauro Borges. 

LEGISLAÇÃO aTADA 

LEI N• 6.731, 

DE 4 DE DEZEMBRO DE 1979 

Modifica disposições da Lei na 5.108, 
de21 de setembro de 1966 (Código Na~ 
Clona/ de Trânsito) 

Art. 70. -A habilitação para conduz.ir veícu
lo automotor apurar-se-á através da realização 
dos exames prescritos pelo Conselho Nacio
nal dE!_ T ràrisito, requerida pelo candidatO que 
tenha completado 18 (dezoito) anos de idade 
à autoridade de trânsito de qualquer unidade 
da Federação, mediante a apresentação da 
prova de identidade expressamente reconhe
cida pela Jeg!slação federal. 

Parágrafo único. O reConhecimento da 
habilitação para conduzir, originária de outro 
país, estará subordinada às condições estabe
lecídas ein -acordos internacionais ratificados 
pelo Brasil e, na inexistência destes, na forma 
estipulada pelo Conselho J'jacional de Trân-
sito. __ _ 

LEIN'5.108,DE21 DESETEMBRODE1966 
lnstitt4 o C6cjjgo Nacioiiál de Trârisito 

Art. 1 O. A habilitação para dirigir veiculas 
será apurada através _de exame que o candi
dato requererá à autoridade d~ trânsito, jun
tando os seguintes documentos, além dos que 
forem exigidos na regulamentação de_ste Có
digo: 

a) prova de identidade expressamente re
conhecida-na legislação federal; 

b) folha corrida e atestado de antecedentes. 

§ 1 ~ Não será conce_dida inscrição de 
candi_d~to que não souber ler e escrever. 

§ 2 2 Ao liberado conclicional e ê!:O que esti
ver em gozo de suspensão condiciOnal da pe
na é facultado habilitar-se-como condutor de 
veíCulo automotor, apresentando atestado do 
Conselho Penitenciário do Distrito Federal ou 
dos estados e territórios. 

- § 3o Ao condutor de veícuk •utomotor 
habilitado em outro país poderá ser concedida 
autorização para dirígir nas vias terrestres do 
território nacional, por prazo não superior a 
seis meses, na forma a ser estabelecida pelo 
Conselho Nadonal de Trânsito. 

lRÂNS!TO - PRQIBfÇÃO DE DIRlGIR A 
A MENORES DE rEf AROS 

DECRETO-LEI N' 584, 
DE.16 DE MAIO DE 1969 
JVlodifiéa e_rr;_voga diSPositivos dÕ Códi-

go Nacional de TrânsitO -

Art. 1 o O artigo 70 e seu § 1 o do C6digo 
Nacional de Trânsito (Lei no 5_.108. de 21 de 
setembro de 1966, mo_difidtda pelo Decre

- -to-Lei n"237, de 28 fevereifo de 1967) passam 
a vigorar com a seguinte redação. 

"Art. 70. _A -habilitação pára diiiQir 
Veículos apurãr-se:á atraVés-de ~me re
querido pelo can:aídato à autoridade de 
trânsito, instruído o requerimento com os 
seguintes dccurnentos, além de outros 
que exija o Regulamento deste Código: 
- a) carteira de identidade ou documen

to- reconhe:cidQ por lei corria p-rova de 
identidade. 

b) folha corrida o_u atestado de bons 
atecedentes, passado pela repartição 
competente. 

- · § lo Não se concederá inscrição a 
candidato que: 

[-não contar dezoito ou mais anos 
_ de idade; 

D- não souber ler e escrever." 

- Art. 2"- Ficam revogados o parágrafo úiti
co-do artigo 64, o § 3" do artigo 66, os artigos 
81 e 82 e parágrafo único do Código Nacional 
de Trânsito. 

Art. 3" Este decreto-lei entrará em- Vigor 
na-data de sua publicação revogadas as dispo
sições em contrário. 

DECRETO N' 64.526~ 
· DE 16 DE MAIO DE 1969 

Revoga disposições do_Regimento do 
Cócffgo Naciomil iie Trâhsitó -

M l" Ficam revogados os artJsos 134, 
137; parágrafo único, 141, parágrafo úniCo, 
162, § 2', 171, item me § ]>, 172 e 201 do 
Regu1amento do Código NaCional de Trânsito, 
aprovado pelo Decreto n" 62.127, de 16 de 
janeiro de 1968, passando a parágrafo único 
o § 2\', e a item III o item IV, respectivamente, 
dos seus artigos 162 e 171. 

Art. 2" Este decreto entrará em vigor na 
-data da sua publicação, revogadas as diSpo
sições em contrário. 

(A Comissão de Constituição eJusfiça) 

PROJETO DE LEl DO SENADO 
N• 5, DE 1989 

!nstitiii d COnselhO de CdiriuhíCação 
Social na forina do art. 224 da Consti~ 
tuição, e dá outrlls providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica instituído o Conselho de Co

múniCaÇão Soda!, comO órgão auXillãr do 
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Congresso Nacional, na forma do art. 224 da 
Constituiçã_o. __ 

§ 1 o O_~Conselho de. Comuníi:ação Soçial 
terá as seguintes atribuiçõ~c; rr(mim:as; 

a) subsidiar o Coligress_ô Nacional em 
suas funçõ_es __ de detectar e denunciar o des
cumprimento_dos dispositivos constitucionais 
exarados nos _artigos 220 a 224 da Consti
tuição; 

b) auxiliar o Congresso Nacional na ela
boração e atualização da legislação comple
mentar ne_cess.ária à plena compreensão, apli
cação e cumprimento dos dispositivo_s ·consti
tucionais que se referem à Cornunic;_ação_ So
cial; 

c) oferec_er_s.uporte_ técnico e polític_o ao 
.Congresso Nactonal em sua tarefa constitu
cional dP._ apreciar, em praZQ hábil, o_s atas 
do P:od(. ExecutivQ; - -

d) recomendar ao Congresso Nacional 
medidas e atitudes. de carãter legislativo ou 
político, que contribuam para Uma melhor 
compreensão, aplicação e cumprimento das 
normas constitucionais contidas no_ capítulo 
referente à Comunicação Sod;;!l. __ 

e) elaborar o~ pressupostos e subsldios 
técnicos e operacionais para o estabeledmen~ 
to e as necessárias revisões periódicas dos 
limites e critérios reguladores da apreciação 
pelo Congresso Nacional dos _atos do Exe_cu-:. 
tive relativos a outorga e renovaçãO de conces
são~- permissão e autorização de serviços de 
radiofusão sonora e de sons e imagens, na 
forma do art. 223, §§ 1 ~. 29 e 3\ exercendo, 
subseqüentemente,_a Supervisão e ftScalização 
de sua execução. -

f) elaborar e fiscali~r o cumprimento dos 
pressupostos, princípios e normas regulado~ 
ras da proibição do monopólio ou oligopólio 
nos_ meios de comunicação social, segundo 
o disposto no art. 220, § 5o da Constituição, 
mantendo-os permanentemente atualizados 
em face dos novos meios, processos e técni
cas_emergentes. 

g) publicar, ordinariãmente, a cada ano, 
e, extraordinariamente, a cada eventualidade 
que o justifique, a relação dos canais. freqüên
cias e quaisquer outros sistemas_e processos 
de radiodifusão sonQra e_ de sons e imagens 
disponíveis à licitaÇão, para efeito de conces
são, permissão ou autorização do poder públi
co; bem como as datas de vencimento das 
concessões, permissões ou autorizações vi~ 
gentes em cada unidade da Federação .. 

h) propor, examinar, fiscalizar e acompa
nhar, inclusive nas alçadas executiva e judiciá
ria, os procedimentos conducentes ao cance
lamento de concessão ou permissão nos ter
mos do § 4° do Art. 223 da Constituição. 

§ 2° o· conselho de que trata o presente 
artigo será composto por 19 brasileiros natos, 
em pleno exercício de seus direitos civis, sen
do cinco representantes de entid~des empre
sariais, cinco de entidad~~ representativas de 
profissionais da área de comunicação, sete 
de entidades de categorias profissionais e de 
se tores populares e dois-representantes de ing.. 
tituições universitárias. 

§ 3~ A$ entidades do Conselho de Corrw
nicação.: Social_ serão designadas pelo Con
gresso Nacional para mandato de dois anos, 

__ n.ãP podendo seus representantes exercer 
mais de um mandato consecutivo. 

Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

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

Justificação 

'Há muitos anos que- a Sociedade brasileira 
reclama a existência de um conselho, demo
craticamente constituído, que tome a si a res
ponsabffiôade de estabelecer políticas nacio
nais de comunicação, de supervisionar e con
trolar a execução' dessas pOlíticas, e de vigiar 
a ôDservância dâ h~91slãção pertinente por par
te do Poder Executivo. 

Imagina-se, a princípio, um Conselho Na
cional de Comunicação, que tivesse autono
mia para exercer as tarefas acima, nos mold~s 
da "FCC" :amerícãná. O que se obteve do jogo 
de forças na Assembléia Nacional Constituin

- te, no entanto, foi a previsão de um órgão 
auxiliar do Congresso Nacional, que não teria 
funÇões executivas, mas de assessoramento 
ao Poder Legislativo. 

Ao Congresso Nacional, por seu tumo, de
signa a Constituição em vigor o papel de apre
ciar os atas do Poder Executivo, não podendo, 
ele mesmo, tomar iniciativas que não de cará
ter legislativo. 

As funções essenciais reclamadas pelos se
tores envolvidos com ·a comunicação social 
são-supridas, entretanto, pelo presente projeto 
de lei, uma vez que se cria um Conselho de 
Comur1icação__S0ci~l que, como órgão auxiliar 
do POder Legislativo, atende aos requisitos_mí
iifmos contidoS na maioria das pautas de rei
vindicações, quais sejam: 

a) que seja democraticamente composto; 
- b) que tenha poderes para intervir no pro-

-cesso de outorga e renovação de concessões, 
perniiSSões e autorizações para o serviço de 
radiõdifusãO sonora_~ de sons e imagens; o 
que fará indifétãmente, através do Congresso 
Nacional; 

cl que possa influir na elaboração de politi
cas nacionais de comunicação social; 

. d) .que seja um órgão fiscalizador. 
É bem verdade que o Conselho de Comuni

~caç:ão Social não terá, primariamente, os po
deres imaginadoS por seuS idealizadores, mas 
aparelhará o Congresso Nacional com ta_is po
deres, assumindo a função e a prerrogativa 
de colocar ao _seu alc.ance os elementos ne

-,cessários ao exerdcio da atividade legislativa 
e_de fiscalização dos at_os do Poder ExecutiVt... 

Acredita-se, assim, que o presente projeto 
de lei dota o País _do órgão, das funções e 
das atividades há tanto requeridas, no sentido 
da democratização dos mefos de comunfca
ção de massa. 

Sala das Sessões; 16 de fevereiro de 1989 
--Senador Pompeu de Souza. 

(À Comissão de ConstituiçãO e Justi
ça;) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme~ 
tidos às comissões _competentes. 

Sobre a mesa, projeto de lei do Distrito fe
deral que será lido pelo senhor 1 o secretário. 

É lido _o seguinte 

PROJETO DE LEI 
DO DIS'IRITO FEDERAL 

!'1'1, DE 1989 

Regulamenta, pdra o Dlsfrito -FederlJ/, 
o princípio de ''gestão democrática do 
ensino público': estabelecido pelo Art 
206, item W,- da Constituição Federai._ 

O Senado Federal decreta: 
Art 1 o Ficam criados, no Sistema Educa

cional do Distrito Federal, o Conselho Comu
nitário de _Educação do Distrifô Federal 
(CCEDF), os Conselhos Comunitários Regio
nais de Educação do Distrito Federal 
(CCREDF) esses erri número li! âmbitq de 
ãtua'ção cOrrespondentes às Administrações 
Regionais de Ensino do _Governo .do Distrito 
Federal e, ainda, no âmbito de_ cªd.:t _ _unfdªd_e 
escolar, a Assembléia Geral, o Conselho Açl.mi
nistrativâ é o Conselho Pedagógico. 

§ 1 ~ O Conselho Cõmuriitário de Educa
ção do Distrito Federal (CCE""DF) se_rá_ com
posto pelos presidentes dos Conselhos Comu
nitários Regionais do Distrito Federal 
~(CCREDF). 

§ 2~ Os Córiselhos Comunitários Regio
nais d-e Educação do Distrito Federal 
(CCREDF) serão- compostos por· um -repre
sentante de- cada unidade escolar i_ntegrante 
da respediVã ~dministração Regioilal de Ensi· 
no, escolhldó por colégio eleitoral formado 
pela inscrição voluntária de qualquer -ddãdão 
domiciliado na respectiva comunidade regio· 
na!, da mesma forma que os candidatos; e, 
ainda, por um aluno de cada unidade escolar 
da mesma Administração Regional de Ensino, 
maior de 14 anos de idade, que esteja cursan~ 
do no mínimo a & série, eleito pelos compo
nentes do corpo discente da respectiva unida
de escolar. 

§ 39 São atribuições do Conselho Comu
nitário de Educação do Distrito Federal e dos 
Conselhos Comunitários Regionais de Educa
ção, nos seus respectivos â"mbftos de atuação: 
r- propugnar pelo aprimoramento -do sis-

tema público de educação; -
l[- colaborar na elaboração e zelar pelo 

aperfeiçoamento e cumprimento das normas 
administrativas e pedagógicas estabelecidas 
pelo poder público; 

m -propor normas, medidas. atividades e 
providénd<iS que visem ã melhoria do desem
penho administrativo e pedagógico do síste
niã público de educação; 

_N- formular proposta semestral de pro
grama de ação educativa dirigido à comuni~ 

_ dade, nas áreas profissional, cultural, despor
tiva, de lazer e social; 

V- considerar propostas dos estabeleci
mentos de ensino para inclusão nas suas 
ações. · 
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§ 49 O mandato dos conselheiros adultos 
dos conselhos aqui criados, terá a duração 
de três anos. renovando-se a cada ano um 
terço dos seus componentes,_ vedada aos 
mesmos mais de uma reeleição consecutiva 
Os conselheiros estud_aotes ~r:_ão a duração 
de seus mandatos condicionada -à conclusão 
de suas obrigações escolares. 

§ 5o As funções de conSelheiro previstas 
neste artigo são consideradas de relevante in
teresse público e o seu exercício tem priori
dade sobre o de qualquer cargo de que seja 
titular ou conselheiro, cabendo aos trabalha
dores que delas participem os mesmos direi
tos e garantias assegurados aos -dir_igentes de 
entidades sindicais. 

§ 69 Na quinzena ·anterior às atividades 
docentes de cada semestre letivo, o Conselho 
Comunitário de Educação do Distrito Federal 
(CCEDF)-pa:rticipará de reunião-cOnjunta com 
o Conselho de Educação_ do Distrito Federal 
(CEDF), destinada à revisão crítica dos traba
lhos educacionais do semestre anterior e pla
nejamento dos previstos para o semestre _sub
seqUente. 

§ 7~ A Assembléia Geral será composta, 
em cada unidade escol cu:, pelos pais de alunos, 
alunos de 14 anos ou mais não representados 
pelo responsável, que estejam cursando, no 
mínimo, a 6a sérte, professores, diretor e fun
cionários. 

§ a~ São atribuições da Assembléia Geia1: 
I- tomar de<:isões que, por sua relevância 

ou grc;tvidade, possam afetar a exístência ou 
o desenvolvimento normal das ativídades da 
escola; 

U- conhecer e decidir sobre os recursos 
apresentados contra as decisões dos Conse-
lhos Adm[nlstrativo e PedagógiCo; --
ill-decidir as questões não resolvidas por 

outras instâncias do estabeleclmento de ensi
no, em virtude de omissão ou declínio de com
petência; 

[\1- apreciar- as qi.léStOeS _aecididas, '"ad re
ferendum", por outros órgãos do estabeleci
mento de ensino; 

V- decidir, por maioría absolUta, sobre a 
exoneração de diretor de estabelecimento de 
ensino, exceto no caso previsto no art. 39; 

VI- dissolver, por maioria absoluta, os 
Conselhos Administrativo ou Pedagógico nos 
casos de descumprimento ou desvio de suas 
atribuições e da legislação- em vigor; 

VII- aprovar e refonnul<:}r o regimento in
terno do_ e.stabelecimerito de ensino._ 

§ 9~ O Conselho Administrativo será 
composto por onze pais de alunos e seis alu
nos matares de 14 an.o.s-' ~leitos pelos seus 
pares da respectiva unidade es_colar. " 

§ 1 O. São atribuições do Conselho Admi
nistrativo: 
I- examinar, semestralmente, a proposta 

de planos, programas e-projetas da diretoria 
do estabelecimento de ensino, no âmbito ad· 
ministrativo, com poderes para aprová-los, 
emendá-los e rejeitá-los, respeitadas a legisla
ção e normas em vigor. 

li- colaborar para a viabilização dos pla
nos, programas e- projetas aprovados semes
tralmente; 

III -acompanhar a execução das ações 
previstas para o desenvoMmento dos_ planos, 
programas e_ projetas do estabelecimento de 
ensino; -

IV-avaHã.r, emitindO parecer, o relatório 
semestral da diretoria sobre a execução -dos 
planos, programas e projetes semestrais; 
V- emitir parecer conclusivo sobre maté-

ria financeira relacionada à administração do 
estabelecimento de ensino; 

VI- opinar sobre regulamentos de menor 
hierarquia no âmbito da administração do es
tabelecimento de ensino; 

VII- decidir assuntos da competência da 
Assembléia Geral, ad referendum daquele ór
gão, em sitU:ãções de justificável urgênda; fun
damentando a decisão ein parecer; 

\IIli- dirimír questões de caráter adminis
trativo. 

§ 11. O Conselho Pedagógico será com
posto por quinze membros, sendo seis pais 
de alunos, cinco professores e quatro alunos 
maiores de 14 anos, eleitos pelos seus pares 
da respectiVa Ul-tidade escolar. 

§ 12. São atribuições do ConselhO ·peda
gógico: 

1- ftxar normas gerais para a estrutura pe
dagógica do estabelecimento de ensino em 
consonância com as diretrizes dos órgãos téc
nicos da administração pública; 

TI- estabelecer-padrões de excelência para 
as atividades curriCulares e extra-curriculares 
do estabelecimento de ensino; 

III-colaborar para o aprimoramento de 
métodos e t~cnicas de ~nsino, da produção 
e aquisição de material didático, livros-textos 
e outros equipamentos e materiais escolares 
necessários ao aperfeiçoamento_ pedagógico 
do estabelecimento de ensino; 

IV- fLXar PadrÕes de-exúlência para as ati
vidades docentes e avaliá-las semestralmente; 

V- adotar normas, padrões e sistemas de 
avaliação diferençiados, compatíveis com as 
diferentes disciplinas e modernos métodos de 
ensino, respeitadas as normas gerais dos ór
gãos técnicos da admin[stração públisa; 

VI- propor programas de treinamento e 
aperfeiçoamento de professores e pessoal eS-_ 
colar em geral; 

Vll- dirimir questões de caráter pedagó
gicO:- ----

§ 13. Os Conselhos Administrativo e Pe
dagógico funi:íotici:ril -Serri a participação de 
representantes dos alunos apenas nos casos 
de unldadés-esColares que não comportem 
alunos maiores de quatorze anos de idade e 
queCurSem,-fiórnínímO, a 6~ série, 

Art. 2° .. Os di}etores das un.idades es~
lares serão eleitos, a cada três anos, pela maio
ria simples da As_sembléia Ge~al, _formada nõs 
termos do § 7ç, art. 1 .,, presentes, no mínimo, 
dois terços de seus compone_ntes. _ 

§ 1 ~ Poderão ser candidatos a diretor da 
unidade escolar quaisquer de seuS prOfesso
res com habilitação em administração escolar. 

§ 2~ Não havendo, no estabelecimento de 
ensino, candidato com habilitação requerida, 
qualquer de seus professores poderá se candi
datar à direção, desde que se obrigue a obter 
a habilitação durante a gestão como diretor. 

§ 39 Não havendo candidato na unidade 
esc-olar, poderão se candidatar profissionais 
de outras unidades do sistema educacional 
do Distrito Federal com habilitação em admi
nistração _escolar e, na ausência de profiss(onal 
assim habilitado, qualquer outro professor do 
sistema, obedecido o disposto no parágrafo 
anterior. 

Ait. 3° No caso de descumprimentO da 
legis1ação e das normas vigentes, comprova
do em inquérito regular, a Administração Pú
blica do Distrito Federal poderá exonerar o 
diretor eleito da unidade escolar, convocando 
e realizando a eleição de seu substituto rio 
-Prazo máximo de quinze dias. 

Parágrafo úniCo. Nos demais casos, a eXO
neração só poderá ocorrer por pronunciamen
to da maioria absoluta da Assembléia Geral 
da unidade e?colar, especialmente convocada 
para este fim. 

Justificação 
Presenciamos nas últimas três décadas uffi 

declínio vertiginoso do siStema público de en
sino brasileiro. Grande parte desse problema 
é de<:orrente da mub1ação do processo demo
crático, da qual emergimos nos últimoS quatro 
anoS. A negligência com a missão pública de 
oferecer ·igualdade de oportunidades para a 
SOciedade, atravéS de -uma Oferta educacional 
Conipativel con1 os priricípios demoCráticos, 
foi diretamente proporcional a uma influência 
gigantesca dos empresários de ensino nos sís
temas decisório e de fmanciamento da educa~ 
ção. Em conseqüência, a elitização da socie
dade, por meío da educação obtida pelo privi
légio econômi!:_o, aprofundou a desigualdade 
social no Brasil e acentuou as dific"uldades 
de vivência solidária através das_comunidades. 

A Constituição em vigor, sabiamente, con
templou o conceito de gestão democrática 
para o ensino- público, que este projeto de 
lei regulamenta para o Distrito Federal, funda
mentado essencialmente na participação da 
sdci~dade, respeitados os princípios de identi

-dade cultural. aproximação geográfica, valores 
e interesses comuns e vivência ·comunitária~ 

Tomou-se o cuidado de estimular, através 
da particiPação" voluntária no Conselho Cofri'U
nitário de ÉducáÇão âo DiStrito Fedefaf e noS 
ConselhoS Comunitários Regionais de Educa

-ção, tarito aqueles cidadãos que tenham CO!!!O 
os que, circunstancialmente-, não tenham fi
lhos no sistema público de ensino, seja pela 
deficiência qualitativa deste, seja pela sua ofer-

"' ta insuficie:nte; in~s qUe desejem fortalecê-lo! 
Ambos _os Conselhos Comunitários são, ;is

sim, uma duPla instância onde se pode, iÍlclu· 
sive, expr~ssar com maior substãnda a práti_ca 
democrática. Eles devem, naJQJJJ:@ aqili Con
cebida, fundonar _como um meçanismo. de 
aperfeiçoamento de cada indivíduq ___ -=·:J~nto 
educando como educador - e como agll,lti
nador da. solidariedade_ na vida comu.ni~ria.' 
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O Conselho Administrativo da escola, por 
sua vez, abrirá o carbinho para que os pais 
conheçam a realidade do meio educacional 
de seus ftlhos, ao mesmo tempo que reque~ 
rerá a responsabilidade da. comunldac;l.e esço
Jar na solução dos problemas enfrentados pela 
administração da escola. t: aqui que os pais 
e os próprios alunos terão a oportunidade de 
colaborar objetivamente com a direção da_ es
cola e corrigir as eventuais dlficuldades por 
ela enfrentadas. 

A criação de um Conselho Ped_agógico ê 
essencial para a vida democráti~ da socie
dade. É aqui ·que professores pOderão trans-
mitir e interpretar com objetividade, aos pais 
e aos alunos mesmos, aquilo que se processa 
nas salas de aula e, reciprocamente, pais e 
alunos terão o mecanismo para comunicar 
aos professores os aspectos ImPortantes de 
educação que acaso não sejam por estes vi~ 
vendados. Os padrões pedagógicos estabe~ 
lecidos pelas partes responsáveis peJa eduCa
ção dos futuros cidadãos do Pais poderão ser 
o-grande instrumento de cristalízação de uma 
sociedade verdadeiramente democrática. 

Como não poderia debia.i" de ser, em tal 
sistema de integraçã-o ·comunidade-escola, 
também o próprio diretor da escola deverá 
ser eleito pela comunidade escolar, mas não 
se podem esquecer certos requisitos de or
dem profissional e certos princípios adminis
trativos ·que não se devem negligenciar; Assim, 
proc-uroU-se estabelecer um proCesso harmó
nico em que a AdministraÇãO PúbliCa e -partiCi
pação comunitária <::OIWiVârn ·para- cOnVergir 
e administrar as próprias divergências inSepa
ráveis .da substância da democracia. 

Importantíssima, acima de tudo, há de ser, 
sem dúvida, a participação dos educandos em 
todo o processo de co-gestão de_ seu próprio 
sistema educaclonat N_ãQ __ apenas pela c:ons
dentização e atendimentp _ _ç_ocr..eti.•-Lo __ das defi
ciências do próprio sistemÇ~:, só perceptíveis 
mediante urna permanente interação, de .ro<l.o.:
dupla, educando-educador, que possa, dessa 
forma, atender às necessidades, expectativas 
e aspirações do educando, oem sempre aper
cebidas e explicitadas aos __ olhos do educador; 
mas, sobretudo, pela carga de aprendizado 
democrático __ que tal processo gera exponta
neamente, com incomparável poder de auto
multiplicação e aperfeiçoamento contínuo. 
Sua participação na asse:mbl~i~ geral de sua 
unictade escolar e nas_três espécies de Co!lse
lhos Comunitiu:ios --: direta no caso dos alv
nos maiores de 14 anos e mesmo a indireta 
nos de menor faixa etária, através da atuação 
paterna, beneficiários também de uma ação 
de mão-dupla filhos-pais, geradora de uma 
interinfluenciação famnta-escola, igualmente 
em mão-dupla- apresenta uma carga inesti
mável d~ didática natural e expontânea de de
mocracia, O ato_ de eleger o ,dirt:tor de sua 
unidade E::scolar e mesmo, em circunstâncias 
especiais, poder carnbém particip:ar ativamen
te de sua destituição .. ~ contém,. em si, Poa 
parte da pedagogia do exercicjp da Ó-.§1110-
crac:ia representativa, com o respectivo signifi
cado da substância mesma dos mandatos po-

pulares, Esse significado completa eloqüen
temente O seu aprendizado através do exer
dcio do próprio mandato eletivo conferido pe
lo colégio eleitoral de toda a comunidade dis
cente de cada unidade escolar e exercido por 
seus alunos-mandatários na com_ppsição dos 
COnSelhos Administrativo e Pedagógico e na 
cúpula mesma de tal sistema eleitoral, consti
tuída pela representação estudantil no seio dos 
Conselhos Comunitários-Regionais de Educa
ção. Po{ esse processo integrado de partici
pação direta na estrutura de poder democrá
tica, as novas gerações de educandos estarão 
cumprindo o currículo completo de um curso 
teórico-prático O,_ e democracia~ de ÇI.Ssimilação 
segura e universal, que, através do inigualável 
.. saber _de experiência feito", lhes assegurará 
-e assegurará, enfim, ao Pais -a formação 
completa da cidadania plena, único caminho 
e instrumento de uma verdadeira plenitude 
democrática. 

Sala dãS $_esSOes, 16 de fevereiro de 1989. 
- Senador Pompeu de Squsa. 

(.4 Comissão do Distrito Federal) 

PROJETO DE LEI 
DO DISTRITO FEDERAL 

DE N• 2, DE 1989 

Estabelece diretrí.tes, critérios e con
teúcio mínimo para ~fab_oração do Plano 
_Direicir dO DiStrito Federal, fixa à compe
(ênda da Câmara Legislatíva do Distrito 
Federal para sua aprovação e dá outras 
provfdêndas. 

O Seflado Federal decreta: 
Arl 1? O Plano Difetor:do Distrito Federal, 

de que tratam o art 32 §_ 11 e o art. 182 § 
1 o da Constituiç:ãó Federal, observará as dire
trizes, critérios e derriais-dis"posições constan
tes -desta lei. 

Art. 2" O Plano Diretor do Distrito Federal 
devetá. compatibilizar a necessidade da preser
vação da con_cepção urbanística de Brasília, 
observ~da, sua condição de património cultu
ral da humanidade, com as diretrizes gerais 
de desenvolvimento e expansão urbana. 

Art 3° O_ Pl~no Diretor do Distrito Federal 
terá como objetivos fun4amentais: 

(~promover a adequada distribuição 
-:--:"espªcial da população e das atividades 

ecOTiômicas e sOciaís, inediante: 
_ a) prevenção e correção ~as distar

. , ÇQ_~~ dõ-de~e!lv~vi~entO urbcano; _ 
b) ordenação da expansão dos n_ú-

. çl~s urbanOS; -
11- asse_g~rar a disP_onibmdade -de 

equipamentos urbanos e comunitários 
adequados às ·condições sócio-econô~i~ 
_ças laçais e aos lntet:esses ,e nec~ssid~des 
9-a população em termos de hâbitaç:ão, 
trabalho, circulação, saneamento, educa· 
ção, sa.úde e Jazer; 

UI.~ estimular a i':'lfegração e comple· 
mentariedade entre _as ativi.dades urbanas 
.e n,~_rais; 

IV- assegurar o cumprimento da fun
ção social da propriedade imobiliária ur
bana mediante-: 

a) democratização das oportunidades 
de acess_o à propriedade Urbana e à mo
radia; 

b) justa distnbuição dos beflefícios e 
ânus_ do processo de urbanização; 

c) ajustamento da valorização da pro
priedade urbana às exfgências sociais; 

d) regüJarizaçâo fUndiária e urbaníza
ção especifica de áreas ocupadas por po-

-pulãções de béiiXa rendai - · 
·e) adequação do direito de constrWr 

às normas urbanísticas e aos interesses 
sociais; 

f) utilizaçã_o de instrumentos tributá
rios e financeiros especialmente a pro
gressividade do imposto predial e territo· 
ria] urbano. 
V-Controlar o uso do solo, de modo 

a ·evitar: _ _ _ 
a) a utilização inadequada dos imóveis 

urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatí-
veis ou inconVenientés; · · 

é) o parcelamento do solo e a edifica
ção vertical ou horizontal inadequados 
em relação à infra-estrutura urbana e aos 
equipamentos comunitáiios; 

d) a ociosidade do Solo \.Jrbãrlo edifi
cável; 

__ e) a defeÍiÔrízaç~o das áreas i.irbani-
zadas; - ---

VI- adequar os investimentoS públi
cos aos obJetos do desenvolvimento ur
bano, notadamente quanto ao siste_ma 
viário, transportes, habitação e sanea
mento; 

VIl- adequar a política fiscal e finan
ceira aos objetivos do desenvolvimento 
urbano; -

Vlll- recuperar os investimentos do 
Poder Público de que resu1te a va_lori~ção 
dos imóVeis urbanos, especialmente em 
áreas já qualificadas; 

IX- proteger, preservar e recuperar o 
meio ambiente; 

X-proteger, preservar e recuperar o 
patrfmôniO 'históríco,· artitistiCo; pãisagts
tico e arqueológico; 

X1- instituir mecanismos c_l_e gestão 
democrática e incehtiVar a paitidpação 
comunitária oo processo de -desenvolvi
mento urb~no;__ 

XI~-:- estirriular a participação dos
agentes econôrnic:bs públicos e prívados 
na urbçmiza~ão, em atendimento ao inte
resse social. 

Art. 4~ O Plano Diretor do DistritO Federal 
terá como diretri1;es ess.enc;:tais: 

.. I.:_ es~ei~cer ~s ~So; ~ d~Óo.mina- -
ções de cada área do solo urbano e do 
sqlo rural e delimitá-las; _ 

U- defmir as áreas urb_ana_S __ e de ex
par1são urbana, de modo a abraÍ'lg_eren 1, 

no máximo~ a superfície necessária à lo
calização da população e de suas ativida-
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des previstas para os 1 O anos subseqO:en
tes; 

DI- vedar o parcelamento para fins ur
banos nas áreas rurais; 

IV- exi_gtr que os projetas de parcela
mento e desmembramento das zonas ru
rais sejam previamente submetidos ao 
Governo do Distrito Federal;-

V- definir as áreas de proteção am
biental, distinguindo as _de preservação 
pennanente, situadas ao longo dos cur
sos d'água, na orla dos lagos, nas nascen
tes permanentes ou temporárias, nas en
costas, nas bordas de tabuleiros ou cha
padas e ainda nas áreas de drenagem 
das captações utilizadas ou reservadas 

para fins de abastecimento de água po
tável; 

VI- definir as áreas de preserVação do 
património histórico, artístico e cultural; 

VII- preservar a salubridade das ba
cias dos rios São Bartcilomeu, Paranoá 
e Descoberto e resguardar a qualidade 
de vida de suas populações; 

VIII- estabelecer qu_e a aprovação de 
quaisquer projetes_ de mudança de uso 
do solo, de alteração de gabaritos ou pro
jetas de novos parcelamentos será sem
pre precedlda de criteriOsa avaliação das 
implantações ambientais daí decorrentes; 

IX-detemtinar que_ o licenciamento 
de atividadeS modificadoras do meio am
biente dependerá de elaboração de estu
do de impacto ambiental e do respectivo 
relatório de impacto ambiental (RIMA), a 
serem submetidos à aprovação dos ór
gãos -competentes do Poder Público; 

X - regular a licença para construir, 
c:ondlcionando-a, nO caso de grandes 
empreendimentos habitacionais, indus-_ 
triais ou comerciais, à existência ou à pro
gramação de equipamentos urbanos e 
comunitários ne.c.essários Ou, ajnda, ao 
compromisso de sua implantação pelos 
interessados; 

XI -estabelecer os prazos de validade 
da licença para -coriStruir-, os requisitos 
que caracterizam o início, reiníciO e con
clusão da obra e as condições para reno-
vação da licença; - -

XI[- estabelecer as áreas e condições 
pelas quais, o proprietário de imóvel con
siderado pelo Poder Público· como de in
teresse do património histórico cultwal, 
arqueológico, artístico ou paisagístico, 
possa exercer em outro local ou alienar, 
mediante escritura pública, ó direito de 
consturir ou edificar; · 

XIII - estabelecer as áreas e as condi
ções previstas no inciso anterior para ó 
proprietário que doar imóvel ou parte dele 
para o Poder Público implantar equipa
mentos wbanos ou comunitários; 

XIV - autorizar parcelamento, des
membramento ou remembram~nto do 
solo para fins urbanos; 

XY- autorizar a implantação de equi
pamentos urbanos e comunitários; 

XVI - definir tipo de uso, percentual 
de ocupação e índice de aproveitamento 
dos terrenos nas diversas áreas; 

XVII - de'finir a unificaÇão das bases 
cadastrais do Distrito Federa~ de modo 
a que as zonas definidas no Plano Diretor 
tenh?lril cOmo funções: _ -

a) servir como base de referência es
pacial para informações estatísticas; 

· b) _qualificar uma determinada parcela 
do território, segundo os critérios de po
pulação, predominância do uso, existên
cia de equipamentos urbanos e comuni
tários e relacionamento com o meio am
biente. 

Art. s~ O Piano Diretor do Distrito Federal 
terá o se~uinte conteúdo mínimo: 

I- Planta geral do Distrito Federal; 
n - planta cadastral; 
III -plano de zoneamento; 
IV- código de edificações; 
V- planta de espaços verdes; 
VI - plano de obras e serviços de util!

dade pública; 
VII - planta esquemática geral ( con

tendo projeto para obras e serviços futu
ros); 

VIII --anexos explicativos; 
lX _- legislação que assegure sua exe

cução. 

Art. -oo O Plano Dire_tor será elaborado pe
lo Poder Executivo do Distrito Federal e sub
metido à apreciação da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal a ser eleita em 1990. 

Parágrafo único. O Plano Diretor será 
aprovado_ pelo voto de dois terços dos mem
bros da Câmara Legislativa do DF, e só será 
modificado com o mesmo número de votos, 
depois de discutido em no mínimo dois perío
dos legislativos. 

Art. 7o Na elaboração do Plano Diretor e 
dos planos e projetas dele decorrentes, .o Po

-der Público assegwará, através, indusive, de 
audiências públicas, a ampla participação da 
comunidade, por meio de associações comu
nitárias, entidades profissionais, diretórios de 
partidos políticos, sindicatos e outras entida
des locais._ 

Art. & A partir da vigência desta lei e até 
a aprovação do Plano Diretor não serão permi
ticlas alterações de uso do solo nas áreas já 
parcelada~, bem como a criação de novas 
áreas de expansão urbana no território do Dis
trito Federal. 

Art 9" O Poder Executivo do Distrito F e
dera! instituirá uma estrutura espeCífica de pla
nejamento urbanQ,_ com nível hierárquico de 
coordenação, de modo a garantir a execução 
do Plano Diretor e a institucionalização do pla
nejamento urbano como processo permanen
te. 

Art. 1 O. Serão nulos de pleno dieito os atas 
jurídicos, os registras e averbações procedidos 
nos <:::artórios de registro de imóveis que vio
lem as disposições desta lei, sujeitando-se os 
infratores à reparação das perdas e danos cau
sados a terceiros ou ao Poder Público, sem 
prejuízo das sanções disciplinares a serem im-

postas pela Corregedoria Geral dd Ju::;tiça éKJ 

tabelião ou ao oficial de registro de imóveis 
-que -f:irãtiCa-r o ato. 

Parágrafo único. O Governo do Distrito 
Federal poderá ainda, sem indenização;-orde
nar a demolição, o parcelamento ou o remem
bramento de imóveis ocupados com violação 
desta lei. -

Art. 11. Esta lei entra em-vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 12 Revogam-se as disposições erri 
contrário. 

Justificação 

Este projeto de lei atende à exigência consti
tucional de Plano Diretor para cidades com 
mais de 20 mil habitantes (art. 182, § 1 ~), apli
cável ao Distrito Federal por força do disposto 
no artigo 32, parágrafo 1 ~. Objetiva-se tam
bém, com este projeto de lei, promover a revi
-são e atualização das_normas de estruturação, 
ocupação e uso do solo do Distrito Federal, 
de modo a garantir que sejam mantidas as 
condições atua_Imente: existentes e não se per
mita a transferência, das mãos do Poder Públi· 
co, do direito exclusivo de implantar projeto 
de urbanização, na forma da legislação em 
vigor. 

Busca-se também, com este projeto, a edi
- ção de normas que assegurem o aprimora

mento do Plaho Diretor e sua revisão perió
dica. Esse aprimoramento deve resultar de 
modificações detidamente estudadas com o 
objetivo ode modernizar o Plano. para que res
ponda eficientemente às necessiêl:ades c:ole
tivas e ao propósito de humanizar a cidade 
eocompo. 

Em Que pese --ã necessidade de revisão, o 
Plano deverá ser preservado de alterações 
constantes, que venham a ser promovidas por 
(orça de mudanças administrativas. ls_SQ e.wli
ca a exigência de quorum qualificado (dois 
terços) para a modifiCação ou revogação da 
lei, e de discussões em mais de um período 
legislativo. Para produzir os efeitos d_esejados, 
_o Plano Diretor não pode-se sujeitar às maio
rias ocasionais nem a conveniência pessoais. 
Como norma básica de desenvolvimento ur
bano e como fator de -bem-estar da comUni
dade, deve situar-se acima dos interesses par
ticulares e da vontade indivíd1,1al de governan
tes e governados. 

Outra niedida que objetiva reSgUardar a per
manência do Plano Diretor é a exigência de 
institucionalização de uma estrutura de plane
jamento urbano para o Distrito Federal, com 
níVel hierárquico de coordenação, de modo 
a garantir a exeqüíbflidade e perenidade do 
Plano. 

Cuidou-se também de assegurar que o pTa
nejamento urbano se realize com a partici
pação da comunidade, confoi"rne defefrUina 
o inciso X do artigo 29 da ConstituiÇãO Fe
deraL 

Essa participação é de grande importância 
para garantir não apenas a legitirrlíàacfe- do 
plano como priricipalmente a observância e 
permanência de seus preceitos. Na qualidade 
de participante de elaboração do Plano, a cp- _ 
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munldade se revestirá também da condição 
de fiscalizadora de sua execução. 

Por fim, tratouwse de defender a permanente 
visão crítica sobre o espaço urbano_ de Brasília, 
sem perder a perspectiva de que alguns de 
seus valores devem permanecer por períodos 
de tempo que transcendam a realidade sócio
política à qual estavam orlginalmente_vincula
dos. Brasília, sem dúvida, contém tais valores. 

Sala das Sessões. 16 de fevereiro de 1989. 
--Senador Pompeu de Sousa. 

(À Comissão do Distrito Federal.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson C.meíro) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos à Comis_são do_ Qi_s_tdto_Fe_de_ré}l. Perante 
a comissão designada poderão ser oferecidas 
emendas aos projetas no praz.o de _cinco dias 
úteis, contados da publicação no Diário do 
Coi7gressó Nadonlil. ~-

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, oficio que s_erá lido pelo 
Sr. 19 Secretário. 

é: lido o seguinte 

Oficio n~ 1/89 

Senhor Presidente, 
Por ter sido eleito, no pleito de novembro 

de 198a Prefeito de Maceió, Capital do Estado 
de Alagoas, venho manifes~ _o _meu pedido 
de renúncia ao mandato de Senador ela Repú
blica, atendendo o _que_ dispõe o art. 54, inciso 
n, da Constituição Federa_! vigente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa_Exceléncia protestos de elevada estima 
e distinta consideração: .:_senador Ow7henne 
Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
---0 expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ~omunicação que vai ser 
lida pelo Sr. 19 Secretário. - - - · 

é: lida a seguinte 

Brasília, 15 -de fevereiro de 198"9 

Senhor Presidente, 
De acordo com o disposto no art. 43, allnea 

a do Regimento Interno~- tenho a honra de 
comunicar a Vossa Excelência que, tendo sido 
convidado pelo Jnstitute of _Educ;ation da Uni
versidade de Londres para extensa programa· 
ção, afastar-me-ei do país a partir do próximo 
dia 18. 

Atenciosas saudações. -_Senador Hqgo 
Napoleão. 

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A presidência recebeu, nos meses de janei· 
ro e fevereiro, as seguintes comunicações de 
ausência do pafs: 

-Do Senador _João Calmon, a partir de 
15 de janeiro, para breve tratamento de saúde; 

-Do Senador Od.acir Soares, no período 
de 13 a 16 de janeiro, em viagem de caráter 
particular; 

-Do Senador Leopoldo Peres, de 28 de 
janeiro a 12 de fevereiro, para viagem de cará
ter particular; 

-Do Senador RObeito Carripos, no perío
do de 22 a 27 de janeiro, para viagem- de 
estudos ao exterior,- em caráter particular; 

-Do Senador Albano Franco, a partir de 
28 de-Janeiro, para breve viagem aõ estran
geiro, em caráter particular; 

-Do S..enador I'leJson Carneiro," nO-p€:riodo 
-de 30 de janeiro a 6 de (evereiro, para parti-
cipar, c-omo delegado parlamentar, da confe
rência conjunta c;los_ parlamentos latino-ame
ricano e .europeu, realizado em San José da 
Costa Rica; 

-;_Do Senador R60ald0 Aragão, no período 
de 28 de janeiro a 8 de fevereiro, a fim de 
Coinparecer à Assembléia G~ral do Parlam~n
to Latino-americano, realizado em S_an Jos~ 
da Costa Rica; -

- Do Senador João Ctistelo, no perfodo 
de 3 a 8 de fevereiro, para viagem ·ao Uruguai, 
em caráter particular. _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--:--Sob_re_ _ _a__mesa, indicações de líderes partidá
rios qlle_serão lidas pelo Sr. 19 Secretário. 

- -São lidas as seguintes 

ExCele"ntiSSíii1Õs Senhores Membros da Me--

resolveu indicar o n.ome do Sehadcir Feniariôo 
Henrique Cardoso para seu _líder nesta Casa. 

Aproveitamos a oportunidade para apresen
tar- a VoSsa Excelência protestos de elevada 
estima e consideração._- Mário Covas -
ChagaS Rodrigues -José !gnácio -Afonso 
Arinos- José Richa- José Paulo 8isol 
OF. N• 30/89 . 

Brasília, 16 de fevereiro de 1989 
Senhor Presidente, 
-A Bancada do Partido Democrata Cristão 

- PDC, com ass.ento nesta Casa, C:Orimnica 
a essa Presidência, que nesta 3~ Sessão Legis
lativa a liderança de seu PélrtidO no· ~énado -
Federal, séá exercida p-elo--Seiiador -MOisés 
-Abrão. 

Na oportunidade, renovamos-lhes OS pro
testos_ de nossa estima e consideração. :
Mauro Borges --Moisés Abrão - Carlos Pa
trocfnio-:_ Antônio_Luiz Maia. 

OF. n• /89 
Brasília, 15 de fevereiro de 1989 

Senhor Presidente, 
Comuriícarríós _ãVO:ssa ExceJênc:ia, ã"vis_ta. · 

dg:_q.isposto no Regil:nento Interno do Senado 
Federal~_que a bancada do Partido Democrá
tico Social nesta Casa, por unanlrhidade, iridi
ca o Senhor Senador Jarbas PassarinhO para 
Uder dq Partido. 

sa do Senado Federal -
Os Senadores su]>_scritos, membros da Ban

cada do Partido do Movim~nto Democrático 
· Brasileiro - PMDB, indicam, nos termos regi
mentais, o Senador Ronan Tito como Líder 
partidário. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência nossos protestos de estima 

.. e consideração. - Afonsa -&Incho ;..;..... Lavoi
sierMaia-João-Castelo-RobeJto.Campos. 

Senado Federal, 16 de fevereiro de 1989. 
-Rona!do Aragão- Leopoldo Peres-- Rai· 
mundo Ura -Nabo r JúniOr- Almir Gabriel 
-Mauro Benevides -J®o Cafmon- Seve
ro OoriJes-FrlinciiCO Ro/Jemberg_-Rubens 
Vilar-IramSa"raiva-JoséFogaça-Albano 
Franco - IM"Json Martins - Dirceu Carneiro 
- Liiíz PiaúbylinÓ ..:..:...._-Mendes Canale -João 
Lyra - Nefs.on Carneiro - Aureo MeDo - :: 
Leite Chaves -:-- Od Sabóia de Carvalho -
Jutahy ftãgalhães _--:-- Racf?id Saldanha Derzí 
- Humberto _Lucena - Gerson Camata -
Alfredo Campos - Gonzaga JaiÍ7}~- Márcio 
Lacerda - Ruy &ce/ar - Nelson Wedekin 
-Aluizio Bezerra. 

Excelentissimo Senhor Senador Nelson Car
neiro 
_DD Presideote. do Senado Federal 
tiesta 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência recebeu, do Governador do 

--Estado -do-Mato Grosso., oS Oficias NoS S/1 
·e S/2, de 1989 (N<>S 64 e 66!89; na origem), 
solicitando, nos tennos do art. 52, item V da 
CoriStituição, autorização para que a·quele es
tado possa contratar operações de crédito ex
terno ni:>S:~Valores, respectivamente, de OS$ 
8D;ooo;ooo.oo- (6iterita milhõeS. de dólares 
r'lorte-affiericaitôs) e""de asS'-·so;ooú.ooo:.oo 
( cinqüenta milhões de dólares norte-america· 
nos), J)ãra os firis que especifica. " 

O SR. PRESIDENTE (NelsOn Carneiro) 
-A Presidência recebeu, do Supreffio Tribu
nal Federal, o Ofício n9 S/3, de-f98_9 (n9 
1201/R, de 22 de novembro do an_o_ findo 
na origem), pelo qual o Ministro Aldir Passa· 
rinho, Relator do Processo referente ao inqué
rito n~ 363w8-Df, contra o Senador Carlos Al
berto De'Carli, nos terrrlos de queixa-crime 
oferecida por Elizabeth Azize, solicita autori· 
zação prévia do senado para a instauração 
do processo conforme o disposto no art. 53, 
§ }9, da Constituição Federal. 

Os abaixas-assinados, representantes do 
PFL no Seriado Federal, têm a honra de indi
car o nome do Senador Marcondes Gadelha 
para Uder da Bancada nesta Cãsa, nos tennos 
do § 19 do art. 64 do Regimento Interno. 

Brasília, 15 de-fevereiro de 1989.- Odacir 
SOares_ _::JOão Lobo- Diva/do Suruagjt
Alexandre Costa - Edison Lobão - Hugo 
Napoleão - Lourival Baptista. 

O EXj:>edíente fOi despachado à Comissão 
.. _ d~_ ~onstit~Ç~q:e~Justiça:_ 

Brasília, 15 de fevereiro de 1989 
Senhor Presidente, 
A Bancada do PSDB no Senado Federal 

cumpre o dever reQ-imental de comunicar a 
Vossa Excelência que, por decisão unânime, 

- o sR. PREsiDENTE- (Nelson Carneiro)- -
......:... A~Presidência recebeu a Mensagem n" 37, 
de 1989- (n~ 73!79,- na origem}, pela qual o 
Senhor Presidente da República comunica sua 
ausência do País, no período de 20 a 27 do 
corrente, a fim de comparecer às exéquias 
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de sua Majestade o Imperador Hirohito, a se 
realizar em Tóquio. 

I:: a seguinte a mensagem recebida. 

MENSAGEM N• 37, DE 1989 
(1'1" 73/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se~ 
nado Federal: 

Tenho a honra de tiazef-cm conhecimento 
de Vossas Excelências que o Governo japonês 
convidou o Governo brasileiro a fazerMse repre
sentar nas exéquias de Sua Majestade o Impe
rador Hirohito, a se realizarem em Tóquio, no 
dia 24 de fevereiro do corrente. 

Como é do c_onhedrnento de Vossas Exce
lências, o Imperador Hirohito ~scendeu ao tro
no japonês em 1926, cumprtnci;"l, assim, um 
dos mais longos reinados da História Moderna .. 
De acordo com a Constituição do Japão de 
1946, o Imperador; cuJas furiÇões são de natu
reza protocolar, é "o sfmbolo do Estado e da 
unidade do povo", o que sempre! lhe conferiu 
grande força moral e prestígio. A figura do 
Imperador Hirohito como monarC-a, aliada. de~ 
pois da ]( Grande Guerra, à de pesquisador 
dedicado aos estudos e trabalhos científicos 
(biologia marinha e botânica), granjeou-lhe 
profundo respeito. 

As relações Brasil-Japão se caracterizam 
por sua densidade-. erri eSpecial no campo 
económico. O Japão, por meio de investimen
tos privados e empréstimos governamentais, 
tem cooperado significativamente no pro-ces
so de desenvolvimento nacional. São de Qran
de relevância os empreendimentos conjuntos 
em áreas como siderurgia, construção naval, 
papel e celulose, desen'lolvimento agricola e 
outros. O~ aspecto humano também não pode 
s_er esquecido. Desde 1908~ o Brasil tem rece
bido expressivos contingentes _de imigrantes 
japoneses, que têm oferecido notável contri
buição, nos mais diversos campos de ativida
de, ao progresso de nosso país. Sua tenaci
dade e dedicação ao trabalho possibilltaram 
sua profícua adaptação à vida brasileira. 

Por todas essas razões e em homenagem 
à nação japonesa, julguei que deveria, junta
mente_ com minha esposa, representar o Brasil 
na solenidade dos funerais do Imperador Hiro
hito. Nessas condições, e cOm base no artigo 
83 da Constituição, tenbo a honra de informar 
Vossas Excelências de que .deverei ausen~ 
me do País, no período de 20 a 27 do cocr_ente, 
para viajar a Tóquio. 

Brasília, 15 de fev~~!ro _de ~ 98~, ~José 
&mey. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson C::•me"tro) 
-A Presidência Çom.u_nica aq_Pienário que, 
lOS termos_do art._45_,_m fine, do Regimento 
1terno, deferiu requerimento do_"S~mlçlor 

Lourival Baptista no'qual solicitava autorizaÇão 
do Senado para integrar a comitiva do Senhor 

:idente .:!2 República em sua visita à Repú
.a Pop._;lar ç;le Angola, realizada no periodo 

ai.! 26"a 30 dejant'lro findo. 

é: o seguinte o requerimento deferido: 

REQUERIMENTO N9 2, DE 1989 

Em 24 de janeiro de 1989 
Senhor Presidente, 
Solicito a V. Ex!, nos termos da ConstitUição 

Federal e do arl 44_.do Regimento Interno 
do Senado F:.ederal, autorização para participar 
da comitiva que acompanhará Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República à República 
Popular de Angola: - - - -

·corTIUiiko, ainda, que, devidamente autori
zado, deverei me ausentar do País a partir de 
26 do corrente. 

Atenciosas saudações. - Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
- Durante o recesso, a Presidência recebeu 
as seguintes mensagens do Senhor Presidente 

_da República: 
N~ 24/89 (n9 19i89, -na origem), -de 6 _de 

janeiro, comunkandp sua ausência do País, 
no periodo de 26 a 30 de janeiro, para visitar 
a República Popular de Angola; 

N9 25/89 (n" 21/89, na origem), de 6 de 
janeiro, comunicando sua ausência do País, 
no perfodo_de 21 a 22 de janeiro, para visita 
de trabalho à República da Venezuela; e 

N' 26/89 (n' 41/89, na origem), de 20 de 
_janeiro, comunicando o Cancelamento da via

gem prevista para o período de 21 a 22 de 
janeiro à República da Venezuela e sua ausên
cia do País,_ no_ período çle 1? a_3 de fevereiro, 
para, a convite _do Presidente-eleito_ da Repú· 
blica daVenez!Jel?, participar das solenidades 
de sua posse e de reuniões de trabalho man
tidas com chefes de estado dos países partici
pantes do mecanismo permanente de con~ 
sulta e concertação politica presentes à ceri
mônia. 

SãO as seguintes as mensagens rece
bidas: 

MENSAGEM N• 24, DE 1989 
(N9 19189, na origem) 

Excelentíssimos Senhores MembrOs do Se-
nado FederEi!: · · · · 

Teilho a honra de traler ao corihedmento 
de Vossas Excelências que fui convidado a 
visitar_ a RepúJ?lica _Popular de Angola pelo Ex
celentíssimo Senhor Presidente José Eduardo 
dos Saotps. _ ~-~ ___ ~ _ _ 

As relações d~ _Br~_sil ~t;~m _a República Po
-palar de Angola são especialmente relevantes 
para o Brasil, quer no que diz respeito aos 
nossas interess_es no __ ÇonQnente_ africane;> ço~ 
rrio-um todo, quer iio Que se refere aos interes
seS bra"Siieiros junto à comunidade dos países 
africanos lusófOnos, dentre os quais Aogola 
se destaca seja por suas riquezas naturais, seja 

.. -po_r ~a-cr~cente irüpo"itãncia política. 

As relações do Brasil com a Angola vêm-se 
intensificando de modo considerável. Nos últi
mos anos, empresaS brasileiras - públiCãs 
e privadas - têm participado de empreendi
mentos de grande porte em Angola, como 
a construção da hidrelétr(ca de Cap(:2nda e a 

- prospecção -de petróleo na bacia de Cabinda 
pela Braspetro. 

Consideradas as- Jdehtidades hlStóriC~s e 
culturais existentes entre os dois países que 
-predispõem ao diálogo e à cooperação, são 
amplas as possibilidades de intensificação ao 
relacionamento bilateral, em_ áre<;ts que in
cluem a cooperação técnica-, o intercâmbio 
cultural e educacional, o setor dos transportes, 
o adensamento das relações econômicaS e 
comerciais - de crescente importâncía para 
o Brasil -, a cooperação na área da saúde, 
dentre outras. Ademais dos benefícios a serem 
colhidos no plano bilateral, a intensificação 
e a ampliação da cooperação com Angola 
se constitui, a meu ver, em passo significativo 
para a definitiva aproximação do Brasil com 
o Continente africano. 

Estou, por conseguinte, persuadido de que 
-minha visita se revestirá de importância funda
mental no processo de estreitamento e densifi
cação das relaçõe-S liúisileiró-angõlanã$, bem 
comó comunicará inegáVel prestígio ·aOs es· 
forças- de aproximação já empreerididos, ou 
por empreender, entre _os dois países. 

Nessas condições,_ informo Vossas Excelên· 
das de que deverei a!Jsentar-.me do País. no 
período de 26 a 30 de janeiro de 1989, para 
visitar a República Popular de Angola. 

Brasilia, 6 de janeiro de 1989. --:- .}QScé-Sar· 
ney. 

MENSAGEM N• 25, de 1989 
(N• 21/89, na origem) 

Extelentissimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

Tenho a honra de trazer ao conheciniento 
de Vossas Excelências que o Presidente da 
República da Venezuela, Doutor Jaime Lusin· 
chi. convidou-me_ a_ realizar visita de trabalho 
a seu país, com o objetivo de discutinnos as 
relações entre o Brasil e a Venezuela e passar
mos em revista as iniciativas. ·que estão sendo 
adotadas para tornar ainda mais intenSa e pro~ 
ficua a cooperaçãCl enu:_e 9s nosso_s do~s paí
ses. 

Em outubro de 1988, o Presiclente Jaime 
Lusinchi encontrou-se comigo em São Luis 
e visitou, em minha ç_ompanhia, o Projeto 
Trombetas. Nessa ocasião, tivemos a oportu~ 
nidade de trocar idéias sobre a evolução Qas 
relações bilaterais-e de discutir iniciativ~s ca-

- pazes de tomá-las aindã mais dinâmicas. En· 
centreis como esse, desprovidos de caráter 

.. ofi_cial e das formalidades que revestem utna 
visita de Chefe de Estado, vêm dar seguimento 
aos entendimentos que mantivemos quãndo 
de minha visita oficial à Venezuela. em outubrq 
de 1987, e dão novos _impulsos à Sua_ imple-
mentação pelos -doiS Governos. -

O Presidente Jaime Lusinchi dev_erá deixar 
o Governo da República da Venezuela em feve-: 
reifo _próximo, élq · térniino -de ~-eu mandato 
presidencial. O convite que me faz para manter 
encontro de trabalho com ele em 21 e 22 
de janeiro corrente é, assim, signíficativo da 
amizade que cultivanios e da extrema impor· 
tância de que se reveste o relacionamento bila
teral para os doís países. 

Nessas condições, infomio VossaS Excelêri· 
cias de que deverei, no período de 21 a 22 
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de janeiro de 1989, ausentar~me do País, para 
visitar a República da Vetiezuela~ 

Brasilia, 6 de janeiro" de 1989. -José Sar~ 
ney. 

MENSAGEM N• 26, DE 1989 

(1'1' 41/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores_ Membros do Se~ 
nado Federal: 

Tenho a honra de trazer ao conhecimento 
de Vossas Excelências que o Senhqr Cãtlos 
Andrés Pérez, vitorioso nas eleições presiden~ 
dais realizadas em dezembro últ!mo, tomará 
posse como Presidente da República da Vene
zuela em 2 de fevereiro próximo. 

2. --No recente encontro que mantivemos 
em Brasília, em 7 de janeiro couente, o presi
dente-eleito convidou-me peSSóãlmente a 
partidpar da cerimônia de sua posse. Infor
mou-me também que, no dia seguinte, man
terá reunião _de traba]hQ_com os Chefes _d_e 
Estado dos países participantes do Mecanis
mo Permanente de Consulta e __ C_p_ncertação 
Política que estiverem em Caracas para a ceri
mônia de posse. 

3. Como sabem Vqssªs EXcelências, as 
relações _com a Ven~u~Ja,_____j;rn_dicíói:'@lmente 
estreitas e profícuas, vêm sendo objeto de ae,_e
lerada intensificação nos últimos anos, rev~
lando-se extremamente amplo o potencial da 
cooperação bilateral, em benefício dos dois 
países e dos ideais da integração latino-ame
ricana. Por sua vez. o Mecanismo Permanente 
de Consulta e Concertã,Ção PoUtlca· tem apre
sentado resultados concretos inegáveis e ~!ta
mente promissores, que justificam a partfcl
pação brasilefra, no mais alto nível, na discus
são dos problemas comuns e, sempre que 
possível, na coordenação _de posições com 
vistas à s_ua solução. 

4. À luz do convite formulado pelo Presi
dente Pérez, que aceitei, deverei ausentar-me 
do País no- peíodo de 1 o a 3 de fevereiro próxi
mo. Nessas condições, tcd como acertado 
com o Presidente Jaime Lusinchi, não.viajarei 
no período de 21 a 22 de janeiro, ao contrário 
do origin"almente previsto e informado a Vos
sas Exc-elências pela Mensagem n"' 21, de 6 
de janeiro corrente. _" __ . 

Brasília, 20 de janeiro de 198_9. -José &r
ney: 

O SR. PRESIDENTE __(_Nelson Carneiro) 
- A Presidência recebeu, do Governador do 
Distrito Fe"deral, as seguintes mensagens: 

N,.. 12/89-DF (no 18/88, na origem), encami· 
nhando ao Senado as razões do veto parcial 
aposto ao Projeto de_Lei do DF n9 5, de 1988. 
que dispõe sobre os vencimentos dos Coilse
lheiros, Auditores e membros do Ministério 
Público do Tríbunal de Cóntas do Distrito Fe
deral. 

(Parte sancionada: Lei n"' 5; de 29-12:6_6} 
N? 13/89-DF (n9 19/88, na orígeril), encami

nhando ao Senado as razões do veto parcial 
aposto ao Projeto de Lei do DF n?-3, de 1988, 
que institui, no Distrito Federal, o linposto :SO-

bre Vendas aVar~jo de Combustíveis Líquidos 
e Gasosos;e·oo "outras providências. 
.(Pacte:_sa~;tcionada: Lei n~ 8, de 29-12-88) 
N9 14/89-DF (no 1/89T na origem), encami-_ 

nhando aci_Senado as razões do veto. tOtal 
aposto ao Projeto de Lei do Senado n"' 48, 
de 1987-DF, que introduz_ alterações no Códi
go Tributário do Distrito F ederal,_instituído pe
Jo Decreto-Lei n" 82, de 26 de dezembro de 
1966, e dá outras providências. 

De acordo com o disposto no art. 1 O, § 
4°, da Resolução n9157/88, os veto_s deverão 
·ser apreciados pelo Senado Federal dentro 
de_ 30 dias, a contar do seu recebimento e 
leitura no Expediente. A Comissão do Distrito 

.Federal, a qual compete o exame das maté
rias; terá o prazo rle 15 dias para apresentar 
relatórios sóbfe" os vetos. 

São as seguintes as mensagens rece
bidas -

MENSAGEM N• 12, DE 1989-DF 

Mensagem no 18, de 29 de _dezembrO de 1988 
À Sua Excelência o Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senho_r Presidente, 
· Tenho a honra_ de encaminhar a Vossa Ex
c~lência. nos termos do artigo 10,_ § 19, da 
Resolução no 157/88, dessa Egrégia CasaLe
g!slativa:, dois autógrafos do texto, que com 
veto parcial, exercitado conforme preceitua o 
·§ ·2ç do supracitado dispositivo legal, que se 
corivertéi.r na Lei n~ 5 ae zg de dezembro de 
1988. 

Incide o veto sobre o art. 4°, do Projeto de 
Lei n~ 5, e_seus motivos, oferecidos com guar
da de prazo legal, são em ãriexo aduzidos, -
os quais submeto a essa Casa Legislativa, na 
forma prevista no diploma legal de regência. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
~vossa Excelência os meus protestos da mais 
aJta estima e. distinta consideração. - Joa
quim Domingos Roriz, Governador do Distrito 
Federal. -

Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena
do Federal 

- Dos motiVOs do veto 

Tenho a honra de _comunicar a Vossa Exce
lência· qU~, nos'terinos-do §_1"', dà ártigo 10, 
da Resolução n9 157/88, dessa CaSã Legis
lativa, reSolvi vetar parcialmente, dada a sua 
inconstitucionalidade, o artigo 4"', do Projeto 
de Lei no 5, de 1988 que "dispõe sobre os 
v:encimeiltos- dOs Conselheiros, Aud~tores e 
membros do Ministério Público do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal. 

A sindérese desenvolvida é a de que a regra 
- constan~ do_.artigo 49, garantindo aos Conse

lheiros Auditores e membros do Mirllstêrio Pú~ 
blic_o_à_o Tribunal de Contas do Distríto federal 
reajuste nas mesmas datas e nos mesmos 
índices assegurados aos servidores da União, 
encerra manifesta incOnStitudonãlidade, na 
medida em que evidencia espêcie de vincu~ 
lação vedada ao teor do disposto no art. 37, 
XIII, da Constituição Federal. -

Referida norrn_ª_ C'Qnstitu1:ional proibe vincu
lação ou equiparação de vencimentos para 
efeito de remuneração de pessoal do serviço 
·público, -e; em espeCial, quando essa- vinCu
laÇão- se dá entre diferentes. poderes, Coln a 
ressalva constante do art. 39, § 1" --

Na hipótese do mc:iftcionado art.-_4°, haveria 
inquestionável vinculação, uma vez que a re
muneração daqueles servidores do TriPunal 
de Contas passaria i ser reaju_stada_ de_fo(ma 
automática, tomando por base os reajustes 
concedidos no ãmQito da União, em moldes 
a estabelecer uma cadeia de aumentos. 

Deixaria- de eXisti"i o processo consciente 
e particularizado, com a partídpação-dõ"Tribu
nal_ de Ço~tas, que detém o p-oder de iniciativa, 
e a Casa Legislativa competente, ficando os 
reajustes na dependência de atos externos, 
emanados de outras autoridades. vale dizer, 
vinculados àqueles atas. -

Na verdade, a manutenção daquele dispo
sitivo não seria razoável, especialmente agora 

-que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
igual às Çortes de Justiça, está guarnecido 
pelo poder de iniciativa do processo legislativo 
no tocante à fixação dos vencimentos _de seus 
membros. 

Importante _ressaltar ainda, que o acréscimo 
concedido aos sêrvidores da União-<;] partir 
de 1~ de janeiro de 1989, no percentual de 
60% (sessenta por cento), constitui mera ·re- _ 

·pOsição devida ná data base, a título de com
plementação do IPC do per(odo, diferença a 
que não fariam jus os membros do Tribunal 
de Contas, considerada a evolução salactal que 
irão desfrutar_:;) partir de 6 de outubro-do cor
rente ano. 

Isto posfo, -subri1eto a matéria à elevada 
apreciação dos-jJustres membros do Senado _ 
federal, na condição qUe lhe é atríbuída pelo 
§ 1 o do artigo 16 das Disposições Trãrisitórias 
qa Constituição Federal, esperando a confir
mação do mesmo. 

Brasl1ia, 29_de_dezembro de 1988; -Joa
quim Domingos Roriz, ·aovernador do _Distrito 
Federal. 

PROJETO A QUE SE REFERE 0~0: 

. Dispõe sob~ os vencimentos dos_ Con
selheiros, Auditores e membros do Minis
tério Público. d_q T!:ibu_npl 4~- Contas c(o -. DistritO Fedi!l-aJ. - - ~ - -. . 

O-Senado Federal decreta:-
-Art. 19 Os vendmentos básicos dos Con

selheiros e Auditores do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, a partir de 6 de_ outubro 
de 1988, são fixados nos va1ores, respectiva
mente, de Cz$ 800.000,00 (oitocentos mil cru
zados) e de Cz$ 771.070,00 (Setecentos e se
tenta e um mil e setenta cruzadOs). 

Parágrafo -úniCO. : A verba de represen~ção 
rn'ensal dos ConselheirOs a -que se refere este 
artigo é majorada em 6 (seis) pontos percen
tUãíS, cOntinuando a dos Auditores a ·corres
ponder ao_ percentual estabelecido pelo De
àeto-Lei n9 2.402--;- de 2f -de dezembro de 
1987. 

.A.rl-29 sao fixados, igualmente~ a-Partir de 
6 d~ outubro- de 1988, ·para o Procurador-
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Geral e os Procuradores do Tribunal de Contas 
do Dtstrito Federal, o vencimento e a verba 
de representação mensal atribuídos respecti
vamente, aos Conselheiros e Aurl.itores, extin
tas todas as gratificações que lhes vinham sen
do pagas, ressalvada a gratificação adlcional 
por tempo de serviço. _ 

Art 3c A gártificãção- adicional Por tempo 
de serviço será calculada na base de 5% ( cii"tco 
por cento) por qüinqüênio de serviço, sobre 
o vencimento bâsico e a representação. 

Parágrafo único. Para a gratiiTcàção _adi
cional dos ConsefueJros __ e_Auditores, será 
computado o tempo de advocacia, a fé o máxi
mode 15 (quinZe) anos,desdequenão conco
mitante com o tempo de serviço público. 

ArL 4' Os vencimentos previstos no art. 
1 ~ e seu parágrafo único _serão reajustados, 
a partir de sua vigência, nas mesmas datas 
e nos mesmos índices_ a dotados para os -serVi
dores da União. 

Art. 5o Aplicam-se aos Coriselheíros, Audi
tores _e membros do MinistériO PúbllCO, -apo: 
sentados, do Tribunal 'de Co-ntãs --do Distríto 
Federal as disposições cohstantes désta Lei. 

Art. 5n Os vencimentos e vantagens fiXa
dos nesta Lei vigorarão a partir de 6 de outubro 
de 1988, deduzidas_ as parcelas corresponden
tes auferidas, desde então, com base na legis
lação_ vigente. 

Art. 7ç As despesas decorrentes da execu
ção desta Lei correrão: à conta das dotações 
próprias do Orçamento 'do Distrito Fedeyal. . 

Art~ ao _ Esta Lei entia em vigor na--data
de sua. publicaç_ão. 

Art. 9? Revogam-se a-s disposições e_m 
contrário. 

MENSAGEM No 13, DE 1989-DF 

Mensagem n• 019188-GAG 
BrasJlia, 29 de dezembro de 1988 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, nos termos do artigo 1 O, § 1", da 
Resolução n? 157/8_8_,_dessa Egrégia Câsa Le
gislativa, dois autógrafos do texto que com 
veto parcial, exercitado conforme preceitua o 
§ 29 do supracitado dispositivo legal, se con
verteu na Lei n9 8, de 29 de dezembro de 
1988. 

Incide o veto :s_o_bt_e o parágrafo úniCo --do 
art. 6°, do Projeto "de Lei no 3 e seuS motivOs, _ 
ofereéidos com guarda de prazo legal, são 
em anexo aduzidos, os quais submeto a essa 
Casa Legislativa, na forma prevista no diploma 
legal de regência. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência os meus protestos da mais 
alta estima e distinta Consideração. --Joa
quim Domingos Roríz, Governador do Distrito 
Federal. 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal 

Dos Motivos do Veto 

Tenho a honra de Comunicar a Vossa Exce
lênda que, nos termos do§ 17, do artigo 10, 
da Resolução no 157/88, dessa Casa Legis
lativa, resolvi vetar parcialmente, dada a sua 
lnconsti_t_ucionalíciade, Q parágrafo único do ar~ 
líg-o 6~:-do Pfójeto-de Letdo Distrito Federal 
n'3; de 1988, que "in.stltlli, no Distrito Federal, 
o ImpostO sObre Vendas a Varejo de Combus
tíveis Uquidos e Gasosos,- e dá outras provi-
dências". . 

Prelim-inar·men:te; ·cumpre-me Salientar- al-
- guns-aspectõs dOutrinários que envolvem a 

questão e que fortalecem a iniciativa do veto, 
pois quando a Constituição Federal veio adis
por que o fato gerador do imposto que se 
pretende implantar, era a venda a varejo de 
combustíveis, ipso facto classificou-o na l:'ate
goria de imposto indireto e nesta modalidade, 
temos a transl_a_ç_ão do _cootribu_inJe de direito, 
no casO concettuado no- artigo s~ do Projeto 
de Lei, para o conldbuinte de fato do encargo 
fmanceiro, que é_ o consumidor. Este sim, é 
quem sofre o impacto de todos os impostos 
ditos indiretos. 

POi- outro lado, também quando é estabe
lecido, no artigo 4~ do Projeto de Lei, _ _que a 
base de cálculo do impo~to é o preço de venda 
a varejo, fixado pélo Conselho NacionaL de 
Petróleo - CNP, o imposto se incorpora ao 
produto como umaJiação do respectivo preço 
e varse:r pago, _afinal, pelo consumidor, confor
me preceitua a teoria da incidência e a da 
distinç~q ~ntre imposto direto e indireto, den
tro das modernas concepções da rentabilida
de social ligadas ao processo_ de formação 
e dlstnbuição da renda nacional, que concebe 
a poJ[tica tributária não como um fim, mas 
sim um meio, um instrumento de outras_ polí
ticas. 

É um Imposto de Valor Agregado (IVA),lar
gamente utilizado pelos nossos vizinhos do 
Cone Sti.1, como Argentina, Uruguai, etc. 

Feitas estas cóhsiderações, passo a aprecia
ção de mérito propriamente dita dos motivos 
do veto. 

Com efeito, in casu, não há como se adOtar 
a competência legislativa plena, a que alude 
o § 3°, do artigo 24, da Constituição Federal, 
pois existe lei federal dispondo sobre a estru
tura de preços- dos combustíveis líquidos e 
gasoSos_ e lubrificantes, o que limita a nossa 

_competência legislativa. Ademals, o preceito 
inserto p.o dispositivo v:etado, a par de interferir 
na mencionada estrutura de preços, tornaria, 
também~_ írrito o r:üsposto no artigo 13 da Lei 
n'4.452. · · · · 

- Em Verdade, a Constituição Federal defer_e 
competência Concorrente à União, aos Esta
dos e_ ao l..>istrlto Federal para-legislar sobre 
-direfl:o tributário (art. 24, I) e Vãi além, atribuin
do competência legislativa plena aos Estados 
nos casos em que inexistir lei federal sobre 
norm<'!_s g_erais (art. 24, § 39), 

Orét na_ hipótese:e~te·Jei federal eStabele
cendo normas gerais, que é a Lei n" 4.452, 
art. 13, circltnst~ocia que, cor:no foi dito, afasta 
a competência legislativa plena do Dtstrito Fe-

dera!, tornand9. qualquer disposição que a 
exercite flagrantemente inconstituc::iohal. 

Assim sendo, e consoante manifestaÇão do 
Senhor Secretâlio de Finanças do Distrito F e
dera] - SEF, bem como do SerihOi- Presi
dente do Conselho Nacional de Petróleo -
CNP, que adoto e encaminho em anexo, para 

-Que passem a fazer parte integrante das pre
sentes- razões· de veto, submeto ·a matéria à 
elevada apreciação dos ilustres membros do 
Senado Federal, na condiç_ão que lhe é atri
buída pelo § 1 o do artigo 16 das Disposições 
Transitórias da Constituição Federal, esperan
do a confirmação do ~esmo. 

Brasília, 29 de dezembro de 1988. _:_ Joa
quim Domingos Rorlz, Governador do Distrito 
Federal. 
O .I. 
N' 559188-SEF 

- Brasüta, 27 de dezembro de- i 988 
Excelentíssimo senhor 
Doutor Joaquim Domingos Roriz 
Digrússimo Govemador do Distrito Federal 
Nesta 
Excelentíssimo Senhor Governador, 

Cumprindo deteiminação de Vossa Exce
lência, tenho a honra de submeter a _suei eleva
da consideração a conclusão do exame proce
dido nesta Secretaria, a respeito da Emenda 
Aditiva de aUtofia do ilustre Senador Maurfcfo 
Corrê ia ao Pfójetó de Lei ao DF n7 3, de 198.8, 
que institui, nO Distrito Federal, o Imposto so
bre Vendas a Varejo de Coitlbiistíver Líquldos 
e Gasosos, e-dá outras próvid€nCias. 

o imposto em questão está previsto no inci
so l1I do artigo 156 da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, podendo o Distrito 
Federal, por força dos parágrafos 6° e 7" do 
artigo 34 do AtO das DisposiçõeS Constitu~ 
cionaiS-Transitórias, institUí-lo-- através de lei 
específica, para cobrá-lo após decorridos trin
ta dias de sua publicação, a uma alíquota má
xima de 3% (três por cento) sobre o valor 
de venda _dos produtos a varejo. _ 

Pelo artigo 49 e seus parágrafos do projeto 
de lei roi estabelecido que a base de cálculo 
do IWC é o preçO de venda a varejo dos produ
tos, ftxado pelo Conselho Nacional do Petró
leo, sendo que; na falta deste preço; tomar
s'e-'á Cómo base_ de cálculo o preço praticado 
pelo estabelecimento, na venda djretamente 
a consumidor, não· podendo, diio·-preçó; ser 
inferior ao 'ialor de venda no varejo. 

No artigo 9? do citado projeto de lei foi esti
pulado que o rwc será calculªdo pela aplica
ção da alíquota sobre o valor da base de cálcu
lo, e pago segundo o regulamento. 

Como contríbuinte do lVVC, foi previsto no 
artigo 69 do projeto de lei aquele que realiza 
a venda a varejo. 

Neste ponto é que_ foi apresentada, e apro
vada, a Emenda Aditiva em estudo, acrescen
tado parágrafo único ao dispositivo, para de
terminar que "o imposto de qUe trata esse 
artigo não será repassado ao consumidor". 

Tem-se que, com a comentada Emenda 
Aditiva, foi desvirtuada a natureza, quer sob 
o aspecto econômico~ g_uer sob o Jitrídi_co, do 
tnbuto indireto do IWC. 
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Quanto ao aspecto etónômlco, ledona Ruy 
Barbosa Nogueira, em seu livro "Dire[QFíri_an
ceiro--Curso de DireitóTributário", 2" edição, 
José Zushatsks. Editor, pág. 123/4, que__a disM 
tinçã_o de imposto diretO e indireto tem rele
vância no sistema tnblitár!o; que "o imposto 
direto pode graduar a soma devida por um 
contnbuinte, na conformidade de_ sua capaci
dade contributiva", em quanto que o imposto 
indireto, diferentemente, liga o ónus tributário 
a um evento jurídico ou _material e_ de~ura 
da capacidade do contribuinte": que "a persoM 
nalização ou adequação pessoal de carga tri
butária em cada cas_o .específico não se pode 
obter por meio de iinpoStõ indireto". 

Quanto_ao critério jUrídico, ensihaMnos RuM 
bens Gorries de Souza, em seu "Compêndio 
de Legislação Tributária, Edição Póstuma, Ed. 
Resenha Tributária, pág. 170, que se assenta 
na natureza do fato gerador do imposto. Diz 
o mestre _que, "por esse critério; Sã'o diretos 
os impostos cujo fato gerador seja uma sftuaM 
ção permanente (p. ex. a propriedade) ou pelo 
menos durável ou continuada no tempo (p. 
ex. a renda); ao contrário, são indiretos os im
postos cujos fato gerador seja uma situação 
instantânea ou que passa ser isolada no tempo 
(p. ex. uma compra a venda, um consumo). 

A Constituição Federal, ao dispor que o WVC 
tem como fato gerador a venda a varejo de 
combustíveis, definiu-lhe também .a sua natu
reza de imposto indirefo, cujo principal efeito 
é o de permitir a transferência do seu ônus 
financeiro para terceiros, no caso, os consu
midores. 

Desta forma, a v:edação em lei ordinária, 
mediante a comentada Emenda Aditiva, se 
apresenta inconstitucional. 

Quanto a ser a citada Emenda Aditiva con
trária ao interesse público, peço vênia para 
me socorrer dos argumentos-expendidos nos 
itens, 5, 6, 7, 8, 1 O e 11 do Oficio - _COM 
JUR-352/88, do Presidente do Conselho NaM 
dona] do Petróleo- CNP. -

Em face da preocupação do ilustre Senador 
Maurício Corrêia, quanto à dimii1UiÇão da car
ga tributária juntO ao consumidor, esclareça
se que a União, os Estados e o Distrito Federal, 
ao firmarem, com fundamento no § & do_ arti
go3_4 do Ato_das Disposições ConStifuâórlaiS 
Transitórias, o Convênio~ !CM 66/88, que flXZI 
normas para regular provisoriamente- o ICM, 
excluíram da base de_ cálculo desse tributo 
novo o montante do IWC incidente na mesma
operação, reduzindo, assim, o montante final 
daquele imposto na venda a varejo de comM 
bustíveis e lubrificantes. 

Por todas estas razões, Senhor GOvernador, 
proponho a Vossa ExcelênCia, com arrimo nos 
parágrafos 1 ~ e 29 do artigo 1 O da RieSoluç:ão 
n9 157, de 1988, do Senado Federal, seja veta
do, por inconstitucional e contrário ao inteM 
resse público, o parágrafo úflko dO artigo 6ç 
do Projeto de Lei do DF no 3, de 1988".-- _ 

Ao ensejo, renovo a Vossa ExceJência proM 
testas de minha estima e distinta considera
ção. -Marco Aurélio Martins Araújo, SeM 
cretário de Finanças. 

OficiO Có}ul"-352/88. 
Em 23 de dezembro de 1988 

Do Presidente do Conselho Nacional do PetróM 
loq- (Ct!l'J .. 
Endereç:o;_$GA[j-Quadra 603,_Módulos '.'H-IM 
J" - BrasmaiDF · 
Ao Exmo. Sr. Dr. Joaquim Domingos Roriz, 
MD Governador do Distrito Federal 
Assunto: Esclarecimentos (presta) 

Senhor Governador: 

Alertados que fomos pelo Sindicato do CoM 
mércio Varejista de Derivados- de_ Petróleo dO 
Distrito Federal a respeito das incOnveniências 
técnicas constatadas em projeto de lei recen
temente aprovado pelo Senado Federal, atraM 
vês do qual se institui, no Distrito Federal, o 
imposto sobre vendas a varejo -de-combus
tíveis líquidos e gasosos, cumpre-nos o hon
rado dever de vir à presençã de V. Ex" para 
expor as seguintes poryderações: 

1. Ao Distrito Federal compete instituir imM 
posto sobre vendas a varejo de combustíveis 
líquidos e gasosos, exceto _óleo -diesel. 

2. A a!íquota máxima desse imposto será 
fJxad.a por Lei Complementar. Mas enquanto 
não for promulgada referida lei, o Distrito Fe~ 
dera! podei'á baixar lei específica sobre o rvv, 
estipulado uma aliquota provisória, que não 
poderá ser superior a 3% (três por cento) e 
exigível após decorridos 30 (trinta) dias de sua 
publicação. 
_ 3. Tendo em vista que também um~ Lei 

Complementar estabelecerá as normas gerais 
-de Direíto_Tributário, especialmente sobre a 
defmição de tributos e de suas espécies, fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuinte, es
tamos nos deparando com verdadeira "vaca
tio legis constitucional", até_ que aquela Lei 
ComplemeAtar não seja editada. 

4. Diarite de tais circunstâncias, prevale
cem as normas da Lei n~ 4.452/64, dentre 
as qUais nos permitimos destacar os manda-
mentos do seu art. 13: - · 

"Art. 13. O Conselho Nacional do 
-- Petróleo fixará os preços de venda ao con

sum!_~Q_r dos derivados de petróleo tabeM 
lados, adicionando, quando couberem, 
ao respectivo preço de realãação da refi-

- -nada, definido no artigo 2o do Decreto-Lei 
n? 61, de 21M 11 M66, o valor do tributo que 
incide -sobre o derivado e mais os valo
res ... "- (Orifarrros). 

5. VerificaMse, assim, que o Conselho NaM 
dOD.al do ""PE!tr6leo, -emrace da nova sistemá
tica _tributárta que está se-inst&lcmdo no Pals, 
-não teria outra orientação a n~o ser no sentido 
de que o "IVV'' deverá·ser adicionado ao preço 
de varejo para combustíveis_líquidos e gasosos 
(e]!:ceto óleo diesel). 

- 6. -Na colOcação propoSta pelo ilustre Se
nador. Maurício C6rrêa; quandO interpõe 
Emenda_Aditiva ao Projeto de LeLrecém-a
provado pelo Senªdº _Federal, e prestes a se 

-tiãQSfõrtniú n-ó art. 6°, se promulgada, ºca as
sentado que o sujeito passivo desse imposto 
seria "todo aquele que realiza a venda a vare
jo", vedandoMse expressamente o repasse des
sa obri!=[ação para o consumidor. 

7. É bem_ de verMse que, se prevalecer tal 
imputaÇão, a legttimidade deSsa norma frca 
bastante duvidosa; certamente será afaStado 
-~ princípio da isononifa cohstitUcioJial e, práti
ca, os seus r,esulta,dos se~o altamente_p~_!'ni-:: 
doses porque contraria o intere_sse público. 

B. Ora, se mantid.il.-tal obrigação em desfa
vor da empresa que pratica a venda no varejo, 
não há dúvida que, na maioda dos casos, os 
Postos Revendedores não suportarão o peso 
dessa_atiquota, por mais ín_fima que fosse, visto 
C:jUe os preços fixados pelo CNP maritém 
equalizadaS éi.s margenS de revenda e a níveis 
compatíveis com a sobrevivência ecOnómica 
dos respectivos empreendimentos. 

9. Por outro lado, visW a questão sob o 
aspecto técnico, não podemos esquecer que 
os ditames de uma Lei do Distrito Federal 
não podem se sobrepor ·ao -mandamento 
maior da Lei F ed.eral (Lei nQ 5.452/64, sobre
dita) e também que _a fixação dos preços, 
quando pelo CNP, obedece rigidamente as 
normas legais, e, de modo especial, o já citado 
art. 13 da Lei ?wO 4.452/64. 

1 O, Portanto, o adicional ("IW') não pode
rá ser alocado na estrutura_ de preços senão 
rro preço de venda a varejo. E, se não for 
rejeitada mediante veto, a proposta do ilustra
do Senador da República, o "IW' terá que 
ser acrescido ao preç,_o de venda da Dist.ril:mi
dora, que é uma v_enda a grosso, estrangu
landoMse, assim, a sistemática das estruturas 
de preço e, pior ainda, com a prática de uma 
preocupante ilegitimidade. 

11. As ponderações qu:e vimos de formu
lar, consubstanciam os noss-os melhores pro
pósitos no sentido de evitarmos solução de 
continuidade no .abastecimento de combus
tíveis que, diga-se de passagem, --sempre se 
manteve à altura dos anseios populares_graças 
a uma rigorosa vigilância dos preceitos nor
mativos. 

Com as homeilagens de nossa administraM 
ção e apre·ço, subscrevemo-nos mui 

Respeitosamente, - Roberto França Do
mingues, Presidente. 

PROJETO A QUE SE REFERE O \IETO: 

Institui, no Distrito Fiú:feral,· o ImpoSto 
sobre Vendas _a Varejo de CortJbus'Jveis 
liquidas ·e Gasosos e dJ .outras provi
dências. 

O Senado F"ederal decreta: 
Art. 1o É: instituído no Distrito Federal o 

Imposto sobre Vendas a Varejo de Combus
tíveis Líquidos e GaSosOs de que trata o inciso 
III do art. 156 dª---Constituiç?q çia ,República 
Federativa do Brasil. 

Art. 2~ O Imposto sobre Vendas a_ Varejo 
de Combustívejs_Lí_quidos_e _Ga_so~Os.....;... IWC, 
incide sobre a venda _destes produtos a varejo; 
efetuada por qualquer estabelecimento. 

Parágrafo único. Entende-se pOr venda a 
varejo a efetuada diretamente a consumidor, 
independentemente da quantidade e forma de 
acondicionameoto dos produtO? vendidos. 
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Art. 3o _O imposto não incide sobre a ven
da de óleo diesel. 

Art. 4o A ba~e- de c'ªlculo do imposto é 
o preço de venda a varejo dos prOdutos referi
dos no art. 2?, fJXado pelo Conselho Nacional 
do Petróleo- CNP. 

§ 1 o Na falta do preço referido neste arti
go, a base de cálculo será o preço praticado 
pelo estabelecimento. - -

§ 2° A base de cálculo de que trata o_ § 
1 ~ não poderá ser inferior ao preço de venda 
no varejo. 

Art. 5o A alíquota do imposto é de 3% 
(três por cento). _ 

Art. 6~ co-ntribuinte do imposto é aquele 
que realiza a venda a varejo. 

Parágrafo únicO~ O íinposto de que trata 
esse artigo· não será rept:~ssado ao consumi
dor. 

Art. 7" Cãd_ã tiih dos- estabelecimentos 
permanentes ou temporários dO" contnbuinte, 
inclusive OS Veículos ljtilizados no -comércio 
ambulante, será considerado autonomamente 
para efeito de cumprimento das obrigaçõe:s 
tributárias relativas ao _imposto. 

Art s~ O "POder Executivo, mediante aCõr
do celebrado com as partes envolvidas, Visail.
do à antecipação do recolhimento, poderá dis
pensar o·- contribuinte do cumprimento- de 
obrigações acessórias, simplificar os procedi
mentos administrativos de fiscalização e arre
-cadação e conceder desconto pela antecipa
ção do imposto. ' 

Art. 9~ O imposto; lahçado por homolo
gaçã_o, será calculado pela aplicação da _alí
quota sobre O valor da base de cálculo e pago 
na forma e prazo previstos em· regulamento. 

Art. 1 O O contribuinte ,d.efinido nesta iei 
fica obrigado a: 

( __:.. inscrever seus estabelecimentos 
no cadastro fiscal; 
II- emitir documentos e escritUrar ·li~ 

vros fiscais. · 

Pará9rafo único. AS ein'presas tipográfiCãs 
são obrigadas a manter liVro próprio, a 'ser 
aprovado em regulamento,· para registr_o_ dõs 
docume.ntos fiscais que if!1primem. 

Art. 11. O regulamenta disporá sobre. os 
livros de cOntrole fiscal e oinodelo, confecção, 
prazo de validade a ser utili4ado no controle 
das vendas a_ varejo dos prOdutos de que trata 
o art. 2? 

ME!'Il'IAGEM N• 14, DE 1989-DF 

Mensage_m n" 01 d~ 10 de janeiro de 1989 

A stia E;;ceiênci~ o sénnor 
Sena._,dor Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhpr Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, nos termos do § 1e, do art. 10, da 
Re~J~ç~~ n? 157:188, dessa ~grégia_Casa le
gislativa, dois autógrafos do texto do Projeto 
de Lei" do DistritO Federal n<- 48, de 1987, que 
'íntrodLiz alterações do Código Tnbutário do 
Diª'trjtO Fêde_rãl; inStitUídO pdi5 Decreto~Lei n" 
82, de 26 de dezembro de 1966, e dá outras_ 
providêndás", a que r'tego sanção, com veto 
total exercitado conforme preceitua o § 2e da 
·supracitada resoluçªo. 

Os motivos_ do veto são em anexo aduzidos, 
ps quais terTtpe_stivarnente, submeto à aprecia
ção dos Excelentíssimos Senhores Seimdci
res, na forma previSfã fia-legislação de regên-
cia. · 

Aproveito a oportunidade para reiterar os 
meus protestos--clã rriãiS alta estima e diStinta 
consideração. ~ Joaquim Domingos Roriz, 
"Governador do_Distrito Federal. 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena
do Federal 

Dos Motivos do Veto 

--i _:-TeOho a hOnra de -comunicar a V~ssa 
Excelênd8. que,' noS~ termos do § lo, dq art. 
10, da ResóluÇão nd 157,_de.1988, de&,Sa Çasa 
legislatíva, resolvi vetar totalmente, por ser 
contrário ao tntere{õse público, o Projeto de 
Lei dO DiSfrito Féderal 'no 48, de 1987; que 
"introduz alterações no "Código Tributário do 
Distrito Federal, instituído pelo Decreto-Lei n~ 
82;de-26-de-ãezembro de 1966, e dá outras 
providêhdãS'~o _ __,_ · - -+"- " • - - • 

2 -·É verdade que a Constituição- Federal 
autoriza a: progressividade do Imposto sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana, co
mo forma de. asse~urar o_ cumprimento da 
funçãosodal da propriedade (art. 156, § ]?). 

3 ~Todavia,. incumbe à administração- lo
cal legisJar Sobre a matéria,·estabelecendo os 
seus contornos~m- atenção às peculiaridades, 
até mesmo para evitar que, no afã de se fazer 
cumprir o princfpid da função· social da pro
priedade, sejam criadas situações de flagrante 
injustiça. -- -

Art .. 12'. Na administração -do ini.pOStO, 4-Sabe-s_e, por exemplo, que há casos 
aplicar~se-ão, no que couber, as normas coflti- de contribuintes, numerosos diga-se, que são 
das no· Decreto~ lei 0° 82, de 26 de deze-mbro proprietáfíõs de um imóvel não edificadO, ape-
de 1 966 (Código T nbutário do DistritO Fêde- nas uma unidade, ficando no aguardo de con- _ 
ral), especialmente_ o disPOsto nos artigOS él.e dições financeiras para edificar a própria resi-
númerbs 186 a 202 e i14: -- - --. • __ __d_ê_n_clª'------ - - --

M · 3. · · · · ·• ' 5-Esses Proprietários de ·um único-lote, . 1 . O .impostq- ir.tstituLdo por est~ Jei 
alcanç.:;trá os fatos geradores oçorddos a pal;tir muitos deles residindo em imóveis alugados, 
do primeiro dia do segtiri-do mês s_ub_se_qüente acabariam penalizados injustamente com a 
ao de sua publicação.. transformação do presente projeto em lei, já 

que ere os equipara aos proprietários de várias 
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data unidades. 

de sua publicação. 
1 

6-Assim, ao atribuir tratamerlto igual a 
Art. 15. Revogam-se as disposições em realidades diferentes, sem distinguir entre o 

contrário. especulador e aquele que não tem o mesmo 

propósito de especulação, a lei deixaria de_ser 
justa, passando mesmo a contrart"!r o inte
resse público. 

7--::- O -prindpio encartado na disposição 
constitucional, oferecendo ·ao Poder Público 
oportunidade de cqntribiJir para a realiZação 
da função saciar da propriedade, mediante a 
instituição da progessividade sobredita, é, sem 
dúvída, salutar. 
8- Deve, entretanto, ser temperado em 

moldes a não se transformar em instrumento 
de Oneraçã'O de contribuintes menos favore~ 
ciclos. 

9-Ao vetar o projeto de lei em referência, 
o Governo antecipa o propósito de reavaliar 
a matéria, a fim de propor seu disciplina-mente 
nos termos das idéias aqui expostas, levando 
em conta os casos de proprietários de apenas 
um imóVel, bem como a localização dos imó
veis sobre os _quais deverá recair a progres
sividade. 

1 O -Isto posto, submeto a matéria à eleva-_ 
da apreciação dos Excelentíssimos Membros 
do Senado Federal, na condição que lhe é 
atribuída pelo § 1 ~. do art. 16, das Disposições 
Transitórias da Colistifllição Federal, esperan
do a confirmação do veto exercitado. 

Brasília, 1 O de janeiro· de 1989.-JoaqUim 
Domingos Roriz, Governador do Distrito Fe
deraL 

PROJETO A Q(JE SE REFERE O ~O 

·Introduz alterações no_ C6ifigo Tribu
tário do Distrito Federal, instituído pelo 
Decreto-Lei n? 82. de 26 de dezembro 
de 1966, e dá outras providêncíãs. 

O Senado Federal deáeta: 
Art. 19 O ari. 19 do Decreto-Lei no 82, de 

26 de aezembro de 1966, é aCrescido do iO.ci-
59 V, com a seguinte redação: 

''M 19. 

I - ··································-·······--··---··--
11 ~ ················-··················-·········---··-··--
111 - ··································-············-··-······ 

·IV- ................................ ·-····························· 
V- a_ alí_quota de que trata o inciso 

t deste artigo, sobre-o valor venal do terre-
- no urbano não edificado, passafá a: 

a) 4% (quatro por cento) em 1990; 
b) 5% (dnco por cento) em 1991; 
c) 6%: (seis porçoento) em 1992;~ 
d) 7% (se_te por cento) em 1992 e 

~ercJciQS seguintes." 

Art._ 2,o-- Esta lei entra em- vigor na data de 
sua publicação. 

Arl 3~ Revogam-se as disposições em 
contrário. -

O SR. PRES-IDENTE (Nelson Carneiro) 
- Dispõe o Regimento lnteino, em seu art . 
36_8;·_§ 19,- que os projetas de lei dã C:!mara; 
os de lei do -senado, em segundo turno ou 
em turno único; os de decreto legislativo do 
Senado e os substitutivos em turno s_uplemen
tar, procedentes de Legislaturas anteriores e 
que nos últímos dois anos não tenham figu
rado em Ordem do Dia serão, no início da 
Legislatura, objeh ç:Je deliberaçf!Q_ d_o plenário 
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quanto ao prosseguimento ou não de sua tra
mitação. 

O Senado, entretanto, em virtude dos traba
lhos da Assembléia Nacional Constituinte, não 
teve-Condições de colocar em prátrca a refe
rida norma, permanecendo aquelas proposi
ções pendentes da deliberação referida. 

Uma vez que as proposições apresentadas 
pelos Srs. ParlamentéJres nas duas últimas 
Sessões Legislativas, sobrestadas por impo
sição da Resolução no 1, de 1987, dependem 
de exame das Comissõ_~~_permanentes, que 
ainda não se _instalaram, esta Presidência de
terminará a inclusão dos projetes de legisla
turas anteriores em Orde_m do Dia, para que 
o plenário delibere se devem _ter prossegui
mento, considerando-se pela rejeição o voto 
contrário a essa providência. 

C0/>1PNIECE/1 M4/S OS SRS. SENADORES: 

- Carlos De'Carli - Aureo Mello --João 
Menezes - Carlos Alberto - Raimundo Lira 
- Albano Franco - Jutahy Magalhães -
João Calmon -Afonso-Ariitos - Márcio La-
cerda - Djrceu carneiro. . ... 

Sessão Ordináda âo Se_nadôâs 14:30 horas 
- BrasUía, 16-2-89. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Hâ oradores inscritos. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presiden
te, pediria que a Secr"etaria da Mesa insrevesse 
meu nome na físta de orª-dores. Multo .. obri
gado. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho, pela ordem. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pela ordem. _Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, usando a oportunidade de for
mular uma questão de ordem, na verdade gos-
taria de fazer um_a sugestão. . 

V. Ex" se referiu, agora mesmo, ao problema 
das Comissões que ainda não foram insta
ladas. 

Sabemos que a Mesa Diretora anterior che
gou a ultimar um estudo para a reforma do 
Regimento Interno e nós recebemqs cópias 
desse documento, inclJJsive tive a oportuni
dade de apresentar à Mesa, em tempo opor
tuno, várias emendas ao projeto do qual tive 
conhecimento, 

Ora, se n6s, por força regimer1tal, tivermos, 
desde logo,-de constituir_ªs C.9rnissõ_es atuais, 
essas Comissões estar._ão de acordo com o 
Regimento Interno vigente, e sabemos que a 
decisão, praticamente por consenso, é reduzir 
o número de Comissões. Teríamos um traba
lho muito grande de construir essas comis
sões, num total de 17 ou mais,. e, depois, ter
mos que reduzi~las para 8. 

De modo que queria tomar a liberdade de 
sugerir a V. ~ que primeiro nós votássemos 
o Regimento Interno no regime em que, se 
não me engano, ele já se encontra, para rece-

ber emendas por três sessões consecutivas, 
e, então, à votação- do Regimento Interno se
guir-se-ia a constituição das Comissões. 

É a st..igesfào que humildemente apresento 
a V. Ex', Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
....;.. A Presidência acolhe a sugestão do emi
nente Senador Jarbas Passarinho porque 
atende ao propósito de um melhor funciona
mento da Casa. Realmente, 17 comissôe_$ im
portavam não só em t.rabafho disperso, mas 
até de pouco rendimento para os trabalhos 
legislativos. De sorte que a suQestão de se 
discutir e votar desde Jogo o Projeto Interno, 
que já foi apresentado à Mesa. anterior, da lavra 
do ilustre S~ãdor Dirçeu Çameiro, é uma me
dida qu-e se impõe, inclusive para a melhor 
regularizaÇãO dos trabalhos. Já dizia ontem, 
em meu discurso, que essa era a minha preo
cupação,·a revisão imediata do Regimento (n

temo e do Regimento Coinum, porque foram 
disposiçõe,s que poderiam vigorar com suces
so quando eram apenas dois_ partidos. Hoje 
temos uma formação multipartidária nesta 

__ Çasa e no Congresso NacionaL Justo~ pois, 
que se dê preferência a esse estudo que vai 
determinar a futura constituição das novas co
missões permanentes. De modo (iue tomarei 
as necessárias providências, para que, se as
sim entender o plenário, se comece a discutir 
de logo, inícialmente, o projeto apresentado, 
com as emendas sugeridas e o resultado, en
tão, poderá detern1lnar a formação ou não 

.. gaquelas comissões propostãs OU de outras 
que forem sugeridas. · 

O Sr. Leite Chaves -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pela 
ordem.)- sr. Presidente, Si's Senadores, acho 
muito pertinente a sugestão do Senador_ Jar
bas Passarinho e as observações de V. Ex'!', 
rtlãs faço a Seguinte sugestão: que não sejam 
comp-ostas nem providas aquelas Cbmissões 
que são objeto de alteração profunda ou de 
eliminação no novo projeto, porque, Sr. Presi
dente, se não constituirmos as oUtras Comis
sões, vamos ter problemas. O nobre 19 Secre
tário, agora mesmo, leu o encaininhamento 
de mensagens submetendo o nome de dois 
mMinistros -para os tribunais Superiores e de 
embaixador à Comissão de Relações Exterio
l;eS. Se não estivermos com essas Comissões 
agora-atualizada se funcionando, a indicação 
desses nomes não será _apreciada, não terá 
a oprtunidade de ser votada pelo Plenário e 
vamos ter problemas, mesmo que tenhamos 
o propósito de votar com rapidez esse Regi
mento; é um Regimento que tem suas pec:uali
dades, e mesmo no prazo de 3 sessões, que 
V. ~ prevê, ele jamais será votado. 

Então, sugiro que se aceite isso; que não 
se constituam as Comissões objeto de alteraM 
ção pelo Regimento, mas que se instalem ou
tros, porque, do_ contrário, tere_mOs problemas 
maiores do que àquele$ qU:e queremos evttar. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden· 
te, peço a palavra para um es_clareclmento_. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Camelro) -
Concedo a palavra ao nobre Sei1ador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA. Para esclarecimento. Sem revisão do ora
dor.) ~Sr. Presidente. a sugestão qUe tive 
oportunidade de apresentar a V. Ex" não exclui, 
de maneira nenhuma, a forma pela qual o 
Senado vem trab_alhando. Continuaria traba
lhando do mesmo modo, com as Coni.issÕes 
que estão instaladas, até que, em definitivo, 
tivéssemos ~s Comissões a serem cornpostas. 

Então, não haveria prejuízo. 

O Sr. Mauro Benevides-Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Sena®r Mau
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pela ordem. Sem revisão do oradpr.)
Sr. Presidente, a respeito do debate sobre a 
sugestão do nobre Uder Jarbas Passarinho 
e das considerações do nobre Líder Leite Cha
ve;s, permitir--me-ia lembrar a V. Ex" e à Casa 
que, ainda na Sessão Legislativa passada, nos 
defrontávamOs com uma dificuldade asseme
lhada: a esta casa chegava à ihdic.a~o, enca
minhada pelo Senhor Presidente da-RepúbliM 
-ca, de um candidato ~o cargÇl de Diretor da 
Dívida Pública do Banco Central que, nos ter
mos preceituaaõs Pefo art. 52 da Carta Magna, 
deVeria- sersobmetido à argUição por parte 
do Senado Federal. 

-Nessa ocasião, o então Presjdente: Humber
to LuCena, acolhendo questãO de o_rdem que 
eu chegava a suscitar, entendeu que teríamos 
que fazer ~ apreciaÇão, para cwnprir o pres
crito na_ C_a,rta._Magná do País e çhegou tam
bém à evidência de que, naquela ocasião, o 
órgão que mais se ·ajusta_ria à tarefa_ d~ argüi
ção do candidato seria a Comissão de Fiscali
zação e Controle. 

Com essa de<:Lsã_o presidencial, a Comissão 
de Fiscalização e Controle, que tinha à Presi~ 
dência o nobre Senador Carlos Chiarelli, en
tendeu de elaborar normas internas que, à 
falta de dispositivos regimentais explícitos, 
permitissem, na sistemática cU,. própria Comis
são, a ar9ülÇáO- daquele candidato ao cargo 
de Diretor da Dívida Públtca do Banco Central. 

AO ffiencionar este fato, talVez_ queira ofere
~r a V. E\"' algunS subsídios que possam diri
mir essa pendência que agora se suscita com 
ã manifestação do nobre Uder Jarbas Passa
rinho. Existem, pendentes de apreciação -
e foi referenciado pelo Senador Leite Chaves 
-, indicações para preenchimento de S:a_rgos 
em Tribunais Superiores e, naturalmente, não 
-podemos proCi"a5tírlar a apreciação dessas in-

- dícaÇões. -- - - -
Daí por que V. EX' poderia, com a sua eXpe

riência-, tirocínio, clarividência e descortino, 
chegar a uma saída de conotação eme.rgencial 
que pudesse permitir ao Senado resolver ma-
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térias como essa referentes à indicação- de 
pessoas para compor 6rgaos como os Tribu
nafs Superiores, por exemplo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esclareço que, ontem, a Presidência fez 
um apelo às lideranças para que fizessem 
as indicações necessárias. 

Mas, tanto no caso dos indicados para che· 
fiar Missão Diplomática, como naqueles ou
tros _que dizem respeito a indicados para o 
Supremo Tribun~ Federal, poderiam antes 
que seja votado o Regimento ou que Sejâm 
concluídas essas indica_ç_ões, emergencial
mente- como ocorreu no caso referido pelo 
nobre_ Senador Ma_uro_B_e_n_e:vides -, funcionar 
as atuais Comissões de Cohstituíçãó e Justiça 
e de Relações Exteriores, porque estas estão 
constituídas. 

D_e modo que estas duas Comissões funcio
nariam como uma informação ao plenário, 
enquanto se dfscutiria, aqui, a revisão, que é 
indtspensável para o prestígio das ComiSsões 
e desta Casa, do texto do atual Regimento. 
Aclro-que esta é a solução que concilia todos 
os interesses. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre 
Senador Chagas Rodrigues. 

O SR- CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
- PI. Pela ordem.) - Sr. Presidente, dentro 
da mesma ordem de idéias, _eu pediria a V. 
EX' examinasse a possibilidade de também 
funcionar a Comissão do Distdto Federal, até 
que os novos membros sejam designados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Evidentem~nte que a solução é a mesma, 
seja para a Comissão do Distrito Fed_gral, seja 
para a de Fiscalização e Co.,rtrole. E assim 
poderemos aguardar as comunicações das u. 
deranças. Que se vote o Regimento Interno, 
sem que prejudique a normalidade dos traba· 
lhos desta casa. 

O Sr. Odaclr Soares - Sr. Presidente, 
peço a paJavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda· 
cír soares. -

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. " 
Para um _esclarecimento. Sem revisão do ora· 
dor.)- Sr. Presidente, indagaria a V. EX' se 
V. Ex" está propondo, então, a manutenção 
das Comlsssõ_es que funcionaram durante __ a 
vigência da Assembléi~ Nacional Constituinte. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- EsSas Comissões foram constituídas pelo 
Senado. 

O SR. ODACIR SOARES- Eu sei, mas, 
durante os trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte, diminuímos o número de Comis
sões. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sim, essas pareciam tão urgentes que fo-

ram constituídas e, por isso mesmo, apenas 
est~ndemos o setJ..~:rtandato, para_que possam 
opinar sobre as solicitações que nos_ chegam, 
e que não devem s_er reJardadas. 

O SR. ODACIR SOARES - Seria resta
belece{ as mesm_aS Corti.Tssões, com as lide
ranças encaminhando os nomes_ dos respec
tivos tltu]ares. 

_ O sR PREsiDENTE (Nelson Ca-rneiro) 
- As mesmas Comissões. Não poderíamos 
concluir que seriam novos nomes, porque não 
temos, inclusiVe, o número dos integrantes 
d~_çad~-ÇQmtssão ~epois que for aprovado 
o novo Regimento. Ess·e Regimento pode in
cluir maior número de Senadores_ nvma Co
missão, diminuir esse número em outras. En
_tãQ, aceitamos aS! Comis_sões como elas estão. 

OSR. ODACIR SOARES -Exatamente. 
Na base da resolução que aprovamos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Se"m .que fSSo impOrte em manter os PreSi
dentes e dirigentes atuais. Assim que for apro
vado () Regimento _interno, far-se-á a eleição 
dos novOsPieSidentes e Vice-Preside"ntes das 
diverSas cOmissões. 

-. O Sr. Cid SabÓia cie Carvalho- Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Cori<:eâo a-palavra ao nobre Senador Cid 

' Sabóia_ de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Pela ordem.) - Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente,--gostaria de falar 
sobre este assunto a V._ Ex!' e aos Compa
nheiros que aqui estão presente_s, principal
mente, no que se refere às Comissões relativas 
aos novos Códigos bra_sileiros. 

SaberriOs, -sr.-Presidente, que, durante os 
--trabalhos da Assembléia Nacional Constituin

te, essas Comissões não funcionaram -uma 
<leias, inclusive, sob a Presidência de V. Ex" 
O trabalho da Constituinte não permitida, de 
modo algum, o funcionamento desses órgãos 
transitódos, mas da maior importância. 

Fui indicado pelo Líder Fernando Henrique 
Car:doso,_do PMDB de então, para compor, 
com V. Ex" e outros companheiros, a Comis
são do Código Civil, que muito me interessava 
e continuam e interessando. Mas, infelizmente, 
_não foi possível nenhum passo durante ostra
balhos_ da Constituinte nem nesses períodos' 
que se seguiram a _5 de outubro de 1988. 
o~ Então, eu indago a v. Ex" se com esse trato 
que n6S estamos dando a essa matéria -

--Comissão -hoje, aqui no Sei:mdo Federal, 
se as Comissões dos Códigos continuarão 
também à espera do novo Regimento, o que 
para mim é uma estranheza, porque o Regi
mento pouco há de falar sobre essas Comis
sôes. -PerguntO a V. EX' se há possibilidade, 
no começo da_administração de V. Ext, tam
bém de serem reativadas as Comissões Espe
ciais que estudam os códigos futuros do Bra
sil, ante a necessidade emergencial com os 
novos parâmetros constitucionais sobre as 
matérias enfocadas por essas Comissões~-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- V. Ex" aborda um dos aspectos que me 
dizem multo, que me é: sobremodo g_ratos. 
Realmente, fui honrado com a designação pa
ra presidir a Comissão"-do Código Civil. E, na 
ausência dos Relatores. designados- primei
ro, o Senador Jos~ Samey, depois, o Senador 
José Fragelli - eu próprio avoquei o parecer 
sobr~ .o_Direito de FªrnY_i~. Teoho concluído 
o trabalho sobre quase 300 emendas afere~ 
ddas pelo plenádo, mas como a Comissão 
não tinha número para se reunir, porque essa 
Comissão_foj constituída antes de 1986, e sen
do numerosas as vagas ali existentes, eu tenho 
o trabalho pronto e. assim que seja possível 
reunir a Comissão, e_u farei_ chegar ao exame 

_dos colegas_ o parecer que, acredito, tem o 
mérito de ter sido pautado por uma absoluta 
independência, inclusive dando parecer desfa
vorável a várias ·emendas de minha própria 
alltóda. .- ~ · - -

Mas essas comissões especiais terão que 
ser com-plementadas. Nerlhuma delas_ está 
completa, e isto cabe às Lide_ranç.,s,já, agora, 
com a diversidade que a eleição de 1986 de
terminou neste plenário. Há que verificar a pro· 
porcionalidade das representações partidárias 
nestas Comissões. Acredito que essa revisão 
deve ser preliminar. Vou pedir à Secretaria que 
a faça, e assim que esteja terminada, essa 
revisão, eu farei chegar aos Líderes a neces· 
sidade de indicar os nomes que as comple
tem. EsSe, realmente, é um trabalho que, cer~ 
tamente, não será prejudicado nem alterado 
pela futura regulamentaçã-o regimental, e por 
isso pode ter andamento normal. 

Informo_ a V. E:(' que até hoje não chegou 
ao antigo Presidente da_ Comissão do Distrito 
~_ed~rat a __ comunicação da ifl,_di_ca_ção de_ y. 
Ex!' Mas estou certo de que a presença de 
V. Ex!, ilustre Professor de Direito e_ homem 
preocupado com todos os aspectos do Direito 
CiVil, será altamente honrosa para aquela Co
missão: 

O Sr. João MenezeS- Peço- a palaYra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra o riobre Senador: 

OSR. JOÃO MENEZES (PFL- PA Pela 
ordem.)- Sr. Pre:sidente,__Srs. Senadores. é 
evidente que o Senado Federal e__a Câmara 
dos Deputados estão_ de roupa nova, em face 
do que dispõe a nova Constituição que alterou 
tudo ou quase tudo que temos no Regimento 
atual. Estamos discutindo esse Regimento 

_desde o ano passado. Há um _trabalho muito 
grande do Senador -Fernando Henrique Car
doso, se não me engano, fazendo um exame 
geral sobre as diversas nuances do Regimen
to, 

Como estamos de roupa nova, como disse, 
penso que o Senado Federal não pode e não 
deve começar funcionando em condições 
emergenciais. Em nossa opinião o Regimento 
deve ser fundamental. Deveriamos, em pri
meiro lugar, cuidar do Regimento, adaptá-lo 
à nova ConstitUição para podermos realmente 
trabalhar, porque,_do contrário, iremos sempre 
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encontrar uma forma, um jeitinhO, para dar 
uma solução ao problema. 

Há pedidos na Secretaría para aprovação 
de determinadas funções dependentes de vo
tação e este assunto aind_a nã.o. está expresso 
no nosso atual Regimento, de acordo com 
a Constituição vigente. Sefã cjúe não faríamos 
esse Regimento num perfodÕ de dez dias? 

Em nó$sa opinião Isso ·é fundamenta], em 
primeiro lugar, para que o Congresso Nadoila1 
e o Senado Federal, sob a batuta de V. EJc". 
que é tão experiente e conhece esta Casa em 
todos os seus setores, faça, primeiramente, 
esse Regimento ~. depois, com ele prontO, 
entremos na discussão das rnaté(iaS que nos 
são atribuídas pela Constituição. 

Esta é a nossa opinião, Sr. Presidente. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr, Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (f'!elson Carneiro) 
- Com a palavra o nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pela ordem. Sem ·revtsãb -do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na Mesa ar.te
rior, houve uma proposta de reforma do Regi
mento; essa proposta foi apresentada à Mesa 
pelo então 1? Secretário, este Senador que 
ora fala; foi examinada pelos componentes 
da Mesa e aprovada modificação çom _ uroa 
emenda do Relator, Sen~dor Di~el!. Carn.eir9. 

Por solicitaÇão, acredito, do Senador Fer
nando Henrique Cardoso· e de outros Senho
res Senadores, não foi lida ainda no plenário 
do Senado a decisão da Mesa, porque solicita
ram que fosse feita a sua leitura hoje, para 
contar o prazo para apresentação de emendas 
a partir de hoje, e não durante o recesso. 

Então, eu perguntaria a V. Ex" se a Mesa 
já pode fazer a leitura dessa proposta, já apro
vada pela Mesa Diretcira, e qUe agora depen· 
derá de decisão do plenário, cujo prazo de 
emendas deverá começar a correr no mo
mento em que for feita a leitura. 

Tem razão o nobre Senador João Menezes, 
embora também haja a preocupação de não 
fazermos aqui com <j:ue, pela demora da apre
ciação da reforma do Regimento, parem os 
trabalhos do Senado, mas entendo que esta 
questão do Regimento deve ser prioritária e 
urgente, para tomarmos as decisões neces
sárias à modificação do Regimento. _ 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa também participa desta opinião 
de que esse projeto é prioritário. Essa revísão 
se impõe para maior facilidade e proveito dos 
traba1hos legislativos. 

Não há possibilidade, numa Casa de 75 Se
nadores, dos quais 7 estãQ impedidos de parti
cipar das Comissões_ permanentes, o que re
duz esse nómero a Q8, de se participar de 
17 Comissões de modo eficiente. Há que con
centrar essas Comissões de mod_o que todos 
partldpem de uma Comissão ~orno membro 
efetivo e de ·outra como membro suplente. 
Somente assim nós ..teremos a possibilidade 
de fazer uma obra tranqüi1a, serena e provei
tosa. Dc;ú é que tomarei as providências, nobre 

Senador Jutahy Magalhães, para que essa lei
tura seja feita brevemente, se posstvel ainda 
na SeSsão de hoje, mas com certeza na sessão 
de amanhã, para que corra o prazo legal, regi
mental, a fim de receber as emendas deste 
plenário; em seguida a isso será dado parecer 
sobre o projeto e as emendas e o plenário 
de<:idírá em sua soberania._ 

Realmente, esta_ é uma_ medida da -maior 
urgência e só louvores merece a in-iciativa do 
nobre Senador Jarbas Passarinho em focalizar 
este assunto nesta oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Há oradores inscritos. 

C:Oncedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pront~ncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a visita oficial do Presi
dente._da República Popular de Angola, inicia
da às 9 horas de 27 de janeiro passado, em 
Luanda, se encerrou no dia seguinte, sábado, 
às 17:45h, qU.aildo o Chefe da Nação brasileira 
e sua Comitiva regressaram a Brasma. 

Apesar da sua curta dUI:ação, deve-se assi
nalar a extraordinária impOrtância e o signifi
cado dessa viagem._ em virtude das dimensões 
políticas, diplimáticas, cuJturais e econômicas 
que a caracterizaram. 

As conversações_ mantidas com o Presiden
te José Eduardo_ dos Santos, autoridades e 
lideranças angolanas; os 4 acordos fumados 
nas áreas de transporte marítimo, agricultura, 
cinema e ampliação da Effibaixada do Brasil 
em Luanda; a visita ao Hipermercado Disco; 
as solenidades protocolares e o encontro com 
a comunidade brasileira em Angola, transfor
maram a viagem do Chefe da Nação brasileira 
em utn ac_ontecirnento-hiStóricd no-cjue tange 
às relações ~ntre os doís países. 

Bastaria ãcentuar que cerca de três mil bra
sileiros trabalham em Angola, a maioria dos 
quais na COnstrutora NorbertQ Odebrecht, 
construindo a hidrelétrica de Capanda, projeto 
calculado em US$ 1 bilhão de dólares. 

_ As obras_em ~apanda tiveram inído em 
janeiro de 1985,- com a mdntagern de uma 
base de apoio em Luanda, indisp-ensável para 
a realização da hldrelétrica, compreendendo 
oficinas de manutenção, armazéns, parque de 
equipamentos, vila residencial, escritório cen~ 
trai e alojamentos. Atualmente, o Projeto Ca
panda emprega 1.900 trabalhadores. 

As obras no local da barragem foram inicia~ 
das em fins de 1986~ Em setE::mbro de 1988 
(ai concluída a_ ~cavação do túnel de 350 
metrqs de comprimento para O desvio do rio. 
J;rn W8RJ;!_er_á ioki.éJda a construÇão da barra-

-~m de cOilcreto! "C:ipanda terá uma.-potência 
máxima de 52"0 MW, e se consütWrá na garan
ti?_5io pleno desenvolvimento econômico da 
República Popular de Angola- mi próxima dé
cada. Além disso, _a barragem de Capanda 
r:~l.;trizará oS caudais do rio Kwanza, possibi
Hiãrido a construção, rro futuro, de outras usi
nas ·e melhorandO o deseffipenhQ da central 
de Cãmbambe a juSante. 

O reservatório de 170 i<rJ12 a ser formado 
pela barragem permitírá o desenvolvimento 

da agricultura irrigada na regi;;o e __ garantirá 
o desenvolvimento industrial dÕ país -pela oti
rritzação do binômio_ combustíveis líquidosfe
nergia elétrica. -

A construção de Capanda permitirá que Os 
benefícios da e!etricidade alcancem às popu
lações rurais a,través de um programa de eletri
ficação_rural. Tal programa terá efeitos sociais 
significativos, eleYando-se_ o nível de bem-es
tar, sa"úde e produtividade das populações 
camponesas. · · 
- Estudos realizados na região de influêricía 

dO Médio Kwanza revelaram a existência _de 
uma área de 6Q.000 hectares de ter~as pró
prias para irrigação. Aproximadamente, meta
de dessas terras só poderão ser irrigadas após 
a construção de Capanda, transferindo-se a 
~gua do lago da barragem para o rio Mucoso. 
Além disso, a barragem de Capanda evitará 
o alagamento de t20~000 hectares de terras 
de aluvião na zona do_ Baixo Kwanza, disponi
bilizando-os para a agricultura. 

A energia de Capanda permitirá, também 
a valorização_ econômica das _ricas reservas 
ITiinerais dé Ang6l.:i. Minérios de cobre, fnan
ganês, ferrei, a1umínio, chumbo, assim como 
ouro, diamante _e Ol.ltros, abundantes no país, 
permitem a instal-ação de pólos de indústrias 
eletrometalúrgicas essenciais ao desenvolvi
mento e ao incremento das exportações. 

Mas é -PredSo-S"ãilEmtar _que o êxito da em
presa brasileira - a_ Cõnstrutora Norl;terto 
Odebrec_ht- na e;onquista e realização desse 
magno empreendimento, só se tomou possí
ve_l porque na base dessa operação empre
sarial encontra-se uma estratégia clara, uma 
política d~finfda de_ apoio do _Ministério das 
Relªções ExterioreS, 

_A bacia hidrológica de Capanda é de 
f15.0Q0km 2 e ·a _áre.a inundada será de 
-164km'.· - ·~ 

A geração de energia será feita por 4 turbi
nas de 133-megawats cada. A capacidade da 
Usina é 520 _ inegaWats, do porte_ um poucO 
maior das usinas brasileiras de Xavantes e J.a-
raguá. _ _ __ _ 

E, sem dúvida, uma obra gigantesca e deci-
si_va para Angola. -

Além da energia gerada, a barragem terá 
função_regularizadora do rio Kwanza_~e per
mitirá a construção de outras ysjnas no f~,~-turo, 
a jusante, em condições muito e,c~nêfmicas, 
e favorecerá o desenvc:>lvimento agroinçlustria1 

_do planalto central dç) PaíS. - -
-A visita do Presidente Same)r a Angõiã nos 

traz à memória que· os angolanos foram os 
. Prirn.~lros africanos; feitoS escravos pefo -~olo-

Di?:ador europeu, a apo~_r em terras brasi
, !eiras. Aqui eles plantaram a semente da nossa 
""indsica pOpÚlar, ti'ab~liharam· liâs lâVr8s de 
açúcar.' de- algodão, milho e mandioca, cont,ri
buíraJ'l) dC'lcisivamente_para a impl_~tação das 
técnicas _d~ produção de ferro entre nós -
~rte em que erain mestres, já naquela época, 
as tribos que habitavam a região centro-_su] 
~quele país. 

O presfderlte-José"Eduardo Santos, ao ~sau
dar o PresideOte José Saffiey.- fez queStãO.Cle 
salientar que "Angola não esquecerá nunca 
que o Brasil foi o primeiro País que recoilhe-
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esta memorável visita à República Popular de 
Angola, a qual uJtrapassou os limites dos inte
resses bilaterais para representar um marco 
decisivo na consolidação d_a lid~rança do Bra
sil perante a comunidade das nClções_ do AtUm
tico Sul, ao mesmo tempo ern que ampliou 
e fortaleceu o_ sey prestígio, no âmbito das 
relações intemaclonaís. 

DOCUMENTO A Q(fE SE REFERE O 
ORADOR: 

Discurso do Deputado Lúcio Lara, Pri
meiro Secretário da Assembléi~ do Povo: 

Sua Ex.c.elênda José SameY.\ Presidente da 
República Federativa do Brªsjl. 

Camarada José Eduardo dos Santos, Presi
dente do MPLA partido _do Trabalho, da Repú
blica Popular de Angola e Presidente da As
sembléia do Povo. 

Dustres membros da comttivã Pfesidendal. 
Excelências, ilustres convidados. 
Camaradas: __ ~ __ . 
Os deputados da Ass_emPléia do Povo e os 

deputados da Assembléia Popular Provincial 
de Luanda sentem-se honrados e felizes pela 
presença nesta Casa, do mais alto magistrado 
da República Federativa do Brasil. 

O povo do Brasil e o povo de Angola levan
tam, desde há treze anos, os alicerces _do belo 
e majestoso edificio de _LU:h__9. ~ll}Izade fraternal 
e de cooperação, assente em sólida~ .funda
ções de tradição e cultura, que venceram e 
ultrapassaram o violento drama da escrav;:i
tura, para renascer em b_usca de formas. co
muns de expressão humarústica. 

Desses alicerces sobressaem ~ntre outras 
a solidariedade permanente, prenunciada no 
reconhecimento pelo Brasil da nascente Re
pública Popular de Angola, a condenação ati v a 
das agressões _e destruiçõ_es que são a ess_ên
cia do regime do apartheid. a colaboração 
e a cooperação multiforme entre os noSsos 
estados, não esquecendo as inúmeras formas 
associativas que traduzem a afinidade entre 
os nossos povos e das quais, para vós, deputa
dos, sobressai o grupo parlamentar de ami
zade Br,:~sii-_Angola cri_a_do no seio do C_pngres
so Nacional. 

Temos aliás o prazer de salientar que, Su_a 
Excelência o Presidente José: .Samey foi um _ 
ativo e brilhante deputado antes de ser eleito 
Presidente da República. e que da comitiva 
presidenà_al fazem parte o Seri.hor Seriador 
Lourival Baptista e o Senhor Deputado Henri
que Lyra Alves, a _quem pedimos que trans
mitam aos membros do Congresso Nacional 
o calor da nossa simpatia. 

É pois com_a al~gria de recebermos pela 
primelra vez na jovem Assembléia _d9 Povo 
o Chefe_de Estado de_ um país a quem estamOs 
unidos por tantos laços, que pedimos ao ca
marada José Eduardo_ dos Santos para, como 
Presidente da_Assem_bLéia do Povo~ ser intér
prete neste momento dos sentimentos que 
nutrimos pelo povo brasileiro e pelo seu Con
gresso Nacional. 

Discurso do Camarada Presidente José 
Eduardo dos Santos na sessão especial 
da Assembléia do Povo: 

O Presidente da Assembléia do __ Povo, Ca
maradaJosé Eduardo Santos, orientou Ontem 
uma sessão especial deste órgão supremo do 
poder de Estado, dedicada à visita do Pr_esi· 
dente da República Federativa do Brasil, José 
Samey, tendo na ocasião proferido o seguinte 
discurso: __ 

Sua &ce:lência José S~mey1 P_~sidente da 
República Federativa do Brasil. 

-- Distintris_membros da delegação brasileira. 
Hustres membros do corpo diplomático 

acreditado na República Popular de Angola. 
Camaradas Deputados, minhas Sen_horas 

e Meus Senhores: 
T embS hoje a honra e o prazer de receber 

na Assembléia do Povo um visitante tão ilüstre 
como sua ExcelênCia o Presidente da Repú
bl~ca Federativa do Brasil, País a que nos unem 
tantos laço_s históricos de fraterrtidade e de 
vivências comuns~ A -sua presença neste fó
rum, Sehhor Presidente José Samey é·nos 
particularrriEmte grata, porQue é precisamente 
ó funcioriámimto desta Ass_erilbléia_ que tem 
pemitido às massas trabalhadoras angolanas 
exercer o poder político, dirigir o Estado, a 

economia e_outros_setores da sociedade e or
ganizar a edificação de uma sociedade socia
lista 

Contrariando acusações freqüentes dos 
nossos inimigos, segundo as quais o governo 
angolano não tem suficiente representativida
de nacionaf, estão aqUi presentes deputados 
eleitos diretamente em cada uma das 18 pro
víncias do_ País, dando ass!nl corpo à expe· 
riênda angolana da construção e do exercício 
do Poder Popular. 

É efétivapierlte· a atividade â() deputado liga
do às massas trabalhadoras da sua região de 
origem que permite o com -funcionamento 
âa Assembléia do Povo, e a sua consciência 
e capacidade influem decisivamente na eficá
·c[a e na autorid~de do órgão m?xJmo.do poder 
do Estaçio. 

A experiência do Poder Popular rião é recen
te em Angola e radica já na atividade das forças 
guerrilheiras durante a luta de Ut:!ertação Na
cional e nos- primeiros cinco ailõs da lnde"j)en
dência, durante os quais um Conselho da Re
volução _as!;!urniu o papel de órgão supremo 
do poder do Estado. 

_Í)..Co~~uiç_ã(_? _da As_sembléia do Povo, em 
11 de novembro de 1980, .veio mate:fialízar 
um- dos últimos- votos expressos pelo saudoso 
Presidente Dr. Agoiilnho Neto, que tinha plena 
consciência de quão fundamental era dotar 
as massas populares deinecanismos formais 
para _o exercício de um_ poder que a nossa 
Constituição lhes (econhe_ce e garante. 

. A ati'{a _e entusiásti_ca partl_dpação de operá
rjos, Camponeses e das massas populares _em 
geral no processo eleitoral, que levou à criação 
das primeiras Assembléias Populares Provin
_dais,_ revelou uma vez mais a r:naturidade-polí
tica do nos:so povo e a sua profunda cons
ciênda da impOrtância dO processo histórico 
que se desenvolve no nosso País. 

O povo angolano colocou no poder os seus 
representantes eleitos sem disciim_inaç_ões de 
tribo, raça e credos religiososLde entre _todas 
ÇtS classes e camadas sociais, de entre os sol
dados, sãrgenlos ~ ofidais das -Forças Arma
das e dos Órgãos de oefesa., e SegurariÇa, 
de entre os membros e não meffibrós do parti
do, apenaS càm -o objetivO. de- consolidar --a 
luta pela integridade do solo pátiio, pela inde
pendência económica coõtrã as seqüelas do 
Colohialísmo ·e pela constante- melhoria dás 
COndições de vida das massas tr2lbalhadora,s. 

._ E_sse~ oDje_tivos-confundem-se-tdm os do 
programá político do MPLA-·Pa.rtido do Tra
balho, que traça as orientações que o Estado 
deve executar e materializar. Os nossos depu
tados não lUtam, pOis, por" intereSSes egoístas 
de grupo, de classe ou de tendências políticas 
afastadas das aspirações das largas massas 
populclres, mas, pelo contrário, tratam "de ser
vir fielmente os seus interesses dentro da mais 
ampla discUssão demoCrática 

J; por essa ~az.ão que na atual fase do no~so 
processo de desenVolvimento,. cominua_r'nOs 
a defender corno fundamental a existência de 

-um úni~_o partido, como gar"!ntia- da estabi
lidade neCe5sária para se poder aplicar com 
rigor e coragem um programa que defenda 
os interesses da iínensa maioria do_ nosSO po
vo .. ·que foi serilpre a prií1cíp<il vítima das práti
cas de opreSsão e de exploração, no passado. 

Nas condiçQ~s específicas do nosso País 
e do nosso_ Càilíine"nte, tefn ~ido esse_ únjco 
modo de aglutinar os povos que o colonia
-lismo artificia1n1ente diVidiU; imprimindo:.lhes 
a convicção e o _sentimento profundo de qUe 
são parte de um só povo e uma só ·nação, 
apesar das inevitáveis diferenças na forina de 
exprimirem uma-mãheira oriQinal de estar nó 
mundo e na vida. 

· ContinuaremOs, pois, a rejeitar todas as ten
tativas feitas com-_vlstá a convencer-nos a acei
tar a aliança antinatural com representantes 
dos bandos fantoches da Unita que foram ins
trumento do colonialismo português e s.e tor
naram maiS tarde um instrumento da política 

-· belicista expansionista do regime racista de 
Pretôria. 

Neste particular, a República Popular de An-
. gora constdera correta e adota .como sua a 

países solução já posta em prática com êxito 
noutros P_áises afrkano!;> que enfrentaram con

-tlítos do rriesrno tip-o, e que CoilSiste em dar 
·_oportunidade de regTesso e de reintegração 
_na sociedade aJodos os elementos que prati
caram ou praticam a subverç:ão ã.rmada con-

_t@ o nosso Governo. 
É esse _o __ sentído da POlitica de Oemênda 

-~ _H~umonização Nacional,_ praticada há nlais 
_de dez anos, e da .reGente Lei da Anlsti_ã, que 
entrará em vigor a partir do próximO dia 4 
de fevereiro. , _ _ _ · · 

_ Excelentlssimo senhor Presidente; -· 
As relações_ parlamentares representam um 

importante papel no entendimento entre os 
povos, e a nossa Assembléia do Povo não 
fog_e à essa regra. Ela tem grupos de amizade 
cóm Parlamentares dp round6 intetio, que in
cluem obviamente o Brasil em lugar de des-
~.que. -
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O papel da Assembléia do Povo na aproxi
mação entre os difer_entes povos-tem sido par
ticularmente importante no momento atuat 
porque, depois da grande vitória conquistada 
com a assinatura_dos acordos de paz sobre 
o Sudoeste da África, persiste a interferência 
de alguns países, e em particular dos Estados 
Unidos da América, nos assuntos -internos -de 
Angola, insinuando a necessidade da- partilha 
do poder com os fantoches da Unit.a. 

Os nossos_ deputados têm procurado au
mentar o seu ralacionainento com os Con
gressistas norte-americanos, fazendo-lhes 
compreender a justeza das ·nossas posições 
e procurando influenciar o Departamento de 
Estado a abandonar as sl.las posições erradas 
e irrealistas a respeito de Angola. 

t:: a nível interno, no entanto, ~ue ã ação 
da Assembléia do Povo mais se_ faz sentir, con
tinuando a modificar as \eís e as disposições 
legais herdadas do colonialismo, para estabe
lecer a ordem política, econõmica, soda\ e 
jurídica que g"aianta o aesehvolvimentq__J:tar
monioso de cada cidadão e da sociedade an
golana nos moldes preconizados pelo Progra
ma do MPLA- Partido do Trabalho. 

O papel legislativo da Assembléia do Povo 
foi particUlarmente sentido -na recente aprova
ção do pacote de leis econõmicas no quadro 
do Saneamento Econõmico e Financeiro, do 
Código da Família, da Lei Geral do Trabalho, 
além da ratificação de tratados e acordos,_que 
se inserem na luta para a construção da demo
cracia e do socialismo nci República Popular 
de Angola. 

Desejo-lhe, Senhor Presidente José Samey, 
a continuação de uma estadia na República 
Popular de Angola, augurando que a sua pre
sença entre nós, em particular aqui na Assem
bléia do Povo, contribua de forma dedS1Va 
para fortalecer os laços que unem os povos 
de Angola e do Brasil e os respectivos Estados. 

Muito obrigado. 

Discurso do Presidente José Samey na 
Assembléia do Povo, ~m Luanda, na An
gola, em 27-1-1989: 

Senhor_Presidente~ é -com grande emoção 
que me dirijo aos s_enhores deputados, repre
sentantes do valoro-so e fraterno povo ango
lano. 

Sou, como os senhores, um político. 
Durante 27 anos de minha vida exerci man

datos parlamentares no Brasil. 
Hoje, na Presidência dtl República. não dei

xo de vaJorizar o papel insubstituível que exer
cem os parlamentos na e~dminlstração. 

O Parlamento constitui o espelho da socie
dadec 

Em seu pluralismo, reflete as diferentes. for
ças políticas e sociais do País. 

E:: o foro por excelência onde se harmo
nizam os interesses divergentes e de onde sur
gem, nos momentos mais -críticos da vipa das 
nações~ as soluções para os grandes proble
mas. 

Nesta fase heróica de construção nacional, 
Angola muito precisa da inspiração, do sentido 
de patriotismo e de trabalho dos represen
tantes de se_u povo. 

--- Vos_s_as Excelências, investidos de represen
tação popular, têm, pois, uma grande respon
sabilidade! 

Queró que saibam que contam e contarão 
sempre com o apoio e -a ·solidariedade do povo 
e do Governo do Brasil. 

CUmpro, ÇOin ésta viagem,~ meta de política 
externa que fe<.ei JOgo ao assumir a Presidên
cia: _a de ser o primeiro presidente brasileiro 
a visitar Angola. 

Faço-o agora, em momento histórico, para 
este país e para todo o continente africano. 
- Com: os acordos de paz, abrem-se novas 

perspectivas para esta tão sofrida região. 
A coragem do povo de Angola assegurou 

a sua soberania e contribuiu de maneira deci
siva para pôr termo ão colonialismo na Na
m:fbia. 
--7\bre-se o caminho para a libertação defini

tiva da África austral. 
O valor da liberdade está impregnado na 

consciência dos povos que sofreram a opres
são. 

Em sua luta de libertação do jugo colonial, 
os mártires da Independência do Brasil tinham 
um inspirado verso: 

"A liberdade, ainda que tardia." 
----QUe se razia tardar, pois que havia de ser 
precedida de longa espera e de árdua luta. 

_Mas que, ainda assim, era sublime e inalie
nável. 

Para libertar-se, Angola trilhou o difícil cami-
nho da luta. 

O sacrifício do povo angolano foi heróico_. 
A liberdade tardou, mas chegou! 
-o-poVO angõrallo ·sempre acreditou na vitó

ria. 

Dizia, em versos, o saudoso Presidente 
Agostinho _Neto, em sua sagr<Jda esperança; 

"Nos homens 
- Pêrye o desejO de fazer o esforço -su
premo 
para que o homem 
renasça em cada homem 
e a esperança 
Não mais se tome 
-e-m-lamenfos da multidão." 

Também o povo brasileiro acreditou. OBra
sil reconheceu na primeira hora o recém-ins
talado governo de Angola, ainda sob a ameaça 
dos invasores, após a longa luta pela itidepen
dênda. 

Senhores Deputados: 
Vimos trabalhando ombro a ombro com 

_ os irmãos angolanos, em obras de dimensão 
considerável. 

Não hesitamos em integrar o corpo de ob
servadores que deverá fiscalizar o processo 
de encerramento da guerra que tantos sofri
mentos trouxe ao sul de Angola. 

É um brasileiro o oficial que desempenha 
a funçãO de observador-mili(ar-em-chefe da 
fv\.issã_o de Verificação das Nações Unidas em 
Angola. 

Orgulha-nós preStar ativa colaboração a es
ta valorosa Nação, na bu:Sca_do futuro de conM 
córdia_e prosperidade pelo qual anseia hã tão 
longos anos. 

Hoje, quando desponta a paz, descortina-se, 
com mais força, a perspectiva de nossa coope
ração para o desenvolvimento comum. 

Trata-se de üm quadro extremamente rico 
e promissor. -

_Mas que reflete apenas o inicio de um esfor
ço de cooperação, que só tenderá a ampliar-se 
no cliffia de p~ de que Angola doravante des
frutará. 

Vislumbro e·., nossa atuação conjunta o 
prosseguiment~ de uma cooperação que não 
se tem limitado ao intercâmbio de produtos 
e- que dever:_á alc_anç;ar se tores de cada vez 
maiOr complexidade e sofisticação: 

Por muito tempCi, os países do sul depen
-deram -da cooperação centrada nas nações 
mais desenvolvidas. 

Os projetes que temos empreendído juntos 
desde a Independência Angolana apontam, 
porém, para Um outro caminho, -proniissor 
em seus desdobramentos, alentador em seu 
significado. _ 

Estamos contribuindo para uma ordem in
ternacional mais justa e eqüitativa, timbrada, 
sobretudo pela cooperação entre os países 
em desenvolvimento. 
_ Bra~il e- AOgola têm um destino comum 

a compartilhar. 
_ O otimismo com que vejo nosso futuro não 

obscureceu Ieâlismo -com que temos de lidar 
com os problemas do presente. 

Os passos dados em direção à indepen
dência na Namíbia e à intregridade tisica de 
Angola são históricos. 

Mas ainda há outros caminhos a percorrer, 
outras tristes realidades a superar. 

Não haverájus_tiça enquanto persist!~f!l· na 
África ou ern outros quadrantes do gfofio, prá
ticas como a do racismo e do apartheid, que 
violentam direitos fUndamentais do homem. 
- No campo econômico são tremendas as 

dificuldades_que_nos deparam. 
A carga insuportável da divida externa tolhe 

nossos esforços, numa situação injusta, que 
não pode perpetuar-se. 

Os países-desenvolvidos relutam e~ abrir 
mão do protecionismo e do monopólio da 
tecnologia. 

Unamos nossas vontades! 
Com realismo e imaginãção, elevaremos a 

cooperação bilateral a novOs patamares. 
Os resultados esperados estarão a nosso 

alcance. 
Senhores Deputados, a terra generosa de 

Angola é o berço de incontáveis famílias brasi
leiras. 

Nãscemos e crescemos em meio à certeza 
de que não estamos sós, de que pertencemos 
a uma grande comunidade, vigorosa, acolhe
dora e indestrutível. 

Estarriãs determin{LdOS a prosseguir neste 
caminho comum. 

Percebo -claramente essa mesma vontade 
nas palavras e nos atas de nossos irmãos an
golanos. 

Progrediremos juntos! 
Muito obrigado. 
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Discurso pronunciado pelo Presidente 
José Eduardo dos Santos no jantar ofere
cido ao Presidente José Sarney em 
27-1-89, em Luanda, Angola. 

É com enorme satisfação ... 
Os atos forjados nesse passado comum, 

que identifica e irmana os-nqssos povos, hoje 
uma nova dimensão. -

Efetivamente, traduziu o sentimento unâ
nime da Nação brasileira ver o povo irmão 
da Angola seguir o seu próprio caminho para 
a liberdade e o bem-estar-angOlano, e por 
isso nos sentimos congratulados com a vossa 
presença fraterna. 

Senhor Presidente, o~ múltiplos proble
mads que sofreu com a_Afrjca têm merecido 
no diálogo entre Angola e o Bra$il Yrl:iª afeição 
profunda e atenta, não só por causa da nossa 
inserção geográfica mas também pelo fato 
de estarmos decididamente empenhados na 
superação dos conflitos que nesta região já 
duram há vários anos. 

Vítima da agressão sistemada e da viol§ncia 
desencadeé!._da pelo regime racista da Africa 
do _Su1, com o apoio de bandidos armados, 
o nosso país não resgateará esforsos - até 
veio o Acordo Regional recentemente conclui
do em Nova Iorque- implementado de forma 
integraL 

Garantir a materialização dos Acordos de 
Nova lorqu__e significa observar e respeitar' o 
espírito da Resolução n" 435nB, do Conselho 
das Nações Unidas. 

Aspectos importantes, assentos em princí· 
pios de Direito lntem~cioMI, estão facilitando 
a solução dos problemas criados por alguns 
dos nossos compatriotas, porque apoiaram 
o apartheid na sua política de desestabili
zação e agressão contra o nosso país. 

Da nossa parte, já fornecemos, juntamente 
com o governo de Cuba, indicações seguras 
de que respeitaremos os compromissos assu
midos nos referidos a_çordos com. o regresso 
dos primeiros contimgentes cubanos a sua 
pátria, iniciado antes da data fixada. 

Isto, apesar de nunca termos aceito a inva
são, mas temos procurado justificar a guerra 
contra Arrgola igualmente facilitada pela co
munidade internacional, que reconhece o no
bre e relevante papel desempenhado aqui pelo 
valor dos soldados ctJl?anos. 

Estamos, por fsto, esperança-dos que a nova 
administração americana venha a reconside
rar as suas posições anteriores com relação 
a Angola, aproveitando os Vários- fatores de 
aproximação existentes, principalmente a coo
peração económica e as trqcas. co,merç:ials, 
para que contribua, assim, confOrme é nosso 
desejo, para o inicio de uma nova era n~s 
nossas relações bilaterais, e exaltar as relações 
econômicas internacionais._ - -· -

Acompanhamos com muito interesse o flu
xo das relações de amizade processado entre 
Mgola e Brasil, pelo bem-estar e felicidade 
do povo irmão brasileiro. 

Multo obrigado. 

Pronunciamento do Presidente José 
Samey_ em Luanda, Angola, em 27-1-89. 

Senhor Presidente: 
Agradeço a V. Ex• as__suas-9:e~~f0sas pala

vras, que myito me sensibilizar~m. 
Desejo, antes de niais nada, renovar a V. 

Ex" o iTI_eu___r_ec_Ólhirnento pelo conv_ite que me 
forri1~loy_Qara que efetuasse esta visita a seu 
-País.~- - - ---, - - · 

Estar em terra ãD.gola[)_a, -Senti~ .a hospita
lidade deste povo irmão da gente brasileira, 
constituem um privilégio e uma emoção que 
guardarei entre as lerrtbranças mais gratas do 
meu período cor .o presidente do- Brasil.· 

Ao visitar Mr Jla,_ realizo um antigo sonho: 
o de pisar o se .o de nossos __ al).cestrais, cujos 
costumes e I .:ndas povoaram desde cedo_ a 
minha ima9' Ilação. 

Realizo t'".f)1Qém uma d~ meteis prioritárias 
da políticr. externa de meu governo: a de dar 
ao relaciJname_nto bilateral Brasil-Angola uma 
dimen:.ão ainda mais elevada. 

C::vstaria ainda de dizer o quanto tenho .ci_pre
çiado a oportunidade de conversar pessoal
mente com--v. Ex" 

_ Sou)..Jm @dmirador de sua obra de estadistã. 
Sua JtderatiÇa é reconheddarnente uma fonte 
de inspiiáção --e um exemplo de dedicação, 
detalento_e_de persev_erança nesta luta eXtraor
dinária, que tem sido a luta do povo angolano, 
para afirmar a-sua independência e a sua sobe
rania em meiq a~tant?Js e _tamanhas dificul
dades. 

Nosso ~nçontr9 simbo_líza _ a convergência 
das políticas e dos interesses _de dois países 
_que se estendem às margens d9 me?mO ocea
no, que têm uma história comum e que se 
expressam com a mesm_a língua. 

Esses pontos de referênda, que nos aproxi
maffi--;õrotam _de uma fonte m~ts profunda 
e vital que a "dos simples raciocínios políticos. 
Deitam__raíiês na emoçãb dos brasileiros e dos 
angolanOs, e na história dos_ nossos povos. 

Sentimos na terra aflgoiana_os mesmos ros
tos, as mesmas palavras, a mesma luz. 

Essa- identidade de sentimentos permite
nos- compartilhar o justo orgulho de nossos 
irmãos angolanos pelo esforço corajoso e pela 
luta vitorio~ de que _o mun_do é testemunha. 

Trago-lhe o -testemunho de nosso respeito 
e de nossa permanente _disposição para coo
pe·rnr_ errnDdo ó que estiver a nósso alcarice 
para que a _era_de paz Ora entreaberta em M
gõla traga-efetiVãmeme= COnsigo a pro"Speri
dade tão merecida por esta brava gente. 

São multas e_variãdas a? oporturUdades que 
se abrem à cooperação entre nossos países. 
·No campo_ cultural, há todo um universo 

a -eXplorar. - -
Ao.valorizarmos nossasTaízes,eomuns, bus

caremos a identidade dO paSsado para com
preender melhor o nosso presente e construir 
mais harmoniosamente o nosso futuro. 

Encontraremos nas artes e nas letras os 
meios de expressão que nos-abrirão as fron
teiras d9 conhecimento recíproco e nos ensi
narão o_!:a~inJ-1o _a segUir: 

As põrtas do Brasil estão abertas para 1\ngo
Ja,_sem qualquer restrição. 

QJeremos c_onbecer mais e mais a produ
ção_ artística e intectual Angolana, assim como
desejamos trazer ao seu país-a nossa cUltur_a. 

País de formação multiraéial, o Brasil rejeita 
categoricamente a discriminaçãO e o racismo. 

Com sua luta vitoriosa, o povo an90lano 
apressou o fim do colonialismo e do racismo 
na África austral e, aO faz~\o, mostrõu á h uma·
IÍidáde ó Cã:n"i:inhci para a ellminação definitiva 
dessas duas ch.agas. 

A reconstrução de Angola consolidará esta 
vitória na paz. . 

E o Brasil dispõe-se a estar presente neste 
momento em todos o~ setores _onde a s_ua 
parceria possa ser útil e desejável. 

Com o rhesm·o espírito de cooperação eqüi
tativa, de reciprocidade de propósitos e inte
resses com- que vem, deS_dé os primóraiõs 
da independência, procurando partidpar da 
luta_ do povo angolano por seu desenvolvi
mento. 

Nestes novos_ tempos, Angola pode ter a 
certeza de encontrar o Brasil a seu lado. 

Sabemos, SenhOr Presidente, que-o suces
so-das economias modernas depende dã mo. 
bilização das fontes de energia, das telecomu
nicações, de _transportes eficientes, do empre
go da iilfc.irmática, da prod'-:1-ção adequada de 
alimentos. -

Depende, sobretudo_,. da exist~cia _de qua
dros qualificados. 

Em todoS a esSeS campõs pbdemos e deve
mos cooperar. 

c Já foi possível formular acordos em matéria 
-d,e transportes marítimos, de desenvolvimento 
agrícola e de ca:produção cinematográfica. 

Também foi possível fazer avançar negocia
ções, no âmbito estatal e das empresas priva
das, que muito impulsionarão nosso íntercâm
bio bilateral. 

Estão assentadas as bases, para malares e 
tnaís profundos trabalhoS coÕjuntOs.- -

Queremos ver AngOla eConomicátnente 
forte. - · 

E uma vez que nossos iOteresses ~o con
vergentes, nossas economias d_evem ãpoiaf 
Llma à outra. - ' 

No _j::Mrio do intercâmbio bil~tei:al, os resul~ 
tados são extremamente_S encOrajadoreS.- -

-Angola passou de 15 para mais de 20 por 
cento das trocas brasileiras_com os países afri
canos, e o Br~il ocupa um dos prill1eir0s luga
res no comêrdp exterior angolano. -

Devemos transpor nossa cooperaÇão igual
mente para o plano multilateral, onde o esfor· 
ço conjugado de ii_ossqs dois países certa-
mente_ contri_buirá. Para o estabelecimento de 
uma ordem económica internacional mais 

. equilibrada e justa. 
I:: preciso ter. ã confiança, que na:5_c_~- !=la_es-

perança na vitóríaTmaL - ·· 
-- A vitória do povo angolano em sua luta he
róka· corítra a agressão de fOrÇas põderoSáS -
mostra que nénhu?n obJetivo, desde que juSfp 
e Compartilhado pela socfedade, é ina:ti,ngível. 

EstamO$ juntc.is: - ---
Juntos pemláneceremôs. . 
Nossas relaÇões .tiveram início no priri1eiro 

-inStante do- estado angolano. 
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Chegaram ao p-onto alto em que se encon-
tram. 

Seu futuro é ilimitado. _ 
Senhor Presidente, 
Ergo minha taça e peço a todos aqui pre

sentes que me acompanhem no brinde que 
proponho por laços cada vez mais fortes entre 
o Brasil e Angola, pela prosperidade crescente 
do povo angolano e pela saúde e feliddade 
pessoais de Vossa Excelência 

Muito obrigado. 

ACORDO ENTRE O GOvERNO DA REPÚ
. 8UCA FEDERAiíVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPÚBUCA -POPULAR 
DEANGOLANO 

DOMfNIO DOS TRANSPORTES MARfr!MOS 
O Governo da República Fecterativa -ciO Bra

sil 
e 
O GovernO da RepúbliCà Popular de AnQoJa 
(doravante denominadas "Partes Contra-

tantes") - -

CONSIDERANDO: 
o interesse em desenvolver o intercâmbio 

comercial entre a República Federativa do 
Brasil e a República Popular de Angola; 

o interesse espedal em promover o comér
cio reciproco mediante o fortãledinento e ade
quada proteção da estabilidade económica 
das respectivas Marinhas Mercantes, cuja exis
tência e desenvolvimento se consideram es
senciais, não somente_:para a ampliação e di
versificação das relações econômicas entre 
ambos os países, rhas também para assegurar 
as bases que possibilitem o incremento do 
intercâmbio comercial; 

que o intercâmbio de produtos deve ser 
acompanhado de um intercâmbio eficaz de 
serviços; 

RECONHEctNDO: 
que as Marinhas Mercantes dos dois países 

têm direito de transportar priorítariamente as 
cargas que são objeto de intercâmbio comer
cial recíproco; 

a necessldade de assegurar a eficiência e 
a regularidade dos transportes marítimos e 
a adoção de tarifas de fretes adequadas e está
veis; 

Acordam _Q seguinte: 

Artigo I 

No presente Acordo: 
1. O termo "Navio", slgnifica qualquer na

vio inscrito no registro de navios de uma das 
Partes Contratantes e naveg.3ndº Sob a sua 
bandeira. O termo não inclui, i::ohtudo, navios 
de guerra. de uso exclusivo das Forças Atnia
das, de pesca, de pesquisa e hospitais. 

2. "Autoridade Maritinla Competente" é: 
-na República Feder?tiva do !3rasil - a 

Superintendência Nacional da Marinha Mer
cante (Sunarriam) do Ministério dos Trans
portes; 
-na República Popular de Angola -A Di

reção Nacional da Marinha Mercante e Portos 
do Ministério dos Transportes e Comunica
ções. 

3. O termo "Membro da Tripulação", sig
nifica o Comandante e qualquer pessoa efeti
vamente empregada a bordo durante a via
gem, no trabalho ou serviço do navio e incluída 
no rol de matrícula. 

4. O termo "Autoridade Competente" de
signa a autoridade com poder de decisão so
bre a matéria, segundo a legislação vigente 
de cada Parte Contratante. 

s----:: Os navios afretadoS por armadores na
cionais ou empresas de navegação legalmen· 
te autorizados no comércio bilateral, gozarão 
em cada um dos dois países de tratamento 
de naVios ge bandeira nacional enquanto per
durar o contrato de afretamento. 

6. 7\s Autoridades Marítimas dos doi~ paí
Ses fome_cerão redprocamente todas as infor
mações-relativas a navios afretados, empre
gados no· tráfego marítimo entre ambos os 
países. · 

__ Artigo II 

1. O transporte marítimo de mercadorias 
objeto de intercâmbio cOmercial entre as Par

·res -Contratantes serão obrigatoriamente efe
·wado e~ naviOS de bandeira brasileira e ango~ 
lana, incluindo cargas que recebam ava~ go-
vernamental em quai(Juer dos dois países. 

2.- Ambas as Partes Contratantes acordam 
·que as respectivas quotas comerciais efetua
rão o transporte em proporções iguais na base 
de 50%_ cada urna, estabelecidas com base 
na tonelagem e no valor global do frete. 

3. Ambas as Partes Contratantes se com
pfornêtem a efetuai a transferência dOs valo
res dos fretes rriaiitimos em regime de recipro
cidade. 

4. Cãso a(s) empresa(s) de uma das Par
tes Contratantes não se encontre(m) em con
dições de efetuar o transporte que lhe com
pete conforme o parágrafO 2 deste artigo, ce

·-derá, sémpre que possível, o transporte à(s) 
empresa(s) da outra parte. 

5. Tal cessão fica sujeita à aprovação pré
via da Autoridade Competente da Parte cuja 
quota é cedida. 

Artigo III 

1._ Ambas as Partes Contratantes estabele
cerãO tarifas e taxas de frete justas e acordam, 
pbr tiffi lado, em não reCorrer a práticas discri
minatórias no que se- refere à Carga transpor
tada e, por outro, em impedir demoras além 
de um prazo razoável no embarque das mer
cadorias. 

2.--_-0praz;- -de erribarque será determinado 
de comum acordo pelas empresas armadoras 
naciõnais designadas para participarem no 
comérdo marítimo de ambos os países, e de
verá ser aprovado pelas Alrtoridades Marítimas 
Competentes. 

Artigo IV 

1. Para exeCLição do presente Acordo ca
da Parte Côntratariie designará, através de 
suas~J\Uforidades CompetenteS, os armadores 
naciOnaiS que deverão participar no transporte 
de cargas resultantes do comércio bilateral. 

2. Os ·armadores designã.dos para a rea1i
_ _tação e execução deste Acordo, deverão assi-

nar contratos armatoriais entre si, que deverão 
englobar os diversos aspectos do transporte 
marítimo mutuamente vantajosos, e manterão 
contato permanente com os setores comer
ciais Interessados e com as Autoridades Com
petentes de ambos os paísesA 

3. Os contratos ar~atoriais Celebrados 
pelos armadores designados a partiCiparem 
no tráfico, deverão ser sUbmetidos à aprova
ção das Autoridades Marítimas Competentes. 

Artlgo V 

1. Poderão rea1izar o transporte de cargas 
a serem embarcadas em Portos angolanos 
e destinados a portos brasileiros e vice-versa, 
apenas- os· -armadores autorizados pelas res
pectivas Autoridades Marítimas Competentes 
para servir ao tráflCo. 

2. As tarifas é taXas·- de-rrete qUe fofém 
estabeí.ecidas somente entrarão em vigor após 
a sua aprovação pelas Autoridades Marítimas 
Competéhtes de ambas as Partes Contratan· 
tes. 

3. As modificáções e revisões das tarifas 
e taXas-acima mencloriadas bem como das 
condições gerais do transporte serão subme
tidas à aprovação das Autoridades Marítimas 
Competentes. 

Artigo VI 

1. Em caso de divergência entre os arma
dores das duas Partes Contratantes quanto 
à determinação ou revisão das tarifas e taxas 
de frete e das condições gerais de transporte, 
tal divergência deverá ser submetida às Autori
dades Maiít1ilias Competentes com vistas a 
SUa reSOlução. 

Artigo VIl 

1. Para o c-Umprimento do disposto no Ar
tigo 11 do presente Acordo, as Autoridades 
Competentes~ de ãmbas as Partes Contratan
tes tomarão as providências necessárias no 
sentido de que, na documentação referente 
às mercadorias~ objeto de intercâmbio entre 
os dois países, conste uma indicação de obri
gatoriedade do transporte em navios de ban
deira brasileira ou angolana. 

2. Excetuaí'n-se no presente Acordo os 
transportes a granel de petróleo e seus deri
vados. 

Artigo VIII 

1. Os navios de _Pandeir~ angol~a no Bra
sil gozarão-do mesmo tratamento que os na
vios de bandeira brasileira e vice-versa, sem 
prejuízo de cada Parte Contratante delimitar 
certas zonas por razões de segurança nacio
nal. 

2. Nenbuma das disposições do presente 
AcordO poderá ser iriterpretada como restri
ção ao direito de cada país regulamentar sua 
cabotagem nadon<P. reboque, seiViços de pi
lotagem, assim como aos transportes para e 
de terceiros países. 

3. Não restringirá igualmente, o direito de 
facilitar e dar prioridade a todas as formas 
de serviços de cabotagem nacional que seus 
navios reallzem. 
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4. Para os flns do presente Acordo, enten
de-se por comércio de navegação de cabota: 
gem nacional, os serviços de transporte por 
água realizados nos portos QU pontos geográ
ficos de um mesmo país, conforme-sua legis
lação. 

Artigo IX 
1. Os documentos que certificam a nacio

nalidade dos navios. certificados de tonelagem 
e outros documentos do navio, emitidos ou 
reconhecidos por uma das Partes Contratan
tes, serão reconhecidos pela outra Parte Con
tratante. 

2. Os navios de cada_ Parte Contratante 
que possuam certificados de tonelagem legal
mente emltidos. serão dispensados de nova 
medição nos portos da outra Parte Contra
tante. 

3. O cálculo e O pagamento das taxas e 
direitos de navegação exigíveis serão efetui;l
dos com base nesses c_grti_ficados de tonela
gem sem que se proceda- a nova medição. 

Artigo X 

1. Cada uma das Partes Contrata"ltes re
conhecerá os documentos de identidade dos 
tripulantes emitidos pelã-s Autoridades Com
petentes da outra Parte Contratante. 

2. Os documentos de ideiltldade s~o; 
para a República Federativa do Brasil a "Ca

derneta de Inscrição e RegistrO", para a _Repú
blica Popular de Angola o ''Passaporte Marí
timo". 

3. Estes doc1,1mentos de identiç!ade darão 
direito aos seus portadores de desembarcar 
durante o período de estadia do seu navio 
no porto da outra Parte Contratante, desde 
que os mesmos figurem nas listas de trlpula
ção do navio e na Jísta entregue às Autoridades 
Competentes e que tenham obtido o visto de 
escala Durante o desembarque e regresso a 
bordo do navio, os membros da tripulaÇã-O 
deverão respeitar as disposições em -vigor-no 
porto da outl'a Parte Contratante. 

4. Quand.o um membro da tripulação titu
lar do documento _d~ identidade-preVisto no 
parágrafo 1 do presente Artigo, desembarcar 
e permanecer num porto da outra Pacte Con
tratante, por razões de saúde, circunstâncias 
de serviços ou por motivos reconhecidos váli
dos pelas autoridades locais, estas darão as 
autorizações necessárias para que o interes
sado possa permariecer no seu --território, re
gressar ao seu país de origem ou alcançar 
o porto de embarque em que se encontre 
o seu n~vio. 

5. O,inovlmento dos membros da trlpula
ção, adma referidos, no território de cada uma 
das Partes Contratantes estará sujeito às dis
posições relativas ao m9vimento _ 9e estran
geiros em vigor no mesmo te~dtórió. 

2.. As_autoridades judiciais de uma das 
Partes CoiilrãtariteS só levareio etll cônta ações 
jÚdiciais n;!sUltantes de um,çontrato de _tral;>a
lho como me?nbro da tripulação de Um navio 
da outrª Parte Contratante desde que tenham 
consentimento da aUtorldaae -c-Onsular Ou diM 
plorriátíca 'êOrlipetente desta OL!_tra Parte. 

3. No caso de um_ membro da tripulação 
de um navio de uma das Partes Contratantes 
cometer um delito a bordO do navio enquanto 
este estiver em aguas territoriais da outra Parte 
Contratante, esse membro da tripulação não 
poderá ser processado sem o consentimento 
da entidade consul~r ou diplomática compe
tente do país da bandeira do navio. 

4. Na execução do disposto neste artigo, 
observarMse-ào as normas de direito brasile_iro 
~ angolano, oS princípio cOinuns de ambas 
as ordens jurídicas e o Direito Internacional 

5. As disposições do preSente artigo não 
afeta111 o direito de controle e investigação 
das autoridcides de Cada Parte Contratante. 

Artigo XII 

1. Se um navio de uma das Partes Contra
tantes naufragar, enca1har ou sofrer qualquer 
dano pr6xini:b da cOsta da outra Parte Contra
t~nte, as AUtoridades Competentes da referida 
Parte Contratarité-; Conceder&o à tripulação e 
aos passageiros do navló e à càrga, a mesma 
protéÇão e assistência concedidas aos navios 
dã sua própria bandeira. 

2. O disposto neste artigo nao prejudicará 
qUaisquer -direitos por sa1vamento, ajuda ou 
assistência prestados a um navio, sua tripula
ção, seus passag'eiros ou sua carga. 

Artigo XIII 

1. Para-ai:Ompãhnamento da execução do 
presente acordo ambas as Partes Contratantes 
reunir-se-ã_õ" anual e alternadamente em cada 
Um-aos· pâfses em seSsão o'râinária e, se ne
cessário, em sessão extraordili.á.ria a pedido 
de--uma âãs Partes Contratantes.-

2. As Partes Contrat~(ltes __ concordam e!T! 
realizar c0risu1tas e troca de lnforrii.a~es para 
facilitar -a- ~xecuÇào das disPosiÇões dos arti
goso ~o_p~~~~!:l~e ac?rdo. 

-Artigo XIV 

1. cada uffiadaS-Pãrtes Contratantés noti
Jiç.ªr~_a_outra do cumprimento das formali
dades constitucionais reqUeridas para a apro
vação do presente acordo, o qual entrará em 
vigor na data do recebimento da segunda des
sas notifiCações, por via diplomática. 

_2_ O presente acordo fica sujeito por parte 
da República Federativa do Brasil, à aprovação 
d_o Congresso t:fucional e por parte da Repú
bllca Popular de Angola, pelo Conselho de 
Ministros. 

3. O presente .:)corda _poderá ser revisto 
ou modifiCado por inútuo çonsentimento ôas 

ArtJgo XI Partes Contratantes, sempre que necessário. 
1. Cada uma das Partes Contratantes se re- Tais modificações deverão ~er aprovadas me-
serva o direito de recusar o acesso ao seu dia.rite_a &Oca de notas diplomáticas. 
território de pessoas titulares de d~umentos 4. 9 _presen.te aéórdo permanecerá em Vi-
de identidade reconhecidos como marítimos _ _gOi- pór tihl pen:odo de cinco anos, prorrogável 
mas que sejam considerados indesejáVeis~- - aut_orri<:ti_~amente por iguais periodos. 

5. O presente acordo poderá sé -denun
ciado a qualquer momento por qualquer das 
Partes Contratántes através de notificação, por 
v'íà diplomática. A denúncia surtirá efeito seis 
meses após a data de recebimento da notifica
ção respectiva. 

Feito em LiJãfida, aos 28 dias do mês de 
jarieiro de 1989, em dois exemplares na língua 
portuguesa, ambos os textos Igualmente váli
dos. 

Pelo Governo da Ripúblk:a Federativa do 
Brasil: 

Pelo Governo da República Popular de An
gola: 

ACORDO DE CO-PRODUÇÁO ONEMATO
GRAFJCA ENTRE O GOVERNü DA 

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA 

REPÚBUCÀ PClPUu.R DE ANOOlA~ 

O Govemo da República Federativa doBra-
Sil --

e 
O Governo da República Popular de Angola 
(doravante denominados "Partes"), __ _ 
Animados pelo propósito de difundir, atá~- -

vês da cc-produção de filmes, o acervo cultu
ral dos dois povos, e peJo objetivo de proniover 
e Lncrementar os Lnteresses comerciais das 
indústrias cinematográficas respectivas, com 
base na igualdade de direitqs e beneficias mú
tuos, 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

1. Os filmes de longa-metragem -realiza
dos em regime de cc-produção e contem
plados por este acordo serão considerados 
filmes nacionajs pelos dois países. As vanta
gens ·reservadas por cada país a seus fi.lmes 
nacionais e, em conseqüência, aos fUmes- cc
produzidos serão unlcament~ aplicadas ao cc
produtor do país que as conceder. · · - · 

2. Poderão beneficiar-se das vantagens da 
cc-produção os fUmes de curta-_metragei:Jt 
rea1izados segundO normas fiXadas em con
junto pelas autoridades competentes de am
bas as partes. 

3. A exploração comercial desses filmes 
será autorizada nos dois países sem réstriçãO 
alguma, sempre e quando for respeitada a 
legislação que rege a matérta em cada país. 

4. Poderá excepcionalmente, por acordo 
entre os cc-produtores, e com a autoriZação 
das autoridades cQmpetentes dos dois países, 
ser admitida a participação como cc-produ
toras de entidades de outrO$_ países com -os 
quais uma das partes haja assinado um acor
do similar de cc-produção. 

Artigo 11 

1. OS cc-produtores deverão satisfazer as 
condições técnicas, artísticas e fmanceiras re
queridas para a realização das cc-produções,
com pessoal e meios técnicos nacionais, salvo 
exceçõ~justiffcadas. Tais exceçôes, contudo. 
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deverão ser autorizadas, caso a- caso~ pelos 
órgãos competentes dos dois países, 

2. -As vantagens de que um produtor po· 
derá usufruir relativamente a um filme rea]iw 
zado em íegime de cowprodução são as previs
tas pelas normas vigentes no respectivo país. 

3. Os cidadãos brasileiros residentes em 
Angola e os ddadãos angolanos residentes 
no Brasil poderão participar em cc-produções 
como nacionais dos seus respectivos países 
sempre que, em regime de reciprocidade, as 
legislações de cada uma das partes reconhe
cerem a devida capacidade para tal partici
pação. - ---

4. A participação de intérpretes que não 
tiverem a nacionalidade de um dos países cc
produtores pode ser admitida depois de as 
autoridades competentes de ambas as partes 
terem chegado a um ente_ndim'ento sobre as 
condições de tal participação. 

5. Sempre que os cenários e/ou os am
bientes o exigirem, poderão ser autorizadas 
filmagens externas em cenários _naturais num 
país que não participe da cc-produção. 

6. Os prêmios e subvenções que, em cada 
um dos dois países, forem concedidos aos 
co-pro"dutores seus nacionais serão concedi
dos exclusivamente a eles. sem que possam 
ser transferidos para o cc-produtor do outro 
país. 

7. Todo prêmio, distinção honorífica ou 
troféu atribuídos em terceiros países à produ
ção de um filme realizado segundo as normas 
estabelecidas por este acordo serão conser
vados em depósito pelo cc-produtor majo
ritário. 

a Todos os prêmios em dinheiro conce
didos em terceiros patses serão divididos entre 
as partes, respeitada a percentagem de partici
pação de cada produtor na realização do filme. 

Artigo III 

1. De cada filme fealizado em regime de 
cc-produção devem ser feitos um negativo 
e dois contratipos, senâo cada um destes de 
propriedade de cada cc-produtor. 

2. Ao produtor majoritário cabeiá a res
ponsabilidade de guarda do negativo original 
e do master, podendo, caso seja do interesse 
comum, esta guarda ser feita no país que ofe
recer melhores condições técnicas para a 
mesma. Em qualquer caso, a utilização do 
negativo original ou do master poderá ser feita 
por cada um dos c_o-produtores. 

3. A revelação dos filmes rodados no Bra
sil será feita em laboratórios brasileiros, e a 
revelação do negativo dos filmes rodados em 
Angola será feita em laboratórios angolanos, 
a menos que os Cõ-produtores cOncordem 
com uma forma diferente e esta seja aprovada 
pelas autoridades competentes dos dois pai-
ses. -

Artigo IV 

De acordo com as normas vigentes em ca
da país, todas as facilidades serão concedidas 
para a circulação e perrnanê"ncia do pessoal 
artístico e técnico que colaborai' na realização 
do filme, para a importação ·e exportação do 

material ne~essário para a sua filmagem e ex
ploração (filme virgem, material técnico, guar
da-roupa, materiais para o cenário, material 
publicitário, negativos, impressos, etc.), assim 
como para a transferência de valores destina
dos aos pagamentos relativos à realização de 
qualquer filme em regime de co-produção. 

__ Artigo V 

1. Sem prejuizo do equilíbrio global, a pro
porção das contribuições respectivas dos cc
produtores dos dois países pode variar de 20% 
a 80% (vinte a oitenta por cento). Tais contri
buições consjstirão em: 

a) contribuição de pessoal (diretores, téc-
nicos e artistas); 

b) contribUiÇão de serviços e materiais; 
-~} contribuição monetária. 

-z:~-_AS- -c-Ontiibaíções compreendidas nas 
alineas a e b do parágrafo anterior serão ava
liadas em caráter geral e permanente durante 
a vigência do acordo, com a concordância 
das autoridades competentes dos dois países, 
e poderão ser complementadas com partici
pações monetárias até que cubram totalmente 
a quota de cada co-produtor. 

--3. Os"fllmesserão iealizados pordiretores, 
técriicos" e artistas de nãcionalidade brasileira 
ou angolana. Cada filme deve ser dirigido por 
apenas um díretor, nlio se aceitando a inter
venção de um supervisor artístico ou cargo 
análogo, excetuando-se os filmes de episó
dlos, podendo cada episódio ser dirigido por 
um -diretor diferente. 

4. Excepcionalmente, admitir-se-á, com a 
prévia cont:ordância das partes, a participação 
de diretor,_ té<::riicos e artistas que não tenham 
a nacionalidade de nenhum dos países signa
tários deste acordo. 

5. Os projetes de cc-produção serão sub
metidos à aprovação das autoridades compe
tentes dos dois países, que deverão píonun
ciar-se no prazo de noventa dias após a recep
ção do projeto. As filmagens deverão iniciar-se 
até cento e vinte dias após a aprovação do 
projeto, que deverá compreender o orçamen
to, a proporção das contribuições de cada um 
dos -co~rodutores, a previsão do equipamen
to técnico, a divisão dos mercados, o contrato 
assinado entre as partes cc-produtoras para 
a realização do projeto, assim como todos os 
dados necessários para o estudo e avaliação 
do projeto, os quais serão oportunamente defi
i1idos. 

6. Depois de aprovado o projeto pelas au
toridades competentes de ambos os países, 
nenhuma alteração poderá ser introduzida no 
mesmo sem prévio assentimento das referidas 
autoridades. 

Artigo VI 

1. A situação de equilíbrio no conjunto das 
participações financeiras, artísticas e técnicas 
dos países cc-produtores será examinada, em 
princípio de dois em dois anos, pela Comissão 
Mista Brasil - Angola, criada pelo Acordo de 
Cooperação Económica, Científica e T êcnica 
firmado em Luanda, em 11 de junho de 1980. 

2. Quando julgado necessário. qualquer 
uma das partes poderá, por via diplomática, 
convocar reunião extraordinária da comissão 
mista para examinar assuntos r_e[e:rentes ao 
presente acordo. 

Artigo VII 

1. A divisão do lucro obtido -deve corres
ponder, comO norma, ã·pillticipaçãO dos <:o
produtores no custo da produção. 

2. As cláusulas dos contratos que pre
vêem a divisão de lucros e de mercado entre 
os cc-produtoreS devem ser aprovadas pelas 
autoridades competentes dos dois países. 

Artigo VIII 

1. No caso da exportação de um filme rea
lizado em regime de coprodução para um país 
onde haja limitação às importações, tal expor
tação será atribuída ao país que tenha condi
ções maís vantajosas de colocação do produ
to, devendo-se assinalar a realização como 
brasileiro - angolana, ou angolano - bra
sileira. 

2. Se uma das partes dispõe de livre entea
da para seus filmes num país importador, os 
filmes de cc-produção deverão se beneficiar 
dessa possibilidade. 

3. Os filmes em que os produtores te
nham igual participação serão exportados co
mo produzidos pelo país que disponha de con
dições mais vantajosas de exportação. 

Artigo IX 

1. Os "créditoS" OU "genéricos'-'- que enca
beçam os ftlmes realizados em regime de cc
produção devem conter, em quadro separado, 
além dos nomes dos cc-produtores, e dos 
títulos com que se apresenta o fUme em cada 
país cc-produtor, o anúncio de que se trata 
de uma "cc-produção brasileiro--arlgolana" 
ou "cc-produção angolano- brasileira". 

2. Este anúncio::> __ de" e figurar obrigatoria
mente na publicidade comercial por ocasião 
de manifestações artísticas e cultural!; e, em 
particular, em festivais internacionais. 

Artigo X 

1, O presente acordo entrará em vigor a 
partir da data da troca dos instrumentos de 
ratificação, tendo a validade inicial de quatro 
anos. 

2. Após esse período, o presente acordo 
será renovado anualmente por tácita recondu
ção, a menos que uma das partes o denuncie, 
mediante prévio aviso por escrito de no míni
mo três meses de antecedéncia. 

Feito em Luanda, aos 28 dias do mês de 
janeiro de 1989, em dois eXemplafes originais, 
em língua portuguésã, fazendo ambos igual
mente fé. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil. 

Pelo Governo da Repúbltca Popular de An
gola: 
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AJUSTE COMPLEMENTA!<Ad ACORDO DE -
COOPERAÇÃO ECONÓMICA, CIENTÍFICA 

e TÉCNICA ENTRE O GOVERNO DA REPÚ-
BUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPÚBUCA PôPULAR 
DE ANGOLA NA ÁREA DE: 

PESQUISA AGRÍCOLA E EXrENSÂO RURAL 

O Governo da RepúbliCa -F-ederati\.oà dO-Bra~ 
sü 
e 
O Governo da RePública Popular de Angola 
(doravante denominados "Partes COntratan
tes") 

Em conformidade com as disposições con
tidas nos Artigos I e UI do Acordo de Coope
ração Econômíca, Científica e _-récnica, con
cluído entre os dois governos, em Luanda, 
a 11 de junho de 1980, e em desenvolvimento 
do mesmo. 

Reconhecendo_ a importância da coopera
ção entre o Brasil e Angola na área de pesquisa 
agrícola e __ extensão rural, e 

Desejosos em intensificar essa colaboração 
e em aprimorar o alcance e a eficácia do inter
câmbio bilateral nesse setor, 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

O Governo aa RepúbliCa Federativa doBra
sil e o Governo da República Popular de Ango
la designam, respectivamente, como ·entida
des executoras dos programas e projetes de 
cooperação técnica, científica e tecnológlca 
no campo agropecuário, decorrentes do pre
sente Ajuste Complementar, o Ministério da 
Agricultura do Brasil e o Ministério da Agri
cultura de Angola. 

Artigo 11 

Entre outras atividades, os programas e pro
jetas, mencionados no Artigo I, com o objetivo 
de facilitar a implementação- de pesquisas 
conjuntas, cnmpreenderão: 

a) disseminação das ações de extensão
rural, quer através da formação de quadros 
angolanos na República Federativa do Brasil, 
quer através do envio à República Popular de 
Angola de especialistas de instituições brasi
leiras naquele setor; 

b) apoio à pesquisa agropecuária e asses
soria na experimentação e seleçáo dos diver
sos equipamentos agrícolas, no sentido de ga
rantir a sua adequação às condições objetivas 
da República Popular de Angola, no âmbito 
das chamadas_ ''Tecnologias Adaptadas•<, atra
vés de instituições brasileiras; 

c) apoio à produção de sementes e à pro
dução, em particular, nos domínios da man
dioca, feijão e _soja; 

d) apoio e consuhoria nos domínios àa de
fesa e conservação do sole). 

Artigo III 

1. As entidades executoras elaborarão, de 
comum acordo, por troca de missões_ ou cor
respondência, o programa das atividades a 
serem implementadas, o qual poderá ser pe
riodicamente ampliado ou revisto. 

2. O programa das atividades a serem im
plemen~da~, uma ve~ elaborado, deverá ser 
submetido às autoridades 99_vernamentais 
t:es~nsáveis por programas de cooperação 
de cada um dos governos signatários deste 
Ajuste Complementar. 

Artigo IV 

As entidades executoras, em consonância 
com o Artigo III acima, acordam promol/er 
a permuta de informações sobre seus progra
mas de pesquisa e atividades r~spectivas, para 
o que procederão ao intercâmbio de dados, 
publicações e documentos científico-tecnoló
gicos. 

Artigo V 

1 L As entidades executoras acordam, em 
cOnSonância com o Artigo IT, d~ presente Ajus
te Complementar facilitar o intercâmbio de 
seus pesquísadores, cientistas, técnicos e es
pecialistas. 

2. AS responsabilidades de cada parte, nO
meadamente aquelas que corresp-ondem a 
atos de assistênda técnica, consulta _e forma
ção de pessoal por parte do Governo brasi
leiro;·e aquelas que correspondem a remune
rações, viagens, estadia e alojamento por-parte 
do governo angolano, serão acordas em cada 
um dos programas que vierem a ser desen
voMdos em decorrência do presente Ajuste 
Complemel'}tar. 

Artigo VI 

1. _ No âmbito_ de implementação do pro
grama de intercâmbio de pesquisadores, cien
tistas, técnicos e especialistas, cada uma das 
entidades executoras receberá, anualmente, 
missões especiaJizadas da outra parte. 

2. A realização dessas missões ficará con
dicionada ao interessee à prévia das entidades 
executoras e dos governos dos dois países. 

3. ___ Serrlpre que ·ambas as pãrtes acorda-
rem realizar ess_as missôes, aplicar-se-á, tam
bém, o disposto no parágrafo 2 do Artigo V 
acima. 

Artigo VII 

Cada uma das entidades executoras asse
gurará aos pesquisadores, cientistas, técnicos 
e especfalistas visitantes,_ assistênda médica 
em casos de emergência. A responsabilidade 
derivada de morte acidental ou invalidez per
manente correrá por conta da entidade a que 
pert~nce o ~s!tante. 

Artigo ftll 
Nos casos em que os prog-ramas e projetas 

conjuntos de pesquisas ou de intercâmbio 
previstos neste Ajuste Complementar, enseja
rem a importação de equipamentos, material 
_ou veículos,_aplicar-se-á o disposto no Artigo 
VU do Acordo _de Cooperação Econômica, 
Oentífica e Técnica. 

Artigo IX 

Os resultados alcançados pelo desenvolvi
mento_ das ações integradas no presente Ajus
te Complementar serão avaliados peJa Comis
são Mista Brasileiro-Angolana. 

Artigo X 

As eventuais dúvidas e disputas que surgi
rem durante a execução dos trabalhos previs
tos no presente Ajuste Complementar e que 
não pudereàm ser resolvidos pelos represen
tantes das partes, serlfo encaminhadas à Co
missão Mista Brasileiro-Angolana para reso-
lução. -

Artigo XI 

O ptesettfe Ajuste- Complementar ·entrãrá 
em vigor provisoriamente na data de sua assi
natura e defmitivamente por troca de notas 
diplomáticas uma vez cumpridos os requisitos 
legais para sua aprovação. Terá uma duração 
de 3 (três) anos e será prorrogado automati
camente por iguais períodos, a menos que 
uma ·das partes manifeste por nota diplomá
tica Sua dedsão de não renová-lo, com uma 
antecedência de 3 (três) meses da data de 
sua expiração. 

Feito em Luanda, aos 28 dias do mês -de 
janeiro de 1989, em dois exemplares originais, 
no idioma português, sendo ambos textos 
igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: 

Pelo Governo da República Popular de An
gola: 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA I<B>Ú
BUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA l<EPUBLICA 1'0PULAR 
DE ANGQLA SOBRE: A CONSTROÇÃd . 

EUTIUZAÇAO DE CJMPRÉDIO 'URBANO PA
RA A AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

DA êMBAJXADA DO BRASIL EM LUANDA E 
PARA A HABITAÇÃO DE 

FUNCIONÁRIOS DIPLOMÁTICOS, TÉCNI
COS E ADMINISTRATIVOS 

O Qoyemo da República Federativa do Bra
sil e 

O Governo da República Popular de Angola 
(doravante denominados "Partes"), 

Norteados pelos princfpios de igualdade, 
soberania, respeito pela integridade territoriaJ 
e pela não ingerência nos assuntos internos 
de cada Estado, princípios que são fundamen
tais para a cooperação mutuamente vantajosa 
entre os dois países, 

No espírito dos acordos vigentes entre a 
República Federativa do Brasil e a República 
Popular de Angola, 

Com o intuito de aprofundar e alargar a 
cooperaçãd entre os dois países, 

Conscientes de que o relacionamento entre 
o Brasil e Angola vem-se intensificando conti
nuamente, fato que gerou proporcional incre
mento da atividade diplomática bilateral, 

Desejosos de rnelh9rar as condições para 
·a trabalho da Embaixada do Brasil em Angola, 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

1. A parte angolana se compromete a pôr 
à disposição da parte brasileira um terreno 
para a construção de um prédio para a amPlia
ção da Embaixada do Brasil em Luanda, a 
seguir denominada ''Embaixada". 
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2. o prédio a: ser construído abrigará a1-
QW1S serviços da Embaixada e moradia para 
funcionários diplomáticos, técnicos e adminis
trativos. 

A parte angolana reconhece o pleno direito 
de uso de superfície e de ocupação pela parte 
brasileira das instalações da chancelaria e da 
Residência, situadas na Avenida Houari Bou
medienne n" 132 e Rua Garcia Neto 1/5 -
Miramar, respectivamente, as quais incorpo
radas ao terreno e ao prédio a ser construído, 
constituirão conjunto uno e indivisível para to
dos os fins do presente acordo. 

Artigo n 
A parte brasileira, com base no princípio 

da reciprocidade, se compromete, caso solici
tada, a ceder à parte angolana, nos termos 
da legislação brasileira, terreno para a constru
ção de sua representação diplomática em Bra-
sília. - ---

Artigo ID 

A parte brasileira, em conformidade com 
o protocolo anexo a este acordo, é responsável 
pela elaboração do projeto, p~l_a construção, 
administração e manutenção da Embaixada 
em Luanda, arcando com os devidos custos. 

Artigo IV 

A parte angolana concede à parte brasileira 
Isenção de taxas aduaneiras, impostoS e quais
quer outras taxas, com exceção do selo de 
despacho, na importação de material e equi
pamentos de origem estrangeira destinados 
ao projeto, construção, administração e ma
nutenção da chancelaria. 

Artigo V 

1. A parte brasileira terri O difeítO de recor
rer a consultores e empreiteiros e outro pes
soal estrangeiro necessário para a elaboração 
do projeto, construçã._o e fiscalizaçáo das 
obras, bem como para se ocuparem da admi
nistração e manutenção da chancelaria. 

2. A parte angolana se compromete a faci
litar a emissão dos documentos necessários 
para a entrada e a sarda de Angola, bem como 
das autorizações da permanência dos mencio
nados consultores, empt:eiteiros e demais pes~ 
soai. 

3. A parte brasile[ra é obrigada, para efeí
tos do parágrafo anteriOr, a fornecer à parte 
angolana os dados pessoais dos consultores, 
empreiteiros e demais_ pessoal com um mês 
de antecedência do prazo previsto para a sua 
entrada em Angola. 

Artigo VI 

O- protocolo referido no artigo III constitui 
parte integrante deste acordo e tem, por con
seguinte, o mesmo estatuto jurídico do pre
sente acordo. 

Artigo VII 

T adas as dúvidas surgidas na implemen
tação e interpretação deste acordo e do proto
colo referido no artigo III serão resolvidas atra
vés de negociações entre·as duas partes. 

' 

Artigo VIU 

1. O presente acordo entrará provisoriaw 
mente em vig-or na data da troca de notas 
e- definítii/<imente após a parte angolana co
municar à parte brasileira qUe todas as formali
dades exigidas pela legislação interna foram 
cumpridas. 

2: -' Este acordo perriiãnecerá em vigÕr itê 
terminar o periodo de concessâo do direito 
de _superfkie, tal como está estipulado no arti
go I do protocolo anexo. O acordo será prorro
gado automaticamente por prazos sucessivos 
de 1 O anos, até_que uma das partes o denuncie 
com antecedência de um ano da data de terw 
minar o prazo da .concessão inícial, ou dentro 
do prazo do último ano de cada prorrogação. 

__ 3. O acordo deixará de vigorar se uma 
das partes, dentro de um período de três anos 
a contar da data de sua assinatura, não tiver 
satisfeito os seus compromtssos fundameri
tals, nomeadamente: 

a) que a parte angolana não tenha posto 
à disposição da parte brasileira o terreno ne
cessário e outras facilidades, em conformi
dade com o que está estipulado neste Acordo; 

b) que a parte brasileria rião tenha iniciado 
fisicamente os trabalhos de construção em 
conformidade com o que está estipulado nes
te acordo. 

4. Cada uma das partes poderá, além dis
so~ convocar a ·outra para discutir a anulação 
do acordo, no caso de considerar que já não 
se verificam as condições para o cumprimento 
do acçrdo. 

F~itO ein Luanda em 28-dejaneiro de 1989. 

PROTOCOLO ANEXO AO ACORDO ENTRE 
O GOVERNO DA REPÚBUCA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 
REPÚBUCA POPULAR DE 

ANGOLA RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE 
PRÉDIO URBANO PARA USO 

DA EMBAIXADA DU BRASIL EM LUANDA 

O cravemo da RepúbliCa Feâerativa do Braw 
sil -

e 
O GoVerno da República PopUlar de Angola 
(doravante denominados ''Partes"), 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

1. A parte angolana cederá à parte brasi
leira um terreno situado na Avenida Houarl 
Boumedienne nç 138, para a construção- de 
um prédio urbano destinado à ampliação das 
instalações da Embaixada do Brasil em Luan
da e habitação de funcionários. 

2. A parte angolana é proprietária legítima 
e plena do referido terreno cedido à parte bra
sileira com base no direito_ de superfície por 
um período de sessenta anos. 

Artigo n 
Os limites e a extensão do terreno são os 

estabelecidos na planta em anexo. 

Artigo III 

O -prêdfõ-Urbano para a Embaixada do Brasil 
é propriedade brasileira, goza de inviolabili
dade, em conformidade com os princípios do 
direito Internacional. O imóvel da Embaixada· 
ficará isento de imPosto predial ou de impos
tos de qualquer outra natureza, em confor
midãdé com oS princípios_ suprarnencionados. 

Artigo IV 

A parte angolana se compromete a dar à 
parte brasileira todo o apoio necessário, com 
a finalidade de facilitar a realização_ efetiva da 
obra. Em conformidade, a parte angolana de
verá nomeadamente~ 

a) emitir as licenÇas de construção e auto
rização para início das obras, bem _como ou
tras autoriZaÇões-que forem nécessárláS; -· 

b) obter a _ligação da Embaixada à rede 
elêtrica, de água e esgotos de Luanda; 

c) obter a ligação da EmbãiXadit -a rede 
geral de telefones e telex; 

d) facilitar à parte brasileira a aquisição de 
material e equipamento para a construção, 
administração- e manutenção- da chancelaria, 
que seja possível obter no mercado angolano. 

Artigo V 

A parte brasileira se compromete a: 
a) arcar com todos os _custos_de elabow 

ração do projeto, construção e manUtenção 
da Embaixada; 

b) satisfazer o pagamento das taxas exigi
das pela ligação e consumo de serviços públi
cos, tais como eletricidade, água, telefone, co
Jeta de lixo e outros serviços postos à dispo
sição pela parte angolana; 

c) pagar a pre_S:tação anual pelo terreno. 
O montante da prestação a p_agar será frxado 
conjuntamente pela autoridade angolana 
c:ompetente e ·pela parte brasileira, em confor
midade com um_ dos dois métodos seguintes: 

_i) o preço anual do metro quadrado a pa
gar pelo aluguel de um terreno equivalente, 
em Luanda, multiplicado pela superfície do 
terreno em metros quadrados; 

ü) o menor preço acordado pelas partes; 
d) o pagamento de prestação anual acor

dada será efetuado da forma que a parte ango
lana indicar; 

e) arcar com os custos do projeto e cons
trução da nova moradia, em terreno a ser cedi
do pelo Comissariado Provincial de Luanda, 
destinada aos atuais ocupantes do terreno re
ferido no artigo I do presente Protocolo. 

Artigo VI 

1. A parte brasileira terá o direito de utilizar 
a área de concessão ou os prédiOs aí Cons
truídos para os fins enunciados no artigo I 
do Acordo acima mencionado, podendo os 
prédios, a critério da Embaixada do Brasil, se- _ 
rem utilizados também por cidadãos brasilei-

. ros em missão de serviço na República Popu
lar de Angola. 

2. Em caso de venda, a parte angolana 
gozará do direito de preferência. 
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Artigo VIl 

A parte brasileira, durante o perfodo de con~ 
cessão do direito de superfície, tem o direito 
de demolir ou alterar as construções depois 
de consultar previamente a parle angolana. 

Artigo VIII 

Depois de expirado o prazo de concessão 
do direito de superffcie, a parte angolana pode
rá adquirir a propriedade da obra, tendo a parte 
brasileira direito de receber o valor a acordar 
pelas duas_ partes. 

Artigo IX 

Cada uma das partes nomeará-um-repre
sentante que, em conjunto, acompanhará a 
execução das obras da Embaixada e ativa
mente facilitará essa mesma execução. 

... 
Em de janeiro de 1989 

A Sua Excelência o Senhor 
Pedro de Castro Van-Dúnen "Lóy .... , 
Ministro das Relações Exteriores da 
República Popular de Angola 

Senhor Ministro, 
Tenho a honra de acusar recebimento da 

nota de Vossa Excelén_cia d_e_28 de janeiro 
de 1989, cujo teor ê o seguinte: 

"Senhor Ministro, _ 
Tenho a honra de informar a Vossa Exce

lência que, com vista a facilitar e melhorar 
as condições de trabalho da Embaixada da 
República Federativa do Brasil na República 
Popular de Angola, o Governo da República 
Popular de Angola manifesta a disposição de 
concluir com o Governo da República Fede
rativa do Brasil o seguinte acordo: 

Acordo entre o Governo da República 
Popular de Angola e a RepúbliCa- Fede
rativa do Brasil sobie--ã constrUçãO e utJ.1i
zação de um prédio urbano- para a am
pliação das instalações da Embaixada do 
Brasil em Luanda, e para a habitação de 
funcionários diplomáticos, técnicos e ad
ministrativos. 

Caso o Governo da RepúbliCa Federativa 
do Brasil concorde com as disposições do 
acordo em anexo, tenho a honra de propor 
que a presente nota e a de resposta de Vossa 
Excelência, no mesmo sentido. conjuntamen
te com o acordo em anexo, constituam um 
acordo uno entre os nossos dois govemns. 

Nesta conformidade, informo a Vossa Exce
lência que o referido acordo poderá entrar pro
visoriamente em vigor a partir desta data e 
definitivamente após a parte angolana comu
nicar a parte brasiieirã que todas as formali
dades exigidas pela lei interna foram cum
pridas, na base do exposto no ponto 1 do 
artigo VIIJ do acordo já mencionado. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelênda a n1inha elevada conside
raç~o." 

2.- Em resposta, iriforrno Vossa Excelência 
de que o Governo brasileiro concorda com 
os termos çla nota Çlcima transcrita, a qual, 
juntamente com a presente, passará a cons
tituir um acordo entre nossos dois governos. 

Aprov~~to _a oportunidade para _renovar a 
Vossa EXceJência os protestos da minha mais 
alta consideração: 

REPÚBUCA POPUlAR DE ANGOLA 

por mim. Estaremos, na Vlce-Presidente do 
Senado, totalmente à disposição da Casa, do 
CongressO Nacional, do Brasil, para que pos
samos ver a ConstituiçãQ brasU_eira, que pro
mulgamos recentemente, sendo aplicada de
mocraticamente. na forma _que desejamos .. 
(Palmas.) 

Concedo a palavra ao segundo orador ins
crito, ilustre Senador Ponpeu de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
Ministro das Relações ExteriOres DF. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre-

A Sua Excelência o Senhor sidente, Srs. Senadores, devo explicai que ma-
Roberto de_ Abreu Sodi"-é, nifestei _a preferência de vir falar da bancada 
Ministro das Relações Exteriores da porque CostumO dizer que _sou como gato, 
República Federativa do Brasil afeiçôo-me ao meu habitat material: a mínha 

Senhor M.ini.stro,___ casa, a minha cama, a minha cadeira e, quase 
Tenho a honra de informar a Vossa Exce- Q\1~ diri", a minha bancad~. bancada qu~_ o 

lénda que, com vista- a facilitar e melhOrar Senado me reseiVou. Pelo menos nesse pcin
as condiçõeS de traba,Jho da Embaixã.da da to, preciso ser conservador, e o sou. 
República Federativa do Brasil na República Mas, Sr. Presiderite,_ não podeiia- assUmir 
Popular de Angola, o Governo da República a condição de primeiro orador sob a Presi-
Popular de Angola manifesta a dispOsição de __ ciência de V. Er sem que destinasse as pala
concluir com o Governo da República Fede- vras iniciais a V. ~.numa saudação ([ue, es
rativa do Brasil o seguinte Acordo:_ ~ou certo, não é. apenas minha, mas de todo 

o plenário do S_enado Federai: 
Acordo entre o Governo da República 

Popular de Angola e a República Fede- V. Ex~ desde o início de sua vida pública, 
rativá-dó Brasil sobre a ConStrução e Utili- como tamhém na faS_e em qUe na Câl1}ara 
zação de um prédio urbano para a am- dos Deputados, afirnlou a sua liderança, a-sua 
pliação das_instalaç_õe_s da Embaixada do independência, a sua_ combatividade e._ na luta 
Brasil _em LUanda, e para a habitação de qUe teve na~; flleiras do nosso então glorioso 
fundorlários diplomátiCo"s; -técnicos e ad- MDB contra a ditadura, que acabamoS! pros
ministratívoS. - -crevendo do território nacional, V. Ex creden-

ciou-se, não apenas aos olho_s de seus compa-
<;~o-o-·a-ove-mo--da República Federativa nheiros e _d-ª-queles goianos que muito honro

do __ Brasü __ concorde com as disposições dO- samente lhe atribuíram 0 mandato, como taro-
acordo em anexo, tenho a honra de propor bém aos olhos da nação, como um demo-
que a pi-ese-nte nota e a de resposta de Vossa crata, um lutador da democracia, um comba-
Excelência, no mesmo sentido, conjuntamen~ tente fiel da_ dernQCracia. Todos I"!Ó.S nos senti-
te com 0- acordo em anexo, constituam um mos particularm~mte gratificados por termos 
_ac_ordo uno entre os nossos dois Governos. ~ ffente dos trabalhOs do Senac;l.o Federal, es~e __ . 

Nesta conformidade, informo a Vossa_Exce- combatente impertérrito d~ democr~da. 
lência que o referido acordo poderá entrar pro-
visoriamente em vigor a partir desta data e Sr. Presidente, a minha inscrição seria --
definitivamente após a parte angolana comu- e será -apenas destinada a um breve comen-
nicar à parte brasileira que todas as formali- tario sobre os três projetas que acaba de enca-
dades exigidas pela lei interna foram cum- minhar, cujas ementas foram lidas no expe-
pridas, na base do exposto no ponto 1 do -di ente da sessão de hoje. Entre_tanto, também 
-art. vm do acordo já mencionado. Oão quero deixar de antecipar as considera-

-AproVeito a Oportunidade para reiterar _a ções que voU-fa".Ziir- sObre----=o-·assunto di! uma 
Vossa_Ex,celéncia a_ minha elevada c_onside- comunicação aos companheiros sobre o que 
ração;- se vaLrealizãi ainanhã, na cfdaâe de Belo Hori-

Luam:ia, 28 de janeiro de 1989. _ Pedro i:onte, mafs predSámêlite, no plenário da As-
de Castro Van-Dúnen "Loy", Ministro das Rela- _sembléia Le_gislativ8 de Minas Gerais, que ê 
ções Exteriores da República Popular de An- a_ instalação do-c-ongresso Regional do Partido 
gola. da Social Demo.cracia Brasileira, o Parti~o dos 

Tucanos. Esse Congresso, que inicíará uma 

-Duriihte o disCurso do Sr. Lourival Bap
tl"sti!, o Sr. Nelsçm ,Carneiro, Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocu
pada pela_ Sr. Iram Sari!íVa, 1 P VJ'ce-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Srs. Senadc1res, aproveito a oporiuriidade em 
que honrosamente substituo o ilustre Presi
dente Nelson Carneiro para ~gradecer ao~ no
bres pares a honraria que me concedem de 
presidir esta Casa._ Espero, como Vice-Presl
dente, poder retribuir a tudo o que já fizeram 

série de congressos regionais que se esten
derão por todo o território naciOnal e ci.ilrili
n~ão em um congresso nacional aqui em 
Srasília, se destinará debater com toda$ as 
pessoas que estci:rão prófundamente_interes
sadas na vida pública deste País, a: discutir 
com elas mais do que o programa do nosso 
partido: a doutrina, o Ideal do nosso partido, 
na base de um doq.1.mento de trabalho já ela
borado, que é urri repositório das idéias que_ 
formam o próprio corpo ideológico do Partido 
da Social Democracia Brasileira. Vamos, por 
este Brasil afora, ouvir e falar; vamos, por este 
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Brasil afora, levar a nossa convicção de que 
ê preciso levantar neste Pais uma graride ban
deira, que é a bandeira da verdadeira demo
cratização. 

t:a bandeira da verdadeira democracia; por
que, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS,jã.mais en
tendi a palavra "democracia" quando capen
ga, quando apenas uma democracia política 
ou, apenas, uma democracia social. Não! A 
democracia, necessariamente, cumpre ser, ao 
mesmo tempo, polítka, social, econômica e 
cultural, porque, sem os quatro _adjettvos, ela 
não chega a ser sub_stantiva. 

E nós vamos, Sr. PiesidentedSrs. -Senado
res, fazer, por este Brasil afora, uma verdadeira 
caravana democrática, para despertar as for
ças, os potenciais de energia deste País; para 
que ele conquiste, afinal, instituições demo
crátlcas que não sejam de c!rcunstândais, 
mas, sim, instituições democráticas que este 
País, na verdade - podemos dizer -:-jamais 
chegou a ter. Sr. Presidente, instituição demo
crática- e direi mais- quaisqUer instituições 
só existem em função de continuidade. É o 
tempo que cria, consolida e aprimora as insti
tuições. E este País não tem tido instituições, 
pois, desgraçadamente, a cada geração que 

tem a rara ventura de decidir sobre os seus 
destinos democraticamente, de eleger os seus 
governantes e os seus representantes, no Po
der Executivo e no Poder Legislativo, se suce
dem duas~_ três ou quatro gerações banidas 
da. vida pública, que jamais passaram, que 
chegam mais do que a maioridade, chegam 
à idade madura sem Jamais passar por essa 
experiência, a experiência de instalar o gover
no de si mesmo, o governo da própria coletivi
dade, o governo do povo, pelo povo e para 
o povo-. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex• me 
permite um aparte? 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Com 
muita honra, nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador 
Pompeu de Sousa, eu estava inscrito, inclu
sive, para falar sobre_ o_ problema da linha de 
raciocínio de V. Ex•, da sua preácupaçáo; no 
entanto, vou valer-me do discurso de V. & 
para não precisar mais fazer o meu; "aprovei
tando o aparte. Por isso, permita-me ser um 
pouco mais longo do que o comum. Tenho 
Udo nos jornais notícia-_que não digo que me 
preocupa, porque a considero leviana, mas 
que mostra como estamos desacostumados 
com as normas C'dnstituc!onais, democráticas, 
e com essa convivência democrática entre Po
der Legislativo e Poder Executivo. 
Estamos~ parece-me- vivendo sob uma 

nova Constituição que dá poderes ao Legis
lativo, e mostra como deve o Executivo exercer 
suas funções. _Para o Legislativo foram envia
das medidas provisórias, no meu entendimen
to indevidamente várias delas, porque não cor
respondem à norma constitucional da urgên
cia que _deveríamos ter, embora algumas rele
vantes, mas sem o catáter de urgência. Nós 

. . . 

do Cón-gresso Nacional temos o direito de eXã.
mina-r -as questões que aqui -são trazidas e 
aprová-las ou não, sem que isso represente 
perigo à Instituição se desaprovarmos algu
mas delas. E assim pensa o Ministro da Justi
ça, que Vi outro dia na televisão declarando 
que, s_e o Congresso Nacional votasse as me
didas provisórias, estaria assumindo a sua res
ponsabilidade, mas sem com isso criar qual
quer problema institucional. No eritanto, te
mos af o Mit1istr0 das Comünicações que diz 
o contrário: que o Congresso tome cuidado, 
porque~ se votar contra, pode ser dissolvido. 
A expressão nãO foi exatamente essa, mas_ 
dentro dessa linha de pensamento - pregan
do a dissolução do Congresso, caso nos atre
vêssemos a tomar uma posição contrária 
àquela do Executivo. Isso aí mostra que o Go
verno está um pouco desautorizado pelo pró
prio Ministro, porque, se o Ministro da Justiça 
diz que isso é um problema normal, demo
çrático, outro verõ com aquelas ameaÇas que 
ouvíamos, também há algum tempo, mas que 
hoje isso tem mais o que preocupar. A Consti
tuição foi votada por nós, depois de vinte me
ses de_trabalho profícuo. Temos aqui que _exa
minai' os nossos poderes e agir com compe
tência, com sabedoria e precaução, mas den
tro daquele prindpio de autonomia do Poder 
Legislativo. COmo V ~bem disse, falta real
ática. Eu ~St<iva inscrito para falar, porque pen
sava __ em le"vantar esta questão que considero 
da rTia1or gravidade. E se não chego a ter preo
cupaçóes maiores com-essas declarações de 
um Ministro de Estado a respeito desta Institui
ção, pelo menos as c-orrsídero graves, porque 
S. EX" não poderia _declará-lo Impunemente; 
não poderia ameaçar o Congresso por uma 
atitude que tenha que tomar pensando que 
está agindo dentro da sua autonomia, da sua 
autoridade, da sua competência. A divergência 
de opinião é normal na democracia. Isso S. 
Ex• precisaria aprender. Não aprendeu, não 
terá condições de aprender, porque não sabe 
conviver com· a democracia. 

O SR. POMPEU DE SOUSA-Sr. Presi
dente, recf!bo o honroso aparte do nosso com
panheiro, o nobre Senador Jutahy Magalhães, 
com parti~ular satisfação. S. EX• se propôs, 
In-clusive, a pegar uma carona na minha inscri
Ção, fazendo discurso paralelo e até pedindo 
desculpas prévias por estender-se demais, 

· além dO -previsível para um aparte, Gostaria 
até que s.- & tivesse dupHcado o seu aparte. 
Na Verdade, o que S~ Ex' disse eu iria dizer 
também, de forma que me dispenso de dizer, 
a respeito do personagem a que S. Ex" aludiu. 
Mas esse_ personagem tem dito tanta colsa, 
mas tanta_coisa, que, na verdade, de certa 
altura em diante", elas entram por um ouvido 
e saem pelo outro. _ _ 

Se não fosse o cargo--que S. ~ ocupa, 
e que o Sr. Presidente da República insiste 
em mantê-lo~ não hãverici razão estarmos aqui 
a rios p-reocupar com eSse problema; mas, 
como diz muito bem o Senador Jutahy Maga
lhães, __ tratando-se de um Jv\inistro de Estado 
que ameaça o CongressO Nacional com um 
golpe de estado, em últím~ análise, isso cons-

tituí realmente algo que deveria representar 
até um crime de resp-onsabilidade. Agora, pu
nir, processar por crime de responsabilidade, 
é preciso que essa punição, que esse processo 
se volte contra alguém que tenha substan
cialmente responsabilidade. 

Mas dizia eu, Sr. Presidente- e o aparte 
do nobre Senador Jutahy Magalhães me leva 
maís adiante nesse terreno - que este mau 
costume dos poderes autoritários constitui na 
verdade algo -a que este Senado, este Congres
so, este Poder Legislativo não pode, de ma
neira alguma, assistir passivamente, de braços 
cruzados, porque na verdade o qu~ se está 
verificando é uma invasão das atribuições do 
Poder Executivo; e as tais medidas provisórias 
que nos sao remetidas_c_onstituem um aten
tado a dignidade do Poder Legislativo, porque 
versam matérias que, pela sua substância, po
dem até ser do mais alto interesse nacional, 
mas, pela sua circunstância, não importam 
em urgência urgentíssima, não importam em 
circunstância emergenciaL Porque só em cir
cunstâncias emergenciais podem-se aceitar 
tais medidas provisórias; sem o que, essas 
medidas provisórias não passam de um apeli
do, não passam de um pseudónimo, não pas
sam de um codinome dos decretos-leis. A 
continuação desse estado de coisas acabaria 
por transfomar o Poder Exf':cutivos no Poder 
Legislativo de fato; o que, por sUa vez, conver
teria o Poder Legislativo, num simples, nem 
diria órgão, mas num simples instrumento, 
num simples apêndice homologatório do Po
der Legislativo de fato instalado no Poder Exe
cutivo. Isso constitui a própria subversão, 'meu 
caro Senador Jutahy Magalhães; isso constitui 
a própria subversão, meus caros companhei
ros de Senado Federal; isso constitui a própria 
subversão, meus caros Companheiros do Po
der Legislativo. Se nós não defendermos a 
dignidade do P()der Leg_islativo, estaremos nos 
ihdlgniffcarido como pcidé, estaremos- abdi
cando não s6 da condição de dignidade, mas 
da própria condição de Poder. 

O Sr. Marcondes Qadelha - V. Ex~ me 
permite um aparte? 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Çom 
muita honra, nobre Uder Senador Marcondes 
Gadelha. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Se
nador Pompeu de Sousa, quero penitenciar
me de só agora ter chegado e perdido uma 
parte do seu discurso, que sei substanciosa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Quem 
perde sou eu, nobre Senador Marcondes Ga
delha. 

O Sr. Marcondes G~de]ha- Mas isso 
nã_o me impede de fazer este aparte, porque 
e1e se refere a uma questão normativa e pro
cessual, e também é uma ferroa de livrar-me 
de uma preocupação que me assaltou, neste 
momento, quando, ao entrar no plenário, ouvi 
V. Ex" chamar de subversão o texto constitu
_cional. Quer dizer, a U:?:nstituição ê subversiva, 
no entender de V. Ex"? 
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O SR. POMPEU DE SOUSA - Não a 
Constituição, mas o mau uso dela, a malver~ 
sação do dispositivo constitucional. 

O Sr . .Marcondes Gadelha-As medidas 
provisórias são._mªt~ria estritamente constitu
donal. E uma Constituição que não ê filha 
do arbítrio, que não n.asceu da ponta das baio
netas, uma Constituição que nasceu da vonta
de geral do País, através do seu instnJmento 
mais legítimo que é a Assembléia Nacional 
Constitwlnte. As .me.dlc@s privis6rias também 
não são invenção do __ l:;)ir_ejto bras\]eiro, são 
normas consagradas universalmente no que 
há de melhor no Direito universal como, por 
exemplo, a Constituição ifaljana, a Constitui
ção espanhola. Não há nenhuma semelhança 
com o d~creto-lei_ que V. Ex" invoca; são figuras 
inteiramente díspares e o processo de aprova
ção é _exatamente o contrário: no decreto-lei, 
se o Congresso não aprova, â matéria está 
aprovada; na medida provisória, a matéria está. 
rejeitada, caso não haja um posicionamento 
do Congresso Nacional, quer dizer, o decurso 
de prazo_opera contra o Executivo._ No_<iecre
to-lei, o decurso de prazo opera a favor do 
ExeC!-ltivo. Sã.o coisas completamente diferen
tes. E um instrumento ~que não é desconhe
cido, não ê usual no Bra_sil, mas não ê desco
nhecido dos nossos juristas, dos nossos estu
diosos, onde incluo V. Ex~. que, com a- sua 
experiência, com o seu tirodnio, com o sell 
conhecimento de causa, sabe perfeitamente 
que não está diante de uma figura estranha 
à convivência democrática. A medida provi
sória ê um instrumento habitual nas demo
cracias e o Brasil apenas cOnsagrou uma regra 
que já é a dotada em_ diverSos países; 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Nobre 
Senador Marcondes Gc:t<;lelha, o_ aparte de V. 
Ex" muito me honra, uma vez que V. EX•, pela 
sua cultura, inclusive juridica, embora seja um 
amador do Direito, já. que profiSSionalmente 
é médico - pelo menos é o que sabemos 
- é um amador que realmente dá lição em 
muito_s profissionais. Mas~. Ex" não traz, afinal 
de contas, nenhuma novidade para este seu 
modesto discípulo, como amador das letras 
jurídicas; porque, na verdade, não só leio, co
mo V. ~;a nOSSa COnstituição; mas participei 
também da sua elabQT-ªÇ~Q, e sei, assim, que 
os dispositivos que criaram as medidas provi
sórias, que as fntroduziram no Brasil- medi
das essas já ex:istentes_no Direito Público italia
no e no Direito Público espanhol, notadamen
te -, devem funcionar cOmo V. EX" diz. __ 

O que eu acuso_ é a malversação dessãs 
medidas, a deformação dessas .rnedidª~ que, 
transformando a exçeção em regra geral, a 
excepcionalidade em habitualidade, preten
dendo legislar sobre assunto, sem dúvida, Qe 
interesse nacionaL mcfs Sem a cláu§u_la e:ssgn~ 
dalíssima da excepdonaUdade emergencial, 
não se justifica _ser.erbs_cloçadas, como no-las 
colocou o ócecutivo, na "cOndição de um Con
gresso unicameral atropelado para decidir so
bre_tais assuntos. À ~ceção de uma das medi
das provisórias que aprovamos e não tivemos 
nenhuma dúvida em aprová-la à exceção des-

sa medida, colocar as duas casas do_ Con
gresso Nacio_nal reunidas, na condição de 
uma instituição_ unicameral atropelada, sem 
condições para estudar__nenhuma das medi
das em profundidade, sem condição de esta
belecer o trabalho das comissões técnicas pa
ra dar-lhes parecer ~ __ quando, ·na verdade, 
es~S ~~didas er~m medidas para funcionar 
daí a um, -dois Clu três niesé:s :____ isso· consfituf 
uma irrisão. E se vieSsem como- projf:tos de 
rer; corri os recurSos regimentais de que dispo
mos, num prazo previsto para essas medidas 
entr~rem em Vigor elas estariam aprovadas. 

Então, o que eu me insurjo, 'meu nobre i:ble- __ 
ga, é contra a tranSformação da excepciona
lidade em habitualidade. E se -nós deixarmos 
que este Congresso Nacional, que este Poder 
Legislativo seja violentado dessa man!'!ir-ª. aca
baremos transformando o Poder Legislativo 
num falso poder. E o hábito, qUe veio do regf· 
me .. áL!toritário, ... 

O Sr. Ma~ondes Gade1ha- Nobre Se
-midor ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Um mo· 
rn~to! ... está de tal maneira implantado que, 
ainda agora, s.-Ex",- o. Senador Jutahy Maga
lhães, nos de:u um __ aparte, falando que um 
Ministro de Estado acabou de dizer publica
melife que, se ·nós não noS c.omportarmos 
direitinho, se nós nãO nos comportamos disci· 
plinà.dam~n!e, e não aprovannos, com urgên

-cia, _essas medidas provisórias, pode haver um 
golpe de estado. 

é: p~~~iSo acabar corn_ess~ ra:nta,!?ina, nobre 
Senador Marcondes Gade)ha, Afmal de cotÍtas, 
~quem tem medq de. fantasma j:ecilmente cOs
_t,u_fna_- e_u usaria uma expressãO, talvez, pou
co parlamentar - fazer xixi na cama:. E nós 
não estam_ os aqui para fazer xixi na cama; esta
mos aqui para defender a dignidade desta ins
tituição que é o Poder Legislativo. Se o Poder 
.Executivçi tem projetos importantes - e os 
~tem. e deve tê__:-lQ;>.___e_tem até COil}P~~-~J.:l_cia ex
clusiva para elaborar esses projetas - qu-e, 
então, no-los remeta c;omo projetas de lei e 
não como medidas de exceção, como medi
àgs _e.KC-epdonais, de afogadilho, porque não 
é respeftoso, e é até subversivo que assim 
proc:eda 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. 
EX' Um aparte? 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Ouço 
v:e;x.~ ~ . 
""~O Sr. MarcQndes Gade1ha - Nobre Se
nador, quando V. Ext diz que o Congresso 
está sendo violentado, entendo isso como um 

. reforço de um.,_figura de linguagem ou LUna 
licença poética, porque ... 

O SR. PQl'\PEO DE SÓOSÃ-É-an;~~-
ç_a d!'! golpe! -

-·p S! .. Marcondes Gadelha- ... o con
trário é qUe telJ'I sido verdadeiro. Nunca howe_ 
uma situ"açã6_~rn-qui~ o Cori.gresso tenful afir-

·- mado a sua soberania de uma -forma ta" o con
_tul)çlente é __ tã_o alUs_Q.oilante-. f:'1u_f!!_ _guadro _ 

emergencial, criado pela iminência de uma 
~iperinflação, o CongreSSo Nadonãl rejeitoU 
solenemente uma dàs pârtes mais lr'n-portan:. 
tes de todo um plano concebido para o enfre"n
~mento da inflaÇao, -que fo1 eia"fàinente a ·pri
vatização de empresas. -- • -

O SR. POMPEU DE SOUSA - Exata· 
mente, nobre Senador. 

O Sr. MarcOndes Gadelha- Não se po~ 
de diZer que o -Congresso está sendo- violen
tado; o Congresso exerceu a sua soberania. 
E mais aind~ o _Coi1gresso devolveu outra me~ 
di da que ·tratava-de demissões; o Congresso 
emendou matériaS, exerceu o seu pOâerlegi
ferante com absoluta autonomia e indepen
dência. De modo que não vf;Jo como V. ~ 

-possa queixar-se dessa situação, que só en
grandece o CóngréSso neste ffiorrientci E fiOs 
estamos qtiãsê qUê diante de um enfrenta
r»ento diáriéiehtre-Poder Legislativo e o Poder 
Eiecufivo;· OOde sempre a vontade_ do Poder 
Legislativo acaba impondo-se. Foi isso que 
_nós verificãrbos. Agora, se V, Ex-' corn~~ a 
tratar cada medida do Plano Verão como uma 
medida-is6lada~·c0mo"urna medida em sepa
_racl_o, ai V. EX• vai realmente achar que essas 
medidas não são relevantes, não são urgentes, 
e V. Ex• vai depenando o Plano Verão, até 
ficar apenas Cori"t o congelamento de preços 
e _salário~ Aí, .to9:as as vozes agourentas que 

· conspiram contra esse Plano Verão vã_O aqlbar 
tendo razão --~se o Plano se_ reduz apenas 
a congelamento de preços e salários, nós va-

- mos ter a repetição de_ um Plano Cruzado, 
com todo .Q.S~!J cortejO de fracassos e de 
insuc~ssos, que -v. Ex~ conhece. Veja bem: o 
Congresso já perpetrou essa decisão de impe
dir a privatização de empresas, de impedir que 
o Goveroo~eiDcu!;jue a sua máqufna, de impedir 
que o Governo tenha _déficit público, de impe
dir que o Governo venha a sanear ~s suas 
finanças que, afinal de conta$~ &ão a· base de 
todo- o processo -inflacionário. E V. Ex" acha 
que o Congresso está sendo violentado, nobre 
or? Eu só posso entender isso como licença 
po_ética, ou· refo_rço de linguagem. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. 
Ex' um aparte? 

O Sr. Juiahy Magalhães - Permite V. 
EX um aparte( 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Darei 
os apartes logo em seguida a V. E#, nobre 
Senador Jutahy Magalhães e nobre Senador 
Chagas Rodrigues. Peço, inclusiVe, ao Sr. Pre

-Sidente que desconte, do meu tempo, o tempo 
dos meus aparteantes, aliás, um brilhante tem
po, o-dos meus aparte antes; pois realmente 

' estão' iluminando o meu môdes_to e apagado 
tempo de orador. SQb~e_tuçlo, __ Q do nobre Líder 
do Parti de;> da _Frente_ U:Ç.f:ra1, que .é, notoria
mente, um grande orador e um brilhante-argu
mentado~ ... 

O Sr. Marcondes Oadelha- Espalhe is-
so.- -

~ O SR. PO]'IPEU -OE SOUSA - Em 
- qUem· ·a argum,enfáção- é tão brÍ!h~te que, 
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às vezes o sofisma aP.arece até como um argu
mento procedente. E tão brllhante que, às ve
zes, até parece. Como neste caso, por exem
plo, da privatização das empresas públicas. 
O parecer, aliás, até por coincldência, é de 
um correligionário, o Deputado Virgildáslo de 
Senna, brilhante membro do meu partido, o 
Partido Social da Democracia Brasileira. O pa
recer é, na substânda, de e~rdo com a pró
pria medida provisória, com _o seu conteúdo, 
porque é preciso privatfzar slrri, mas fazê-lo 
dentro de critérios que defendam, realmente, 
o interesse e a soberania nacionais. O que 
nós não podemos é dar um "cheque em bran
co" do Congresso Nacional, um "cheque em 
branco" do Poder Legislativo ao Poder Execu
tivo. Seria um --"cheque em branco" que eu 
diria até que ilegal, porque é um che_que em 
branco pré-datado, pois que ele é a longo 
prazo, quando, na verdade, Sua Excelência 
poderia obter a privatização pelas vias normais 
do processo legislativo. Isso é o que há de 
substancialmente softstico na brilhante _argu
mentação do eminente Uder do_?FL Lamento 
que S. Ex" tenha sido obrigado a se retirar, 
mas não deve ter sido, evidentemente, por 
fugir à luta, porque S. & -não foge jamais 
à luta. 

Ouço, agora, o nobre Senador Jutahy Maga
lhães, que me pediu a licença para um aparte, 
e, depois, o ilustre Senador Chagas Rodrigues .. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex• já res
pondeu, com seu brilhantismo costumeiro, ao 
aparte do Senador Marcondes Gadelha. O 
Congresso ·nao impediu. de jeitO nenhum, a 
privatização de_ qualquer empresa .. O Con
gresso não permitiu é que o Governo Federal 
tivesse em suas mãos o poder discricionário 
de vencer as ações de empresas, que são em
presas do Brasil, empresas de sua população, 
do seu povo-como um todo, a seu bel-prazer. 
pelo preço que quisesse, sem que fosse ouvi
do o Congresso, que € o--representante do 
povo. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Proprie
dades do povo e, em alguns casos, guardiães 
da soberania nacional! 

O Sr. Jutahy Magalhães - Então, veja 
V. Ex', que não podíamos dar este "cheque 
em branco", como tem sido dito aqui, porque 
nos manifestamos, e o PMDB, meu Partido, 
de imediato, apresentou uma proposta para 
a desestatização das empresas. Então, a pro
posta é para debate do Congresso Nacional, 
dentro de uma norma tradi_çJonal da demo
cracia, de ampla discussão de matéria, para, 
então, o Congresso tomar a sua decisão e 
o Executivo fazer com que essas medidas se
jam, realmente, tomadas_., de acordo cpm as 
normas legais. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- O que 
é o caminho da normalidade, e não da pato
logia jurídica que foi instalada neste País. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Veja V. EX' 
que este Governo tem quatro anos, já, pratica
mente, de existência. Quai_s fOrãrri as empre~ 
sas que ele desestatizou? Há, aí, a Caraíba 

- Metais, que estamos_ por discutir a questão 
de como foi feita essa desestatiz.3.ção. Nós te
-mos que tratar disto, inclusive, na comissão 
própria do Senado Federal, porque se chegou 
ao_ ponto de fazer uma divisão da Caraíba em 
duas-parcelas, fiilcando o GoVerilo com a pai
te deficitária e vendendo a parte que estava 
dàrido Ilicro. Então; é aí cJue o ConQressO quer 
ter participação na discussão da venda destas 
empresas. Então, quando V. EX"' fala na subver
são da Constituição, tem_toda a razão, porque 
já estamos, parece-me, com 39 medidas pro
visórias. Há quanto tempo temos isso?" O Go
vemo_quer governar através de medidas provi
sórias. 

o· $R·. POMPEU DE SOUSA - Esta 
CõhstitUiÇão é de outubro do ano passado! 

õ Sr. Jutahy Magalhães·- Tudo 
é medida provisória, não existe mais projeto 
de lei. O trabalho do Executivo tem que ser 
feito através de medidas provisórias. Isto é a 
subversáo da Constituição e V. Ex• terri tOda 
a razão e meus aplausos, com sempre. Aliás, 
a família tem que estar sempre unida. Espero 
que V. Ex• continue nesta tecla, para que haja 
da parte do Executivo alguém que esteja com 
o OUVIa o-atento às nossas discussões, para 
tomar as medidas certas, a fim de evitar esta 
subversão da Constituição. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Agra· 
deço o aparte de V. Ex~ e gostaria de_ fazer 
_uma breVe explicação sobre a afirmação do 
nobre Senador Jutahy Magalhães, para que 
algum leitor despreVenido, dos nossos Anais 
não se surpreenda ao ler que "a familia que 
combate unida permanece unida" ou que 
"discute unida permanece unida". 

Na verdade, o nobre Senador Jutahy Maga
lhães é_ trineto do Senador Pompeu, que foi 
Senador do Império, e do qual sou bisneto. 
I:: esta a razão da familia. Agora, com a licença 
e- benevolência da Presidência, concedo o 
aparte ao nobre Senador Chagas Rodrigues, 
meu catO oorteligionário e Uder. -

O Sr. Chagas Rodrigues- Ilustre Sena
dor Pompeu de Sousa, não gostaria de ser 
repetitivo, mas peço a atenção de V. _EX"' e 
da Casa para a inteira procedência da obser
vação de V. Ex' O Senhor Presidente_da Repú
blica está mal-assessorado e mal-orientado no 
que diz respeito ao novo instituto da medida 
provisória Qualquer acadêmico de Direito que 
leia a ConStituição em vigor entenderá o art. 
48, que diz: "Cabe ao Congresso NaCional, 
com a· SãnÇ:ao-·dõ Presidente da Repúblíca, 
não exigida- esta para o eSpecificado nos arts. 
49, 51 e 52, dispor sObre todas as matérias 
de competência da União, especialmente so· 
bre: X - criaçã_o, transformação e extinção 
de cargos, empregos e funções públicas; XI 
-criação, estruturação e atribuições dos mi
nistérios e órgãos da administração pública;". 
Portanto, isso tem que ser feito mediante lei, 
Com -ã sanção do Presidente da República. 
Entretanto, Sua Excelência insiSte nesse erro 
palmar; primário; quer realizar uma série_ de 
modificações, que nãã São prOvisórias, de ca~ 

ráter um tanto permanente, através de medida 
provisória, que não comporta sanção ·e que 
não se confunde com lei. Este é o grande 
equívoco do senhor Presidente da República. 
De modo que o que está havendo é isso. 
Qliantó'ao conteúdo, quero dizer a V. Ex" que 
ninguém aqUI é-cOntráriO à privatização das 
emprésas qúe realmente devem ser privati
zadas. Mas não era possível aceitar essa Medi
da Provisória ri" Z6 dO Senhcir Pr-esidente da 
Rep"ública, que, data venia dentro dos meus 
critérios éticos, do meu juízo de valor, é uma 
rhedJcfa pr'ófundarilente imoral. Basta dizer 
que essa Medida Provisória n~ 26, de 15 de" 
janeirO de 19ã9, autorizava a privatização de 
quaisquer empresas e não apenas daS defici
tárias, e o que é mais, dizia o_ seguinte, no 
art. 4<>, § 2~: "Até 70% do preço da alienação 
poderá ser objeto de financiamento, conce
dido pelo alienante". Assim, o Governo iria 
alienar 49% das ações do Banco do Brasil 
e de outras entidades, ainda concedendo fi
nanciamento de 70%: Ora, isso, aqui, no Bra
sil, não tem conseqüências. Mas diria a V. Ex" 
que, se ocorresse nos Estados Unidos, o Presi
dente teria que fazer como fez o Presidente 
Nixon, renunciaria. E em qUalquer país demo
crático do mundo, -da Europa, sobretudo, o 
Governo cairia Se Chegasse ao ponto de pro
por uma medida dessa natureza. Portanto, en
cerro o meu aparte expressando a V. Ex' ami
nha total solidariedade. Nós devemos conti· 
nuar aqui lutando em defesa da Constituição 
e exigindo que aqueles que já desrespeitaram 
as nosSaS constituições aprendam com os er
ros cometidos - e alguns estavam de boa-fé 
- que não-é possível fazer política fora da 
lei e o nosso-· dever primordial é defender e 
fazer cumprir a COnstituição Federal. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Nobre 
Senador ChagaS Rodrigues, agradeço mais 
uma vez essa participaÇão alfarriente-nonrosã 
e altamente esclarecedora ao meu discurso. 
Lamento apenas que não esteja presente o 
brilhante jurista arriãdor e líder do Partido .da 
Frente Uberal, para ouvir de um bn1hante jUris
ta profissional a suã brilhante argumentação. 
Mas não se precisa ser nem brilhante, nem 
jurista. nem amador, nem profissional, para 
verifiCar que o- que V. Ex' diz não é apenas 
o que o direito mais elementar nos ensina. 
mas até o mais elementar dos bons sensos 
e, ao mesmo mais elementar do resPeito à 
ética e à normalidade pública. Porque alienar 
propriedade do povo brasileiro - algumas 
dessas propriedades essenciais à própria so
berania deste P"ãís - sem as ressalvas, sem 
a normalidarle institucional que a Constituição 
requer, constitui_ realmente algo que fere o 
direifõ e a_ étiCa. Estou convencído de -que 

-Sua Excelência o Presidente da República, de 
quem sou amigo. creiO que há mais de 40 
anos, ern todo esse episódio, como diz muito 
hem V. Ex", tem sido muito mal-assessorado 
pelo corpo de assessoria, o conselho de sábios 
- não sei de que sabedoria-- ínstalado no 
Palácio do Planalto. Costumo dizer que o pior 
inimigo do titular do poder é o áulico, porque 
o áulico quer é o poder, porque ele é, ao mes-
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mo tempo, um seiYidor, um serviçal, e um 
beneficiário -do poder. E-quanto inai_s_ tempo 
fique grudado no poder, e quanto mais o po-
der seja poderoso, tanto melhor o áulic:o ser
virá o poder e servir-se-_á do poder. 

Estou convencido até da inocência pessoal 
do Presidente José Samey neste_episódio. Na 
verdade, essa privatização, entre aspas, de em
presas nacionais da maiQtimportância, privati
zação de bens da Nação brasileira, em que, 
numa ação _.entre amigos, estas gropresas 
passsam para as mãos privadas, privadíssi
mas, e até_ com financiamento do próprio Es
tado _e _da própria Nação; essa privatização, 
repito, constitui _um amplo assalto_ ao Brasil, 
um duplo assalto ao povo brasileiro, do qual 
eu isento de responsabilidade o Presidente da 
República, porque o titular do poder, cercado 
pelo áulicos, e os áuHcos costumam criar em 
tomo do poderoso ... 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Mesa comunica a V. EJ<1' que, com muito pra
zer, o seu tempo foi dobrado por mais 20 
minutos; e eu solicitari~ a V. Ex"~~nce.rrasse 
o seu pronunciamento. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Vou en
cerrar, Sr. Presidente. Mas eu diria a V. QC" 
que não é propriamente o meu tempo, mas 
o nosso tempo, pois está ficando um tempo 
coletivo do plenário, o que muito _me honra, 
aliás. . ... . .- . . . . 

Eu diz a, Sr. Presidente, que os _áulicos criam 
em tomo do poderoso aquele coro de sereias, 
que transforma a idea1idade em realidade; um 
coro de sereias mais perigoso do que o coro 
das sereias que tentaram desviar o UliSses, 
o -grego, e não o nQSSP Ulysses Guimarães, 
do seu destinow. 

O Sr. Ronaldo Aragão- U1isses, o grego, 
e não o brasileiro. (Risos) 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Não o 
U1ysses bra_silei(O, mas o Ulisses grego, na sua 
volta à pátria. 

Sr. Presidente, eu gostaria de poder atender 
a V. Ex•, mas o nobre líder ... 

O Sr. Marcondes Gadelha - Ainda há 
mais óradores inscritos? 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Há ora
dores inscritos. 

Então, Sr. Presidente, ao iniciar aS -rhinhâs 
palavras, dizia eu que falaria sobre os três pro~ 
jetos, que reputo importantíssimos, que acabo 
de apresentar, e que foram lidos no expediente 
da sessão de hoje. Não disse nenhuma pala
vra, nem sequer li a ementa sobre nenhum 
deles. Vou abster-me de fazê-lo, para falar em 
outra oportunidade, de _ _tal maneira o plenário 
desviou-me dos meus rumos, tal como as s~ 
reias no mar Egeu. _ 

Sr. Presidente, o que_quero, então, voltando 
às palavr.:ls iniciais do-·rneu discurso, é dizer 
a V. Ex" que, por Belo Horizonte, amanhã, o 
Partido da Social Democracia Bra,Sileira ·vai 
iniciar a caminhada que levará finalmente este 
País à instalação da verdadeira democraçia, 
que é a democracia implantada democrati-

camente .- vale o pleonasmo, _porque o pleo
nasmo é necessário, vamos usar_ quantas ve
zes precisarmoS a palavra democracia, o adjeM 
tive demqcrático e o advérbio_ democratica
m~nte ~ neste Pais, porque este País só será 
democrático no dia em que nós implantarmos 
o sistema parlamentar. Porque o sistema atual 

_ é um sistema de mão única, é o poder rrian
dando e o pnvdobedecendo, enquanto o siste
ma parlamentar é um sistema de mão dupla, 
_é .o poder ouvindo o povo e o povo- reagindo 
em relação ao poder. 
- Sr. Presidente, amanhã nós começaremos 

em Belo Horizonte a caminhada para a vitória, 
a vitória literal e a vit6ria institucional da demoM 
cracia neste País. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador RonaldQ 
Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB
RO.Pronlincia o seguintediscurso.)-Sr. PreM 
sidente, Srs. Senãdores, depois de ouvir o bri
lhante discurso do_cr_1_eu prezado e querido Se
nador Pompeu de Sousa, em defesa dos prin
cípios constitucionais, desejaria, se não fosse 
tão urgente este meu pronundamento hoje, 
ficar c_alado, para ouvir mais ·o que ·o nosso 
grande Pompeu de Sousa teria a dizer. 

Sr. PreSidente_ e Srs. Senadores, o Estado 
de Rondônia- encontra-se atualmente numa 

-situaÇ_ão::dificil. Os jornais têm alardeado que 
--a Petrobrás-Distribuidora~ a partir de hoje, co~ 
-rrreça-aliâó fornecer mais óleo diesel às gera-
doro;ls de energia elétrica na região Norte. 
~- Desde ·que 8sSUtni 6 ·meu-mandato ne:sta 
Casa, terlho-levantadp a Voz- p.ãra extemai a 
minha preocupaçáo com o setor energético 
do EstadO de Rondônia. 

Levei esta niiOha -preoCupação a todoS os 
órgãos ligados a este setor, e ·sObre este pro~ 
blerna conversei com ministros de Estado e 
até ffiesmo com Sua Excelência o Senhor Pre
sidente da República. Lamentavelmente, ape
sar de todos os esforços de minha parte, tenho 
que voltar ao mesmo assunto e, abordar, mais 
uma vez, a caótica situação energética em que 
hoje se _encontra o meu Estado de Rondônia. 

1\s Centrais EJétricéi:s de Rondônia- Ceron, 
têm um débito acumulado Com a Petrobrás
desde 1983, CuJO varar rea:J é -de NCz$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzados no-
vos); que; corrigidOs ao longo do tempo, che
ga hoje_ ao valor de Ncz$52.000.000,00 _(cinM 
qüenta e dois milhões de cruzados novos), 
representando cerca de 50% do Orçamento 
do Estado. . _ . . . 

Sr. Presidente e Srs.- senadores,_ devemos. 
não-- negamOs, mas atualmeq,te não temos 
Condições de saldar essa_ dí'-1•:idfJ., Pelejamos 
por uma composição gue não se inviabilíze 
o Estaçlo e, assim, garant~.o seu de_senvol
vimento. 
Es~mos sefidã é!_meaçad_os_toci>;>s os diaS, 

pela Petrobrás-Distrii5Uid0i'-a, d~_ corte radical 
_ do fornecimento de petróleo às Centrais Elétri
_cas de Rondônia, se não pagannos essa dívida 
ime-diaiamente. Não podemos aceitar _esse_ ti~ 
pode tratamento e exigimos uma negociação 

de alto nível que torne .,_ dívida pagável e não 
puna o povo de Rondônia. 

Mais lamentável, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, é que a ceron tem 'crédito _a __ receber 
junto aQ _DNAEE, além de cotas do Rencor 
e RGG, nO valor de NCz$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de cruzados novos), relativos a 1988,. 
e ainda um crédito de NCz$ 18.000.000,00 
(dezoito milhões de cruzados novos) da CRC 
- Conta de Resultado a Compensar (Decre
to-Lei n" 2.432.) -Devemos, assim, NCz$ 
52.000,00 ( cinqüenta e dois milhões de cruzaM 
dos novosfde petróleo e tiinos um crédito 
junto a_9 __ Governo Federal de NCz$ 
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruZa
dos novos), que não são corrigidos e também 
não são págos pelo Governo. 

Não podemos admitir essa penalizaç-ão que 
a P~trobrás-Distril;lutdora quer aplicar ao nos~ 
so --Estado. O GOverno Federei~ que cumpra 
as suas obrigações; que pague Os seus débi
tos, para podermos pagar à Petrobrás~ Somos _ 
- -replto - devedores, mas também somos 
credores deste próprio Governo Federal. Atra
vés de uma composição justa, honesta, _que 
não penalize, a população do Estado de Ron
dônia, poderemos chegar a um acordo que 
satisfaça tanto a meu Estado ciuaritô" à Petro
brás. 

Não poderemos pagar a conta-petróleo se 
não nos forem repassados os fundos prove~ 
nientes do Rencor e do RGG que nos é devido. 

lmpõe~se uma decisão fir'Tte_ do Governo 
Federal para que o DENAEE, órgão também 
da Eletrobrâs, Ministério das _Mínas e Energia, 
repasse o que de direito" nos pertence, para 
que não tenhamos que ver _sob a ameaça 
constante do corte de petróleo e nos tornar 
inadimplentes junto à Petrobrás. 

To das as empresas da região Norte, sem 
exceção, inclusive a-Eletronorte, devem à Pe
trobrás. É lógico que Rondônia, que tem_,a 
sua geração elétrka oriunda totalmente de ter
moelétricas à base de petróleo, seja o estado 
que tem a maior dívida. - ---

Sr. Presldente e Srs. Senadores, milhões de 
dólares são gastos para gerar energia elétrica 
em outros estados. Enquanto o GovernO. de 
Rondônia vê-se _obrigado a bancar sozinho a 
geração energética, a construção de noyas 
usinas e a implantação e expansão de redes 
de distribui_ção, não é justo ·que o Governo 
Federal, que gera a energia de Itaipu e_ de 
Fumas, queira hoje, através do corte do petró
leo, penalizar o meu Estado. Não vamos acei
tar. Vamos denunciar a toda a Nação! 

Hoje, temos oitenta usinas térmicas implan
tadas em pequenas e-grandes comunidades, 
mas estamos sendo ameaçados por essa 
monstruosa conta de petróleo, que poderá 
comprometer - e vai comprometer_~ todo 
a nosso planejamento e vai ferir mortalmente 
a nossa economia. 

Apelo à sensibilidade política, se é que tem, 
do Senho_r_President~ da República, para que 
não permita mais essa violência contra o ESta_. 
do de Rondônia, o que representaria uma vio
lênOa contra toda_ a regíão Norte e um com
-prometimento irreverSível do Processo de deM 
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senvolvimento desta região. Náo reivindica· 
mos privilégios. Reclamamos o direito de rece
ber o mesmo tratamento dispensado a outras 
Unidades da Federação cujas dívidas são rola
das, refinanciadas e até mesmo anistiadas, 
sem que comprometam a programação finan
ceira da União. 

Esperamos mais compreensão do Governo 
Federal e disposição para dialogar; tenho cer
teza de que encontraremos uma solução que 
atenda aos interesses tanto do estado quanto 
da Petrobrás e do GoVerno federal.-

Rondônia, hoje, é um eStado que está ne,
cessitando de tudo para a sua estruturação 
e o seu desenvolvimento se vê ameaçado. E 
aqui falo, Sr. Presidente, Srs. -SeõãOores, não 
só, creio, pelo meu estado como pela região 
Norte, cuja geração de energia elétrica depen
de do fornecimento de petróleo; do forried
mento de óleo diesel pela Petrobrás. S.e Jsso 
ocorrer, se vierem a se concretizar as ameaças 
feitas pela Petrobrás-Distribuidora, teremos 
um colapso no já pálido, no já pequeno, no 
já sofrido desenvolvimento dessa região. e va
mos culpar- vamos culpar. sim -a insensi
bilidade dos órgãos responsáveis pela dis_tri
buição de petróleo --o-- Governo fedeial, o 
Ministério das Minas e Energia. 

Na região Norte do País, principalmente na 
Amazônia Ocidental, há falta de estradas e 
de infra-estrutura para o seu desenvolvimento, 
e torna-se necessário que sejanl ériadas outras 
alternativas para a geração de energia elétrica. 
Tethos-naqi.Jela região um potencial enorme 
que predsa de uma política realmente dirigida 
para o seu desenvolvimento. 

Precisamos- de incentivos, mas incentivos 
que não fiquem só no papd; rião precisamos 
de incentivos que fiquem só em estaiisticas-, 
e sim de incentivos reais, porque já se -disse 
muito, em discurSos, em retóricas, desde_mui
to tempo, que a região amazónica é o celeiro 
deste Pais. Mas fiCa só em versos e em prosa. 
Não há uma pollticéi efetiva de desenVolvlmen
to dessa região. Não se trata essa região, Sr. 
Presidente, com seriedade. OS_órgãos do Go
verno federal precisam tratar a reQião aniazô
nica com mais_ seriedade. 

Aqui e agora, para não tomar mais o tempo, 
pedimos, num apelo dramático, a interferência 
urgente de SUa EXcEilêricia o Presidente da 
República nessa deCisão da Petrobrás-Distri
buidora, até diria, uma decisão arbitrária e in
just;:,: contra o meu estado e coritra a_ região amazonka.- -- - - -- -

Tenho dito, Sr. Presidente. {MúitO bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Ma dei. 

O SR. MARCO MACIEL (PF~- PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. comemorou-se, nO dia 6-de 
janeiro último, o centenário da fundaç_ào; no 
Recife, do Clube Carnavalesco Misto Vassou
rinhas. 

Não é um fato multo comum, anteS muito 
singular, um clube carnavalesco atingir os 
seus cem anos em plena vitalidade, num País 

em que as entidades d_e um modo geral são 
fadadas à vida efêmera. 

Essa extraor_clinária longevidade talvez pos# 
sa se explicar pelo fato mesmo do Clube Vas# 
sourinhas estar entranhado à alma pemam~ 
bucana - e, como tal, ser parte integrante 
da própria alma brasileira. 

O hino do clUbe, o faffioso frevo "Vassou~ 
rinhas", -cnacio por Matias da Rocha e Joana 
Batista,-- é tarilbém uma espécie de hino do 
catnaval de Pernambuco. Mas não apenas do 
carnaval. Na verdade, para os pernambuca
nos, conforme observou Gilberto·Freyre, ele 
funciona como· urna espécie de Marselhesa 

Nesse sentido, creio que todos os brasileiros 
conhecem o {etvor -co·rrr que -os peniambu
canos, em qualquer local ou drcunstânda, -
mesmo-os não, carnavalescos, ouvem os 
acordes do frevo ,;Vassourinhas". Inclusive, 
nas campanhas políticas. 

Esse ritmo,- o frevo, sendo genuinamente 
pernambucano, v_em tendo ressonância na
cionaL através do repertório de cantores e 
compositores de renome, e até com a criação 
de clubes carnavalescos específicos em vários 
pontos do território brasileiro, a exemplo do 
Rio de Janeiro e de Brasília, a partir certamente 
da própria tradição_vitoriosa do Clube V assou
tinhas do Recífe.-

Num País cujas elites intelectuais tanto v_êm 
verberando __ a falta de memória e o descaso 
pela identidade cultural - pois, para povos 
e pessoas-a· memória é a fundação do ser 
e, ·sem identidade, pessoas e povos pratica
mente não existem - quero registrar com 
alegria o centenârio, em movimentada e profí
cua- vitalidade, do Clube Carnavalesco Misto 
Vassciurinhas, _do Recife, certo de que, assim, 
_cOmo pernambucano e brasileiro, estou reve
renciando_as raízes genuinas de nossa Terra. 

POderia me estender noutra ordem de con
siderações sobre a importância desse cente
nátio_- falando, P()r exemplo, das festas car
navalescas e sua funçao social ou delas como 
um bem econômlco, em que se ressalta a 
sua vinculaÇão com o turismo - mas prefrro 
me ater, por ser bastante, na sua vinculação 
com a nossa alma popular. Registro, portanto, 
ess-e_céntenário. como uma data muito signifi
ç_ativa né) e_xpressão da_ cultura popular de Per
nambuco e do Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir 
Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PF~ - RO. 
Pronuncia o_ seguinte _discurso:)_ - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, trago a este Plenário, 
para o conhecimento de V. Exf' e o conse
qUente registro-nos Anais do Senado FederaJ, 
duas noticias cuja gravidade vêm comprovar, 
i~~futavel~ente, o despr_ezo do Sr. _..}_erônimo 
Santana e daqueles -qtie-ci cercam por tudo 
o que venha a significar justiça, direito, verdade 
ou môtalidade._ -_ _ _ 

· Iriúrrieras são as denúncias POr mim Ofere
cidas a esta Casa e à recém-dissolvida Assem
bléia Nacional Constituinte, denúncias ampla-

mente documentadas, nas quais aponto irre
gularidades as mais diversas, -cometidas pela 
administração Jerónimo Santana em seus 
dois anos de governo. 

A verdade socrática de que o fim pree;.;iste 
no meio, entretanto, mais uma vez se faz. pa
tente- e, desta feita! para realimentat_nossa 
esperança na capacidade de nossas institui
ções em instaurar e/ou restabelecer um míni
mo indispensável de moralidade e de respeito 
ao púbiLco. _ _ 

Em duas sentenças, ambas distintas e sin
gelas, o Poder Judiciáiio. vem atestãr cabal
mente a culpa de membros do governo Jeró
nimo Sãntim"a em ilícitos cometidos no e;.;er
dcio de suas funções públicas. 

A primeira delas, de 30 de novembrO- de 
1988, prolatada por Juiz de Direito da Co
marca de Conselheiro Pena, Estado de Minas 
Gerais, condena o Sr. Orestes Muniz,VíCe-Go
vernador de Jerónimo Santana, a multa e pri
são por dois anos, como incurso no art. 350 
do Código Eleitoi'al, combinado com o art 
29 do Código Penal Brasileiro - crime de 
falsidade ideOlógíca. Eis o histórico dÕ delito: 

Nascido a 1 O de fevereiro de 1952, no Dis
trito de Ferruginha, Munidpio e Comarca de 
Conselheiro Pena, o Sr. Orestes fofuniz Filho 
elegeu-se Deputado Federal por Rondônia pa
ra a legislatura 1983/87. Candidato a Vfce-Go
vemador, em 1986, foi eleito para o periodo 
1987/90, na Chapa do sr: JefOriiiTio Santana 
- de forma ilícita, como_ se verá. 

É que, para candidatar-se ao cargo, ele teria 
que ter _idade mínima _de 35 anos, rios teimas 
do art. 63 __ da ConsbWiçâo do Estado de ROn
dônia. E Orestes Muniz, à época, contava ape
nas 34 anos~ um a menos, portanto, que o 
exigido. 

Nada temos, Srs. SenadoreS, contra ambi
ções políticas. Também eu nutro as mirihas, 
sem o que eu não estaria pronunciando este 
discurso - da mesma forma como V. E#' 
não me haveriam de estar ouvindo, se desti~ 
tuídos fossem das suas próprias, Nós sabe
mos, entretan_to, que toda ambição deve ter 
um limite, o qual jamais se_ colocará além da 
barreira da legalidade. Ocorre que o Sr._- Ores
tes Muniz. não ciprendeti esse princípio, ou ce
do se esqueceu de seu aprendizado. 

Munido de advogado, ele procedeu ao 
acréscimo-de um ano em sua idade real, alte
rando judi~ial e cªrtorariamente a própria data 
de nascimento pam 1 O de feveieim de I 951. 

- Para isso, utilizou-Se de recursos os mafs excu
sos, que vão do sofisma à mentira descarada, 
escôndendo assim das autoridades judiciárias 
os fins eleitorais da pretendida e, finalmente, 
obtida alteração de seu registro civil. 

Orestes Muniz. começou por requerer da 
Igreja Católica local uma "Justificação de Ba
tismo", serri--que ele jamais tenha sido balizado 
na referida igreja. _E que seus pais o criatarrt 
noS preceitos da Ass~mbléia de Deus, religião 
de que sempre foram adeptos. Prócesso ins
taurado pelo Ministério Público provou a falsi
dade daquele documento, porque obtido por 
meio de informações falsas. Falsa também, 
em ·conseqüência, a retificação da data de nas
cimento e a certidão dela resultante. Crime 
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qualificado, condenação justa, em que o réu 
teve todas as oportunidades de se defender 
e de provar tudo o que pudesse em seu favor. 
Justiça, enfim. 

A segunda sentença, de 30 de janeiro de 
1989, foi exarada pelo Dr. Edgard Antonio 
Uppmann Jr., Juiz Federal, titular da 1 ~Vara 
da Justiça Federal, SeÇãoJudiciària do EStado 
de Rondônia. Trata-se de Açã_q_ de Prestação 
de Contas; tendo como autoál a FundaÇão 
Legião Brasileira de Assistência (LBA) e, como 
ré, a Assodação Beneficente Tancredo Neves, 
com sede em Porto Velho, Rondônia. 

Em 28 de junho de 19B7, a LBA repassou 
à Associação a importância de quatro milhões 
de cruzados, primeira parcela de um total con
veniado de nove milhões de cruzados. Os res
tantes cinco milhões de cruzados seriam re
passados em duas parcelas iguais, após 120 
e 180 dias da primelra parcela, desde que 
a conveniada prestasse tempestivamente con
tas da apricação dos quatro milhões inidais. 
A destinã.ção de tais valores seria a implan
tação e a execução-de projetas de interesse 
comunitário, de natureza assistencial, que 
abrangeriam: 

1) apoio a ações Cõffiüffitãnas; 
2) apoio a inídativas informais; 
3) armação e reciclagem profissional. 
Tendo em vista a não prestação de contas 

da primeira parcela, a LBA sustou os repasses 
subseqúentes e procedeu a uma auditagem 
especial, designada pela direção nacional da
quela Fundação. A auditoria, concluindo se
rem "precárias" as comprovações dos gastos 
com a primeira parcela, adotou a seguir três 
medidas, com vistas a apurar e sanar as irregu
laridades: 

a) instauração de Comissão de Sirldicàn
cia; 

b) rescisão do convênio com a Associação 
Tahcredo Neves; 

c) ajuizamento de Ação de Prestação de 
Contas, contra a referida Associação, no valor 
de 4 milhões de cruzados. 

Citada, a Associação Tancredo Neves jun
tou aos autos um cheque no valor de 349.990 
cruzados e um relatório de prestação de con
tas dos restantes 3.65n.01 O cruzados, -relãiório 
esse impugnado pela autora, que classificou 
como "simplória" a prestação de contas. Na 
impugnação, a autora pediu que se enqua
drasse criminalmente a representante legal da 
requerida, pela utilização indevida de nomes 
distintos. 

Em sentença de sete laudas_. o Meritíssimo 
Juiz Federal reconhece a obrigaÇa-o de presta
ção de contas peta requerida, julgando os do
cumentos de prestação de contas '"prova irre
torquível da manifesta má-fé _e de malversação 
dos recursos financeiros repas"Sados pela au
tora, isto tudo lamentavelmente em desfavor 
do elevado e nobre Interesse da comunidade 
rondoniense", (sic.) 

São -muítas e lrrefutáVeis as provas de frau
des encontradas nos documentos da presta
ção de contas. Há provas, inclusive, de que 
a representante da Associação Tahcredo Ne
ves malversou os recursos do convênio, utili-

;;rendo-os como se pertencessem à sua própria 
conta bancária, co:m Inúmeros saques para 
p.;tgamento de suas contas pessoais. Tudo Is

-so redundou na condenaç~o da Associação 
a devolver 3.850 cruzados novos à LBA valor 
esse a ser corrigido até à data do cumprimento 
da sentença. 

Além disso, determinou o Meritíssimo Juiz 
em cau,!;ja a instauração de inquérito policial 
contra_ a representante legal da Associação 
Tancredo Neves, pela "prática de infração pe
nal, seja com relação à emissão de documento 
falso en-cartado às fls. 44, seja em relação à 
malverSaÇão- de dinheiro público e eventual 

-apropriação indébita, assim extraiam-se peças 
para apuração da autoria e materialidade de 
eventuais tnfrações penais, remetendo-as à 
Polícia Federal para as providências pertinen
tes" (sic), 

A representante legal da ré, ou seja, a Asso
dação Beneficente T ancredo Neves, é a Sr" 
Palmira José de Souza, que também se assina 
Palmira Santana, duplicidade apontada na 
Ação de Prestação de Contas corno irregular 
e criminosa Trata-se, Srs. "Senadores, da es
posa do Governador Jerónimo Santana. 

Tenho razões para crer que a Sr" Palmira 
Saritana não tenha agido de má-fé. Pessoa 
simples, do lar, de escasso preparo intelectual 
e seni eXJ)erlência no ri1uildo político, o mais 
provável é que ela tenha sido envolvida no 
emaranhado de corrupção que seu marido 
implantou em Rondôryia. Não seria ela, allfis, 
o únl_co familiar de Jerônimo Santana a sujar
se na lama de sua administração. Já tive opor
tunidade de _denunc!ªr, aqui mesmo, a gorda 
e jamais explicada conta bancária e de investi
mentos financeiros da irmã e secretária parti
cular de Jerônimo, a Sr" Maria Santana. 

De tudo isso se infere que o Governador 
JerónimO" Santana, quando não po:de arregi
mentar as_sessores corruptos, não se aperta 
- corron'ij:fe os que estão à mão. Ou pode
mos admitir a hipótese de que Jerônirno San
tana estaria inocente das falcatruas de seu Vi
c»-Govemador? daro que não! Ou ele sempre 
soube quem era seu companheiro de chapa, 

_ s"erid,o portanto culpado de conivência e até 
mesmo de cumplicidade_ativa, ou ele é definiti
-vámehte iticcimpetente, incapaz de escolher 
qUerri trabalha a seu lado. 

Quanto ao povo rondoniense, resta-lhe a 
terríVel sina de ver nosso estado desgover
nado, sem saber o que é pior, se é haver eleito 
um governador criminoso ou incompetente. 
Triste, pobre, miserável escolha! 

Era-o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, 

DOCUMEJYTOS A QUE SE REFERE 
O ORADOR EM SEU DISCURSO: 

VISTOS, ETC. 
ORESTES MUNIZ FILHO, ALSINO DOS 

SANTOS RODRIGUES, RUBENS ALVES 
CÂNDIDOe ODfLIO MUNIZ. qualificados nos 
autos às fls., estão sendo processados pela 
Justiça Pública por infração ao artigo 350, do 
Código Eleitoral, c/c o artigo 29 do Código 
Penal Brasileiro, -porque o primeiro denuncia
do;- em 18-11-85, requereu nesta- comarca a 

retificação de seu registro de nasCimento di
zendo ter nascido em 10-2-51 e não em 
10-2-52, conforme consta do assento feito no 
Cartório de Paz e Registro Civil do distrito de 
Ferruginha (doe. de fls. 30, dos autos.) 

Para obter referida retificação o primeiro de
nunciado utilizou-se de três "declarações" to
madas por instrumento público, passadas na 
comarca de Ji-Paraná - RO, sendo decla
rantes os outros três denunciados (documen
tos de fls. 15-16 e 17, dos autos), e ainda 
uma '1ustific-ação" de bai:ismo assinada pelo 
Pe. Geraldo, Vigário desta cidade de Conse
lheiro Pena (doe. de fls. 18, dos autos.) 

Segundo a denúncia oferecida pelo Minis
tério Público (fls. 02 e 03), -o requerenté~e 
primeiro denunciado disse ao_ juiz, para "re
querer a retificaçáo de sua idade", que não 
visava interesses relativos à herança, investi
gação de paternidade ou quaisquer finaüdades 
financeiras ou habilitação de herança. 

No entanto, comprovou-se posteriormente 
que tinha ele o objetivo de ver sua idade acres
cida de mais um ano, para, assim, ter condi
ções de candidatar-se aq Senado Federal pelo 
Estado de Rondônia, vindo, contudo, a candi~ 
datar~se à Vice-Govemador e sendo eleito, sa
bendo-s~ que a Constituição daquele Estado, 
em seu artigo 63, exige do cãndldato a idade 
mínima de (35) trinta e cinco anos de idade 
para poder candidértar-se. 

Evidenciado, portanto, que os denunclados 
cometeram a infração apontada no artigo 350, 
do Código Eleitoral em combinação com o 
artigo 29, do Código Penal Brasileiro, devendo 
serem processados e condenados._ _ __ _ 

O inquéritO -p-olicial foi requerido e"m 
24-5-85 pelo então Promotor de Justiça da 
comarca (fls. 08), atendendo a uma represen
tação firmada por Mário E. Borla GonÇalves 
Braga (fls. 09-a 14), que a instruiu com recor
tes de jornais além de outros documentos, 
tendo a autoridade policial colhido de_poim~n
tos do Pe. Geraldo (fls. 64 ), do Dr. Hélio Sal
gueiro (fls. 77), de Nilson José de Olive_ira (fls. 
81 ), de Dona Maria Rodrigues da Silva (fls. 
108.) 

Relatado o inquérito (fls. 123 e 124) veio 
est!7 à Justiça._ 

Oferecida a denúncia, foi a mesma aceita . 
com determinação para que os acusados fos
sem citados por cartas precatórias. 

O primeiro denunciado constitui o Dr. Helio
mar Silva Salgueiro como seu advogado (fls. 
1571158). 

Orestes Muníz Filho e Odílio Muniz foram 
citados em 19-11-87 e 3-11::87, rêspeci:iva
mente (fls. ISJ e 189). 

A! sino dos Santos Rodrigues e Rubens Alves 
CândidO fórãri'i Citados por Edital (fls. 2 l 2 e 
215 ). Destes do(s, o segundo contesto1,1 o pe
dido e indicou testemunhas para serem ouvi
das na audiênciá.. Para o primeiro foi nomeado 
Defensor Dativo, o Dr. Daniel Félix de OlivEiira 
(fls. 244). 

Orestes Muniz Filho e Odllio Muniz foram 
devidamente intimados por CP para a audién
-cia designada (fls. 268 e 276, verso). Os outros 
dois, por seus advogados. 
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Na instrução criminÇ]J foram·ouvidas quatro 
testemunhas (fl_s. 284 a 287). Foram expe
didas cartas precat6rias para oitiva das teste~ 
munhas arroladas pela Defes_a_ de Rubens 
Cândido de Souza, com o prazo de 30 dias. 

Em alegações finais, o R. do Ministério Pú
blico pediu a condenação dos acusados nos 
terrnos da denúncia (fls. 296 a 298). 

A Defesa _de Alsino dos Santos Rodrtgues 
pediu sua absolvição, alegando que não resto_u_ 
provada sua culpa no episódio (fls. 317/318). 

A Defesa-de Orestes Muniz Filho também 
entendeu não estar provada a culpa do mes
mo, pedindo sua absolvição (fls. 319 a 321 ). 

A Defesa de Odüio Muniz-e Rubens Alves 
Cândido não se dignou em apresentar alega
ções finais, embora estivesse presente na inS
trus:ão criminal. 

E o relatório. 
Decido. 
Trata-Se de uma Ação Penal Pública movid_a 

pelo Dr. Promotor de Justiça desta comarca 
contra Orestes Muniz Filho, Alsino dos Santos 
Rodrigues, Rubens Alves Cândido e Odílio MU
niz pela prática de infração definida no artigo 
350, do Código Eleitorar; em- Coiribinação 
com o artigo 29, do Código Penal Brasileiro, 
A "notítia criminis" foi trazida pelo cidadão 
Mário Fernando Emmafú:iel Borla Gonçalves 
Braga ao Dr. Promotor' de Justiça, tendo este 
requisitado a abertura de iõi:juérito à pollcia. 

A questão posta a desate pelo Judiciário 
é simples, não obstante o volumoso processo 
de 323 páQlnas. 

O primeiro denunciadO - OreS(es Muni.z 
Filho -, nascido no distrito de Ferrugínha, 
município e comarca de Conselheiro Pena, 
Minas Gerais, a exemplo de muitos outros mi
neiros, deixou seu município e Estado e partiU 
para o novo e promissor Estado de Rondônia, 
onde está fazendo carreira politica: elegeu~se 
deputado federal e atualmente é vice-gover
nador de Estado. 

Segundo os documentos de fls. 54, 55 e 
56, dos autos, Orestes Muniz Filho lançou-se 
candidato a senador nas eleições de 1986, 
contudo, preferiu candidatar-se à Vlce-Gover
nança, sendo eleito. 

Mas, para que fosse candidato a vice-go
vemador, uma barreira pre_clsava ser _derru
bada. é: que, segundo a Constituição Estadual 
do Estado de Rondônia, no seu artigo 63, "O 
governador e o 'lice-govemador serão eleitos 
por sufrágio universal e voto direto e seCreto, 
por um período de quatro anos, dentre brasi
leiros_natos e maiores de trinta _e cinco anos 
no exercício dos dire[tos políticos e com domí
dlio no Estado no prazo fixado em lei". E 
o Orestes Muniz tinha, apenas, trinta e quatro 
anos! Essa a barreira legal a ser derrubada. 
O documento de fls. 29 mostra a idade correta 
do Orestes Muniz, quando eleito deputado fe
deral para a legislatura 1983 a 1987: nascido 
em 10-2-52. 

As providências tomadas_ pelo acusado 
Orestes Muniz Filho foram efideotes: contra
to_u-se o advogado Hélio_Silva Salgueiro e este, 
através da petição de fls. :n. 32 e 33, dos 
autos, movimentou o judiciário ·mineiro da co
marca de Conselheiro Pena que, em processo 

absolutç~rnente regular, estando presente o Mi
nistério Público, autorizou a retifiCação da data 
de nascimento do denu11dado (ver fls. 38, dos 
autos); mandando conStar qüe esta fosse de 

~ 10~2-SL 
Com nova idade, Orestes Muníz filho candi

datou::s_e à vice-govemador do E.stado de Ron
dônia e foi eleito. - - - -

Ocorre que o acusado Orestes Muniz Filho 
encontrou pela frente um adversário político 
obstinado, o cidadão Mário Fernando Emma
nuel Borla Gonçalves Braga e que, descobrin
do o expediente utilizado por Orestes Muniz 
Filho a fim de retificar sua-idade, denunciou-o 
ao Ministério Público (fls. 9 a 14, dos autos) 
desencadeando a abertura do inquérito poli
cial e conseqüentemente a formação deste 
processo, 

Vários expedientes foram utilizados no sen~ 
tido de obstaculizar o andamento dos autos, 
no entanto, chegou ele ao seu final, cercado, 
a meu ver, de todas as garantias processuais. 
As provas colhidas são bastantes, são idóneas, 
não fo~am contestadas e esclarecem os_ fatos 
à saciedade. 

O ponto de partida para elucidação dos fa
tos narradoS na denúncia encontra-se no Pedi
dO- endereçado pelo acusado Orestes Muniz 
filho ao Dr. Geraldo Domingos Coelho, então 
juiz de Direíto desta comarca, solicitando retifi
cação da data de seu nascimento (fls. 31, dos 
autos). Nesse pedido o acusado procura tran
qüilizar o MM. Juiz, afirmando no item "9" 
que: "Não se visa com a presente retificação 
nenhum fundamento juridico de herança, in
vestigação de paternidade ou qualquer finali
-dade financeira ou habilitação de herança, que 
são fatos que podem deixar margens de dúvi
das". 

Ora, se desejava evitar dúvidas para o pedi
do que estava endereçando ao juiz, tendo dado 
alguns exemplos que, no seu entendimento 
poderiam causar estas _dúvidas, esqueceu-se 
propositadamente o acusado Orestes Muniz 
Filho de citar o motivo principal porque reque
ria aquela retificação de ídade: para poder se 
candidatar ao -cargo de Senador e/oU de Vice
Governador de Estado. Essa om_is_são propo
sital, não há dúvida a _esse_re_speito, fez com 
que o então requerente procedesse com e~ e
ma deslealdade ao ingressar em juízo, pois 
omitiu a razão principal da sua entrada em 
juízo, isto é, para fins eleitoraís. É o que ficou 
sobejamente provado neste processo, confor
me iremos ver a todo momento. 

Mas não foi só à Justiça que o acusado 
Orestes Muniz Filho escondeu_ a verdade. 
Também à testemunha Nilson José de Oli
veira (fls. 286) falseou-se a i'ealidade, pois, o 
advogado do acusado dissera para ela que 
a justificação de Batisrno era necessária, "pois 
o Orestes b---ªv@ perdido sua certidão de nasci
mento e cdmo era político em Rondônia preci
sava da referida certidão para legalizar seus 
documentos naquele Estado" (fls286). 

~ Esta-lesten1Unha confirmou m<}j.s -à frente 
em seu_ depoimento de que "posteriormente, 

_ por notícias de televisão e jornais ficou saben
do que Orestes Muniz Filho utilizou-se de sua 

certidão de nascimento para f!ns eleitorais em 
Rondônia" (fls. 286)._E ainda que "em _1985 
já se falava em candidatos e candidaturas às 
eleições que se realizaram em 1986>+.. - -

Portanto, confirmcida a reaf intençãõ do 
Creste Muniz Filho ao requerer retifica:ção da 
data de seu nascimento: acrescer um ano à 
sua idade para poder ser Candidato à Vice-Go
vemança do Estado de Rondônia, sabendo-se 
_que para iss6âeveria contar 35 (trinta e cinco) 
anos de idade e, na epóca ele tinha, apenas, 
34 (trint~ e quatro). 

Agindo como agiu o acusado Orestes_Muniz 
Alho, acabou induzindo o MM. Juiz Geraldo 
Domingos Coelho a proferir uma decisão (fls. 
38, dos autos) errada, Em verdade diga-se 
que o direito e a lei aplicável à espécie, o juiz 
tem a o.b_rigação de conhecer: iura novit cu
ria! Contudo, os fatos é qtie lhe são desconhe
cidos daí porque para evitar que a falsidade 
e a inverdade grassem e, fincado nelas, praia
tem-se decisões erradas, é que a lei_ pune e 
deve punlr mesmo a parte que procede_ com 
deslealdãde, levianamente. 

Tenho certeza de que a série de inverdades 
cometidas pelo acu~~go- deixandp de expor 
ao magistrado_ Gerak\o Domingos Cq_elho as 
razões de_ fato v_erdadeiras para retiffcar sua 
idade-:- enganando a testemunha Nilson José 
de -Oliveira -ludibriandO o Padre Geraldo 
aci:l.barain -induzindo o .Tuíz Geraldo Coelho 
a proferir a decisão de fls. 38, fundada em 
érro. Da decisão rriarldando tetíficar a data 
de nascimento do acusado, extrai-se o seguin
te trecho significativo: "Diante da documen
tação apresentada, especialmente nas escri
turas públicas de declarações de fls. 08/10, 
e ainda Justificação de Batismo de fls. 13, ... " 
É que o documento ''Justificação de batismo" 
(fls. 38), s6 pelo fato de ser passado pela Igreja 
Católica,_ traz em _si uma grande credibilidade, 
dado a que os Padres são mérecedor-es-da 
confiança do juízo e as certidões por eles pas
sadas merecen:- ~é. Todavia, ess~ "Jtlstificação 
de Batismo" passada pelo Padre Gerãfdo não 
retratava a verdade, conforme ficou demons

__ trado pelo pr6prio Padre ao fofneceiiJr!1a "cer
tidão negativa" (fls. 42, dos autos) onde ele 
anotou: "Portanto, a data colocada na decla
ração passa a ser 10, de fevereiro de 1952". 

Assim, aquela "Justificação de Batismo" 
sobre a qual se baseou para mandar ietificar 
a data de nascimento do acusado contém um 
elemento falso-:- (a data de nasçimento) se
gundo o próprip ~mis~or d_c;> dpcum"~Qto,_·o 
respeitado Padre Geraldo. Que foi induzido 
em erro pelas testemunhas Nilson José de 
Oliveira e, Hélio Silva Salgueiro, já que forne

- ceu tal "Justificação de Batismo" bas~àrldb-s-e 
- nas declarações delas, segundo testemunhou 
em juízo (fls. 284). 

dm outro dado que não pode ser abando
nado é o fato de o acusado e sua família toda 
pertencerem à Igreja Assembléia de Deus, é 
o que afirma Alsinó dos Santos Rodrigues, 
às fls. 15; "'que con"hece a família do Sr. Ores
fes- Muiuz_ a nilu!o_ tempo,· desde do Estado 
de Minas Gerais, onde moraram na mesma 
lpcalidade por muitos_ anos, e freqüentaram 
a mesma Igreja,_ tendo em- vista serem ambos 
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crentes da Igreja Evangélica Assembléia de 
Deus de Padre Alta". 
Também~ a testemunha Maria Rodrigues da 

Silva (fls. 285), parteira na região de Pedra 
Alta, é concludente quando diz:" que a de
poente conhece Orestes _e toda sua família 
podendo dizer que eles são crentes, com isso 
querendo dizer que é a religião deles, não sa
bendo dizer se o OreStes é Pastor mas que 
é Presbítero; que Orestinho mudou-se da re
gião, quando tinha três anos de idade; que 
nenhum deles mudou de religião e sim, mu
dou de lugar; que hoje em dia não sabe o 
que está acontecendo ... " 

Ora, em sendo crente da Assembléia de 
De'us, jamais poderia o acusado comparecer 
perante a Igreja Católica e, usando da boa 
fé do Padre Geraldo, pedir uma "Justificação 
de Batismo", sabendo-se que nunca fora bati
zado nessa Igreja. Tanto que a veneranda Ma
ria Rodrigues da Silva, testemunha de fls. 285, 
arremata seu depoimento -dizendo: "que não 
viu o O restinho falsificar sua certidão de nasci
mento mas quer esclarecer que ele e sua famí
lia e a própria depoente pertencem à Igreja 
Assembléia de Deus e os membros dessa Igre
ja não se batizam na Igreja Católica". 

Essa testemunha: Visual do próprio nasci
mento de Oreste Muniz Filho, quando este
ve prestando de_claraçõ_es à Polícia, em 
23-10-86, foíincisi\ra quaiiiO à religião do acu
sado:_"que a depoente sabe__que a família de 
Orestes era toda crente e pertencente à As
sembléia de Deus_e por este motivo pode afir
mar que nenhum dos. fdhos foi batizado na 
Igreja Católica, inclusive Oreste _Muniz Filho" 
(fls.108). 

Falando sobre a idade e a época de registro 
de nascimento do Oreste, Dona Maria deixa 
claro:" que a depoente não acredita que Ores
tes tenha registrado o seu filho OresteMunlz 
Fllho com urg ano de diferença, mesmo pela 
sua religiosidade e mais porque já era costume 
na época registrar em seguida". 

Quanto à declaração presta dei às ns: 77' 
dos autos, vejo que se trata de alguém interes
sado no desfecho da causa, que é o próprio 
advogado do acusado_ Orestes Muniz Alho 
e, embora seja pessoa conhecida como proba, 
não _está livre de enganos e erros, mormente 
quando age em situação tal: advogado e teste
munha. Observo que a testemunha de fls. 285 
desmente o Dr. Hélio Silva SalgueirO quando 
esclarece, não ter condições de precisar a data 
de nascimento do O restinho (fls. 1 08) e Que 
foi ela quem ficou com a mãe do Orestinho 
por ocasião de seu nascimento mas não mar
cou o dia, nem o mês nem o ano que ele 
nasceu porque tinha muito seiViço ... (fls.285). 

Com estas razões e elementos probantes, 
pode-se dizer com certeza de que o docu
mento mór - a Justificaç:?lo de Batismo de 
ns~ -1~~ aos-autos--soore -o -quar ·se -ãpotoU ·o 
Juiz para proferir o decisório de fls. 38, é falso. 
Totalmente falso. Conseguido por intermédio 
de informações não verdadeiras. 

Pois bem. Com esse docurriento eivado de 
falsidade conseguiu-se a sentença de fis, 38, 
dos autos e, com ela, retificou-se a data de 

nascimento doa causado, swgindo nova: certi
dão de nascimento. Em todos estes docu
mentos - __ a Justificação de Batismo -a sen
tenç_a --:- e a nova ce_rtidão de nascimento -
o- acusado Orestes Muniz Filho fez inserir 
deClaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, agindo indiretamente em documento 
particular- a Justificação de Batismo- e 
em documento público - a sentença judicial 
e a certidão de nascimento. 

De posse de sua nova certidão de nasci
mento o acusado Orestes Muniz Filho con
Seguiu ser indicado candidato a Vice-Gover
nador do Estado de Rondônia, sendo eleito 
e, com toda segurança, prejudicou direito de 
outrem qualificado e que teria sido indicado 
em seu lugar. 

O acusado, ao tempo destes fato_s, já era 
advogado, ~endo colado gr~u de Bacharel_ em 
CiênciãS Jurídicas e Sociais na Universidade 
Católica do Paraná e era Deputado Federal 
para a legislatura 1983 a 1987 (ver fls. 29, 
dos autos),_porfanto, um homem esdarecido 
e que sabe o que quer. E nessa c_ondição, 
visando as_ eleições do ano de 1986, tinha 
vontade livre e consciente de fazer inserir na 
sua certidão de nascimento uma nova data, 
exatamente -aquela que lhe permitiu ser candi
dato a Vice-Goveinador de Estado, ficando 
caracterizado af o dolo com que agiu o acusa
do! tudo sendo_ feito para fins eleitorais, utili
zando-se de um documento público, a certi
dão de nascimento. 

Em que pese a graYidade da acus<!Ção for
mulada pelo M.P. contra os acusados, notada
mente considerando-se que o primeiro deles 
ocupa o cargo de Vice-Governador do Estado 
de Rondônia, vejo que este não se dignou 
em oferecer, sequer, testemunhas para serem 
ouvidas. O acusado Rubens Cândido de Sou
za, em petiç.êio de fls. 225 a 235, sim, ofereceu 
o rol de testemunhas, tendo o cuidado de, 
para_dificultar o andamento do processo, indi
car testemunha residente no Mato Grosso, em 
Minas Gerais, em Rondônia, no Paraná e no 
Rio de Janeiro. 

TOdavia e em que pese o caráter nleramen
te procrastinat6ri6-da indicação de testemu
nhas residentes em lugares totalmente dife
rentes um do outro, fizemos expedir as Cartas 
Precatóri~ com o pras:o de 30 dias e consig
namos no termo uma_r~omendação à douta 
defesa do acusado Rubens Cândido de Souza 
para que diligenciasse no çumprimento de tais 
Precatórias (fls. 283, versO). Até o presente 
momerito somerife a Carta Precatória enviada 
para o Estado do Paraná foi cumprida e devol
vida, estando nos autos às fls. 303 a 314. 

A não deVolução das demais Cartas Preca
tórias _em_ nada prejudica o andamento do fei
to, iSto por que, -rnarca.dõ um prazo razoável 
par.:t o cumprimento das mesmas e ainda re
comendando--se à douta defesa, principal inte
ressada -no-_çumpnrrle-nto-_aelcis~ para que Pro~ 
videnciasse a__execução de ditas Cartas, está 
o Processo a salvo de quaisquer nulidades 
nessa parte, podendo o juiz proferir o decisó
rio, comer de fato eStou proferindo. Nesse sen~ 
tido trago em aPono desse .entendimento juris
prudência citada por Damásio de Jesus, no 

seu Código de Processo Penal Anotado, Ed. 
Saraiva, 3" edição, -pág. 141: "Se foi marcado 
prazo, pode ser realizado o julgamento (Rev. 
dos T ribs. 4511378 e 534/436)". Naturalmente 
que, uma vez devolvida a Carta Precatória,_será 
a mesma juntada aos autos, em respeito ao 
artigo 222, § 2o do Cóçligo de Processo_ Penal 
Brasileiro_. 

Retornando aos documentos(?} que posgj
bl!itaram ao acusado Orestes Muniz Filho 
retificar sua certidão de nascimento, observo 
que todos os três (fls. 15-16 e 17) foram redigi
dos por uma mesma pessoa, tal o _estilo do 
autor dos mesmo_s, Em todos_ eles, apesar de 
constar terem sido_colhidos em datas _diferen:~ 
tes- 29 30 e 31 de _outubro, as testemunhas 
que assinaram tais declarações são as mes
mas ou seja, Sara Gussi e Beatriz de Fátima 
Pinheiro, numa. cOincidência que faz supores
tivessem ali de propósito, tudo muito bem 
combinado, tramado. E _o declarante de fls. 
15 _até se ariisCoii ã. dizer que o Orestes Mu
rilz Filho -nasc;eu em 1951, no seu início, "Vis
to que sua ftlha Edina dos Santos _Rodrigues 
nasceu também na mesma época". Acontece 
que essa afirmação do Alsino dos Santos Ro
drigues 1]-~0 está comprovada nos autos, fican
dO no campo de meras alegações, sem valor 
probante para o pretendido. 

A outra "declaraçâo",_a__(je fls. 17, fQi_firmada 
perãnte aS mesmas testemunhas e o conteúdo 
de tal declaração revela o propósito claro de 
beneficiar o primeiro aCusado, qUe é seu ir-
mão. ~ ---

No meu modo de ver é sentir, tais "declara
ções" são de favor, graciosas, e não têm o 
condão de apagar_ a trajetóri_a_falsa engendra
da para se obter a "Justificação de Batismo" 
com a Igreja Católica, na pessoa do respeitado 
Padre Gerald<;>. -

Além do mais, é_ preciso ficar· bem claro 
de que quando um documento particular con
tiver declaração de ç:iência, rel.:).tiva a determi
nado fato, o documento particular prova a de
claraçã-o, mas não o fato declarado, compe
tindo ao interess_ado em sua veracidade o ônus 
de provar o fato. E isso o Orestes Muniz 
Filho não conseguiu nestes autos. 

Os denunciados Alsino dos Santos Rodri
gues, Rubens Alves Cândido e Odílio Muniz 
tiveram uma partidpação que, a meu ver, não 
os incriminei da mesma forma que ao denunM 
ciado Orestes Muniz Filho. J:: que_ a partici
pação dos mesmos se Umitou em dar aquelas 
"declarações" erri cartório e, embora não s_e 
possa afastar a probabilidade de saberem a 
fmalidade_ de tais "declarações"_, entehdo não 
haver certeza capaz de configurar a conduta 
deles corno direcionada pela consciência e 
vontade livre de adulterar uma certidão de nas
cimento para propiciar· ao amigo Orestes 
Muniz Alho a candidatar-se ao cargo de Vice
G_o~m--ªdor de Ç§tadp, ~ij_bendo-se que a ida
de de trinta e quatro (34) anos era um óbice 
legal a tal pretensão. Por isso mesmo não acre
dito que tenham os três denunciados acima 
agido com dolo ao fornecer tais "declara
ções". Até porque, "declarações" semelhantes 
foram feitas pelo Dr. Hélio Sllva Salgueiro e 
Nilson José de Oliveira, no entanto o Doutor 
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Promotor de Justiça entendeu de que as pro
vas existent·~s no inquérito eram insuficiente:$ 
para denunciá-lo_s (fls.03Y. No que agiu corre
tamente o ilustre Representante do Mlnistérlo 
Público, só que. ao Ja.do do Dr. Hélio Silvâ 
Salgueiro e Nilson José de Olíveira, coloç_o 
também os acusados Alsino dos Santos Rodrf
gues, Rubens Alves Cândido e Odílio Muniz. 
São pessoas sim-ples, incultas e que as assina
turas dadas às fls. 23.6 indica ser uma delas, 
praticamente analfabeta. 

Assim, não tendo estes três réus agido cor:n 
dolo, não merecem ser condenados. 

A douta defeS2) do _ _acusado Orestes Muniz 
Alho pede sua absolvição _alegando fragili
dade das provas contra ele carreadas.._no que 
não concordo, eis que ditas provas são con
tundentes e estão incriminandO totalmente o 
acusado. 

Igualmente não procedem suas alegações 
de _que a testemunha.. de nome Ezai:iUeu Ci
priano do Nascimento tem de ser ouvtda, pena 
de nulidade processual. Essa_ testemunha foi 
indicada pela Defesa de Rubens Cândido de 
Sousa e a deprecação de sua oitiva foi feíta 
regularmente, com prazo de 30 d~s, não cui
dando referida Defesa da jt,mtada da C. Preca
tória aos autos. Ocorre aind<;~. que re[erida tes
temunha fora dispensada pela Douta Defesa 
de Orestes Muniz Filho em data de 11-5-88, 
tal como está Pàs fls~2JO, dos autos, não 
lhe cabendo agora, data vênia, nenhUma razão 
para reclamações. _ _ _ __ 

Quanto ao fato de que o ora_réu Orestes 
Muniz Filho vencedor em ação cível recente
mente_ julgada pelo Egrégio Tribunal da Jus
tiça de Minas Gerais, versando o processo cível 
sobre os mesmos_ fatos deste processo, isso 
não é ver_dade. O que se dectdiü aqui, por 
este juiz, decisão confrrmada Pelo T JMG foi 
uma Ação de Nulidade-_de_Ato_JUríaico {proc. 
2.752186), cOntudo, nessa ação o mérito não 
foi examinadO, féndOéSlê ]Ulz-aecretaao a e~
tinção do feito com bãse no ·a-rogo 267~ itéfn 
VI, do CPC, julgando o entao autor- Mário Fer
nando EmmanUel Boriai GOnçalVes Braga ca~ 
recedor de ação. Esta -decisão não beneficia 
em nada o acusado __ Orestes Munlz FiiiJo 
nestes autos. 

De resto, nem as alegações finais do acusa~ 
do Orestes Munlz Filho, nem as provas dos 
autos lhe socorrem, antes, pelo contrário, o 
condenam inexoravelmente. -

Diante do exposto,- mc:iis o que- dCfs--ãl.it:Os 
consta,_ julgo parcialmente procedente a 
denúnciapara: a) absolver por falta de provas 
incriminatórias os acusados A!SinO dOs Santos 
Rodrigues, Rubens Alves Cândido e Odílio M.u~ 
niz; b) condenar o acusado Orestes Muniz 
Alho por infração ao artigo 350, do Código 
Eleitoral. 

O réu é, tecnicameote, primário e seus ante
cedentes são bons,_ ocupando ele cargo de 
importãnê:Tá social e polítiCa em o Estado de 
Rohdônia. Contudo,_ reprovável foi sua con
duta delitiVa, pOiS desrespeit.ãaã-a JUsUçã co
mo instituição e tratou õ JudiCiário com des~ 
lealdade. Em Conseqü-êi1cia, FIXO-LHE A 
PENA BASE EM 2 (DOIS) ANOS DE RE
CLUSÃO E AINDA AO PAGAMENTO DE 

10 (DEZ) DIAS MULTA, PENA ESSA 
QàE A TORNO DEANITIV A, CONSIDE
RANDO INEXISTIR CIRCUNSTÃNCIAS 
AGRAVANTES E/OU ATENUANTES, 
BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO 
DA PENA, A FAVOR E CONTRA O RÉU. 

o regime inicial de cumprimento da pena 
privativa de liberdade imposta é o aberto (art. 
33, ele o art. 36 do CPB). 

Considerando o carâter imperativo do_ artigo 
697, do CPP e, tendo em vista q~e o conde- _ 
nado não é reincidente em crime doloso, seus 
antecedentes são_ bons, sua conduta sedai é 
_merecedora de crédito de boa parte da SQCie~ 
-da de em que viVe, ~ Sua-person"alídade não 
está de todo voltada para o crime, presumin
do-se que não voltará a delinqüir, concedo-lhe 
os beneficio_s da suspensão condicional da pe
na (attf7-CP), mediante os quais a" execução 
da pena privativa de liberdade fica suspensa 
por dois anos, impondo-lhe as seguintes con
"dições: comparecer em juizo, mensalmente, 
para informar e justificar suas atividades; não 
rnudar~se da comarca em que reside,. sem 

_prévia autorização do juiz da execução; não 
andar armado (porte de armas ofensivas) e 
freqüeo~_r com assiduidade aJgreja de seus 
pais. --

tância de Cá 4.000.000~00 (quatro milhões 
de cruzados), sendo as duas parcelas restantes 
no valor de Cz$ 2.500.000,00 entregues em 
120 (cento e vinte) dias e 180 (Cento e oitenta) 
dias, desde que apresentada prestação de 
contas. Tais valores destinar-se-iam a "írriplan
tação e execução de projetes assistenciais co~ 
munitários, distribUídos nos itens: a) apoio e 
ações comunitárias; b) apelo e iniciativas infor-
mais e c) formação e reciclagem profissional. 
Alegou que até a data da propositura da ação 
a ReqUerida não prestou as contas da primeira 
parcela, o que ensejou o repasse das parcelas 
subseqüentes, descumprindo o disposto na 
cláusula _terceira, alínea "f' do convênio já 
mencionado.-AJegou que através_auditoria es
pecial procedida pela direç_ão nacional 9-a LBA, 
concluiu-se como._ "precárias as comprova~ 
ções referentes aos gastos com a 1• parcela 
no valor de Cz$ 4.000.000,00", em façe do 
que determinou~se a_nomeação de Comissão 

- de Sindicâocia, Diante de tal situação enten
de_u por rescindido_o_ convénio, na forma como 
lhe autoriza a _dá.usu1a_sexta_, dando à ação 
o valOr de Cz$ 4.000.000,00 (quatro milhqes 
de cruzados). Juntou documentos. 

Citada a Requerida às fls. 31-verso, campa~ 
receu aos _autos à_s fls. 32 "us(;jUEt 69, para . - -_ . -

:--Com q trânSito -em julgado desta, fica deSl9-
- nado o primeiro dia útil .do mês para realização 

da audiência admoes_tatória (art. 703_do_CPP). 
Lance-se o riOine do réu n-o ror aos- cUl-

pados, 
Custas a final. 
PPIC 

Conselheiro Pena, 30~ 11·88. 
-AdaUtenon de Almeida 
Juiz de Direito 

Poder 'Jiididárío-
_ . JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃQ,J_(Jf)JCJÁRIA DO ESTADO 
DE RCJI'J[)ÓN/A 

Autos: 111/88-1 (1' Vara) 
Autora:_.Pundação Le;gião Brasileira de Assis
tência (LBA) _ 
Requerida: Associaç_ão Beneficente _TimCr~do 
Neves_ 
Juiz Federai: Edgard AntóniO Lippmann Jr. 

Sênte:n~ 

Vistos, EtC.; 

Fundaçáo- Legião Bras.ileira de Assistência 
(LBA), ingressou perante este Juízo com_Aç:ão 
de Presta_ção de Contas Coritra Associação Be
neficente Tancredo Neves, alegando em preli~ 
mínar ser·da competênciã da_Justiça Federal 
de 1 ~ Instância o conhecimento e julgamento 
de _ações versando sobre dir_eitos e ações em 
que seja parte fundação de direito público que 
integre o gênero autarqUia. Após tal justifica~ 
tiva passou a descrever os fatos ensejadores 
-d9 pedido inicial. Alega que en data de 28 
de outubro de 1987, firmou C< ·'lvênio com 
a Requerida na qual comprometeu-se a repas~ 
sá~la a verba de Cz$ 9.000.000,00 (nove mi
lhões de cruzados); no prazo de doze meses,_ 
sendo que naquele ato entregou~se a impor-

- -apresentar sua vrestação de contas, funtahdO 
aos·-autos o-cheque no ·valOr d-e Cz$ 
349.990,0Q_(trezentos e quarenta e nove mil, 
~novecentos e noventa cruzados). Às fls. 40 
apresenta o relatório da receita e despesa da 
verba recebida da Autora. Confessa no item 
"1" o recebimento da quantia de Cz$ 
4.000.000!00. rel~tivo a pri~eira_ p~~ce!a c!o 
valor global de Cz$ 9.000.000,00, objeto"do 
convênio. Confessa que a despesa somente 
teve início em janeiro de 1988, em face das 
chuvas que caíram na região. Juntou compro
-vantes relativo ao gasto da quantia de Cz$ 
3.650.01 0,00, juntando três notas fiscais. _Jus~ 
tificou o saldo pendente objeto do cheque ane
xado aos autos, "requerendo sua devolução à 
Autora. Em considerações finais yolf.a ~ justi
_ficar que a demora no início dos trabalhos 
_em face das chU\.:as natufais nesta época do 

_ ario e, para evitar a corrosão da moeda em 
.Junção do_ processo inflacionáriO, Optou na 
-aquisição de materiais em janeiro de 1988, 
tendo dispendido 51% ( cinqüenta e um por 
Cento) da verba--deStinada -ij"-_tãl item (conS
trução _e_ nie~horia de _fo.s~s), repassou -~inda 
Cz$ 150.000,00 para Rolm de Moura, para 
a implanté!-ç:ão da 9laría c;omu!l[tária·. -J_uf!!Qu 
documento:!>. 

Sobre os documentos foi dado vista à Auto
ra, e, às fls. 70/5, impugnou a "simplória,. pres~ 
tação de contas_. apresentando para tanto vá
rias razões fáticas, impugnando da mesma for

- ma os documentos por ela encartados, pedin
do à final fosse enquadrada criminalmente a 
representante legal da Requerida,_em_face da 

- utilização indevida de nomes distintos. 
Às fls. 78 e verso o digno representante do 

- Ministério Público Federal mani(estou~se _so
br~ a possibilidade do enquadramento penal 

- dos envolvidos, requerendo para tanto a extra~ 
ção" de peças para exame rnais_acurado da 
matéria 
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Usando da faculdade atribuída pelo artigo 
130 da Lei Adjetiva; foi determinado por ofício 
a solicitação_do extrato da conta corrente_da 
Requerida, o que foi apresentado às fls. 83/6, 
com os respectivos comprovantes. 

Este o relatório em síntese. 
Decido. 
Tratam estes autos_ de Ação de Prestação 

de Contas onde a Autora busca compelir a 
Requerida em trazer os autos o demonstrativo 
das contas à quaJ encontra-se obrigada a pres
tar em decorrência do convênio de coope
ração técnícâ e finanCekã p.il.ctuãdo ·entr-e am-
bas. -

A Requerida, uma vez cltadÇ~., compareceu 
nos autos e não negou sua obrigação de pres
tar contas, tanto que alêm de apresentar rela
tório da re.-::eita e despesa devOlvelCpãrte da 
verba por ~la não utilizada, conforme _cheque 
que acompanhou as alegações de fls. 4012. __ 

Uma vez não negada dita obrigãção e_ apre
sentada a prestação-de contas incumbe que 
independentemente de outras formalida~es 
procedimentais profira-se senten~a aprecian
do-se o "méritum causae", "exvf.-do aiSpósto 
pelo artigo 915, § 1~. da Lei Adj~_va, é o que 
faço a seguir, -

Pela análise perfunctória dos documentos 
encartados pela Requerida,"em cotejo_c:om 
suas alegações contidas no relatório de recei
ta/despesa apresentado às_ fls.A0/2, há inequi
vocamente prova irretorqufvel da manifesta 
má-fé e de_ malversação--dos _recurs_os fman
ceiros repassados pela Autora~ Isto tudo la
mentavelmente em desfavor do elevado e no
bre interesse da comunidade rondoniense. 

De se ressaltar a forma infantil e irrespon
sável com que se houve a Requerida ao "mani
pular" documentos, tudo no afã des~esu~ado 
em encobrir o inescondíVel propóstto O:e se 
locupletar do cünheifo- PUblico,_conforme de
monstrar-se-á na análise dos documentos por 
ela forjados, atitude esta que somente pode 
receber a repulsa e reprovaç_ão pelo Poder Ju
diciário, ressalvando-se ulterior aprédação em 
sede criminal. 

De forma grotesta e ignominiosa incorreu 
a Requerida em um verdadeiro "dpoai de con
tradições", sendo totalmente infeliz em seu 
desiderato de encobrir as ''fakatruas" tão em 
voga hoje em dia em órgãos públicos e entida
des_ filantrópicas, o que é público e_ notório 
graças aos meios de_con:uni7ação so~ial, im
põe-se, entretanto, que tats atitudes SeJam de
nunciadas e apreciadas sem o mínimo de co
miseração, sob pena de impor-se ·a descrédito 
e_ o descalabro em tais entidades. 

Do valor originariarnen~e recebido, e c~n
fessado, de Cz$ 4.000.000,00 (quatro milhoes 
de cruzados), conforme documento de fls. 24 
(recebido em 28-1 0-87), alega a Requerida 
ter gasto t:m aquisição de material .a impor
tância de Cz$ 3.650.010,00, justificando para 
tanto com as notas fisCais noS 52Zà524, encar
tadas às fls. 46 "usque" 51, aquis1Ç6eS"_estas 
que segundo a Requerida teriam sido paflas 
pelos cheques sacados em 20, 25 e 28 de 
janeiro de 1988, conforme e.xt:J:a~o ban.cáriQ 
juntado às fls. 49. Alegotitãmbém,justifica_ndo 
a demora na aplicação dos recursos recebtdos 

da Autora, em face da intensidade das chuvas 
que d~saJ?am na re_gi~o _n~s-~a __ ép~_c~ ~9 ano, 
daí o salc!.Qde C.~ 349.990,00. . c. 

Pela ãnálise das alegações_ com cotejo com 
as provas constantes dos au!os ~videncia-s~ 
a falta de veracidade, para nao dtzer honesti
dade, em tais alegações, pelos segu_iptes argu-
mentos:. __ ~-- · 

a-). estranhável -senão suspeito - o fato 
de que uma empresa que atua no ramo_ co
mercial da construção civil, ativl.dade tão inten
sa nesta região, como é a firma ''Renato Mate
rial de ConstrUção", que __ ~_m-s (oito) di~s nã9 
tenha efetuado nenhuma outra venda mer
cantil, afinal as notas fiscais apresentadas es
tão em numeração seqüencial!l!!!Quanto a 
tais notas fiscais incumbe ainda considerar 
que se_quer chegou a ser Qesta_cada a parte 
relativa à entrega das mercadorias, de se notar 

_que a _data da_"saída dos produtos" encon
tra-se em branco!!!! 

b-) estranhável- senão suspeito- o fato 
de que as datas das "pseudo" compras giram 
entre 20 a 28 de janeiro de 1988 ao passo 
que os orçamentos de preços encartados às 
fls._76 foram emitidos em 5-3~88- mais de 
40~ (qúai-enta) dias aeóS _a: Venc)a. Se:rá que 
OS-preçoS eStavani "congelados" ??? Como 
se justificar gritante diversidade de datas???? 

c-) estranhável -senão _susp-eita - a ale
gaç_ão lançada em cima do extrato bancário 
encartado às fls. 44, dando ciência de que 
os valores relativos às compras mencionadas 
nas notas fiscais foram quitadas com cheques 
da Requerida. A verdade porém é que alguém 
criminosamente "adulterou" emitindo decla
ração de dados falsos em citado documento, 
_Q que será 9,RPrtunamente apurado crü:nine!
me:nte. Diante da suspeita em tal procedimen
to, após solicitado por ofício ão banco deposi
tário o mesmo às fls. 86 dos autos discrimina 
todo~ os J.imç:amentos efetuados entre 5-1-88 
a 29-1-88, e, por incrível que pareça inexiste 
lançamento que coincida com aqueles cons
tantes do "documento falso" apresentado pela 
Requerida. Evidente,_ portanto, que o docuR 
mentó_d.e_fls. 44 é "frio". 

d-) estranhável - senão suspeita - a ale
gação da Requerida de que a: demora na aqui
sição dos materiais para a viabilização dos pro
jetas ,ã_ serem exeCutadOS efn obediência ao 
convêi1io firmado estava relacionada com o 
''alto ínâiCe -plUVion'tétiico" entre- oUhi.bro/87 
a janeiro 88, daí porque somente ter gasto 
a verba correspondente à parcela inicial do 
convênio entre 20 a 28 de janeiro de 1988. 
Inverdade, e inverdade clamorosa, pois, no dia 
seguinte ao recebime,nto da primeira parcela, 
mais preCisamente dia 29 de outubro de 1987 
sacou da conta bancária (no BJC) a impor
tân_cia de Cz$ 1.500.000,00. Aqui a pergunta. 
Para onde foi tal quantia??? O mais graVe ain
da: 20 (vinte) dias após a Presidente da Socie
dade Beneficente Tancredo Neves, pessoal
mente, autorizãr tr;:msferii" quantias (Cz.._$ 
102.000,00 e C.$ 100.000,00) da conta priva
tiva daquela pessoa juridica para Sua Própria 
Conta (n~ 07.000613_-5 do mesmo banco), 
bc$t.anC!ópara tanto observar-se os documen
tos de fls. 88 e 89 dos autos. 

e~ r estranhéivel - senão susp-eita- a ale
gação d~ que os saques ~a csnta ~rrente 
da Requerida foram ape~s_95 tres c_oostaDte~ 
do documento de fls. 44. Como se justificar 
portanto- todos eis Jançamef!_to~ -mehckmadcis 
nos doclifiiehtóS de fls. 83, "84, 85 e 86????-

f-) estranhável-. senão s.~_;;peito·- o fato 
·de que por ocasião da assinatura do çonvênio 
firmado entre as partes, a Presidente da Socie
dade Beneficente Tancredo Neves tenha fir
mado dito documento com o nome: Palmira 
Santana, quando todos os demais documeri
tos encartados aós autos ut!1ize-se do nome 
Palmira José ·de ·souza. Ou será que trafam-se 
de duas pessoas distintas??? 

Diante de tamanhas evidênCias, dispensa-se 
maiores Indagações para se concluir pela fal~ _ 
de sinceridãde com que se houve a ReqUerida 
ao apresentar suas contas exigidas pela Auto
ra, aliás, somente o _conseguiu por intermédio 
da inteNenção do Poder Jucüciário, isto por· _ 

-que comprovou a Autora nos autos _que por -
4 (quatro) vezes tentou amigavelmente obtê
las todas em vão (vide documentos de fls. 
25'a 28}. _ 

Quanto as declaraç-ões encartaâas às fls. 
.59 '.'usque '' 69, encontram-Se desprovidas de 
qualquer credibilidade, mesmo porque em to
tal desconformidade com oS preceitos legais, 
de sorte que imprestâveis. 

A única comprovação suscetível de aprovei
tamento é aqaela relativa a edificação da olaria 

-comunitária, a qual à míngua de melhor prova 
em sentido contrário merece ser tida como 
aceitável, conforme documentos de fls. 45 e 
64. . 

À vista do exposto e o mais que dos autos 
consta JUlgo Procedente a ação e de canse~ 
qüência recoilheço que não são boas as con
tas apresentadas pela Requerida, à exceção 
d~ importância de Cz$ 150.000,00, (cento e 
cincoentamilcruzados) ouNCz$ 150,00 (cen
to e cincoenta cruzados novos), conforme an
tes justificado, declarando por sentença o de
ver da Requerida restituir à Autora a impor
tância de NCi$ 3.850,00 (trêS--mil, oitocentos 
edncoenta cruzados novos), importância esta 
que deverá seratu~lizada desde a data do re
-passe (28-10-87) até o efetivo pagamento, de
duzindo-se dela o valor depositado às fls. 79. 
[niponho "ainda a condenação da Requerida 
ao pagamento das custas judiciais bem c:.omo 
dos honorários de advogado, os quais arbitro 
em 10% (dez por cento) do valor da c_onde
nação, considerando os parâmetros do ·artigo 
20 do Código de Processo Civil. _ 

Determino ainda, em face da -prática de in
fraçãó-penal, seja com relação a emiss~o do 
documento falso encartado às fls. 44, seja em 
relação-à-malversação de dinheiro público e 
eventual apropriação indébita, assim extraiam
-se peças pãra apuração da autoria e materia
lidade de eventuais infrações penais, remeten

-do-as_à Polícia f'ederal para as providências 
pertinente_s. 

Publique-se. 
Registre-se. 
Intime-se. 
Porto Velho, 30 de janeiro de 1989.- Ed

-gard Antonio Lippmann Jr., Juiz Federal. 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison 
lobão. 

O SR. EDISON LOBÁO (PFL-MA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senado_re.s, no dia _16 de fevereiro de 1964 
o Correio BrazJ1íense; joinal piorieiro de Brasí~ 
lia, criava uma coluna diplomática entregue 
à responsabilidade do jornalista Manuel M.eow 
des, pioneiro da Nova C~pital. Naquela época 
Brasília era uma cidade_ incompleta, lutando 
para consolidar-se como Capital de -fãto do 
País. Os ininistériós- estãVãm incompletos aqui 
e um deles continuava, em sua totalidade, no 
Rio de Janeiro, o das Relações Exte:riore!;;. E, 
em função- -disso, também continuavam no 
Rio todas as representações diplomáticas 
acreditadas no Brasil,_ 

Em 1964 criava-se a comisSão de Transfe
rência .do Ministério das Relações Exteriores 
para BrasOia e as obras do m.ajesto_so Palácio 
do ltamaraty começavam com as primeiras 
estacas de sua fundação. _. 

Visando dar apoio a essas obras e ao traba
lho perseverante do en~o Embaixador Vladi
mir Murtinho, que presidia a Comissão de 
Transferência do ltamaraty, o Correio _Brazi
!iense decidiu criar a seção diplomática, entre
gando-a, como disse, à responsabilidade do 
jornalista Manuel Mendes. _ 

Hoje a coluna comemora Bodas de Prata, 
sempre es_crita pelo pioneiro MendeS, _-figura 
bastante conhecida e estimada em Brasília. 
A Ma1a Diplomática é a única coluna no gêne
ro, hoje, na imprensa brasileira. Ela foi teste
munha de toda a história diplomática de Brasí
lia, desde a_ construção do Palácio do ltamaraty 
e de todas a.s Emb<;J.ixadas, _com a mudança 
do MRE para as terras do Planalto em abril 
de 1970. Hoje esta cidade conta com 84 Em--
baixadas e cerca de duas dezen&.s de represen
tações_de organismos intern_ac_ion&is. A coluna 
diplomática cresceu, moderiiii.Oü~se -c-omo S_e 
modernizou e cresceu o COri'eT6BrazjiJ'ense. 
E Manuel Mendes ganhou o respeito da dire
ção do jornal, do ltamaraty e das Embaixadas 
e hoje é um dos homens de imprensa de Bra
SJ1ia dos mais condec_orados, pois, por seu 
trabalho,_ ele já recebeu condecorações de 12 
países, além de quatro comendas brasileiras, 

Nossos parabéns' pelas BOdas_ de .Prata da 
Mala Diplomática. 

Parabéns ao Correio _Brazilfense! (MuitO 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarcilva) - A 
presidência _cOnvoca sessão conjunta, solene, 
a realizar-se amanhã, às 1 O horas, no Plenário 
da Cânlara dos Deputados, destinada a recep
cíonar sua Excelência a Senhora Jeanne Sau
vé, Governadora-Geral do Canadá. 

O SR. PRESIDENTE- (Iram Saraiva) -
Nada mais havendo -a tratãr, a presidência vai 
encerrar a presente sessão, designando para 
a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
(Matérias incluídas em Ordem do Dia nos ·

termos do art. 368; .. §__.1 9~ çlq_Regimento Inter
no.) 

1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
1'1• 102, DE 1981 

.. (No 1.764/79, na. Casª de origem) 

Dispõe sobre o acesso de interes
sados a estudos, pesquisas e demais 
trabalhos realizados e impressos por 

-- órgãos públicos, e determina outras 
providências. 

14~10-81-Udo em Plenário e despachado 
às Comissões de SeMçO Público Civil e de 
Educação _e Çultura; 

11 ~ 11-81 -Aprovado na Comissão de Ser~ 
viço P)Jblico Civil parecer favorável; 

6-4-83 ...:.... Aprovado na Comissão de Edu
cação e Cultura parecer favoráY"el; 

8"-4-83 - Udos em Plenário os Pareceres 
n9• ·131.:-CSPC-e -l32~ÇEC, a matéria fiCa 
.aguardando inclusão em Otdem do Dia. 

2 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 109, DE 1981 

(N9 337n9, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 791 
da ConsoUdação das Leis do Traba~ 
lho. 

4-11-81 - Udo em Plenário e despachado 
às-ComissOes de Constituiçao e Justiça e_ de 
Legislação Social; -

20-1t--83 - Aprovado na Comissão de 
COtl.Stitui_ção e Justiça parecer favorável, COI!! 
votO vencfdo dos Senadores_ Be_nedito Çan~
las, Passos Pôrto e Jqsé Jgnádo Ferreira~ 

29-6-83 - Aprovado na Comissão de Le
gislação Social Parecer favorável com- voto 
vencido do SeQador Gabriel Hermes e voto 
yenddo, em sep~rado, do Se_ryador Jutahy Ma
galhães; 

30-6w83 - Lidos em Plenário os Pareceres 
-ri.;.. 665~CCJ e -666-CIÂ ã matéria fiêà -agYar· 

danQo iJldusão em Ordem dp Dia. _ 

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

_ N• 34, DE 1982 
(N9 ~52179:~ na Casá-de origem) 

Modifica a redação do caput do art. 
10 da Lei n9 5.108,de21 de setembro 
de 1966 - Código Nacional de Trân· 
sitO: - --

12-4-82 - Udo em Plenário e despachado 
à Comissão de Constituição e Justiç;a; 

9-3-83 -Aprovado na Comissãç de Consti
tuição e Justiça parecer favorável; 

16-3-83 - Udo em Plenário o Parecer n? 
17-CCJ, a matéria fica aguardando inclusão 
em Dfdem-do Dia; 

6-9-83 - lncluídO em Ordem do Dia, teve 
sua discussão encerraQa, com apresentação 
de Emenda n" 1, de Plenário, de autoria do 
Senador Aloysio Chaves. A matéria volta à Co
missão de Constituição e Justiça, para exame 
da emenda; 

29w5-85 - Aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça parecer favorável à 
Emenda n~ 1, de Plenário, com voto vencido 

dos Senadores Américo de So~z_ª_ e_ Hélio 
Gueiros; ___ _ _ _ ____ _ 

7-6-85 - Udo ei'Jl Pl~nário o Parecer n~ 
118-CCJ, a matéria ffca agua~dando indusãõ 
em Ordem do Dia. 

4 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 88, DE 1982 

(N• 4.919/81, na Casa de origem) 

Acrescenta alínea ao § 2~ do art. 
go, da Lei no 7 .538, de 22 de junho 
de 1978, que dispõe sobre os servlw 
ços postais. 

Andamento: 
12-8-82 ~ Udo em Plenário e despachado 

à Comissão de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas; 

-24-8-82 -Aprovado na Comissão de 
Transportes, Comunicações e_ Obrãs Públi_cas 
parecer favorável; 

25-8~82-LidO em Plenário o Parecer no 
_ 646-CT, a maú!ria fica aguardando lnclusão 

em Ordem do Dia. -
5 

PROJETO" DE LEI DA CÂMARA 
·N·100, DE 1982 

(N" 4.022/80~ na Casa de origem) 

Introduz alteração no art. 794, da 
Lein~5.869, de 11 de janeiro de 1973 
-Código de Processo Civil. 

Andamento: 
27-~8-82- Lido em Plenário e despachado 

·à Comissão de Constltui_ção e Justiça; . 
11-5-83 --Aprovado na Comissão de 

coàtituição e Justiça _parecer pela con~tu
cionalidade e jurididdade, com voto venc1do 
do Senadqr Helvídio Nunes; 

12-5-83- Udo- em Plenário o Parecer n9 

382- CCJ, a_rhátéria fiCa aguardando inclu
são em Ordem do Dia. 

6 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
1'1•101, DE 1982 

(No 29279, ria Casa de origem) 

Detennlnando que nos ônibus in
telmunidpais. intereStaduais e Inter
nacionais sejam r~ervados lugares 
para passageiros não-fumantes, e dá 
outras providêndas. 

An_damento 
3-9-82- Üdo em Plenário e despachado 

às Comissões de Transportes, ComUnicações 
e Obras Públicas e de S_aúde; 

13-6-85 .:_Apr-ovãdo na Comi!iS&Q de 
Transportes, Comunicações e ôbr&s_Púbikas 
parecer contrário; 

21·11-85-Aprovado na Comissão .de 
Saúde parecer favorável; 

27-11-85-_Udosem Plenário os Pareçeres 
- n<JS 1.039-CT e 1.040-CS, a matéria fiCa aguar

dando inclusão em Ordem do Dia. 
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7 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 104, DE 1982 

(N' 2.004179, na Casa de Origem) 

M.odiHcando a redação do art. 1' da LeJ 
n" 4.281, de 8 de novembro de 1963, qUe 
Institui abono especial, em caráter perma
nente, para aposentadoria da Previdência 
Social. 

Andamento: 

15-9-82 - Udo em Plenário e despachado 
às Comissões de Legislação Soda\ e de Finan
ças; 

23-6--83 - Aprovado na Comissão de Le
gislação Social parecer favorável; 

29-3-84 - Aprovado na Comissão de Fi
nanças parecer contrário; 

2-4-84 - Udos em Plenário os Pareceres 
n"s 5_0 CLS e·sl-CF, a matéria fica agrardando 
incluSão em Ordem do Dia. 

8 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N'll4, DE 1982 

(N~ 1.713179, na Cã"sa de origem) 

Dispõe sobre a utilização obrigatória de 
fibras de algodão na composição de teci
do e determina outras providências. 

Andamento: 
28-9-82_- Udo em-Plenário e despachado 

. às ComisSóes de Economia e de Agricultura; 
21-11-85 ·...:..._Aprovado na Comissão de 

Econorriía Párecer favorável; 
25-6-86 -Aprovado na Comissão de Agri

cultura parecer favorável; 
4-8-86- lideos em Plenário os Pareceres 

n?s 724-CE_ e 725-CA, a matéria fica aguar
dando inclusão em ordem do dia, 

9 

-- i'RGJETODE LEI DA CÂMARA 
N• 117, DE 1982 

(N~ 5.268/81, na Casa de origem) 

Introduz modificação na Lei no 6.251, 
de 8 de outubro de 1975, que instituiu 
normas gerais sobre desportos. 

Andamento: 
28-9-82 - Lido em Plenárlo e despachado 

à Comissão de Educação" e Cultura; 
2-12-82 -AProvado na ComissãO de Edu~ 

'cação e Cultura parecer favorável; 
4-12-82 ......:.... Lido em Plenário o Parecer n9 

976-CEC, a inatêria Jica aguardando inclusão 
em ordem do dia. 

10 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 126, DE 1982 

(N9 1.226/79, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao arL 3 9 e revoga o 
art. 5~' e seu parágrafo único do Decre· 
to-Lei n• 1.075, de 22 de janeiro de 197C. 

Andamento: 
8-10-82 -lldo em Plenário e deSpachado 

à Comissão de Constituição e Justiça; 

64-83 -Aprovado na Comissão de Consti
tuição e Justiça parecer pela constituciona
lidade e jurtdicidade; 

8-4-83 - Lído em Plenário o Parecer no 
133-CCJ, a matéria fica aguardando inclusão 
em Ordem do Dia. 

11 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 138, DE 1982 

(N' 3.226/80, na Casa de origem) 

-IrlirOdUz ãlieraÇões na Lei n' 4.504, de 
30 de novembro de 1964 - Estatuto da 
Terra. 
Andamento: 

30-11-82 -Udo em Plenário e despacha~o 
à Comissão de Agricultura; _ 

20-3-86 -Aprovado na Comissão de Agri
cultura parecer favorável; 

1°-4-86 - Lido em Plenário o Parecer no/ 
151-CA., a matéria fica aguardando inclusão 
em Ordem do Dia. 

12 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 142, DE 1982 

(N~ 361179, na.Casade origem) 

Altera a redação ao art. 556 da Lei n" 
5.869, de 11 de janeiro de 1973-Código 
de Processo Civil. 

Andamento: 
1 ?-2-82 - Lido em Plenário e despachado 

à Comissão de Constituição e Justiça; 
21-1 1-85 - Aprovado na Comissáo de, 

ConstituiçãO e Justiça parecer pela constitu
cionalidade e juridicidade; 

26-11--85..:..... Ucio em Plenário o Parecer 
no l.034~_CCJ, a matéria fica aguardando inclu
são em Ordem do Dia, 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es
-tá encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 
minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 18, DE 1989 

b Presidecnte do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os arts. 52, 
item 38, e 97, indso IV, do Regimento Interno, 
em conformidade com a delegação de com
petência- que lhe foi outorgada pelo Ato no 
2, de 1973, revigorada pelo Ato n" 12, de 1983,
_da Comissão Diretora, de acordo com o que 
dispõe a Resolução n~ 130, de 1980, e tendo 
em vista o que consta dos Processos h" 
001.024/89-2 e 001.025/89-9, resolve dispen
sar, a partir de 5 de janeiro de 1989, o Senhor 
Eurico Bartolomeu Ribeiro, do emprego de 
Assessor Técnico da Quarta Secretaria do Se
nado Federal, contratado sob o regime jurí
dico da Consolidação das Leis do Trabalho 
e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

Senado Federal, 14 de fevereiro de 1989. 
- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

.,, 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1•19, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, ·item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgaa~ peTS' 
A!o rf 2, de 1973, revigorada pelo Ato no 12 
de 1983, da Comissão Diretora, de acorde 
_com o que dispõe a Resolução n~ 130, de 
1980, e tendo em vi~ta o que consta do Pro
cesso 11' 016.218/88,4. · · 

Resolve dispensar, a partir de 25 de janeiro 
de 1989, o senhor Josê Francisco Cândido, 
do emprego· de Assessor Técnico do Gabinete 

• do Senador O! avo Pires, contratado sob o regi
me jurídicÕ-da _COnsolidação das Leis do Tra
balho e do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço. 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 1989. 
- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 20, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e_ 97, indso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n" 2, de 1973, revigorada pelo Ato da Co
missão Diretora n? 12, de 1983, de acordo 
com o dispoSto na ReSolUção n? 130, de 1880, 
e tendo em vista o que consta do Processo 
n' 000.416/89-4. 

Resolve autorizar a contrataç~o-,_ sob o regi--
rne ju[ídico_da Consolidação das Leis do Tra
balho e do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, da senhora Stela Siqueira Campos, 
para o emprego .de Assessor Técnico, com 
o salário mensal equivalente ao vencimento 
do cargo DAS-3, a partir de 5 de janeiro de 
1989, com lotaçªo- e exerdcio no Gabinete 
do Senador Moisés Abrão Neto. 

Seriado FeáeraJ, 15 de fevereiro de 1989. 
- Senado_r Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 01, DE 1989 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
no uso de suas atribuições r~mentais, 

Resolve: -
Art. 1 ~ Toda atividade de treinamento a 

ser cumprida fora do Senado,- no País ou no 
exterior, com duração superior a 6 (seis) me
ses, deverá estar prevista no Plano Anual de 
Treinamento (PAT), previamente aprovado 
pela Comissão Diretora. __ 

Art. 2° O Plano Anual de Treinamento 
(PAD deverá_ ser elaborado e apresentado à 
Comissão DiretOia peJo Cedesen, para aprova
ção até 30 de março de cada ano, para vigorar 
até o final da sessão. legislativa ordinária. 

§ 1 o O PAT conterá, prioritariariiente, le
vantamento e análise fundamentados das ne
cessidades de treinamento- de cada unidade 
administrativa, se houver, com a indicação da 
correlação entre o conhecimento a ser adqui
ddo e a <;itribuição a ser imediatamente exer
cida, bem como a especificação da atividade 
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a ser cumprida, espécie, material a ser utiliza
do, duração, objetivos a serem atingidos e cus
tos. 

§ 2<> No PAT deverá estar indicado, com 
precisão, o número deJ>ervidores que, no pe
ríodo, poderão se habilitar ao treinamento de 
que constatou-se a necessidade, em cada uni
dade administrativa. 

Art. 3<> _ Poderão habilitar-se ao treinamen
to previsto qua1quer -Servidor do Senado, por 
meio de prova de habilitação, em que se verifi
que se o candidato possui os conheçimentos 
básicos e os requisitos de eSColaridade neces
sários à re_aliza_ção da atividade. 

Parágrafo único; A prova de habilitação 
será elaborada e _aplicada pelo Cedesen, ouvi
do o Conselho Técrilc-O:::do órgão. 

Art 4~ Em nenhuma hipótese poderá ser mesmas, indicando, se necessário, correção 
autorizada a realização de treinamento de lon- ou encerramento. 
ga duração não previsto qualitativa e quantíta- Parágrafo únic~. O eStudo será apreciado 
tivamente no PAT. pelo Conselho Té<:nico do Cedesen, e encami-

Art. 5o O _custo do treinamento previsto nhado à decisão do Presidente_ do ~nado. 
no PAT não poderá ultrapassar, em nenhuma Art. 89 COntiruJam· em \ifgor todas as dis-. 
hipótese, a 30% (trinta por cento) da disponi- posições do Ato n~ 38,-de 1986 da Comíssão 
bílidC)d~ orçamentár:iª anu_é;1,] ~o Ced~n. -Diretora que com este ato não conflitam. 

Art. 6~ A realização do treinamento não 
poderá implicar em prejuízo às necessidades Art. ge Este ato entra em vi_gor na data 
do serviço, o que deve ser expressamente in- de sua Publicação. 

_formadopeloDiretorresponsável,casoacaso. Art. 10. Revogam-se as disposiÇões em 
__ M 79 O Çedesen deverá, no prazo mâx:i- contrário. 
mo de 60 (sessenta) dias, rever todas as ativi- Brasma, 13 de fevereiro de 1989.- Hum-
dades de treinamento que atualmente estão _ berto Lucena - Lourival BaPtista - Juti!hy 
sendo cumpridas por servidores, estabeleceo- - Magalhães ____; DiiCeu Carneiro ...:.. Frandsco 
elo a concreta necessidade da realização das Rollemberg. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA t• REUNIÃO, EM 17 
DE FEVEREIRO DE 1989 

!.l-ABERTURA 
1.1.1- Co\nunlcaçâo da Presidên

cia 

Inexistência de quorum para abertura 
da sessão e convocação ~de sessão con
junta _a realizar-se segunda-feira, dia 20, 
às 18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

1.2 - ENCERRAMENTO 
13-EXPEDIENTE DESPACHADO 
1.3~1 - Projetos 

Projeto de Lei do Senado n" 6/89, ae 
autoria do Senador Marco Maciel, que dis
põe sobre o exercício do direito de voto 
dos cidadãos brasileiros residentes ou em 
trânsito no exterior nas eleiÇões para Presi
dente da República, Serládores,_ Deputa
dos Federais, GovernadOres e Deputados 
Estaduais. - --

Projeto de Lei do Senado n~ 7/89, de 
autoria do Senador Ruy Bacelar, qúe esta
belece a gratuidade, para as pessoas reco-
nheddamente pobres, do registro civil de 
nascimento _e da certidão de óbito, previsto 

SUMÁRIO 
no art. 5°, inCisO l...XXV(, da Constituição 
brasileira-e dá outras providências. 

Projeto de Lei do Senado n" 8/89,- de 
autoria do Senador Jorge Bomhausen, 
que estabele_c_e normas para a realização 
das eleições presidenciais de-15 de no
vembro de 1989-e dá-OUtras providências. 

Projeto de Lei do Senado n?- 9/8"9, de 
autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
que permite a aquisição de imóvel através 
do Sistema Financeiro de Habita_ção, nas 
CondiÇões que ·eSpeCifiCa, e' dá óütras pro-
vidências. 

Projeto de Lei do Senado n" 10/89, de 
autoria do Senador Severo Gomes, que 
convalida os atas administrativos durante 
a eficácia da Medida Provisória n? 29/89. 

Projeto de Resolução n? 3/89, de autoria 
da Comissão Diretora, que adapta o Regi-· 
mento_intemo do_ Senado Federal às dis
posições da Constituição da República Fe
derativa do Brasil, e dá outras providências. 

Projeto de De_creto Legislativo n? 1/89, 
d_e autoria do_- Seriador MauriciO Corrêa, 
que suSta os efeitos do art. 1 ~ e seus inci

-sos, do Decreto n"-97 .455, de 15 de janeiro 
de 198"9, cujos dispositivos dissolvem a 
Empresa Brasileira -de Assistência Técnica 

e Extensão Rural- Embrater, a Empresa 
Brasileira de Transportes Urbanos - EBw 
TU e a Empresa Brasileira de Planejamen
to de Transportes - Geipot. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 2/89, _ 
de--autoria do Senador Maurtcio tOrrêa> 
que susta os efeitos do art. 2o; inCiso IV, -
do Decreto no 97A55, de i"5 de jãrielro 
de 1989_,_ cujo dispositivo determina a alie
nação.das aç:ões representativas da partici
pação da União no capital social da Com
panhia de Navegaç_ão Lloyd Brasileiro -
Lloybras. 

1.3.2- Requerimento 
N~ 3/89, de autoria do Senador Marcon

des Gadelha,-solicifandá a convocação dO 
Mín!stro da Fazenda, ~ci.í!Son da N6brega, 
a fim de que, perante o Plenário, preste 
informações sobre _o conjunto de medidas 
estabilizadoras da economia, chamado 
"Plano Verão". 

2-MESA DIRETORA 

3- LiDERES E VICE-LIDEREs DE 
PARTIDOS 

4-- COMPO!fiÇÃO DE COMIS-
SÕES PERMANENTES -

Ata da 1" Reunião, em 17 de fevereiro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Nelson Carneiro 

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

- Mário Maia - Aluízio Bezerra - Leo
poldo Peres - Áureo MeiJe - Almir Gabriel 
- Carlos Patrocínio - João Lobo - Hugo 

Napoleão - Afonso Sancho - Gd Sabóia 
de Carv.alhO :-:- Mauro Benevides - Lavoisier 
Maia - Raimundo üra - Ney Mar~nhão -
João Lyra- Diva! do Suruagy- Rubens Vilar 
-Albano Franco- Luiz Viana- José [gná-

cio Ferreira - GerSOn Caffiãta -João Cai-
mon - Jamil Haddad - Itamar Franco -
Alfredo Campos - Fernando Henrique Car
doso - Mário Covas ......,. fran Saraiva - Gon~ 
zaga Jaime- Pompeu de Sousa- MauríciO 
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PASSOS PÓRTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Di reter Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS O~ BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Corrêa - Meira Filho -Roberto Campos .......;. 
Márcio Lacerda - Rachid Saldanha Derzi -
Wilson Martins- José FogaÇa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Camcfrõ) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 36 Srs. Senadores. Entretanto, não 
há em plenário o quorum regimental para 
abertura da sessão. 

A Presidênda convoca s_essão CQ!Jjunta 
a realizar-se segunda-feira, às 18 horas e 30 
minutos, no plenário da Câmara dos Deputa
dos, destinada à leitura da Mensagem n~ 15, 
de 1989-CN, e a votação das_ Medidas Provisó
rias de noS 34, 36, 37 e 38, de 1989 .. _ 

Nos termos db · § 29' do art. 180 do ReglM 
menta Interno, o expediente que se encontra. 
sobre a mesa será despachado pela Presidên
cia, independentemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente 
reunião; designando para a sessão ordinária 
de segunda-feira, dia 20, a seguinte . . . 

ORDEM I;>O DIA 
(Matérias incluídas em Ordem do Dia nos 

termos do art. 368, § 1 ~~do Regimento 
lntemo.) 

1 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA 
N" 102,.DE 1981 

(N9 1.764179, na Casa de origem). 

Dispõe sobre o acesso de _interessa..dos a 
estudos, pesquisas e demais trabalhos realiza
dos e impressos por órgãbs públicos, e deter
mina outras providências. 

Andamento: 

14-10-81 - Udo em plenário e_ despachado 
às_Comissões_de S~ç_o.~blico Ovil e de 
Educação e Cultura; , 

11-11-81-Aprovado na Comissão de Ser-.. 
viço Público Ovil parecer favorável; . 

6-4-83 -Aprovado na Comissão de ~du_ ... 
cação_e Cultura parecer favoJável; 

8-4-83 - Lidos ero plenário os Pareceres 
n1s 131-CSPC e 132-CEC, a matéfia·-rrc8 
aguardando inclusão em Ordem do Dia~ 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso so_b a responsab1l1dade da Mesa do Sena_do Federal_ 

ASSINATURAS 

Semestral ...... 

Exemplar Avulso 

, ... , , .. , ..... , ,, .... _., ___ . NCz$_ 9,32 " 

,,., ........ - ............. NCz$ 0,06 
T1ragem. Z.200-exemplares. 

2 

PROJETO DE LEI OA CÀMARA 
N• 109, DE !981 

_ (l't 337179, na Ca~a d~ origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 791 da Conso
lidação das Leis do Trabalho. 

Andamento: 

4-11-81- Udo em plenário e despachado 
às Corrtlssões de Constituiç_ão e Justiç_a.~ de 
Legislação So.cial; _ 

20-4-83 -~ Aprovado na Comissãq de 
Constituição· e Justiça parecer favorável, com 
voto vencido çfos Senadores B_enedito Cane
las, Passos Pôrto e José fgnáciO Ferreira; 

29"~6~83 __ Aprovado" na Comissão de Le
gislação Social parecer favorável, com voto 
vencido do Senador Gabriel Hermes e voto 
vencido, em-separado, do Senador Jutahy Ma-
galhães; , , _ . 

o _30-6-83 ~ !,19qS .. e,m pler:tári~ Pf> P~!.._ecer~ ., 
~ 665-CCJ e 666-ê:í..S, a materia_fica __ ?lguar
dando inclusão em Ordem dO Dia. 

3 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA 
N" 34, DE !982 

(N~ 452n9, na _Cas.a de origem) 

Modifica a redação do caput do art. 1 O da 
Lei n? 5.108, de 21 de setembro de 1966-
Código Nacional de Trâ!lsito. -

Andamento: 

12-4-82 =.: üdO em_ plenário e deSpachado 
à Comissão de Constitui_Ção ·e-,Justiça; ' 

9-3~83 .....:.Aprovado na Cofnissão de-Consti
tuiÇão ê-Justiça pare-cer favorável; 

16-3-83 - Lido em plenário o Parecer n~ 
17 -CCJ~- ã matéiii:i'-fica aguardando inclusão 
em Ordem do Diâ; · · 

6-9-83 - lnduído ein Ordem do Dia, teVe 
sua discussão encerrada, com apresentação 
de~_ErQ_gn_da n9 1, de plenário; .de autoria ~do 
Senado_r Aloysio Chaves. A matéria volta à Ço
missão de Constituição e Justiça, para exame 
da emenda; 
29-5~85 - Aprovado na Comissão de 

Constituição· e Justiça parecer favorável à 
Etnerida n? 1, de plenário, com voto vencido 

dos Senadores Américo de Souza e Hélio 
Gueíros; . . . _ 

7-6-85 - Udo em plenário o Parecer 0 9 

118-CCJ, a matêria fica aguardando inclusão 
em Ordem do Dia. 

4 

PROJETO DE LE1 DA CÀMARA 
N•88, DE 1982 

(No 4.919/81. na Casa de origem) 

Acrese:enta alínea ao § 2'> do art. ge da Lei 
n~ 7.538, _de_22 de junho d~19_7~, qu~_dispõe 
sObre os serViços postais. 

Andamento: 

12-8~82 ~ Udo em plenário e de5pachãdo 
à Corrlissão ·de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas; _ _ __ 
24~8-82 - Aprovado na Comissão de 

Transportes, Comunicações e Obras Públicas 
parecer favorável; 

25~8-82 - LiâO efn plenário o Parecer no 
646MCT, a matéria ffcá aguardando inclusão_ 
em Ordem do Dia. 

5 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA 
N• !OQ, DE 1982 

(N' 4~0_?2!~0, na CaS~a de ·oi-ff!_em) 

Introduz alteração no a.rt. 794, da Lei n~ 
5.869, de-11 de_janeiro_de 19.73 -Códjgo 
de Processo_ Civil."- . -. - · 

Andamento: 

27-8-82- Udo em plenário e despachado 
à Comissão de.Constítufção e Justiça; 

_11-5-83 - _!\provado na Comiss~o de. 
Constituição -~'-Justiça parecer pela constitu
cionalidade e. jurididdade, com voto vencido 

--dÕ Senador HeMdio Nufies; 
12~5~83- _Lido em plenário o Pcirecer-n:·--

382-CCJ, ã m-atêl-ia fica aguardando inclusão 
em ·ordem do ó(a; · 

6 

PROJET9 DE LE1 DA CÀMARA 
N'_l01, DE 1982 

(No 292179,_na __ Cas_a de_ origeJ!i) 

Determinando que--nos ónibus intermUI1i: 
cipais, Interestaduais e internacionais sejam 
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reseiVados lugares para passageiros não-fu
mantes, e dá outras providências. 

Andamento: 

3-9-82 - Lido em plenário e despachado 
às COmissões de Transpórtes,-c-omunicações 
e Obras Públicas e de Saúde; 

13-6-85 ....,.... Aprovado na Comissão de 
Transportes, Coinunicações e Obras Públicas 
parecer contrário; 

21-11-85 - Aprovado na Comissão de 
Saúde parecer favorável; 

27-11-85- Lidos em plenário os Pareceres 
n"" 1.039-CT e 1.040-CS, a matéria fica aguar
dando inclusão em Ordem do Dia. 

7 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 104, DE 1982 

(N~ 2.004n9, na Cãsa -de origem) 

Modificando a redação do art. }9 da Lei no 
4.281, de 8 de novembro _de 1963, que 'institUi 
abono_ especial, em caráter permanente, para 
aposentados da Previdência Social. 

Andamento: 

15-9-82- Lido em plenário e despachado 
às Comissões de Legislação Social e de Finan
ças; 

23-6-83 - Aprovado na Comissão de Le
gislação Social parecer favorável; 

29--3-84 - Aprovado na Comissão de Fi
nanças parecer contrário; 

2-4-84 - Lidos em plenário os Pareceres 
n"" 50-CLS e 51-CF, a matérià fica aguardando 
inclusão em Ordem do Dia. 

8 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 114, DE 1982 

(N? 1.713179, na Casa _de origem) 

Dispõe sobre a utilização obrigatória de fi
bras de algodão na composição de tecido e 
determina outras providências. 

Andamento: 

28-9-82 - Lido em plenário e despachado 
às Comissões c!e Economia e de Agricultura; 

21-11-85 --Aprovado na_ Comissão de 
Economia parecer favorável; 

25.:6-8"6- Apfovã.do na Comissão de Agri
cultura parecer favorável; 

4-8-86 - Lidos em plenário os Pareceres 
n~ 724-CE e 725-CA,-a matéria fica aguar
dando inclusão em Ordem do Dia. 

9 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 117, DE 1982 

(N° 5.268/Bf,-na Casa de origem) 

Introduz modificação-na Lei n9 6.251, de 
8 de outubro de 1975, que instituiu" normas 
gerais sobre desportos. 

Andamento: 

z-8.::9-82-:...._-udo em plenário e despachado 
à Comissão de Educação e Cultura; 

2-12-82 - 6provado na c_omissão de Edu
cação e Cultura parecer favorável; -

4-12-_82- Lido em plenáriO o Parecer n~ 
976:CEc, a matéria fica agUardando inclusão 
em Ordem do Dia. 

10. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
.N• 126, DE 1982 

(N9 1.226n9, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao art. 39 -e revoga o art. 
5<> e seu parágrafo único do Decreto-Lei n" 
1.075, de 22 de janeiro de 1970. 

Andamento: 

8-10-82 - Udo em plenário _e despachado 
à Comissão de Constituição e Justiça; 

6-4-83 -Aprovado na Comissão de Consti
tuição e Justiça parecer pela constituciona
lidade e juridicidade; 
~4-83: _- Lido em plenáriO o Parecer. n9 

133-CCJ, a mãtéria fica aQuardando inclusão 
em Ordem do Dia,_ 

11 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 138, DE 1982 

(N<> 3.226/80, flã Casa de origem) 

iritrOdUZ ãlierã~ções ria Lei n(; 4.504, de 30 
de novembro de 1964 - Estatuto da Terra. 

Andamento: 

30-11-82- Udo em plenário e despachado 
à Comissão de Agricultura; 

20..3.:86- Aprovado na Comissão de Agri
cultura parecer favorável; 

1<>-4-86 - Udo_ em plen;irio o Parecer n" 
151-CA, a matéria fica agu~9ando inclusão 
em Ordem do Dia. 

12 

PROJETO DE LEI DA CÀWJIA 

N• 142, D"E1982 
(N" 361n9, na Casa_de_ origem) 

Altera a redaçáo do. art. 556 da Lei n" 5.869, 
de 11 de janeiro_ de 1973 - Código de Pro
cesso CiViL 

Andamento: 
}9-12-82 _:_ UdO ein pleilário e despachado 

à CoiTiísSãõ O: e _CohStituição e Justlçã; 
21-11-85 - Aprovado na_ Comissão de 

ConstitUiçáo e Justiça parecer" pela constitu
cionalidade e juridicidade; 

26-1-1-85 ~ _Lido em plenário o Parecer 
n" 1.034-CCJ, a ri1atéria fica aguardando inclu-
são em Ordem do Dia. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a reunião.-

(Levanta-se a reunião ài 15 hOras e 5 
_minutos) 

Expediente despachado nos termos do 
§ 1• do artigo 180 do Regimento Interno: 

PROJETO DE LEI DO SEriADO 
N'6,DE 1989 

Dispõe sobre o exercício do direito dti 
wto dos cidadãos brasUeíros residentes 
ou em trânsJlo no exterior nas eleições 
para Presidente da República. Senadores, 
Deputados Federais, Governadores e De-
putado;<; EStaduilíS. - -- ~ 

O Corrg"n$so_ Nacional decreta: 

Art. -P Os cidadãos brasileiros eleitores 
residentes ou em trânsito no exterior terão di
reito _a votar nas eleições para Presidente da 
República, Senadores, Deputci.dos Federais, 
Governadores e Deputados Estaduais. 

Art. 29 --O Tribunal Superior Eleitoral edita
rá, noventa dias após a publicação desta lei, 
as normas-a serem adotadas pelas missões 
diplomáticas brasileiras com vistas à efetiva
ção plena desse direito. 

Art. 3° Esta lei entrará erii -VigOr na data 
d_e sUa publicação, revogadas as disposições 
em contrário. -

Justificação 

Esta proposição visa a asSegürar, também 
além das fronteiras nacionais, a projeção do 
direito político do voto a todo eleitor brasileiro 
residente ou em trânsito no ~xterior. 

Nosso País tem se destacado num prg_ces-so 
democrático ·de crescente universalização do 
direito do voto: foi dos prlrrieiros a: iristitufr 
o voto feminino, o do anaJfabeto, e, recente
mente, o voto facultativo do menor de 16 anos. 

A medida preconizada, aliás, já é adota9-a 
em países de notável tradição democrática -
entre os quais Estados Unidos, França, Ingla
terra- que conferem a seus cidadãos a facul
dade do voto no exterior. 

Espero, por essas razões, após o exame por 
parte dos ilustres pares, seja a proposição afi
nal convertida em lei. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1989. 
-Marco M_a_ciel 

T '(A C~JiníssãO de-Constit:UiÇáo e JuStiça) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N'7, DE 1989 . 

Estabelece a gratuidade, para as pes
sOas reconhecidamente pobres, do regis_
tro dvJ1 de nascimento e da ceitidão_ de 

·-: Óbiio; preVfsia iii:.>"art "5~ inc_iso"LXXVI; da 
Ci:instítufção BraSUeira e dá outras proVi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1o São isentas do pagamento de 

emolumentos, no ato do registro civil de nasci
mento e na certidão de óbito, as pessoas que 
provarem a sua condição de pobreza, através 
de atestado próprio, passado por autoridade 
judiciária local ou do _se_rviço c:le Assistência 
Sotial. 

Art. 29 NOs -lO_cais oride não existirem _ór-
9ãos das eritidadeS !laminadas no artigo ante
rior, terá competênCia para passar o atestado 
de pobreza a autoridade policial do local. 
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Art. J9 Sãõ pess~s-·reconhecidamente 
pobres os indivíãU.õs de quã.lquer sexo ou ida
de impossibilitados de trabalhar e sem recur
sos necessários para viver, ou quando traba
lhem mas não ganhem o S_l..lficiente para aten
der às despesas consideradas normais !J.O seu 
orçamento de suste:oto familiar. 

Art. 4~ As pessoas_ que obtiverem atesta
do de pobreza por meio fraudulento serão pu
nidas de acordo com o _q'-'e _estabelece a Lei 
Penal brasileira. 

Art. 5~ A presente_ lei entra _e.m vigqr na 
data d_e sua publicação. 

Art. 6" Ficam revogadas as disposiçõ_es 
em contrário. 

Justificação 

Sabemos que a cohdiç:ão de pobreza no 
Brasil é um fato, entre outros, que se dá em 
razão de sermos um País territorialmente con
tinental e grande parte do seu povo com pou
cas posses privado de bens materiais sufiden-
tes para viver. _ 

A nova Constltui!;ãO brasileira preocupou-se 
em estabelecer para essas pessoas carentes 
de recursos o direito de, ao nascer e morrer 1 

obter, gratuitamente, o documento hábn que 
as identifique comQ indivíduos e_que faça Pro
va de sua condiç<iQ social momentânea, dan
do-lhes meio de ter este docum~nto sem atro-
pelos. -

A medida que ora regulmentamos é _um 
reconhecimento a um direito nAtura,] do ho
mem e que vem garantir-lhe uma proteção 
nata, destinando-se a manter, mesmo que ele 
seja pobre, ess.e .direito estritamente .han:nô
nico e próprio da natureza humana. 

O Legislador, ao â_ssegurar tal garaÍ1tia ao 
elemento humano carente, quis mo_strar sua 
intenção de dar-lhe o poder de adquirir docu
mentos quer lhe dêem conóição de se. identi
ficar, quer em vida ou na morte, como cidadão 
natural da nação brasilei(a,_bem como tal direi
to é estendido aos_ estrangeiros residentes na 
País. 

Assim, sendo concedida a pratlcidade para 
a abtenç~o das certidões_ de nascimento e óbi
to aos menos favorecidos pela sorte, a lei brasi
leira _cada vez mais se aperfeiçoa e dá um 
sentido real às necessidades de sey povo. 

Por outro lado, a presente lei regulamenta 
a forma de como será obtidp o at~stado de 
pobreza e nomina quem ê competente para 
expedi-lo, bem co_mo estabelece que serão 
punidos_os que, por meios escusas, obten.l-tam 
qualquer dos documentos previstos no texto 
constitucional que ora se aplica à nação bra
sj)eira. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1989. 
- Ruy Bacelar. 

(À Comissão de Constituição eJU$t/Ç{!) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•8,DE 1989 

Estabelece_ normas para a real1"zação 
das eleiç6es presidendafs de 15 de no-. 
vembro de 1959.e_dáoutras providencias. 

O C::óngress_o Nacional decreta: 

Disposições Gerais 

Ait.- 1 o AS eleições_ Pà~a Presidente e Vice
Presidente da Repúblíca serão re.aJiz.adas, _si
multaneamente, em todo_ o_ País, no dia 15 
de novembro de 1989 e, em segundo tufno, 
se nenhum candida,to alcançar maioria abso
luta na primeira votação, em até vinte dias 
após a proclamação do resultado. 

Art. -2~ Serão considerados eleitos o Presi
dente e o Vice-Presidente com ele registrado, 
que obtiverem maioria absoluta dos votos, não 
computados os em branco e os nulos. 
- Art 3o A posse do Presidente e do Vice-:
Presidente da República, eleitos rios t~rnos 
desta lei, dar-se-á no dia 15 de março de 1990. 

Art. 4n _Nas ~leiçôes referidas nos artigos 
ariteriores_ser_:s_:_-aplicadã -;i legislação eleitoral 
vígente e na ausência de norma legal espe
cífica, _caberá ao Tribunal Superior Eleitoral 
editar reSoluções necessária_s à realizaçãQ des~ 
tas eleições. 

Art. §o Somente poderão registrar candi
datos para participar das eleições previstas 
nestaJei os atuais partidos políticos com repre
sentação no Congresso Nacional e com regis
tro defmitivo deferido pelo Tnbunal Su~rior 
Eleitoral até o dia 30 de abril de 1989. 
--Art. 6" _ Pois ou mais partidos políticos po

derão coligar-se para registro de candidatos 
cofnuns à eleição para Presidente e Vice~Pre
sidente da República. 

§ }9 A coligação a que se refere o. artigo 
anterior deverá ·ser proposta pela Comtssão 
ExecUtiva _Nac:ional de cada partido o~ pelo 
ménos por 25% (vinte e cinco por cento) dos 
convencionais com direito a voto, computan
do~se para efeitO de quorume proporciona
lld.aâe os convenCionais cprn_mais de um votó, 
sendo aprovada por maioria simples. 

§ 29 É vedado ao partido politico celebrar 
coligações diferentes para as eleições previs
tas neSta lei. 

§ 3'~" A coligação terá denominação pró
pria, que poderá ser a junção de todas as siglas 
partidárias que a integram ou por nome co
mum escolhido nas convenções de cada parti
do, sendo a ela assegurados os direitos confe
ridOs aos Partidos Políticos no que se refere 
ao processo eleitoral. 

·- §'. 4"~ Cada partido deverá usar sua própria 
legenda sob a denominação da coligação. 
-~ 1~ Na formação· de coligações serão 
observadas as seguintes normas: 

1-na chapa da coligação poderão ser ins
ditris os ·candidatos a Presidente e Vice~Pre
sidente da República ffiiados a quaisquer dos 
partidos políticos dela integrantes; 

-- II -a pedido de registro dos candidatos se
rá subscrito pelos presidentes ou represen
tantes legais dos partidos coligados ou pela 
maioria dos membros das respectivas Comis
sões Executivas Nacional; 

m-A coligação será representada perante 
àJustiça Eleitoral por delegados indicados pe
los partidos que a_ compõem. 

- - -~ 89 As Convenções Nacionais-dos par
tidos, destinadas a deliberar sobre coligações 

e escolha de candidatos serão realizados entre 
os dias 1 ~ de maio de. 1989 e 3.1 de julho 
de 1989, devendo o requerimento de registro 
dos candidatos escolhidos s,er apresentado 
peloo partidos ao Tribunal Superior Eleitoral 
até à.s 18 (dezoito) horas do dia 15 Pe agosto 
de 1989. • 

_§ j, _ -No C~So de_ colig_ação, o pedido de 
registro dar~se-á na confcirffiidade do disposto 
no inciso II do arl 7" Q.esta lei,_ 

§ 29 Na hipótese de os partidos ou coliga
ções não requererem o registro de seus candi
datos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça 
Eleitoral nas 48 (quarenta e o1to) horas Seguin
tes ao encerramento do prazo previsto no ca
put do preSente artigo.-

§ 3c;, - Ein caso dê morte, renililciã ou im
pedimento dÕ registro de i:andjd_ato, o partido 
ou cOligação deverá promover a sua substi~ 
tuição até o dia 30 de outubro de 1989, por 
deciSãO da maioria absoluta da respe<:tiva Co
missão Exé:utiVã N&cional, sendo, no caso 
de coligação. esta escolha homologada pela 
Comissão EXe_cutiya Nacional dos ·partidos 
que a integram. 

§ 41 Em se tratando de candidato à Vice
PresidênCta- da República, a substituiçã_o de 
qUe trãla o parágrafo anterior sé ·aara- dentro 
da mesma sigla partidária onde se verificou 
a vaga. · 

§ 5~ Para o segundo turno das eleições 
de que trata a presente lei, é vedada a alteração 
da chapa que cOncorreu no primeiro turno, 
salvo se ocorrer a morte c;le_ qualquer candi
dato, caso em qUe a substituição far-se-á na 
forma-do§ 4°, do art. 77 da Constitüição bra:
sileira. 

Art. 9~ ConstJ.luirãO a Convenção _Nado
na!: 

1- os membroS do Diritório Nacional 
11-os Delegados dos estados, territórios 

e do Distrito Federal; 
m - os representantes do partido _no 

Congresso Nadonal. 

Art. 1 O. Para as eleições previstas- nesta 
lei, o prazo de filiação partidária dos candi
datos encerrar-se-á no dia 15 de abril de 1989. 

Art 11. AJu~tiça Eleitoral regulará a iden
tiftcaçá~? dos partidos ou coligações e seus 
~andídâtos. · - - -

§ 19 Aos partidos fica assegurãdº o d-irejto 
de manter os númerQs atribuídos _à sUa legen-
da na eleição anterior. __ _ 

§ 2~ No caso de coligação, a mesma Op
tará, para representar SeUs candidatos, entre 
os números designativos dos partidos que a 
integram.- -

Art. 1_2. As cédLilas oficiais para as elei
ções regulamentadas por esta lei serão con
feccioi1adas 5eglmdo modelo aprovado pela 
Justiça Eleitoral, que as imprimirá, com exclu
sividade,_ para distribuição às mesas recepto
ras. A impressão será feita em papel branco 
e opaco, com tipos uniformes de letras, núine
ros, fotos ou símbolos que permitam ao elei
tor, sem possibilidade de leitura de nómes, 
identificar e assinalar o candidato de sua prefe
rên_çia. 
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§ 19 Os candidatos identificados- por no
mes, fotos, símbolos ou números, deverão fi
gurar na ordem determinada por sorteio reaJi
zado pela Justiça EleitoraJ. 

§ 2~ Além das características PreviStas 
neste artigo, o Tribunal Superior Eleitoral po
derá estabelecer outras no interesse de tomar 
fácil a manifestação da preferência do eleitor. 

Art. 13. O candidato poderá ser registra
do sem o prenome ou com o nome abreviado, 
apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, 
até o máximo de 3 (três) opções, desde que 
não se estabeleça dúvida quanto a sua identi
dade, não atente contra o pudor, não seja ridí-
culo ou irreverente. -

Art. 14. A votação para as eleições previs
tas nesta lei, terá início às 8 horas e término 
às 17 horas. 

§ 1" A apuração dos votos das eleições 
presidenciais, poderá inlciaf a partir da-s 18 
horas do dia do pleito. ----

§ 29 Nos munidpios ·com mais de 30 
(trinta) mil eleitores a apuração deverá ser pro
cessada pela própria mesa receptora e em 
caso de impossibilídades ou díficuld:1des gra
ves, a Justiça Eleitoral poderá determinar a 
apuração, nestes municípios, também através 
de juntas apuradoras. 

§ 3o Fica assegurado a cada partido o di
reito de indicar até 4 (quatro) fiscais- pãra 
acompanhar a apuração de cada uma junto 
à mesa_ apuradora. 

§ 49 As impugnações de votos e recursos 
apresentados em cada caso, deverão ser exa
minados e julgados na forma da lei eleitoraJ. 

Art. 15. O mandato eletivo poderá ser im
pugnado ante a Justiça Eleitoral após a diplo
mação, instruída a ação com provas conclu
sivas de abuso do poder econômico, corrup
ção ou fraude e transgressões eleitorais. 

Parágrafo único. A ação- de impugnação 
de mandato tramitará em segredo de justiça, 
respondendo o autor, na forma da lei se teme~ 
rãria ou de "manifesta má fé. 

Art. 16. Os partidos com c.:tndidatos a 
Presidente e Vice-Presia"eiife da 
República deverão apresentar à Justiça Eleito
ral, um orçamento da campanha até o dia 
30 de agosto de 1989. 

§ 1, Os partidos cujos candidatos não te
nham conseguido alcançar números de votos 
para participar do segundo turno, deverão 
apresentar seus comprovantes de gastos até 
o dia 1 o de dezembro ele 1989 sob pena de 
suspensão do direito de participar das próxi-
mas eleições presidenciais. -

§ 2o Os partidos cujos candidatoS tenham 
aJcançado o segundo turno, terão prazo para 
apresentar sua comprovação de gastos até 
o dia 15 de janeiro de 1990, e a n.f!o obser
vância desta norma, ocorrerá nas mesmas pe
nas'previstas no parágrafo anterior. 

Campanha e Propaganda eleitoral 

Art. 17. Aos partidos é facultado o direito 
de comícios livres até 48 (quarenta e oito) 
horas antes do pleito eleitoral. 

§ 1 o A propaganda visual s~rá permitida 
em lugares estabelecidos pelas Prefeituras 

Municipais ou órgãos da Justiça eleitoral, po
dendo ser afixados cartazes, painéis ou outros 
em locais pré-determinados pelos órgãos 
competentes ou com a aqUfescência de pro
prietâiíos de imóveis particulares. 

§ 2e A_ propaganda através de autofalail
tes ou similares é permitida, desde que seja 
observado um perímetrO de maiS de 1 (um) 
quilômetro de hospitais, escolas e prédios pú-
blicos. _ 

§ 39 6 descumprimento de qualquer nor
ma· referente às estabelecidas para a propa
ganda eleitoral, acarretará em processos e pe
nas previstas pela Justiça Eleitoral. 

Art. HL Na divUigã:ção por qualquer for
ma de resultado de prévias, pesquisas ou tes
tes pré-eleitorais, devem ser _incluídas, obriga
to~iamente, as seguintes informações: 

1 ~período da realização do trabalho; 
n- número de pessoas ouvidas em cada 

bal!'rO oU localidade; e 
III- nome do patrocinador do trabalho. 

Art. 19. A propaganda eleitoral no rádio 
e na televisão, para as eleições de que trata 
a presente lei, restringir-se-á, unicamente, ao 
horário gratuito disciplinado pela Justiça Elei
toral, com expressa proibição de qualquer pro
paganda paga, obedecidas as seguintes nor
mas: 

No primeiro tUrnO: 
1- todas emissoras de rádio e televisão do 

País reservarão do dia 14 de outubro de 1989 
até o dia 13 de novembro de 1989,90 (noven
ta) minutos diários para a propaganda, sendo 
45 (quarenta e cinco) rriinutos no período da 
tarde e a oUtra metade à noite; 
=- U- aJustiça Eleitoral distribuirá os horários 
reservados entre os partidos poUticos que te
nham candidatos concorren-c!O_ por si ou em 
coligação, ohservados .os seguintes critérios: 

a) 30 (tririta} minutos divididos igualmente 
entre todos candidatos a Presidente da Repú
blica; 
-b) 60 (sessenta) minutos divididos propor

cionalmente à representação do(s) partido(s) 
na data da publicação desta lei, que apóiam 
o candidato, c_om representação no Congres
so Nacional; 

UI :-para o segundo turno, d1,1rante os 1 O 
-(dez) dias que antecedem a ante-véspera da 
eleição; -

a) 60_(sessenta) minutos diários de propa
g"ãnda dos_ d,ois __ candid~tos que concorrerão, 
sendo_ ~e tempo dividido igualmente para 
cada candidato, em 30 (trinta) minutos no pe
ríodo da tarde, e 3_0 (trinta) minutos no período_ 
noturno. 

Parágrafo único. Ficam proibidas entre
vistas com candidatos em programas especí
ficos que visem promover-lhes a imagem, sen
do permitidas aos órgão~ de divulgação o noti
ciário normal sobre as campanhas de cada 
candidato. · - -

Art. 20. DLiranfe os ineseS -de agosto e 
setembro serão realizados 4 (quatro) debates, 
·com a duração de 2 (duas) horas, transmitidos 
em cadeia _nacional por todas as rádios e televi
sões do Pais, com a Presença dos candidatos 
que deles quiserem fazer parte, e para o s-egun-

do turno será realizado.um debate de 2 (duas) 
horas, a partir das 21 h30 min na ànte-véspera 
da -data da eleição, com a presença obrigatória 
dos dois candidatos. -· ~ -- -

Parágrafo único; Os debates serão regula
mentados e fiscalizados pela Justiça Eleitoral 
que através do Tribunal Superior Eleitoral, bai
xará as' competentes normas. 

Art. 21. E perinitída a propagarida paga 
nos jornais e r_~'{istas -~ue _circulam no_ País, 
desde que de forma expressa seja-vincülado 
o título de que tal propaganda é paga. 

Art. 22. Da propaganda eleitoraJ gratuita 
poderão participar, além dos candidatos re
gistrados, pessoas devidamente credenciadas 
pelos partidos aos quais couber o uso do tem
po, mediante comunicação às emissOras pelo 
órgão do partido credenciado para tal. 

Parágrafo únicO. Fica assegurado o direito 
de resposta a qualquer pessoa, candidato ou 
não, à qual sejam feitaS acusações _difama
tórias-, InjurioSaS oU Caluniosas, no-horário gra
tuito da propaganda eleitoral. O ofendido utili
zará, para sua defesa, tempo igual ao usado 
para a oferisa, deduzido do tempo r"eservado 
ao mesmo partido em cujo horário esta foi 
cometida. 

Art. 23. Constitui crime eleitoral punível 
com a pena de detenção_ de 6 (seis) meses 
a 1 (um) ano e- czrsSação de registro, se o 
responsável for candidato, a divulgação_ de 
qualquer espécie de propaganda política -na 
-data da eleição, medianfe publicações, faixas, 
cartazes, dísticos em vestuários, postos de dis
tribuições ou entrega de- material e qualquer 
(6rma de aliciamento, coação ou manifesta
ção ten-den~ ã influii, coercitivamente, na-von
tade do e-leitor, jUnto àS seçOes EfeitofaiS oU 
vias pública-s de aceSs-o às mesmas: ----

Art. 24. O Poder Executivo, a seu Critério, 
-~ditará normas regulamentando o modÕ e a 
forma de ressarcimento fiscal às emissOras 
de; rádio e de ~~leyisªQ, pelso espaços dedica
dos ao horário da propaganda eleitoral gra
tuita. 

Art. 25. O TnbunaJ Superior EleitOral ex
pedirá instruções para o fiel cumprimento des
ta lei, inclusive adaptando, naquilo que ela for 
omissa, aos dispositivos constitucionais, as re
gt:as para as eleições previstas para o-coiTente 
aQO. 

Art. 26. Esta lei entra em vigor na datei 
de sua publicação. 

Art. 27. Revogam-se as disposiçõe_s_ ef!1 
contrário. 

Justificação 

O assunto" de que trata o presente projeto 
de lei tem a sua origem no texto constitucional 
recentemente aprovado pela Assembléia Na
dona! Constituinte. - -

Ao Co"ngfesso Nacional cabe regula-mentar 
estas normas contidas no texto constitucional. 

Três são os pontos básiCos que terãQ l'ele
vància no bojo da futura lei: as convenções, 
a campanha e propaganda eleitoral e as elei
ções propriamente aitas. 

Para a eleição que acontecerá ainda neste 
ano, existe a possibilidade, caso nenhum ·can-
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didato alcance a maioria absoluta na primeira 
votação, de uma nova eleição em segundo 
turno, com a participação apenas dos dois 
primeiros candidatos que obtiverem mais vo_
tos, portanto a presente rei há de se preocupar 
também <:om essa inovação. 

Nada mais junto, portanto, neste momento, 
de transição por que passa a Nação brasileira, 
legitimar-se, através de lei, o processo eleitoral, 
que é fundamental para normalizar os efeitos 
que fatalmente ocorrem em uma _eleição prin
cipalmente quando os eleitores, irão, depois 
de 28 anOs; votar para escolher seus Presi
dente e Vke-Presideitte da República. 

E, a eleição presidencial do corrente ano, 
será o passo final para a consolidação desta 
transição, e existin_Q_o um processo eleitoral 
transparente e legíUmo, a nossa Justiça Elei
toral poderá ter urna base para regulamentar 
esta eleição. 

Sala das_ Sessões. l7 de fevereiro de 1989. 
-Jorge Bornahausen. . 

(À Comfs§lio de Constítufçio e Jw;tiçéJ) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 9, DE 1989 

Permite a aquisição de !móvel através 
do Sistenia FmatJçeifO da HabR:ação, nas 
condições que espec.I!icQ, e dá outras pro-
vidênciaS ---- -

O Congresso Na<:lonal d~creta: 
Art. 11 O outorflai:lb cqmprador obrigado 

por pacto~ adjeto de hipote<:a, o promitente 
comprador. o_ promitente cessjonãrio e: qual
quer outro adquirente de imóvel residencial 
através do Sistema Fim:ihceiro da Habitação 
podem adquirir um -imóvel não residencial, 
na mesma lo~lid-ª-d~ @mbém financiado 
com recursos do Si&tgÜlª Financeiro da Habi-
tação. . _ 

§ 11 Além do atendimento ao requisito da 
renda familiar e aos dem-ais previstos nas nor
mas do Sistema_ Fmanceiro_ da Habitação, ob
servado o disposto nesta Lei, a permissão con
tida neste artigo fica conQidonada: 
1-à comprovação pelo adquirente de que 

não é titular de direito real sobre nenhum outro 
imóvel, residencial ou não residencial, na meS
ma localidade, exceto o previsto no caput des
te artigo; 

li-à comprovação pelo adquirente de que 
irá utilizar o imóvel não residencial para o de
senvolvímento de suas atividades. profissio
nais. 

§ 2~ Ao adquirente que preen<::ha os re
quisitos mencionados neste artigo é assegu
rado o reajuste das prestações do financia
mento do imóvel_ não _residencial segundo .o 
Plano de Equivalência Salarial e a quitação 
integral do saldo devedor, quando atingido o 
término do prazo contratual e uma vez pagas 
todas as prestações, independentemente do 
valor do mútuo. 

§ 3° Os contratos de aquisição do imóvel 
não residen<::ial de que trata este artigo conte
rão dáusula que proíba, sob pena de rescisão 
e vencimento antecipada da dívida, a locação, 
a cessão ou o empréstimo do ímóvei. 

Art. Z' O outorgado comprador obrigado 
por pacto adjeto de hipoteca, o promitente 
comprador, o promitente cessionário e o ad
quirente, por qualquer outro instrumento, de 
imóvel em uma loç&Jidade, através do Sistema 
fina_nceiro da Habitação, podem adquirir imó
vel em outra localidade, também fmanciado 
corri recursos do Sistema Financeiro da Habi
tação. 

Art. 39 _No novo financiamento da aquisi
ção _de_ imóveis previsto nos artigos 11 e 2o 
desta Lei será c:obrado, pelo agente financeiro, 
um adicional à taxa de juros anual, em percen
tuais a serem .defmidos no regulamento. 
_ Parágrafo único. Os recursos provenien

tes da c:obrança do adicional de que trata este 
artigo serão geridos pela Caixa EconómiCa 
Federal e _aplicados na financiamentos da 
aquisição da casa própria pelas classes de me
por renda da população, devendo a Caixa Eco
nómica Federal instituir um fundo dê reserva 
especial COI"ff essa finalidade. 

Art. 49 O Poder Exe<::utivo regulamentará 
esta Lei no praza de 30 (trinta) dias. 

Art. 51 Esfa Lei _entra em YíQor na data 
de sua publicação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em 
contrário 

Justificação 

A presente proposição objetiva, primordial-
.. ri'lente; dar solução legal a um obstáculo en

frentado por milhares de brasileiros. Com efei
to, segundo as normas em vigor no âmbito 
do Sistema Financeiro da Habitação, a obten
ção de um financi~roentQ para a aquis~ão 
de imóvel, c:JUalquei que seja o seu vaiar, faz 
cerrar as portas do Sistema para novo mútuo. 

São muitos as brasileiros que estão amorti
zandO-Os financiamento· que Obtiveram para 
-a-compí'â da _casa própria; muitos anos ainda 
os águardam; antes- da quitação do d~bito; 
atê Já, não poderão Contratar no âmbito do 
SFH, pói' expressa vedação legal (Lei n" 4.380, 
de 21-8-64: "Art. 9~, § lo As pessoas que já 
forem proprietárias, promitentes compradoras 
ou cessionárias de imóvel residencial na mes
ma localidade ... (Vetado) ... não poderão adqui
rir lrilóveis, ·objeto de aplicação pelo Sistema 
Financeiro da Habitação."). 

Muitas das pessoas a que nos referimos ãtl
seiam pela concessão de novo mútuo para 
a compra; a título de exemplo, de sala onde 
possâm desenvolver suas atividades proftSsio
nais. São pessoas que, se pudessem fazê-lo, 
estariam aptas a desenvolver atividades como 
autónomos, como titulares de pequenas em
presas do setor serviços, ou em pequenos co
mér_çios. A retirada da restrição legal vigente, 
se feita com cautela, se feita de tal modo que 
impeça a espetu1ação, é capaz de contribuir 
para a geração de_renda_e emprego na nossa 
economia. 

A proposfção que ora traze_mos à conside
ração de nossos nobres Pares cercou de cui
dados a_ re_tirada da restrição legal, quer pela 
nec:;,essidade de comprovação de que o Imóvel 
já financiado e aquele a ser financiado sãp 
(mícos em cada categoria (residencial e não 

residencial), quer pela comprovação que se 
exige da destinação a ser dada ao imóvel, quer 
p_el~ ___ inclusão obrigatória nos contratos de fi-
nanciamento de cláusula proibindo a locação~ 
~ cessão ou o empréstimo do novo imóvel 
financiado. Em contrapartida, ê assegurado 
ao adctUirente o reajuste das prestações se
gundo a varic:;ção de seu salário e a quitação 
do salda devedor ao final do prazo de financia
mentos, indenpendentemente do valor do mú-
tuo, . 

Permite a proposição, outro$im, a aquisi
ção de imóvel em localidade distinta daquela 
em que o adquirente já contraiu empréstimo 
através do Sistema Financeiro da habitação. 

1\ gand~ conquista que a proposição tam
bém visa alcançar reside na geração de novO$ 
recursos para o financiamento de residêo..cias 
destinadas às famíiias de menor_poder aquisi
tivo. Para tanto, é instituído um adicional sobre 
a taxa· de juros dos financiamento previstos 
na proposição. Os recursos fierados consti~ 
tuirão fundo de reserva administrada pela Cai
xa Económica Federal e serão aplicados preci
samente em favor das camadas mais sofridas 
da população. 

Entendemos (Jue as reper<:ussóes da. pro~ 
pasta _que ora trazemos a esta Casa serão alta
rnentebenfazejas, mormente através da tonei~ 
liaçãa do interesse privado com a interesse 
SO!=ial. _ . . ~--

Contamos, assim, com o amplo apOio dos 
nossos nobres Pares para o Projeto de. L.ei 
que trazemos à deliberação do CongresSo :Na
cional. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1989. 
-Francisco Rolfemberg, 

(Às Comissões de Constituição e Jus
tfça e de Economia) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•lO, DE 1989 

[Jísdplinll ss relações jtirfdicas que 
menciona 

O Congresso riacional dec:reta: 
Art. 19 São convalidadas as relações ju(Í~ 

dicas decorrentes dos atqs administrativos, 
que digam respeita à gestão orçamentária e 
financeira pública, praticados durante o perfo-
do no qual teve eficácia a Medida J'rovisória 
n9 29, de 15 de janeiro de I9ff9, -e em raZão 
dela, ficando dedt~,rada a invalidade de todas 
as demais. 

Art 2° Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, _ 

Art. 3~ Revogam-se as dispOsiç-ões ern 
~~ntrário. 

Justificação 
Nos térmos do art 62; parágrafO único, da 

Constituição, deve "o_ Congresso Nacional dis
ciplinar as relações jurídicas" decorrentes da$ 
medidas provisórias que perderern eficácia 
por não terem sido converti_da.s em lei no prazo 
de trinta dias. 

Este projeta visa a atender o Jmperativo 
constitucional quanto à Medida Provisória no 
29. Seguindo a orienta~ão da Lei Maior, que 
toma a rnecttda ineficaz desde a sua_ ~ição, 
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quando não convertida em lei no prazo de 
trinta dias, o projeto declara iliválidos todos 
os atos praticados com base na Medida Provi
sória n9 29, salvo os que- digani respeitO à 
gestão orçamentária e financeira pública de 
rotina. 

Isto se torna necessário para legitimar atas 
como o pagamento dos funcionários e demats 
providências gerenciais do cotidiano das re
partições públicas. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de- 1989. 
-Severo Gomes. 

LEGISV.ÇÃO CfTADA 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 29, 
DE 15 DE JANEIRO DE 1989 

Dispõe sobre a organizaçãô da Presi-
dência da República e dos Ministén'os e 
dá outras providências. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
1'1• 3, DE 1989 

Adapta o Regiménto Interno do Senado Fe
deral às disposições da Cóllstituição da RepU
blica Federativa do BraSil, e dá outras provi
dências. 

O senado Federal resolve:_ _ 
Art. 1 o O Regimento Interno do Seriado 

Federai passa a vigorar com as seguintes -alte
rações: 

Art ~ O Senado Federal reunir-se~; 
a) anualmente, de 15 de fevereiro a 30 de 

junho e de 1 ~ de agosto a 15 de dezembro, 
durante as sessões legislativas ordinárias, ob
servado o disposto no § 1 .. do art. 57 da ConS
tituição; 

b) quando -convocado extraordinariamen
te o Congresso Nacional. 

Parágrafo único. Nos sessenta dias anterio
res às eleições gerais, o Senado Federal fun
cionará de acordo com o-disposto no Regi-
mento Comum. - -

Art _39 A Pe-3•sessõeslegislativasordiná
rias de cada legislatura serão precedidas de 
reuniões preparatórias que obedecerão às se
guintes normas: 

a) iniciar-se-ão com o "quorum" mínimo 
de 1/6 (um sexto) da composição do Senado, 
em horário fLxado pela Presidência, observan
do-se, nas deliberações, o disposto no art 322; 

b) a direção dos trabalhos caberá à Mesa 
anterior, dela excluídos. nos início de legisla
tura, aqueles cujo mandato com ela houver 
terminado, ainda que reeleitos; 

c) na falta dos membros da Mesa anterior, 
assumirá a Presidência o mais idoso dentre 
os presentes, o qual convidará, para os 4 (qua
tro) lugares de Secretários, Senadores perten
centes às representações partidárias mais nu
merosas; 

d) a primeira reunião preparatória realizar
se-á: 

-no início da legislatura, no dia 19 de feve
reiro; 

-na 3• sessão legislativa ordinária, no mês 
de fevereiro, em data fixada pela Presidência; 

e) no início de legislatura, os Senadores 
eleitos prestarão o compromlsso regimental 
na primeira reUriiã"O preparatória; em reunião 
seguinte, será realizada a eleição do Presidente 
e, na terceira, a dos demais membros da Mesa; 

f) na 3• sessão legislativa ordinária, far-se-á 
a eleição do Presidente da Mesa na primeira 
re_União pi'epãratória e a dos demais membros, 
na reunião se,guiflte; -

g) nas-reuniões preparatóriaS, nãó Será líci
to q_ uso da palavra, salvo para declaração 
pertinente à matéria que nela deva ser tratada. 

Art 4~ A posse, ato público com o qual 
o senador se inVeste no mandato, -realizar--5e-á 
perante o Senado, durante reunião prepara
tória, sessão ordinária ou extraordinária. pre
cedida de apresentação à Mesa do diploma 
expedido pela Justiça Eleitoral, o qual será 
publicado no "Diário do Congresso Nacional". 

§ 1 ~ A apresentação do diplOma poderá 
ser feita pelo diplomado, pessoalmente, por 
ofício ao Primeiro Secretário ou por intermé
dio do seu Partido ou de qualquer Senador. 

§ 2ç Presente o diplomado, o Presidente 
disignará três Senadores para recebê-lo e_ in· 
traduzi-lo no Plenário, onde, estando todos de 
pé, pres_tará o _seguinte- cOmpromisso: "Pi~ 
meto guardar a Constituição Federal e as leis 
do País, desempenhar fiel e lealmente o man-

- dato de Senador que o povo me conferiu e 
sustentar a uniãO, a integridade e a indepen-
dência do Brasil";-_-:-_:-:-::- --- -- -

§ 3~ Qi.Jéi.õdo fOrem diversos os Senado
res a prestar compromisso, somente o prtmei
ro pronundará a fórmula constante do pará
grafo anterior e os demais, um por uin, ao 
serem Chãffiados, dirão: "~sim o prometo". 

§ 49 Durante o recesso, a posse realizar
se-á perante o Pres_ídente, em _$Qleniàade pú
blica em seüGabinete, ob~ervadas a apresen
tação do diplOma e a prestação do compro
misso, devendo o fato ocorrido ser noticiado 
no "Diárío dõ Congresso N2lcional". -

§ ~9 O.Senador deverá tomar posse den
tro de 90 (noventa} dias_ contados da instala
ção da seSSãó léQi:Slativã ou, se eleito durante 

-esta, contados da diplorTiação, podendo o pra
zo ser-prorrogado, por niOtivo -jUstifiCado, a 
requerimento do interessado, por mais 30 
(trinfa) días. 
- § 6<> Findo o prazo de 90 (noventa) dias, 

se o Senador não tomar posse, e nem requerer 
prorro-gação, considera-se haver renunciado 
ao mandato, sendo convocado__o }9 Suplente. 

Art 5<> O 19 Suplente, convocado para a 
substitufção'ae Senador licencíado, terá o pra
zo -ele 30 (trinta) dias improrrogá.veis para pres
tar o compromisso, e, nos casos de vaga ou 
de afastamento nos termos da alínea "D" do 
art. 43, de 60 (sessenta) dias, que poderá ser 
prorrogado, por motivo justificado, a requeri
mento do interessado, por mais 30 (trinta) 
dias. 

§ 1 o Se, dentro dos prazos estabelecidos 
neste artigo, o 1 .. Suplente não tomar posse 
e nem requerer prorrogação, considera-se h"· 
ver tenunciadà ao mandato, sendO convocado 

o~ Suplente, que terá, em qualquer hipótese, 
30 (trinta) dias pára prestar o compromisso. 

§ 2? O Suplente, por ocasião da-primeira 
convocação, deverá prestar o compromisso 
na forma do artigo anterior_ e, naS seguintes, 
o Presidente comunicará à Casa a soa· VOlta 
ao exercício do mandato. 

Art 69 Nos cas_os do § 59 do_ art. 49 e § 
}9 do _art. 5°, havendo requerimento e findo 
o prazo sem ter sido votado, considerar-se-á 
concedida a prorrogação. 

Art._ 7? Por ocasião da posse, o Senador 
ou Suplente convocado comunicará à Mesa, 
por escrito, o nome parlamentar com que de
verá figurar nas publicações e registros da Ca
sa, a sua filiilÇão partidária e eventual integra
ção em Bloco Parlamentar. 

Parágrafo único. A alteração do nome parla
mentar ou de filiação partidária ou a Bloco 
Parlamentar deverá ser comunicada, por escri
to, à Mesa, vigorando a partir da publicação 
no "Diário _do Cong-resso Nacional". 

Art. 1 O. O Senador ou Suplente, por cx:a
sião da posse, inscreverá, em livro específico, 
de próprio punho, seu nome, o nome parla
menta[, a respectiva rubrica, filiação partidária 
ou a Bloco Parlamentar, idade, estado civil 

- -e outras dedaraç_õ_es que julgar conveniente 
fazer. 

CAPITULO IV 
da Relnuneroção 

Art. 12. -A remuneração do Senador é de
vida: 

1-a partir do inicio da legislatura, ao diplo
mado antes da instalação da primeira sessão 
legis1ativa; 

n-a partir da expedição do diploma poste
riormente à instalação; 

lU -a partir da posse, ao Suplente em exer-
cício. --------

Parágrafo único. Na hipótese do art. 43, "b", 
o Senador poderá optar pela remuneração do 
mandato (Const. art. 56_, § 3°) 

Art. 13. Suprimido. 
Art. 14. Suprimido. 
-Art 15. Suprimido. 
-Art. 16. O Senador poderá fazer uso da 

palavra: 
_ I~- _na primeira meia hora da sessão, por 
5 (tinco) minutos, improrrogáveis, para breVes 
comunicações, vedados apartes; 

D - nos 60 (sessenta) minutos que se se
guirem às breves comunicações, por 20 -(víil
te) ·miriutos; 

In- se Uder: 
a) nos 30 (trinta) minutos que antecede

rem a Ordem do Dia, para comunicações de 
interesse partidário, obedecida a seguinte pro
porcionalidade: 

I} por 5 (cinco) minutos, se o seu Partido 
congregar nlenos de 10 (dezJ_Senadores; 

2) pelo tempo· de 5 (cinco) a 15 (quinze) 
minutos, nos demais_ca-sOs, calculado em fun
ção do número de integrantes de seu Partido 
ou de Bloco ParJamentar, na proporção de 
1/2 (meio) minuto por Senador; 
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b) após a Ordem do Qi_a, pelo prazo de 
30 (trinta) minutos, duas vezes por semana, 
com preferência sobre os oradores inscritos; 

IV- na discussão de qualquer proposição 
(art. 304), uma só vez. pelo prazo de 10 (dez) 
minutos; 

V- na discussão de redação final, uma 
s6 vez, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, o 
relator e urn Senado_~: de cada Paçtido ou Blo_co 
Parlamentar; 

VI- no encaminhamento de votação í?Jrts. 
343 e 345), uma só vez, por 5 (cinco) minutos; 

VII- em explicação pessoal, em qualquer 
fase da sessão, se n.Qminalmente citado na 
ocasião, para esclarecimentos de ato ou (ã.to 
que lhe tenha sido_ atribuído em dis__çurso ou 
aparte, não sendo_ a palavra dada, com essa 
finalidade, a mais de 2 (dois) oradores na Or
dem do Dia, por 3 -(três)--minutos; 

VIII- em qualquer fase da sessão, por 3 
(três) minutos: 

a) pela ordem, para indagação sobre anda
mento dos trabalhos, reclamação quanto à 
conservãnda do Regimento, indicação de fa
lha ou equívoco em relação à matéria da Or
dem do Dia, vedado abordar assunto já resol-
vido pela Presidência; - --

b) para suscitar _questão de ordem._ nos ter
mos do art. 444; 

c) para contraditar questão de ordem; 
IX- após a Ordem do Dia, pelo prazo de 

30 (trinta) minUtos; paràãS éotlsíderações que 
entender (art. 199);-pro(róg----aYel este prazo por 
mais 30 (trinta) míriutos; uma vez por semana, 
às quartas-feiras; 

X- para apartear, pelo prazo de 2 (dois) 
minutos, obedecidas as seguintes normas: 

a) o aparte dependerá de permissão do 
orador, subordinando-se, em tudo que lhe for 
aplicável, às disposições referentes_aos deba
tes; 

b) não serão permitidos apartes: 
-ao Presidente; 
-a parecer oral; 
-a eru:aminharnento de votação, salvo nos 

casos àe requerimento de homenagem de pe
sar ou de voto de aplauso ou semelhante; 
-a explicação pessoal; 
-a questão ou ordem; 
-a breve comunicação; 
-a contradita a questão de= ordem; 
c) o aparte não poderá ser paralelo a dis~ _ 

curso;---
d) a recusa de permissão para apartear se

rá sempre compreendida em carâter geral, 
ainda que proferida em relaçao a 1 (um) só 
Senador; 

e) o aparte proferido sem permissão do 
orador não será publicado; 

f) ao apartear, o Senador_ conserva_r-se-á 
sentado e falará ao microfone; _ 

XI- para interpelar Ministro de Estado, por 
10 (dez) minutos; e para a réplica, por 5 (cinco) 
minutos (art. 419, j). 

§ 1 ~ É vedado ao orador tratar de as_su_nto_ 
estranho à matéria em apredação ou à finali
dade do dispositivo_~m: que basear se _a- con
cessão da palavra. 

§ 2~ Aplica-se o disposto no n~ 1 da alínea 
a do inciso III deste artigo ao representante 

de partido que não atenda às exigências esta
belecidas no art. 64. 

Art. 19. Haverá. sobre a mesa, livro espe
cial no qual se inscreverão os Senadores que 
quiserem usar da palavra, nas diversas fases 
da sessão, devendo ser rigorosamente obser-
vada_ a ordem de inscrição. ____ _ 

§ }9 O Senador só poderá usar d.a paiavrã 
mais de 2 (duas) vezes por semana, se não 
houver outro orador_ inscrito que pretenda 
ocupar a tnbuna. 

§ 2~ A inscrição será para cada sessão, 
podendo ser aceita com antecedência não su
perior a2 (duas) sessões ordinárias, salvo para 
as br_eves=-çomunic~ções, quando será diári~ 

--········-·-··· 
Art. 21. _ A6 Senador é vedado: 

- a) ·uSar cj_e expressões descorteses ou insUl-
tuosas; _ - - --

b) falar contra resUltado de_deliberaçã_o de· 
firuüVa do_ Plenário, salVo em explicação pes
soal 

Art._ 22. Suprimido._ 

.. M:·.·:~3·5~····x·;~;;_fu;~i~··;;;.;·q~;iq-.:;~~-·hiP6~ 
tes_e, _será comunicada pelo Presidente ao Ple
nário ... 

J?a_~~grafoúilico. Nos casOs-ao artigo ante~ 
riQr, na_s 24 (vinte e quatro) l1oras que se segui
rem_ à_ publicação de comunicação de vacân
cia, qualquer Senador dela poderá interpor re
curso para o Plenário, que deliberará, ouvida 
a Comrssao de Constituição- e Justiça. 

Aft.- 36. Perde o maridato (Const. art. 55) 
o Senador: 

I -_que Lnfrigir qualquer das proibições_ 
constantes ao art. 54 da Constituisão; 

11- cujo procedimento for declarado in
compatível com o decoro parlamentar; 

III- que deixar de comparecer à terça parte 
das sessões ordinárias do. Senado, em cada 
sessão legislativa anual, salvo licença ou mis
são.ªutorizad<;~.; __ . 

IV-que perder ou tiver suspensos, Ós direi
tos políticos; 

V- quando o decretar a Justiça Ele_itoral; 
VI- que sofrer condenação criminal em 

sentença definitiva _e irrecorrível. 
§ 1 o I:; inc.Pmpã.tfvel com o decoro parla

rtlentar o abuso das prerrogativas asseguradas 
ao Senador e a percepção de vantagens inde
vidas (Const. art. 55 § 1 ~). 

§ 29 Nos casos_ dos inciSos I, II e IV, a perda 
do mandato será decidida pelo Senado Fede
ral, por voto secreto e maioria absoluta, rne
dia_nte provocação da Mesa ou de partido polí
tico representado no Congresso Nacional. 

§ 3" Nos_ c_asos dos incisos lU a V a perda 
será declarada pela Mesa, de oficio ou me
dic;mte provocação de qualquer Senador, ou 
de partido político representado no Congresso 
Nacional, assegurada ampla defesa. 

§ 49 A representaÇão =será· _<!!"Qcaminhada 
à Comissã:d_de Constituição e Justiça que pro
ferirá s_eu parecer em 15 (quinze) dias, con-
cluindo:__ __ _ __ 

a) nos casos dos incisos!, 11 e VI, pela aceita
ção dª_representação para exame ou pelo seu 
arqWvamento; 

b) no caso do inciso II~ pela precedência, 
ou não, da representação. -- - · 

§__5o .o__ ÇJarecer da Comissão de Consti
tuição de Justiça, lido e ·pub\icãdo no Diário 
do Congresso Nacional. e em avulso, será: 

a) nos casos dos incisos I, 11 e VI, incluído 
na Ordem do Dia após o interstício regimental; 

b) no caso do inciso nr, ençamfnhado à 
Mesa pára deciSão. - - · 

&t. 40. As rnunidades dos Senadores 
subsistirão durante o estado de sítio, só poden
do ser suspensas mediante voto de dois terços 
dos membros da Casa, nos casos de ates pu-_ 
blicados fora do recinto do Congresso, que
sejam incompatívefs com a execução_da me
dida (ConSt., art. 53, § 7'). 

----·----··-·---
Art. 42. Consídera-se ausente o Senador 

cujo nome não Conste das listas de compare
cimento. 

§ 1 o A ausência do_ Senador em liceriça, 
em missão autOrtzada, ou a servi__ço do 8_enado, 
não será considerada corno falta. 

§ 2ç Pata _efeito do disposto no art. 55, 
111; -não será considerada a ausência do Sena
dor nos- 60 (Sessenta) dias anteriores às elei~ 
ções gerais. 

Art. 43. O Senador deverá comunica~ ao 
Presidente semp-re que: 

a) se -aUsentar do País; 
b) assumir cargo de Ministro de Estado, 

de Governador de Território, de_Secretário Qe 
Estado, do DiStrito Federal, de Território, de 
Prefeitura de -Capital Ou de chefe de missão 
diplomática temporáriã (Const, art: 56, 1), 

Parágrafo úníco. Ao comYIJ.is::ar _o seu afas
tamento, no caso da alinea a, o Senador deve
rá mencionar o respectivo prazo. 

· Art. 44. Mediante deliberação do Plenário, 
o Senador poderá desempenhar missão no 
País ou no exterior (Const., art. 55, ffi). 

§ 1 o A autorização poderá ser: 
a) soUcitada pelo interessado; 
b) proposta: _ : _ 
1) pela Presidência, quando de sua autoria: 

a indjcação; 
2) pela Comissão de Relações Exteriores, 

no caso de missão a n:iaHZai--se no eStrangeiro; 
3) pela comissão que tiVer maior pertinên

cia, no CÇlSO d_e_rni_s~Q_a re:aliz:.;~:r-_se no Pais; 
4) pelo üder do bloco parlamentar ou_ do 

partido a que pertença o interessado. 
§ 2~ Na-solicitação ou na proposta deverá 

ser mencionado o prazo de afastamento do 
Senador. 

§ 3~ A solicitação da propostã Será lida 
no expediente_e_votada ern seguida à Ordem 
do Dia da mesma sessão, _- ~- _ 

§ 4o No caso--da alinea a e item 4 da alínea 
b do_§ _19, será ouvida a Comissão d~ Relações 
Exteriores_ ou a que tiver maior pertinência, 
sendo o parecer oferecido, por escrito ou oral
mente, q.e acordo com o disposto no.art. __ 381, 
I. 

Art. 46. O Senador afastado do exercício 
do mandato não poderá ser incumbido de 
representação da C:;;,.sa, de comissão, ou de 
grupo parlamentar. 
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Art. 47. Para os efeitos do disposto no in
ciso III do art. 55 da CoriStitUiÇão, O Senador 
poderá: . ---=---- _ 

I- qUando, por motivo de doença, se en
contre impossibilitado de comparecer às ses
sões do Senado, requerer licença, instruída 
com laudo de inspeção de saúde, subscrito 
por 3 (três) médicos; _ _ ____ _ 
n- solicitar licença para tratar de interesses 

particulares, desde que o afastamento nã.o ul
trapasse 120 (cento e Vinte) dtas- per sessão 
legislativa (Const.;-art. 56, 11). 

§ )9 O "quorum" para votaçãó do reque
rimento previsto no inciso 1 é _de 1/10 (um 
décimo} do total de Sen_~dor~s. , 

§ 2~ Apresentado o- requerimento e não 
havendo ··quorum" para deliberação durante 
2 (duas) sessões ordinárias consec_utjvas, será 
despachado pelo PreSfdente "ad referendum" 
do Plenário. 

§ 3? É lícito ao Settãdor desistir a qual
quer tempo de licença que lhe tenha sido con
cedida, salvo se, em dec-qrrência dela, haja 
sido convocado suplente, quando a desistên
cia somente poderá ocorrer uma vez. çiecorrido 
o prazo de 120 ( c;ento ~ vinte_l cli_~s. 

Art 48. Considera-se como licença con
cedida, para os efeitos do art. 55, inciso III, 
da Constituição, -o não-comparecimento às 
sessões do Senador temporariamente privado 
da liberdade, em virtude de processe criminal 
em curso. 

Art. 49. Dar-se-á a convocação de su
plente nos casos de vaga, de afastamento do 
exercício do mandato para investidura nos car
gos referidos no art. 43, b ou de licenç_a por 
prazo superior a 120 (cento e viriter dias_. 

Art. 51. A assun_ção Qe cargo de Ministro 
de Estado, de Governador ,de Território e de 
Secretádo de Estado, d,_o Distrito Federal, de 
Território de Prefeitura de Capital ou de Chefe 
de missão diplomática temporária, implicará 
renúncia ao cargo que o Senador exerça na 
Mesa. 

Art 52. Ao Presidente compete: 
1) exercer as atribuições previstas nos arts. 

57, § 69, I e II, 66, § 7o e ao da Constituição; 
2) velar pelo respeito às prerrogativas do 

Senado e às imunidades dos Senadores; 
3) convocar e presidir as sessões do Sena

do e as sessões conjuntas do Congresso Na
cional; 

4) propor a transformação de sessão públi
ca em secreta; 

5) propor a prorrogação da sessão~ 
6) designar a Ordem do Dia das sessões 

e retirar matéria da pauta para cumprimento 
de despacho, correção de erro ou omissão 
no avulso e para sanar falhas da instrução; 

7) fazer ao Plenário, em qualquer momen· 
to, comunicação de interesse do Sen~Q.o e 
do Pals; 

8) fazer observar na sessão a Constituição, 
as leis e este regimento; 

9) assinar as atas das sessões secretas, 
uma vez aprovadas; 

1 O) determinar o destino do expediente li
do, e distribuir as matérias às comissões; 

11) impugnar as proposições que lhe pare
_çam contrárias ã _Co~tituiçãb, às leis, ou a 

- este_regimento, ressalvado ao autor recurso 
para o plenário, que decidirá apóS audíêTlcia 
da Corn!_S$?1_0 de Constituição e Justiça. 

12) declarar prejudicada ... proposição que 
asSim deva ser considerada na conformidade 
regiinental; 

13) decidir as questões de ordem; 
14LQrientar as discussões e focar os pontos 

sobre que devam versar, p-odendo, quando 
conveniente, dividir as proposições para fins 
de votação; 

15) dar posse aos Senhores; 
-16)-·Coiwocar suplente de_senador, 
17) é0Tnunicar ao Tribunal Superior eleito

ral a ocorrência de vaga de sen~do_r ~ quando 
não haja suplente a convocar e faltarem mais 

-de 15 (quinze) meses para o término do man-
dato; · 

18) propor ao Plenário a: indicação de sena
-~Qor para desempenhar missão temporária no 
País ou no exterior; 

19) propor ao plenário ã constitWição de 
cOJ:Tllssão para a representação externa do Se
nado; 

20) designar ora.d~m:~_s_ para as sessões es
peciais do Senado e sessões solenes dQ Con
gresSO Nacional; 

21) designar substitutos de membros das 
comissões~ nomear-relator em plenário; 

22) convidar, se necessário, o relator ou 
o Presidente da Comissão a explicar as conclu
sa-es·de seU parecer; 

23} deSeinj)atifr- as votações, quando os
tensivas; 

24) proClamar o resultado-daS VotaÇões; 
25} despachar, de acordo com o disposto 

no art. 45 e no § 29 do art. 4 7, requerimento 
de lice~a de senador; 
- .26) despachar os requerimentos constan

tes do act. 237~ e inciso I do art. 238; 
27) assinar os autógrafos d9s projetas e 

emendas a serem remetidos à Câmara dos 
Deputados, e dos projetas destinados à san
ção; 

28) promu1gar as resoluções dO SenãdO e 
os decretos legislativos; 

29T asSinar a correspondência dirigida pelo 
Senado à.$ seguintes autoridades; 

- Preáíderite da República; 
- Vice~Presidente da República; 
-Presidente da Câmara dos -Deputados; 
-Pregjdente do Supremo Tribunal Federal 

e dos Tribunais do País, entre estes incluindo 
o Tdbuna1 de Contas da União; 

- Che(es de governos estrangeiros e seus 
representantes no Brasil; 

-Presidentes das Casas de Parlamento do 
estrangetro; 

- Governadores dos Estados, do Distrito 
Fe.derªl e dos Territórios Federais; 

-Presidentes das Assembléias Legislativas 
dos~tados~ _ 

~-autoridadesjudiciári~s em resposta a pe
didos de informações sobre assuntos perti
nentes ao Senado, no curso de feito~ judiciais; 

30) a.utotizar a divulgação das sessões, nos 
termos do disposto no art. 209; 

31) promover a publicação dos debates e 
de todos os trabalhos e a tos do_ Senado, irnpe
rlindo a de expressão védadas por este regi- " -
fheiito,-inClUSi\!e quãndo conStantes de docu
mento lido pelo orador;_ 

32) -avocar ã representação do Senado 
quando se trate de atas públicos de especial 
relevância _e nãÕ :oeja possível designar corriis
são ou senador para esse fim; 

33) reSolver ouvido o plenário, qualquer c a
-so não previsto neste Regimento; 

34) presidir as reuniões da Comissito Dire~ 
tqra, podendo discutir e votar; , 

35) autorizar a programação de desembol
so de despesas da administração do Se_nado 
<::onforme deliberação da Comissã6 Diretora 
ou da própria Casa; 

36) autorizado pela Co[Tlissao Diretora, no
mear, exonerar, demitir, transferir, reé!daptar, 
-aposentar, promover, conceder licença e prati
car, de acordo com o estabelecido no regi
mento adminístrativo 4o Senado Federal, 
_quaisquer outros atas referentes aos seE;Vido~ 
res da Casa; 

. 37CSUpririildo; 
38) ·requisitar dos serviços de:; _Casa os fun

--C:ionáriõs ·que julg-ar neceSsários p-ara os traba
lhos do seu gabinete; 

39) designar e dispensar o pessoal do seu 
gabinete. - -

Art. 52. Na distribuição das matérias su
-bordinadas, na forma do art. 95-Q de~te Regi

mento, à apreciação conclusiva das com_is
sões o ~residente do Senado quando a propo
sição tiver seu mérito vinculado a mais de 
uma comissão, poderá: 

a) definir qual a comissão_de maior perti~ 
nência que deve decidir sobre a matéria; 

b) distribuir as proposições às Corni~s 
de Mérito e determinar que o· estudo dq projetQ 
-seja feito em reunião conjunta, observa"do, no 
que couber, o art. 131 deste Regimento. 

Art. 55.- Ao 1 o \>'ice-Presidente coriiPete: 
-a) substituir o Presidente nas suas faltas 

_ou impedimentos; 
b) exercer a:s atribuições estabel_eçiçia.? no 

§ 7? do art. 66 da Constitui_ç.ão, quando não 
as tenha exercido o Presid.~nte; 

c) designar e dispensar o pessoal do seu 
- gabinete. 

Art. 57 ............................................................... . 
k ......... ::: ............................... : .................. : ... ~···~········ 
I ................... : ......................................... ~ .. :.: .. -·-· 

2. O pessóal àos gabinetes dos Secretá
rios, dos üderes dã Maioria, da minoria e do 
GoVén1o, -dos VrestaenteS de Corriissõe·s e dos 
demais_ S_enãdorés, mediante prOposta dos 
'respectivOs titulares. - · - -

Art. 62. Os membros da Mesa s_er_ão 
·eleito:S"para mandato de 2 (dOis) anos, vedada 

·-a reêó!lâüção para o mesmo cargo ri<f eleição 
imediatamente subseqüente (Const.,- art. 57, 
§ 4'). ~ 

-- Art. 63. A eleição dos MenibrOS da Me
sa será fcita em escrutínio secreto e maioria 
de_ votos, presentes a maioria da composíção 
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do Senado, assegurada, tanto quanto possível, 
a representação proporcional dos Partidos ou 
dos Blocos Parlamentares com atuação no 
Senado. 

TITULO III-A 

Dos Blocos Par!amenmres 

Art. 63.A. As representações Partidárias 
poderão constituir Bloco Parlamentar. 

Parágrafo único.-"Somente será admitida a 
formação de bloco Parlamentar que represen
te, no mínimo, 1/10 (um décimo) da compo
sição do Senado Federal. 

Art 63.8. O Bloco Paflainentar terá Líder, 
a ser indicado dentre os Uderes dos Partidos 
que o compõem. 

Parágrafo único.-- .Os demais Líderes assu
mirão, preferencialmente, as lUnçõeS de Vice
Uderes do Bloco Parlamentar, na ordem indi
cada pelo Titular da liderança. 

Art 63:C. O Bloco Parlamentar compos
to de Partidos que não atendam as exigencias 
do artigo 64, caput, escolherá o Uder e os 
Vice·Líderes dentre os s_eus integrantes. 

Art. 63.0. Aplica·se ao Líder- do Bloco 
Parlamentar o disposto no art. 65. 

TITULO IV 

Dos Lideres 
Art. 64. A Maioria, a Minoria e as Repre· 

sentações Partidarias com número de mem
bros_superior a 1/20 (um vinte avos) da com
po-sição- do Senado Federai terão Líderes e 
Vice-Líderes. 

§ 19 A Maioria é integrada por Bloco Par
lamentar ou parijdo que represente a maJoria 
absoluta da Casã. --

§ 29 Formada a Maioria, _a Minoria será 
aquela integrada por Bloco Parlamentar ou 
Representação Partidária que se lhe seguir em 
número de integrantes. 

§ 3~ A constittiíção da Maioria e da Mino
ria será comunicada à Mesa pelos Líderes dos 
Blocos Parlamentares ou__ das Representações 
Partidárias que as compõem. 

§ 49 O IJder _da MaiOria e o da Jv\inoria 
serão os !Jderes dos Blocos Parlamentares 
que as compõem e as funções de Vice-Ude
rança serão exercidas pelos demais Líderes 
das Representações Partidárias que integram 
os respectivos Blocos Parlamentares. 

§ 5? Na hipótese de nenhum Bloco Parla
mentar alcançar a maioria absoluta, assume 
as funções constitucionais e regimentais- da 
Maioria do !Jder o Bloco Parlamentar ou Re
presentação Partidária que tiver o maior nú
mero de representantes, e da Minoria, o Líder 
do Bloco Parlamentar ou Representação Parti
dária que se lhe seguir em número de inte
grantes. 

§ 6? A indicação dos Líderes partidários 
será feita no início da sessão legislativa e co
municado à Mesa em documento subscrito 
pela maioria dos membros do Partido. 

§ 7o Os Vice-Líderes das Representações 
Partidárias serão indicados pelos respectivos 
üderes. 

§ a~ O Presidente da República poderá in-
dicar o IJder do Governo -

.§_ 9'1 Suprimido. 
§ 1 o. --suprimido. 
§ 11. Suprimido. 

-~-------
Arl 66. Suprimido. 
Art: "67. Suprimido. 

TITULO V 

Art._ 6& Quando solicitado a se fazer re
presentar em ato ou solenidade de cunho in~ 

-temacional, nai::íonal ou reQíonal, o Senado 
Federai poderá atender ao convite, mediante 
proposta da Presidência, aprovada, por qual
quer número, pelo Plenário. 

Art. 69. A representação externa do Sena
do far-se-_á por Comissão ou p"or um Senador. 

Art. 70. É lícito ari Presidente avocar a re
presentação do Senado quando se trate de 
ato de excepcional relevo. 

Art. 71. Na impossibilidade de_haver deli
beração do Plenário, o Presidente poderá auto
rizar representação externa para: 
- 1) _chegada ou partida de personalidade de 
deStaque na vida pública nacional ou interna-
cional; 

2) sOlenidade de relevante expressão na· 
dona] ou internaCional; 

3) fW1erai Ou cerimônia fúnebre em que, 
regimentalmente, caiba essa representação. 

Pªr_ágrafo único. O Presidente dará co;; 
nhecimento da providência adotada ao Sena
do, na primeira sessão que se realizar. 

Art. 72. O Senado terá Comissões Per
manentes e Temporárias (Const. art. 58) 

Art 73. As Comissões Permanentes são 
as seguintes: 

1) Diretora (CDir); 
2)- CQmissão de Política Urbana, Rural e 

Me!o Ambiente (CPR); 
3) de ConstitWção e Justiça (CCJ); 
4) de- Economia, Finanças e Cíência e Tec

nó!ogia (CEf); 
5) _({e" Educação, Cultura e Comunicação 

(CEC); 
6) _de Transportes, Obras e Administração 

PUblica (CTO): . _ 
7) de Redação (CR); 
8) de Relações Exteriores (CRE): 
9) de Seguridade Social (CSS): 

10) de Fiscalização e Contrõle (CFÇ). 
Arl 74. Suprimido. 
Art. 75. As Comissões Temporárias se

rão: 
a) lntern"'s - as previstas no Regimento 

para finalidade específica; 
b) Externas - destinadas a representar o 

Senado em Congresso, solenidades e outros 
atos públicos; 

c) Suprimido; 
d) Parlamentares de Inquérito - criadas 

nos termos do § 39 do .art. 5"8 da Constituição. 
Art 76. As Comissões Externas serão 

criadas por deliberação do Plenário, a requeri
mento de qua1quer Senador o_u Comissão, ou -
por proposta do Presidente. 

Parágrafo único. O requerimento deverá 
-indicar o objetivo da Comissão e o número 
de seus membros. 

Art. 77. - As Comissões Temporárias se es-
tiguem: 

I.:.... Pela Conclusão da sua tarefa; 
ll- ao término do respectivo prazo; 
lll-ao término da sess_ã:o legislativa ordi

nária. 
§ }9 É lícito à Comissão que não tenha 

conduido a sua tarefa, requerer a prorrogação 
do .respectivo prazo; 

a) no caso do inciso li, por tempo determi
nado não superior a 1 (um) ano; 

b) no caso do inciso lll, até o término da 
sessão legi5:lativa seguinte. _ 

§ 29 Quando se tratar de Comissão Exter
na, finda a tarefa, deverá ser comunicado ao 
Senado o _desempenho de sua missão. 

§ 39 O prazo das Comissões Temporárias 
é contado a partir da publicação dos ates que 
as criarem suspedendo-se nos períodos de 
recesso do Congresso nacional. 

§ 49 Em qualquer_hipótese o prazo da Co
missão Parlamentar de Inquérito não poderá 
ultrapassar o período da legislatura em que 
foi criada. 

Art 78. A Comissão Diretora é CoOStitUí
da dos titulares da Mesa, tendo as demais Co
missões Permanentes o seguinte número de 
membros: 

1) Política Urbana, Rural e Meio Ambiente, 
9 (nove); 

2) Constitutção e Justiça, 13 (treze); 
3) Economia, finanças e Ciência e Tecno

logia, 13 (treze); 
4) Educação, Cultura e Cõmun[cação, 9 

(nove); . _ -· . __ 
. 5) Transportes, Obras e Administração Pú-

blica, 9 (nove); 
6) Redação. 5 (cinco); 
7) Relações Exteriores, 9 (nove); 
8) Segurid6de Social, 11 (onze); 
9) Fiscalização e Controle, 11 (onze). 
§ 19 O membrõ da Comissão Diretoi-a 

não podeiá fazer parte de outra Corliissâo Per
manente, saJvo a de Redação. 

§ 29 Al"ém das Comissões de Redação. e 
de Fiscalização e Controle, cada Senador so
mente poderá integrar 2 (duas) Comissões, 
uma como títuJar e outra como suplente. 

Art. 80. Suprimido. 
Art 81. Os membros das CorTiiSSêieS se

rão designados pelo Presidente, por indicação 
escrita dos respectivos üderes, assegurada, 
tanto quanto possível, a repTesentação propor
cional dos Partidos ou Blocos Parlamentares 
com atuação ncr3enado Federal (Const., art. 
58,§ 1"). .. 

Art. 82. Suprimido_. 
Art. 83. Suprimido. 

Art. 84. Os Uderes, uma vez indicados, 
reunir-se·ão para fiXar a representação de ca
da Partido ou de Bloco Parlamentar nas Co
missões Permanentes. 

Art. 85. Estabelecida a representação nu
mérica dos Partidos ou Blocos Parlamentares 
nas Comissões, os Líderes entregarão à Mesa, 
nas 48 (quarenta e oito) horas subseqüentes, 
as indiCações dos titulares e suplentes. 
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Parágrafo único. Recibidas as indicações~ 
o Presidente fará a designação das Comissões. 

Art 86. O lugar na Comissão pertence ao 
Partido ou Bloco Parlamentar, competindO ao 
respectivo Uder solicitar, em documento es
crito, a substituição de titular ou suplente por 
ele indicado. -

§ ]9 Em caso de desligamento do Partido 
ou Bloco Parlamentar, o membro da Comis
são será _substituído sem que se altere, até 
o encerramento dq. sessão legislativa, a pro
porcionalidade estabelecida no início da mes
ma sessão. 

§ 29 O disposto neSte artigo não se aplica 
aos membros da Cam~o Dke:tora. 

Art. 87. A designação dos membros das 
Comissões Temporárias será feita: 

1-para as Internas, nas oportunidades es
tabelecidas neste Regimento; 

ll- para as ExternaS, Imediatamente após 
a aprovação do requerimento que der motivo 
a sua criação; 

UI- suprimido. 
Art. 88. As CQJUissQ_e~ Permane:ntes, ex

ceto a Diretoria, terão suplentes em número 
igual ao de titulares. 

Art. 89. COmpete ao Suplente substituir-
o membro da Comissão: 

a) eventualmente, nos_ seus impedimen
tos, para "quorum .. nas reuniões; 

b) por determinados períodos, nas hipó
teses previstas nos arts. 43,44 e 47. 

§ 1 o A convocação será feita pelo Presi
dente da Comissão, obedecida a ordem nu
mérica e a representatividade. 

§ 2° ao Suplente poderá ser distribuída 
proposição para relatar quando: 

1) se tratar de substituição prevista na alí
nea "b"; 

2) se tratar de matéria_em regime de ur
gência; 

3) o volume das matérias despachadas á 
Comissão assim o justffíque. 

§ 3? nas hipóteses dos itens 2 e 3 do pará
grafo anterior, se a representação do Bloco 
parlamentar ou do Partido a qLie pertencer 
o Suplente estiver completa na reunião, o seu 
voto só será computado em relação à matéria_ 
que relatar, deixando de participar da delibe
ração o Suplente convocado por último ou, 
na inexistência desse, o último dos titulares 
do Bloco Parlamentar ou do partido, conforme 
a lista oficial da Comissão publicada no "Diário 
do Congresso Nacional", 

§ 49 Serão devolvidas ao Presidente 4a 
Comissão, para serem redistrlbuídas, as-pró--· 
posições em poder de titular ou suplente que 
se afastar do exercício do mandato nos casos 
dos arts. 43,44 e 47. 

Art. 90. Em caso de impedimento tempo
rário de membro da Coffiíssão e não havendo 
suplente a convocar, o Presidente desta solici· 
tará à Presidência da mesa a designação de 
substituto, devendo a escolha_ recair em Sena
dor do mesmo Partido ou Bloco Parlamentar 
do substituído, salvo se os demais represen
tantes desse Partido ou __ bloco não puderem 
ou não quizerem aceitar a designação, 

·················-····-----··----

Art. 93. Dentro de 5 ( ciric;o) dias, a cpntar 
da designação de seus metnb!'OS, cadá Co
missão reunir-se-á para instalar seus trabalhos 
e eleger, em escrutínio secreto, o seU Presi
dente e Vice-Presidente. 

§ p- Em caso do não-cumprimento do 
disposto neste artigo, fícarão investidos nos 
êargOS ós-àols titUlares mais idosos, até que 
se realize a eleição. 

§ 2~ Ocorrendo empate, a eleição será re
petida no dia seguinte; verificando-se novo 

---empate, será considerado eleito o mais idoso. 
_ §- 3o O.Uan-aO-aos trabalhos de qualquer 

Comissão não-comparecerem o Presidente e 
o Vice_-P(eSidEmte-, caberá ao mais idoso dos 
titulareS preSidi-la. 

§ 4~ em caso de vaga dos cargos de Presi
dente ou de Vice-Presidente, far-se-á o preen
chimento por meio de eleição realizada nos 
5 ( c:inco) dias__ que se_ seguirem à vacância 
salvo se faltarem menos de 60 (sessenta) dias 
para 6 rermmo da sessão legislativa, 

§ 5a Aceitar função prevista no art. 43, 
"b", importa renúncia ao ca,rgo de Presidente 
ou Vice-Presidente. . 

§ 6'~ Ao- maridato de Presidente e Vice
Presidente __ das Comissões Permanentes apli
Car-Se-~ ~--~sposto no artigo 62.-

TirULOVI 
Da -Cáinfietéiidii
··· SEÇÃ"O 1. 

Das DisposiÇões Gerais 

Art. 95A As Comissões compete: 
- I--discutir e votar projeto de_ lei nOs termos 

do art. 95-l'l; 
li- realizar audiências públicas com enti

dades. da sociedade civil; 
m-convocar Ministros de Estado para 

prestar informações sobre assuntos inerentes 
a suas atribuições; . . _ . 

IV- receber petições, reclamações, repre
sentações ou queixas de qualquer pessoa con
tra atas ou omissões das autoridades o_u_ enti
dades Públícas; 

V- solicitar depoimento de qualquer auto
rfdade ou cidadão; 

vr -apreciar programas de obras, planos 
nacionais regionais e setoriais de desenvol
vimento e sobre eles emitir parecer (Const, 
arf. 58, § 29), em interação com a Comissão 
Mista Permanente de que trata o § 1? _do art 
166 da Constituição; _ _ __ 
vn- propor a sustação dos atas norma

tivos do Poder ExecJ,ltivo que_ exorbitem do 
poder regulamentar; 
VIII~ a-companhar junto ao governo a ela

boração da proposta orçamentária, bem co-
mo sua execução; -

IX- realizar diligência; _ 
X-estudar qualquer assunto compreen

dido nas atribuições do senado. 

.Art. 95.8. Às ComisSões;--no ãrribito de 
suas atribuições, cabe, dispensada a compe
téncia do Plenê.rio, nQ.S_ térmos do art. 58, § 
2~, I. da Constitutção, discutir e votar. 
I- projetas de lei ordinária de autoria de 

Sena.d.oJ, ressalvado o projeto de Código; 

n-projetas de resolução que versem so
bre a suspensão da execução, no todo ou em 
parte, de lei declarada inconstitudonal por de
cisão definitiva do Supremã-Tnbunal F'ederal. 

§ 1" O Presidente_ do Seriado, ouviàas as 
lideranças, pOderá conferir às CoinissõeS_ a 
competência de apreciar, ainda, conclusiva
mente, as-se·guintes matérias: 
1- tratados ou acordos internacionà.is; 
II-autorização em terras inâígenas, da ex

ploração e o aproveitamento de recurs9s hídri
cos e a p~s_qui~_ e ~avra .de riquezas minerais; 

_ m -aprovaçãO da alienãção ou conce~o 
de terras públicas c_om área superior a dois 
mil e quinhentos hectares. 

§ zç- Encerrada ·a apreciação conclusiva 
dos projetas a que se refer~ este ~rtigo, a deci
são da Cdrhfssão Será Comun{cãda ao Presi
dente do Senado para ciência do Plenário e 
pu~licaçâo no "Diário do Congresso Nacio
nal. 

§ 3o No prazo de 72 (setenta e duas) ho
ras, contado a partir-da- publicação referida 
no parágrafo anterior, poderá ser interposto 
recurso para diScuSSão e VOtação ·da matéria 
pelo SenadO. - · 

§ 4? O recurso, assinado por 1/10 (um 
décimo) dos membros dõ Senado, será diri
,gido ao Presidente da Casa. 

9- 59 Esgotado o praia preVisto nO § 3? 
sem interposição de recUfso, o projeto será, 
conforme o caso, arquivado, promulgado ou 
remetido à Câmãra. 

Art. 95.C. Á audiê_hcia pública será reali
zada pela Comissão para: 

1-instruir matéria sob sua apreciação: 
n- tratar de assuntos de interesse público 

relevante. 
Parágrafo único. A audiência pública_ po

derá ser realizada por solicitação de entidade 
da sociedade civi1. 

___ Art. 95.0. Os _depoimento_s serão presta
dos por escrito e de forma conclusiva. 

§ }9 na hipótese de haver defensores e_ 
opositores, relativamente à matéria objeto de 
exame, a Comissão procederá de forma que 
possibilite a audiência de todas as partes inte
ressadas. 

§ 29 os membros da Comissão -poderão, 
terminada a leitura, interpelar o orador exclusi
vamente sobre a exposição lida, por prazo 
nunca superior a três minutos. 

§ 39 O õrador terá o mesmo prazo para 
responder a cada Senador, sendo-lhe vedado 
interpelar os membros da ComisSi;lo. 

Art 95.E. Da reunião de audiência públi
ca lavrar-se~á uma ata, arquivando-se, no âm· 
bito da ComiSsão, os pronunciamentos esCri
tos e documentos que _os acompanharem;- ---

Parágrafo único. Será admitido, a qual~ 
quer tempo, a requerimento de Senéidor, o 
traslado de peças. 

Art. 95.F. A ComisSão receberá petições, 
reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra ato OU omissão de 
autoridade ou entidade pública sobre assunto 
de sua competên"cia. 

§ 19 Os pedidos referidos riO capilt áeSte 
. artigo serão encaminhados por escrito, com 
a identificação do autor. 
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§ 2° Os Pedidos serão distribuídos a um 
Relator que os _apreciará e apresentará relató
rio com sugestões __ quanto às providências a 
serem tomadas, pela Comissão, pela Mesa ou 
pelo Ministério Públfco. 

§ 3" O Relatório s_erá disc_utido e votado, 
na Comissão, tomando a forma de projeto 
de resolução se_ contiver providência a ser to
mada por outra instância que não a da própria 
Comissão. --

SEÇÃOII 
Das Atribuiçóes Especificas 

Art. 96. As Comissões P_errnanentes 
compete estudar e emitir parecer sobre os 
assuntos submetidos ao seu exame. 

Art. 97. A Comissão Diretora__cornpete; 
I- exercer a administração interna do _Se

nado, autorizando a programação financeira 
de desembolso, nos limites das verbas conce
didas, e tornando as providências necessárias 
à regularidade do trabalho legislativo; 
ll- regular a polícia interna;- -
HJ-propor, privativamente, ao Senado, 

projeto de resolução dispondo sobre organi
zação, funcionamento, política, criação, trans
formação ou extinção de cargos, empregos 
e função de seus serviços, e fixação da respec
tiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentá
rias (Const, _art. 52. )()fi); 

IV -autorizar o Presidente a nomear, exo
nerar, transferir, readaptar, aposentar, promo
ver e conceder licença aos funcionários, de 
acordo com o estabelecido_ no Regulamento 
da Secretaria; 

V- conceder aos funcionários da Secre
taria autorização para prestarem serviços a ou
tros órgãos do poder público_ ou aceitarem 
missões estranhas ao Senado; 

'v'[- emitir, obrigatorianiente, parecer so
bre as proposições que digam respeito ao ser
viço e ao pessoal da Secretaria e as que alte
rem este_ Regimento, salvo o disposto no art. 
442, § 2", item 2; 

VIl- organizar e remeter ao Poder_ Execu
tivo o oíçamento do Senado, a fim de s_er 
incorporado à proposta do_ Orçamento Geral 
da União; 

VJll-encaminhar ao Tribunal de Contas o 
balanço da receita e da despesa efetuadas em 
cada exercício financeiro (art. 436). 

Parágrafo único. -Os esclarecimentos ao 
Plenário sobre a tos da competência da Comis
são Diretora serão prestados, oralmente, por 
Relator ou pelo J• Secretário. _ 

Art. 98. Á Comissão de Política Urbana, 
Rural e Meio Ambiente compete opinar sobre 
proposições pertinentes aOs seguintes assun
tos: 

1-direito agrário e direito urbanístico; 
11- agricultura, pecuária, organização do 

ensino agrário, investimentos e fmanciamen
tos agropecuários; 

lll-alienação ou concessão de terras pú
blícas com área superior a 2.500 ha; 

IV-aquisição ou arrecadamento de pro
priedade rural por pessoa fisíca ou juríclica 
estrangeira; 

V- defmição de pequena e média proprie
dade_ rural; _ 

__ VI- planejamento e execução da politica 
agrícola; 

VIl- normas gerais sobre proteção ao 
meio ambiente e controle da_poluição, conser
vação da natureza, defesa do solo e dos recur
sos_naturais, floresta, caça, pesca, fauna, flora 
e cursos de água; 

VIII- jazidas, minas, recursos lídricos, ga
ses naturais e industriais, geologia, geofísica 
e águas minerais; 

IX- outros assuntos correlatas. 

Art. 99. Á Comissão de Constituição e 
Justiça compete: 

1- opinar, obrigatoriamente, sobre a cons
tituc:ionalidade e juridicídade de qualquer pro
posição sujeita ao exame do Senado, exceto 
as seguintes em que a sua audiência depende 
de deliberação do Plenário; 

a) os requerimentos náo compreendidos 
nos casos em que este Regimento exige o 
seu Parecer; 

b) as indicações, quando seja da compe
tência exclusiva de outra Comissão; 

11- ressalvadas as atribuidas ás demais Co
missões, emitir parecer, quanto ao mérito, so
bre as matérias da competência legislativa da 
U_h_iã_o, especialmente as seguintes: 

1) criação de estados e Territórios; 
2) incorporação ou desmembramento de 

área de Estados ou -de Territórios; 
3) estado de defesa, estado de sítio e inter

venção federal; 
4) defesa territorial, aeróespacial, civil e 

mobilização nacional; 
5) Forças Armadas de terra, mar e ar; 
6) requisições civis e militares; 
7) declaração de guerra e celebração de 

paz; 
8) passà~jéiil-de forças estrangeiras e suct 

permanência no território nacional; 
9) corpos de bombeiros militares; 
10) polícia, inclusive marítima, aérea e de 

frOnteiras; 
11) segurança pública; 
12) anistia; 
t3r -díreito civil; Comercial, penar proces

sual, eleitoral, aeronáutico, espacial, marítimo 
e penit€riCfáiiO; -

14) desapropriação; 
-r5) nacionalidade, cidadania e natura1iza

çâo, entrada, extracliçáo e expulsão de estran
geiros, emigração e imigraÇão; 

16) uso dos simbolos nacionais; 
17) perda de mandato de Senador; 
18) pedido de licença de incorporação de 

Senador às Forças Armadas; 
19) escolhã de Ministro do Supremo Tri

bunal Federal, dos TribUnais Superiores, do 
Procurador-Geral da República e de Gover
nador de Território; 
- 20) destituição do Procurador-Geral da 

República, antes do térmlno do seu mandato; 
21) transferência temporária da sede do 

GOverno Federal; -
22) autor_ização para o Presidente e o Vice

Presidente da República se ausentarem do 
País; 

23) registras públicos; 
24) organização administrativa e judiciária 

do Ministério Público e DefenSaria Pública da 
União e dos Territórios; 

25) organização judiciária do MiniSté-rio 
PúblicO e da Defensaria Pública do Distrito 
Federal;, -

26) limites dos Estados; 
27) limite do Teâitório Nãdonal, espaço 

aéreo e marítimo e bens do domiriío da União; 
28) lriqtiillnato; - ~ - -
29) criação, funcionamento e processo do 

juizado de pequenas causas; 
30) assistência jurídica e defensorla pú

blica; 
31) custas dós serviços forenses: 
m- propor, através de projeto de resolu

ção, a suspensão, no todo ou em parte, de 
leis declaradas .inconstitucionais pelo Supre
mo Tribunal Federal; 

IV -opinar, sobre as emendas apresenta
das como de redação nas condições previstas 
no parágrafo único do art. 258; 

V-opinar sobre assunto de natureza juri
dica ou constitudonal que lhe seja submetido, 
em consulta, pelo Presidente, de oficio, ou por 
deliberação do.Plenário, ou por outra Comis
são; 

VI- opinaf sobre recursos interpostos às 
decisões da Presidência; 

VII- opinar sobre os requerimentos de vo
to de aplauso ou semelhante, salvo quando 
o assunto possa ínteressar às relações exterio
res do País. 

Art. 100. A ComiSsão de ConstitUiçãO e 
Justiça deverá, sempre, opinar sobre a consti
tucionalidade e juridicidade dO substitutivo 
apresentado por outra Comissão. 

Art. lOL A Comissão de Constituição e 
Justiça emitirá parecer sobre a constitucio
nalidade e juri~tcidade das emendas afere· 
cidas em Plenário, antes do encaminhamento 
às Comissões que lhes devam apreciar o mé-
rito, devendo, também, pronunciar~se sobre 
o projeto, se não o houver feito. 

Art. 102. A Comissão de Constituição e 
Justiça examinará, também quanto à técnica 
legislativa e àregimenta_lidade, as proposições 
que lhe forem submetidas. 
_ ArL 103. Sempre que a Comissão de 

Constituição e Justiça consTderãf inconstitu
cional ou injurídica qualquer proposição, de
verá indicar, precisamente, se o vicio é da tota
lidade ou apc~nas parcial, me_ncionando,_ nesta 
última hipótese, o dispositivo incriminado. 

§ 1" Quando. a Comissão de Constituição 
e Justiça emitir parecer pela inconstituciona
lidade ou injurididdade de qualquer propo
sição em sua totalidade, será esta considerada 
rejeitada e arquivada definitivamente, por des
pacho do Presidente do Senado, salvo recurso 
interposto por 1/10 (um décimo) dos mem· 

__ _bros _da Casa,_ nos termos do parágrafo único 
do art. 278. _ _ 

§ 2? Tratando-se de inconstitucionalida
, de ou in]uridicidade_parciaJ,_ a Comissão pode

rá oferecer emenda supressiva ou substitutiva, 
corrigindo o vício, ou substitutivo integral ao 
projeto se o mérito da matéria for de sua com· 
petênda. -
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Art. 104. À Comissão--de- Economia, Fi
nanças, Ciência e Tecnologia compete opinar 
sobre matérias que digam respeito a: 
I- problema econômico do Pals, política 

de crédito, câmbio, seguro e transf~rência de 
valores, comércio exterior e i11terestadual, sis
tema monetário, bancário e de medid?Js, títu
los e garantia dos metais, sistema de pou
pança, consórcio e sorteio, e propaganda co
mercial; 
ll- tributos, tarifas, empréstimo cómpUlsó

rio, fmanças públicas, normas gerais sobre di
reito tributário, financeiro e eConôinicó,-ot'Ça
mento, juntas comerciais, _conflitos de compe
tência em matéria tributária entre a União, os
estados, o Distrito Federal e os municípios, 

. dívida pública, fiscalização das instituições fi
nanceiras; 
lll-criações c:tentífic;aS e tec-nológicas; in

formática; atividades nucleares de qualquer 
natureza; transporte e utilização de materiais 
radioativos; apoio e ~stimulo à pesquisa e cria
ção de tecnologia; 

IV- qualquer outra matéria_ correlata ou, 
que influa na despesa, na receita pública ou 
no patrlmônio da União. 

V- suprimido. 
Parágrafo único: -A Comissão-de Ectmo~ _ 

mia, Finanças·;- Ciência e Tecnologia emitirá 
parecer, ainda, sobre: 

l-escolha dos ministros do_ Tribunal de 
Contas, presidente e diretores do Banco Cen· 
trai; 

TI- matérias a que se _referem os arts. 403 
e 417. ~ 

Art. 105. À COmissão de Educação, Cul~ 
tura e Comunicação compete opinar sobre 
as proposições pertinentes çros seguintes as-
suntos: __ __ . _ .~ .. 

[-Normas gerais sobre educação, cultura, 
ensino e desporto; instituições educativas e 
culturais; diretrizes e bases da-_eduo:~cio-
nal; salário-educação~ _ · 
n- diversões e espetáculos públicos, cria

ções artísticas; datas comemorativas e home
nagens dvicas; 

III- imprensa, telecomunicações ~_radiodi
fusão; serviço telegráfico, postais, telefônjcos _ 
e de telex; 

IV- outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de ra
diodifusão.e de spn_$ __ e imagens; 

V- formação e aperfeiçoamento de-recur
sos humanos_;_ 

VI- outros assunt.OS Gprrelatos. 

Art. 106. À Comissão-de Ttapspórtes, 
Obras e AdministraÇão Pública compete emitir 
parecer sobre proposições que digam respeito 
a: 

1-política nacional Q~_transporte, regime 
de portos e navegação, trânsito, util~açào de 
embarcações; 
li- programas de obras públicas em geral; 
III- órgãos do serviço público civil da 

União e servidores da admintstração direta e 
indireta do Poder Judiciário, do Ministério Pú
blico e dos territórios; 

IV- normas gerats de licitação e cpntra
tação em todas as modalidades, para a admi-

niS~çãci pública, direta e indil:eta, -incluídas 
as fundãÇõeS instituídas e mantidas pelo poder 
público,- nas diversas esferas de governo, e 
empresas sob o seu controle (Coryst., art 22, 
XXVII); 
V~ outroS assuntos cadela tOs. 

Art. 107. À Ccimissâo d~ Redação com
pete; salvo-âlspos1çao em Contrário, elaborar 
a redação final dos projetós de ini<::iativa do 
Senado e das emendas a projetas da Câmara 
dos Deputados, aprovada!; pelo Plenário. · 

__ § 1? Quando no texto da proposição hou
ver cláusula de justificação _ou palavras desJJe
cessárias, a_presidência a enviará à Comtssão 
de Redaçáo para escoimá-la do defeito. 

§ 2° A COmissão de Redação esco!m~.rá 
as proposições, ainda que não emendadas, 
dos vícios _de linguag~rn, das impropriedades 
de expressão e_ dos defeitos de técniça legis
lativa. 

Art. 108. À Comissão de R~\açõ~ _Exte
riores_compete: 
1- emitii parecer Sobre: 
a) prOpOSiçõeS referenteS aos ates e rela

ções intem&C_ion-~s e ao-Ministério das Rela-
ções Exteriores; -

b) comércio exteripr; 
c) indicação de nomes para chefes de n1is

sões diplortlâficas de caráter permanente jun
to a __ govem~s es1!!'-n~eiros ou organizações 
internaCionais de que o 'Brasil faça parte; 

d) requerimentos de votos de aplauso, de 
censura, ou semelhante_. quando se refiram 
a acóritedrtlentos ou atas públicos interna
cionais; 
· é} qUestões de fronteiras e IJmites da Repú

blica; 
- f) -:-assuntOs- referentes __ a orgai-tizãção dãs 
Nações- üri.ldãs e __ ~ntidades internacionais de 
qUaiqUei natureza; . -

a) autorização para o presidente ou vice
pnT~ide~te a'ã-Repêilirrca\~e afas~fem-do terri
tório nacional; 

h)_ Otl_tros ~suntos correlatas, 
O_-: integrar, por um de seus merTibros, a~ 

comissões emyjÇI.das pelo Senado, ao exterior, 
em_.as_suntos pertinentes à política externa do 
País. 

Art. 109, A Comissão de Seªi.Jridade So
cial compete emitir parecer sobre as matérias 
que· digam respeito a: 
- T:- õrganTiã~ão do sistema n-acional de em~ 
prego e condições pàra o-exercício de prof IS· 

sõeS,-segt:trfdàde social, previdência social, po
pulações indígenas, assistêilciã social, normas 
gerais de proteção e integração social das pes
soas Portadoras de deficiêndàS e·de proteção 
à infância e· à juventude; 

U- proteção e defesa da sat)de, condições 
e requisitos para remoç:ãõ de órgãos, tecidos 
e substâncias hu[Tlanas para fins de transplan
te, pesquisa, tratamento e coleta de sangue 
humano e seus derivados, produção, controle 
e fiScalização de medicamentos, saneamento,.ê 
inspeção e fiscaliza~ão de alimentos, cotrip_e
tênCUf do Sistema Unico de Saúde; 

III- outros assuntos corrclÇ~.tos. 
IV- suprimido. 

Art 1 09-A À Comissão d~ FisCalização e 
Controle compete, nOS termoS cta Consijtuiçãg __ 
Federal e da Lei n" 7.295, âe 19 de dezembro 
de 1984, exercer a fis'ca\ização dos atas do 
Poder ExecutivO- Federal e da administração 
indireta. 

M. 1 i O. Suprifujdo. 
Art 111. Suprimido. 
Arl 112.. Suprimido. 
Art. 113. Suprimido. 
Art. 114. Suprimido. 
Art 115. Suprimido. 
Art. 116. Suprirri.ido. 
-Art. 117. Às COmiSsões Temporárias 

compete o desempenho das atribuições que 
lhes forem _expressamente deferidas. 

ArL 11 a Suprimido. 
Art. 119. Suprimido. 
Art. 120. Suprimido. 
Art. 121. Suprimido. 
Art: 122: Suprimido. 
-Aft -123. As comissões reunir-se-ão nas 

depenâêi16ã5 do edificio do Senadç_Federal. 
Art 124. As reuniões das Comissões Per

manentes realizar-se-ão: 
a) se ordinárias, nos dias e horários estabe

lecidos no início da sessão legislativa ordinária •. 
salvo deliberação em contrário; 

b) se extraordinárias, meclian_te convoo:::a
ção espêcial para dia, horário e fim indica.dos, 
observando-se, no que for aplicável, o disposto 
n~ste Regimento sobre a convocação de ses
sões extraordinárias do Senado. 

Parágrafo únkã.-- -~Em qualquer hipóteSe, a 
reun[ão ·da Comissão Permanente ou T empb; 
ráría não poderá coincidir com o tempo reser
vado à Ordem do Dia das sessões ord.inárias 
do Senqdo. 

Art. 125. As comissões reunir-se-ão com 
qualquer número, desde que presentes o pre
sidente e o relator. 

---M.- -1.2'7;- --Suprimido. 
Art. 128. As reuniões serãQ públicas, sal~ 

vo os casos expressos neste Regimento ou 
quando o deliberar a comissão. 

Art. 132. As Comissões Permanentes e, 
quando couber, as Temporárias, serão S_ecre~ 
tariadas por funcionários da Secretaria do $e~ 
nado. - -- -

Parágrafo único. _Ao -secretário da comis
sãO -compete, além d<i redação das_ atas, a 
organização da paufa do dia. e do protocolo 
dos trabalhOs com o seu andamento. 

......•• .;. ... _ ... -...... --.~--.-··-·~···-····-·---
Art 134. Serão secietas as reuniões para 

deliberar sobre~ 
- a) declaração de guef!a ou celebração de 

paz; 
b) trânsito--ou permanência temporária de 

forças estrangeiras n() território nacional; 
c) escolha de aut_oridades. __ _ 
§ 19 Nas reuniões secretas, quando hou~ 

ver parecer a proferir, lido o relatório, que não 
será cOnclusLvo, a comissão deliberará em es
Crutínio secreto,_ corirPletando-se a p.iuecer 
com o reSultado da votação, não sendo con
Signadas restríções, dedáfaÇ:Oes çie voto nem 
votos enY S"épara:do~ · · -
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29 Nas reuniões secretas, servirá como tir da publicação da matéria no Diário do 
secretário um dos membros da comissão, de- Congresso Nacional, sendo de 20 (vinte) 
signado pelo presidente. dias para os projetas de código e de 5 (cinco) 

§ 39 A ata deverá ser aprovada ao fim da dias para os demais projetas. 
reunião, assinada por todos os membros pre- § 29 Nos avulsoS dã Ordem do Dia con-
sentes, encerrada em sobre carta lacrada, data- signar-se-á a existência de projetes em fase 
da e rubricada pelo presidente e pelo secre- de recebimento de emendas, com a indicação 
tário e recolhida ao arquivo do Senado. da comissão que deverá recebê-las, do prazo 

.......................... _ .. _~··---. .-..-- e-do número de dias transcorridos. 
Art. 136. É facultadO à cOmissão dividir- ..................... ~ .... -····--· ... ---·----··-· 

se em turmas para maior facilidade do estudo Art. 143~ Terá O segUinte- tratamento a 
das matérias, sendo, o parecer final, entre- emenda apresentada na forma do art. 141: 
tanto, de sua responsabilidade. 1) nos casos do inciso- I, será considercida 

Art. 137. O exame das -comissões sobre -irlexlstente quando não adotada pela Camis
as proposições, excetuadas as emendas e os são; 
casos em que este Regimento -determine em 2) nos casos da alínea a do inciso fi, será 
contrário, obedecerá aos seguintes prazos: encaminhada à deliberação do Plenárto, com 

a) 20 (vinte) dias para a comissão de parecer favorável ou contrário; -
Constituição e_ Justiça; - · ·3)- nos casos da alínea b do ínciso JI, será 

b) 15 (quinze) dias para- ãs_demals cernis- final o pronunciamento, salvo recurso inter-
sões. pbSto por 1110 (um décimo) dos membros 

§ 1"' Sobre as emendas, o prazo é de 15 do Senado no sentido de ser a emenda sub-
(quinze) dias, correndo em conjunto para to- metida ao Plenário, sem discussão; 
das as Comiss_ões. 4) nos casos da alínea c do inciso H, será 

§ 29 Se a comissão não puder proferir O final o pronunciamento da comissão, salvo 
parec_er no prazo, tê-lo-á prorrogado, por igual recurso interposto parcl discussão e votação 
período, desde que o seu presidente envie à da proposição principal. 
Mesa, antes de seu términO, comunicação es- ................... -----··-'------·--
crita, que s_erá lida no expediente _e publicada Art 145. Suprimido. 
no Diário do Congresso Nacional Posterior Art 146. S~rimido. 
prorrogação s6 poderá ser concedida por pra- ............ <~ ... ··--· -----i ................ .. 
zo determinado e mediante deliberação do Se- Art. 152. O relatório deverá ser ofefeddo 
nado. por escflto. 

§ 39- ·-o pi'azo dáCOi-nissão fica suspenso _Art. 153. Udo o relatório, desde que a 
pelo encerramento da sessão legislativa, conti- maioria s_e manifeste de acordo com o relator, 
nuando a correr na sessão imediata, e rena- ele passará a constituír parecer. 
va-se pelo início _da nova legislatura ou por § 19 Conhecido o voto do relator. qual-
designação de novo relator. quer membro da comissão poderá pedir vista 

§ 49 Será suspenso o prato da comissão, do processo pelo praw de 5 (cinco) dias, s6 
dwante o período necessário ao cumprimento prorrogável por deliberação da comissão. 
das disposições previstas nos itens II, m, V e § 2" Estando a matéria em regime de ur-
IX do art 95-A gência, a vista somente poderá ser concedida: 

§ 59 O prazo da comissão, em qualquer a) por meia hora, nos casos dos arts. 371, 
hipótese, não s_e suspende nos projetas sujei- a e b; 
tos a prazos de tramitação, se faltarem apenas b) por 24 (vinte e quatro) horas, no caso 
10 (dez) dias para o término da tramitação do art 371, c: 
da matéria. § 3" - ,~ual:ldo se tratar de proposição com 

Art 138. Esgotado o prazo em uma Co- pl-ãió ·cretermmaao. a vista, desde que não ul
missilo,_ se a proposição ainda depender do trapasse os últímos 1 O (dez) dias de 3ua trami
estudo_de outra, poderá ser dispensado_o pa- tação, poderá ser concedida por 24 (vinte e 
recer da primeira, por deliberação do Plenário, quatro) horas. 
a requerimento de qualquer senador. ...-...... ~.......... __ ..., __ ............ .. 

Parágrafo único. Se uma das_ comissões Art 154. T õdo parecer deve ~e r condu-
considerar indispensável, antes de proferir o sivo em relação à matéria a que se referir: 
s_eu parecer, o exame da que houver excedido podendo a conclusão ser: 
o prazo, proposta nesse sentido será subme- a) pela aprovação, total ou parcial; 
tida à deliberação do Plenário. b) pela rejeição; 

..................................... ~.... .... ..... ~ _,_c) pelo arquivamento; 
Art 141. Perante as comissões, poderão d) pelo destilqúe. Para a proposição em 

apresentar emendas: separado,_ de parte da proposição oferecida, 
1-qualquer de seus membros, em todos quando do original do Senado, ou da emenda; 

os casos; e) pela apresentação de: 
ll-qualquersenador. 1) projeto; 
a) aos projetas de _Código; 2) requerimento; 
b) aos projetes de iniciativa do Presidente 3) eme"nda ou subemenda; 

da República com tramitação urgente (Const, 4) orre-htaçã9 a seguir em relao;;:ão à ma-
art. 64, § 1 •). léria. 

c) aos projetas referidos no art 95-B. § 19 Considera-se pela rejeição _o parecer 
§ }9 Nos casos do inciso fi, o prazo para pelo arquivamento quando se referir a propo

a apresentação de emendas contar-se-á a par- sição legislativa. 

§ 29 Nas hipóte~_es dos itens 1, 2 e 3 da 
alínea e, o parecer é considerado justificação 
da proposição apresentada. 

§ 39 Seitdó favorável. o parecer apresen
tado sobre indicação, oficio, memorial ou ou
tro documento contendo sugestão ou solicita
ção ·que dependa de proposição legislativa, 
esta deverá ser formalizada em conclusão. 

§. 49 Quando se tratar de parecer sobre 
matéria que deva ser apreciada em sessão 
secreta (art. 220), j:>roceder-se-á de acordo 
com o disposto no § 1 ~ do art. 134. 

§ 59 Quando o parecer se referir a emen
das ou subemendas, deverá oferecer conclu
são relativamente a cada uma. 

§ 6? A comissão, ao se maruíestar sobre 
emendas, deverá reunir a matéria da propo
sição principal e das emendas com parecer 
favorável num único texto, com os acréscimos 
e alterações que visem ao seu aperfeiçoamen· 
to. 

§ 79 As emendas com parecer contrário 
são consideradas rejeitadas,_ não sendo sub
metidas à deliberação_ do Plenário, salvo, não 
sendo unârliíne o parecer, recurso de 1110 
(um décimo) dos membros do Senado. 

§ ao Toda vez que a comissão concluir 
o_seu parecer com sugestão ou proposta que 
envolva matéria de requerimento ou emenda, 
formalizará a proposição correspondente. 

--Art 155. Suprimido. 

Art. 158. Uma vez assinado pelo presi
dente, pelo relator e pelos demais membros 
da comissão que participaram da deliberação, 
os pareceres serão enviados à Mesa, junta
mente com as emendas relatadas, declara· 
ções de votos e votos em separado. 

Art. 159. Os pareceres serão lidos_em Ple
nário, publicado no "Diário do Congresso Na
donal" e distribuídos em avulsos, após mani
festação das comissões a que tenha sido des
pachada a matéria. 

Parágrafo único. As comissões poderão 
promover, para estudos, a publicação de seus 
pareceres ao pê da ata da reunião em avulsos 
especiais. 

Art. 160. Se o parecer conduir por pedido 
de providências: 
r- será despachado pelo presidente da 

comissão quando solidtar audiência de outra 
comissãO, reunião-conjunta Com óuti-a~ comiS-
são ou diligência iitterna de qualquer natureza; 
li- será encaminhado à Mesa para despa· 

cho da presidência ou deliberação do Plenário, 
nos demais casos. 

§ 1 o No caso de convocação de ministro 
de Estado, será feita comunicação ao· Presi~ 
dente do Senado, que dela dará conhecimento 
ao Plenário. 

§ 29 Se a providênCia pedida não depen~ 
der de deliberação do Plenário, será tomada 
independentemente da publicação d~ pare
cer. 

......... -~----.. - ................... ______ ._.;._.,_. 

Art. 162. Os .ParecereS poderão ser profe
ridos oralmente, em plenário por relator desig
nado pelo Presidente_da Mesa: 

a) nas matérias em regime de urgência: 
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b) nas matérias induídas- em Ordem do 
Dia, nos termos do art. 19.5: 

c) nas demais matérias em que este Regi
mento expressamente o permita. 

nistros de Est~do: tornar_ o depoimento de 
qualquer autoridade; inquirir testemunhas, 
sob compromisso, ouvir os indiciados; requi· 
sitar de órgão- pUblico informações ou doeu. 

···························-·---. _,___ mentes de qualquer natureza, bem como re
Art. 164. Suprimido. qUerer ao Tnbuh-al de Contas ·da União a reali

zação de inspeções e auditorias que entender ........................................ ,.,., ..... _ ....... ..........,_ .. _ 
Art. 167. Quanto a<is_d_O_cilmentos de na

tureza sigilosa, observar-Se-ão, nb trabalho das 
comissões, as seguintes normas: _ 

a) não será lícito transcrevê-Io •. no todo ou 
em parte, nos pareceres_ e expediente de GU_rso 
ostensivo:. 

b) se houver sido encaminhado ao Senado 
em virtude de requerimento formulado peran
te a comi~ o_,_ 9_ seu presidente dele dará co
nhecimento_ao requerente, em particular: 

c) se a matéria interessar à comi.ssão, ser
lhe-á dada a conhecer em reunião secreta: 

d) se destinado a instruir o estudo de maté
ria em curso no Senado, será encerrado em 
sobrecarta, rubricada pelo president~ dã ~o
mlssão, que acompanhará o processo em to-
da a sua trarnitÇtçâQ: ~ 

e) quando o parecer contiver matéria de 
natureza sigilosa, será objeto das_cautelas des
critas na alínea anterior. 

Parágrafo único. A i_riobservância do cará
ter secreto, confidencial ou reservado, de do
cumentos de interesse d_e qualquer Comissão, 
sujeitará o infrator a pena de responsabilidade, 
apurada na forma da lei. . 

Art. 168. A criação de comissão parla
mentar de Inquérito será reita mediante reque
rimento de 1!3 (um terço) dos membros do 
Senado Federal. 

§ 1" O requerimento àe criação da comis
são parlamentar de inquérito determinará o 
fato a ser apurado, o número de. membros, 
o prazo de duração da comissão e o limil.!e 
das despesas a serem realizadas. 

§ 2<> Recebido o requerimento, o presi
dente ordenará que seja numerado e publi~ 
cada. 

§ 3<> O Senador só poderá integrar àuas 
comissões parlamentares de inquérito, uma 
como titular, outra como sup!ente. 

§ 49 A comissão terá suplentes, em nú~ 
mero igual à metade _do número dos titulares 
mais um, escolhidos na ato da designação 
destes, observadas a.s normas constantes do 
art 81. 

Art 169. Não se adfnitirá conifSSãOparra-
mentar de inquérito sobre matéria pertinente: 

a) à Câmara dos Deputados:. 
b) às atribuições do Poder JudiCiário: 
c) aos estados. 
Art. 170. Na hipótese de ausência do rela~ 

ter a qualquer ato do inquérito, poderá o presi
dente da comissão d_e_signar-lhe substituto pa
ra a ocasião, mantida a escolha na mesma 
representação partidária oU bloco parlametl
tar. 

Art. 171. Suprimido. 
Art. 172. Suprimido. 
Art. 173. No exercído da:;.~,suas atribui

ções, a comissão parlamentar de inquérito terá 
poderes de investigação próprios· das autori
dades judiciais, facultaQa a realização de di!i
gênc:ias que julgar neCessárias; convocar mi-

necesSártas. . · 
Parágrafo -único. No dia previamente de

Sigriado, se- não houver número para deliberar, 
a cOmissãO parlamentar de inquérito poderá 
toma? d_epoirnento das testemunhas ou autori
dades convocadas, desd~ que estefani presen~ 
tes-o presidente e o relator. 

__ Art. )73-A. Indiciados e-testemunhas se
rão intii"!lados de acot:do com as prescrições 
estabelecidas na__lefj]Siação processtiàl-Penal. 
-~· 174. O presidente da comissão de in

quérito, por deliberação desta, poderá incúm
bir um dos seus membros ou funcionários 
da Secretaria do Senado da realização de qual
quer sindicância_ou diligência necessária aos 
seus_ trabalhos. 

Art, 175. A comissão de inquérito poderá 
__ concluir por projeto_de resolução Se o Senado 

for competente para deliberar a respeito. 
Parágrafo ÇlnicO. Sendo diversos os fatos 

objeto de inquérito, a Coroissã9 di~á. ern sepa
rado, sobre cada um, podendo fazê-lo antes 
m~srnó d~ fmda a JnvêStigação dos demais. 

Art 176. Stij)"Finiido. 
Art. 177._ A comissão parlamentar de in

quérito encaminhãrá su-as condt,isõeS, S~ for 
o caso, ao Ministério"Ptlblico, para que promo
va a responsabilidade civil ou criminal dos in
fratores. 

Art. 178. O prazo da comissão parlamen
tar de inguérito poderá ser prorrogado a re
querimento de 1/3 (um t~rço) dos membros 
da __ C:asa, obseiYado o_disposto· no § 49 do 
art. n . . 

M 178-A Nos atas process_uais, aplicar
se-ão, subsidiar_iamente, as ·disposições do 
Código de_ Processo Penal. . . 

Art.- 179. As sessões do_ Senado seião. 
I~-ordinárias, _as realiz<Jdas à e segu_n9a a 

quinta-feíra, às 14 horas, e às sextas-feiras, 
às lO-horas; 

n -:-;-_~a9r.Q..inârias, as re"alfiãdas em dia ou 
horárfQ_âiVersOs dos preftxados para aS ordi-
nárié)s; . 

Iii- esP-ect~I.- ãs reálizadas_ para comemo-
-~ação ou homenagens. - · _ _ 

_ Parágrafo único, A sessão ordinária não 
se realizará: 

a) por falta de número; 
b) por deliberação do Plenárlõ; 
c) quando seu período de du_ração coin

_cidir, __ e_mbora parcialmente, com o de sessão 
conjunta do Congresso Naciónal; 

d) por motivo de força maicir, assim consi
derado pela PresidênCia. ' ~ ~- - -

Art. 180. A sessão ordinária terá início de 
segtmda a quinta-feira, àS 14 horas, e às sex
tas, às-1 O horas, pelo relógio -do plenário, pre
sente no r"ecihto pelo menos 1/10 (um déci
mo) da composição do Senado, e terá a dura
ção máxima de quatro horas e trinta mínutos, 
salvo prorrogação ou no caso do disposto nos 
arts. 201 e 202. - · 

§ lo Ao declarar aberta a sessão, o presi
dente proferirá as seguintes palavras; "sob a 
proteção de Deus iniciamos nossos traba
lhos". 

§ 2~ Nos casos das alíneas· .. ~~:-e '"d" do 
parágrafo único- do" are anterior, o presidente 
declarará que não pode ser realizada a sessão, 
·designando a Ordem do Dia para a seguinte, 
_e despachandc., indepêildentemente de leitu
ra, o expediente que irá integrar a Ata da Reu
nião a ser publicada do_ "Diário do Congresso 
Nacional". 

__ § 39 Havendo na Ordem do Dia matéria 
relevante que_o justifique, a Presidência poderá 
adiar até 30 (trinta) miriutos a abertura da ses--
são. -

§ 49 Em qualquer fase da sessão, estando 
em plenário_ menos_ d~ 1/10 (um décimo) da 
eamposição- da Casa. O presidente suspen
derá a ses_são, fazendo acionar as capainhas 

-durante lO (dez) minutos, e,-~ _ao fim -d~s..se 
prazo pEmnafiecer· a·TnexiStência de riúi'nel'o, 
a sessão _s_erá encerrada. 

' § 59 Do período do tempo da sesSâõ des
contar-se-ão as suspensões ocorridas. 

Art. 181. A primeira parte da sessão, qtie 
terá a duração máxima de 2 (duas) horas, 
será destinada à maféria do exPediente e aos_ 
oradores inscritos na forma- do disposto no 
ãrt. 19, e a palavra.- doS líderes. _ 

-§ }9 ConstitUem ma1éría do expedient~: 
a) ã apteSeritação de projeto Indicação pa

recer ou requerimento não relacionado com 
as pi-oposições constantes da Ordem do Dia: 

b) as coffiunkaçôes enviadas à Mesa pelos 
·Senadores: ---- --

c) os pedidos de licença dos Senadores: 
d) os ofkios, moções, mensagens, telegra

mas, cartas, memoriais e outros doc.umentos 
recebidoS. -

= § 29 O expediente será lido pelo 11 Secre~ -
tário, na íntegra ou em resumo, a juíio do 
Presidente, ressalvado a qualquer Senador o 
direito de requerer a leitura integral. 

. .............................. ".-........ _ ....... ·-----··---.. -
Art. 183: O tempo que se seguir à leitura 

do expediente será destinado aos oradores do 
expediente, podendo cada um d._os inSCritos 
·usar da palavra pelo prazo de 5 (cincO) mi-
·nutàs. - - -

§ 19 Suprírriiáõ. 
§ Z' SUprimfdo.
§ 39 Supnmrdo. 
§ 49 SupfinltdO. 

, .. § 5• Supnmido, 
§ 69 Supriri1{dÕ. 
Art 184. _ No expeQi~nte. só PoderãO ser 

objeto de deliberação, requerimentos que não
dependam de parecer das comissões, que não 
digam respeito a proposições constantes da 
Ordem ~o _Dia ou_-~.:.. que ~ Regimento nao 
determina sejam StJbmetidos em outra fase 
da sessão. 

Art 185. o temPo destinado aos orado
res no expediehfe ·poderá ser dedicado a co
memoração especial, e"m virtude de aem:ie
ração do Senado; obedecido no que couber 
o disposto no art. 22Z, observadas as seguin
tes normas. - - · -
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a) haverá inscrições especiais para, a co
memoração: 

b) período do expediente será automati
camente prorrogado, se ainda houver orado
res para a comemoração; 

c) se o tempo normaJ do expediente n,ão 
for consumido pela comemoração, serão 
atendidos os inscritos na forma do disposto 
no art. 19. 

Art. 186. T__ennlmldos os discursos do ex
pediente, iniciar-se-á o segundo período da 
primeira parte da sessão, que terá a duração 
máxima de 60 (sessenta) minutoS destinado 
aos oradores inscritos na forma do art. 19, 
que poderão usar da palavra pelo prazo de 
20 (vinte) minutos. 

§ }0 As inscrições_ que não puderem ser 
atendidas em virtudes do levantamento ou não 
realização da sessão ou devido- a comemo
ração especial serão transferidas para a sessão 
seguinte e as destas para as subseqüentes. 

§ 2° Terminados os discursos, serão lidos 
os documentos que ainda existirem sobre a 
mesa. 

§ 3o Havendo na ·ordem do Dia matéria 
urgente compreendida no art. 371. a, não ha
verá oradores na primeira parte da sessão. 

Art. 187. A Ordem do ma: terá início 1fn
preterivelmente, ao término do tempo desti
nado ao segundo período da sessão interrom
pendo_-se se for o Caso o orador que estiver 
na tribuna. 

Art 188. As matérias serão incluídas em 
Ordem do Dia a juízo do Presidente, segundo 
sua antigüidade e importância observada a 
seguinte seqüência: 

1-matéria urgente de iniciativa do Presi
dente da República, com prazo de tramitação 
esgotado (Const., art. 64. § 2°); 

11 - matéria em .regime de urgência do art. 
371, a; 

lli-matéria preferencial constante do art. 
195 inciso _I[ segundo os pratos a ali previstos; 

IV-matéria em regime de urgência do art. 
371, b; 

V- matéria em regtrrie de urgência do art 
371, c; 

VI- mat~ria _em tramitação normal. 
§ 1 o Nos grupos constantes _dos incisos 

anteriores terão precedência: 
a) as matérias de votação em curso sobre 

as de votação não iniciada~ 
b) as de votação sobre as de discussão 

em curso; 
c) as de discussão em curso sobre as de 

discussão não iniciada. 
§ 2? Nos grupos das matérias em regime 

de urgência, obedecido o disposto no pará
grafo anterior a precedência será definida pela 
maior antigüidade da urgência .. 

§ 39 Nos grupos dos inc!sos me VI obede
cido o disposto nO § 1 o deste artigo obser
var-se-á a seguinte seqüência: 

a) as redações finais: 
1) de proposições da Câmara; 
2) de proposições do Senado; 
b) as proposições da Câmara: 
1) as em turno suplementar; 
2) as em turno único; 

-c) -as-proposições do Senado: 
-1) as· em turno suplementar; 
2) as em turno único. 
§ 49 Na seqüência do parágrafo anterior 

séãõObservadas as seguintes normas: 
a) rias proposições da Câmara, os projetes 

de lei precedeião os de decreto legislativo; 
b) nas proposições do Senado, a ordem 

de classificação será: 
1) Projetes de lei; 
2) ProJetes de Decreto Leg-islativo; 
3) Projetes _de Resolução; 
4) Parecer_es; 
5) Requerimentos: _ 
§ 5° Obedecido o disposto nos §§ 1 e, 3° 

e 4o deste artigo, a precedência será definida 
pela maior antigüidade no Senado. 

§ __ 6° Os Projetes de Código serão incluí
dos com ex.clusividad~ em_ Ordem do Dia. 

Art. 195. A inclusão _em Ordem do Dia 
de prop-osição- em rito normal, sem que esteja 
instruído com pareceres das comissões a que 
houver sido distribuída, só é admissível nas 
seguintes hipóteses: 

1- por deliberação do plenário, se a única 
oa a última Comissão a que estiver distribuída 
não proferir o seu parecer no prazo regimental; 

[[-por ato do Presidente, quando se tratar: 
a) de projeto tendente à abertura de crédito 

solicitado pelo Poder Executivo, se faltarem 
8 (oito) dias, ou menos, para o término da 
sessão legislativa; 

b) de projeto de lei ânua ou que tenha por 
fim prorrogar prazo de lei, se faltarem 1 O (dez) 
dias, ou menos, para o término de_ sua vigência 
ou da sessão legislativa. Quando o fato deva 
ocorrer em ·petiodo de recesso ao Congresso, 

- ou nos 1 O (dez) dias que se seguirem à instala
ção da se-ssão legislativa subseqüente; 

c) de projeto de Qecreto legislativo refe
rente a tratado, convênio ou acordo interna
cional, se faltarem 10 (dez) dias, ou menos, 

- para o término do prazo no qual o Brasil deva 
manifestar-se sobre o ato em apreço; 

-_-d) --d-e projetes com prazo se faltarem 10 
(dez) dias para o término da tramitação. 

Parágrafo único. Nas hip6teses das alí
neas c e d do _inciso 11, o prQieto emendado 
v6hará à- Ordem do Dia na segunda sessão 
ordinária subseqüente, salvo se o encerramen
to da disCuSsãO se der no penúltimo dia do 
prazo ou da sessão legislativa, caso em que 
a matéria teiá a mesma- tramitação prevista 
para o caso do art. 371, b. 
.. ................ '< .. ~'"""~"""'"'"'""~""'"""""""'""~'"'""' -

~) da dispens~_ da Ordem do Dia. 
Art.- 197.- Nos ~O (s_~sSentã) dias que-pr_e

cederem as eleições gerais, poderá ser dispen
sada, a critério do presidente, a designação 
da Ordem do Dia. 

Art. 199. Esgotada a Ordem do Dia, o 
tempO qüe ·restar para, o término da ~essão 
será destinado, preferenciéilmente, ao uso_ da 
palavra pelas lideranças e, havendo tempo pe~ 
los oradores inscritos, na forma do disposto 
no art. 19. 

········~··········-······················-~--

Art. 201. Se o término do tempo da ses
são ocorrer quando Iniciada uma votação, esta 
será ultimada independentemente de pedido 
de prorrogação. 

Art. 21 O. A sessão extraordinária, convo
cada de ofício-pelo préiidente ou por delibe
ração do Senado, terá o mesmo rito e duração 
da ordinária. 

Art 211. Emsessãoextraordinária,sóha
verá ofadores antes da Ordem do Dia, caso 
não haja número para as deliberações. 

Art. 212. O Presidente _preftxaiádra: hoiá
rio e Orderil' do Di8 pafa a sessão extraor-
dinária,-dando-os a conhecer, previamente, ao 
Senado, _ ein sesSão ou através de qualquer 
meio de comUniCaçã-o. 

Parágfãfo único. Não é obrigatófía a indu
sãq, na Orde~ do Dia de sessão extraordi
nária, de matéria não ultimada na sessão ante
rior, ainda que em regime de urgênc_ia ou em 
curso de votação. 

Art. 215. Na_ sessão secreta, antes de se 
iniciarem os trabalhos, o presidente deter_mi
narâ a saída do plenário, tribunas, galerias e 
respectivas dependências, de todas as pes_
soas estranhas, inclusive furi.cionários da ~sà. 

Parágrafo único. O presidente poderá ad
mitir na sessão, -a seu juízo, a presença__dos 
servidores que julgar necessários. 

A.rt. 220". ---Transformar-se-á em secreta- a 
sessão: 

1-obrigatoriamente, quando o Senado ti-
ver de se manifestar sobre; 

a) declaração de guerra; 
b) de acordo sob _r e a paz; 
c) perda de mandato ou_ susp~nsao de 

imunidades de Senador durante o estado de 
sítio;-

d) escolha de autoridades (art. 402); 
e) requerimento para realização de sessão 

secreta (art. 214). 
-n-por deliberação do plenário, mediante 

proposta da Presidência ou a requerimento 
de qualquer Senador: 

§ 1 o Esgotado o tempo da sessão ou ces
sado o motivo de sua transformação em se
creta, voltará a inesma a ser pública, para pros
seguimento dos trabalhos ou para designação 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

§ 29 - O período em que o Senado funcio
nar secretamente não será descontado da du
ração total da sessão. 

__ Art 224. Será elaborada ata circunstan- _ 
dada de.cada sessão, contendo, entre outros, 
os incidentes, debates, d~clarações da presi
dência, listas de presença e chamada, texto 
das ma~éri~s lidas ou votadas e os discursos, 
a qual constará, salvo se secreta, do Diário 
do Congresso Nadonal. que será publicado 
diariamente, durante as sessões legislativas or
dinárias e extraordinárias, e eventualmente, 
nos periodos de recesso, sempre que houver 
matéria para publicação. 

§ 19 NãQ_ havendo sessão, nos cas.os do 
_art. 179, parágrafo único, alíneas a e d. será 
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publicada ata de reunião, que conterá~ no- --li-não poderão_ conter pedido de provi-
mes do Presidente, dos Secretários e dos- Se- dê11cia, cons.!Jita, suges~o. conselho ou inter-
nadores presentes e o expediente despacha- rogação sobre propósitos de aUtoridade a 
do. quem se dirija; 

§ 29 Quando o discurso, requísitãdo para III- !idos no expediente, serão despacha-
revisão, não for restituído a tempo de ser in- dos à Mesa para Uecisão; --
duido_ na Ata da ,!lessão respectiva, nela figu- - [V -se deferidos, serão solicitadas, ao mi-
rará nota explicativa a respeito, no lugar a ele nistro de Estado competente, as informações 
correspondente. requeridas, ficando interrompida a tramitação 

§ 3"' se. aO fim âe30 (trinra) dias, odiscur- da rl)atêria que se pretende esdarecer. Se in-
so não houver sido restituídq, a publicaÇão deferido, irá ao arquivo, feita comuniÇação ao 
se fará pela cópia arquiVada nos serviços taqui- Plenário; 
gráficos, com _nota d~ que não foi revisto pelo V- as infor!llaçõ_es_ recebidas serão Publi-
orador. cadas no Diário do Congresso Nacional 

...................... =.-------.....,...........,..,.-... ____ ~_ e_ e!il áVúisÕ-?,_ observado o dispoSto nõ art. 
Art. 226. É permitido ao Senado enviar 182, e, quando se destinarem à eluddação 

à Mesa, para publtcação no Diário do Con- de matéria pertinente ~ proposição em curso 
gresso Nacional e inclusão nos Anais, 0 dis- -no Senado, s_erão incorporadas ao respectivo _ 
curso que deseje proferir na sessão, dispen- processo. - - -
sada a sua leitura. § 1 o Ao fim de 30 (trinta) dias, quando 

não hajam sido prestadas as informações, o 
........................... ~ .. ~--·---.,.~.......---~~dó reunir-Se-a;-deritro de.72 (setenta e 
Art. 234. Conststero as propOSIÇ~e~ :rn: duas) horas, 'para dec\arár a 'ocOrrência' do 
1- pro~ostas de emenda à ConstítUJçao; fato e adotar as providências decorrentes do 
li-proJetas; disposto n6_§ 2o do art. ~O da Con:?tituição. 
li!-~q~eri~entos; § 2ç Aplicam-se, no que couber, as dispo-
~ -mdicaçoes; siçõe5d_o parágfafo anterior ao caso de forne.:. 

-pareceres; cimento de inforrnãÇões falsas. vr- emendas. 
Art. 235. Os projetas -compreendem: 
a) projetas de lei, referentes a matéria da 

competência do Congresso Nacional, com 
sanção do Presidente da República; 

b) projetas de decretos legislativo, conten
do matéria da competência exclusiva do Con
gresso Nacional; 

c) projetes de res_ol_u._ç_ãp sobre a matéria 
da competência privativa do Seriado, 

Art. 252. Se_ houver mais de_ um parecer, 
de conclusões discordantes, sobre a mesma 
matéria~- a ser submetido ao Plenário, proce
_der-se-á de acordo com a norma estabelecida 

- -no paragrafo UnT<:ó -do art. 250. 

ArL 253..- Não se admitirá emenda: 
a)_ sem relação c_om a matéria d_a dispo- _ 

siçào que se pretenda emendar; 
b) em sentido _contrário à proposição 

quando se trate de proposta de emenda à 
Art 238. São esçôtos os requerim'(mtos Constituição, projeto de lei ou de resolução; 

não referidos no artigo anterior e dependem c) que diga respeito i mais de um dispo-
de votação por maioria simples, presente a sitivo, a não s_er que se trate: d~_modificações 
maioria da- compos!ç~o do Senado_, salvo os . - corr~fãias, de_ ::>Qrte que a aprovação; relativa-
abaixo especificae!los: ·mente a Uin -dfSi)õSitiVO,-iriVõiVa~ neçessídãâe 
I- dependente de decisãO da Mesa, reque- de se-altet:ar outros; 

rimento de informctçãó a ministro de Estado , . d) que importe aumento _4a despesa pre-
(Const.,art.50,§2~J;_-_:~-- ·- ·-- - -- --vista(Const.,art. __ Çi3l: ___ _: 

](-dependentes de despacho do presiden~ 1) nos projetas de iniciativa do Presidente 
te: da República, ressalvado o dispOstO no arl 

a) de publicação de informações oficiais 1Õ0.§'§' 3°-e 4" da Constituição;.;_. --
no Diário do Congresso Nacional; 2) nos projetas sobre organizaÇãO dos ser-

b) de esclarecimentos sobre atas da admi~ viços administrativos do Senado Federal, dos 
nistração interna do Senado; __ 'Tribunais Federais e do Ministério PúblicO 

c) de retirada de in_dlcação ou requerimen- (Co~t.. art. 63, U). 

to; ·Art. 254. _Às_ comissões, é ac:!mitido afere· 
d) de reconstituição de proposição: -Cer submendas ~s effiefldas,_ às quais não po-
rrr- dependentes de votação com a pre~ derão Contei matéria estranh?l à das respec-

sença, no mínimo, de 1/10 (um décimo) da tivas emendas. 
composição do Senado: 

a) de licença para tratamento de saúde; 
b) de prorrogação do tempo da sessão; 
<::) de homenagem de pesar, inclusive le· 

vantamento da sessão. 
Parágrafo úniCo.-- Suprimido. 

Art. 239. Os_ requerimentos de informa
ções estão sujeitQs às seguintes normas: 

1-serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer ass-unto submetido à apreciação 
do Senªdo ou atinente-a sua competência fis
calizadora; 

-Art. 255. A emenda_ não adotada pela co
missát.l (.3rt. 143, l) _poderá ser renovada em 
plen~riO. -- -- --

- Art~ 256.- Nenhuma eme:n~o serâ_31Ceita 
- sem-que o autor a tenha justificaâ.o por escrito 
ou oral_mente.__ _ --~- __ 

.... --J?~ráQrafo _ún.ico.·· A justifkãÇ:ãq_ oral de 
emeilda em plenário deverã ser feita no pi"ãzo 
de que seu autor ___ dispuser para falar no expe-
Ç!e_l).te da sessão, _ . _ . 

Ait. 257. SuprimidC?· __ 

Art. 258. _ A--~menda que alt~re apenas a 
redação da proposiçiio será submetida às 
mesmaS fórinalidades- re!gii'nentais de qiie de~ 
penderem as pertinêntes ao mérito. · 

Parágrafo único. Quando houver dúvidas 
sobre se a emenda apresentada como de re
daç_ão atinge _a s_u_b$Umcia da proposição, ou
vir-se-á a Comissão de.Constituição.e Justiça. 

Art. 258-A SuP:i'iffiido. 

.. f\rt.- 2~9. ·--~,apr~entação de ~rop~si_~ão 
será feita: ·- -

[-perante a corilissão, qUando se tratar 
de efnenda apreSentada de acordo com o dis-
pOsto no art. 141; _ 
n- perante a Mesa, no prazo de 5 (cinco) 

sessõ_es ordináríãs, qUando se trata de_emen-
d~: -- --·~ --- ~ .· -· .- -·~ ·- ~- --

a) a projeto de alteração ou reforma -çfo 
Regimento Interno; _ __ __ · _ - _ · · 

b) _-piõjeto- de-decreto ·leQ:islativO · ret"ere'nte 
__ ~.prestação de' c;oo~ do .President~.4a~Rep\1-

blica;_ · _ - ;. - -__ - :__·-

---· <::l aos projetas mencionados no .3rt. _9_5~8. 
quando h_ouve,r interposição de: recurso; _ 

d) aO projetO, em tumô--úniCô, que obtiver 
parecer favorável, quanto ao mérito,_ da.s co· 
miss_ões; "--- --- __ - ___ : 

. . e) ao projeto, effi turnO úrilco, que~ Õbt[Ver 
parecer contr_ário, quanto ao mérito~ das co· 
mis_sõe_s,_desde que a9mitido re<:::urso para sua 
tramitação. 

III- em plenário, nos seguintes_ ca.sP5: 
a) no expediente: 
1 _;__ emetlda a i-natéria a- ser votada nessa 

fase da sessão; 
2- indicação; 
3-projeto; ___ _ 
4- requerimento que, regimentalmente, 

não deva .ser apresentado em putr.:J fase da 
sessão; 

b) na Ordem do Dia: 
1_- reque'r'ímeh.to gu'e dig~_resj)eitO -~fOrde

na'ç.ão das matérias- da -Ord~m ·ao""Uiá.-Ou. a 
prOposição âela constante; 

2- emenda a prãjeto em tum o suplemen
iar, ao áflt.iildar-se a: sua dísCUssão; - --

c)- ã"pós ã bfdiirll do Dia- requerirr\eri.to 
de: - -

-1 - inc:iusSo, em ó'[derri do Dia-, de m~lféria 
em condiç-ões âe nela figurar; 

2 -::--dispensa de públicação de redação fi
nal para imediata deliberação do PlenáriO; 

d)- na fase da sesSão em que à matéria 
respectiva foi anunciada - requerimento de: 

· 1 ......:. adiamento de discussão ou v_ot<;~.~ii_q;. 
2- encerramento de discussão; 
3- diSpensa de discussão; 
4-votação por deteirninado processo; 
5-votação ehl globo ou parcelada; 
6- de_s_t_aque de d[spoSitlvo ou emenda pa

- ra aprovação, rejeição, votação em s~parado 
ou Constituição de proposição autónoma; 
7- re.ti[ada de p;:OpoSiÇão"_ cOri:Stanl!i da 

Ordem do Dia; - _ -'-
e) effi QUalqUer f~se da sessão ~_requeriw 

mentO de: --· - . . . 
1 -leitura de qualquer matéria sujeita ao 

Cõnhedmento do Senado; 
2- petihls-sãO Pàfa falar seniad~; _ -
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f) antes do término da sessão, requerimen
to de prorrogação desta. 

Art. 262. - Ai proposiÇões, salvo os reque
rimentos, devem ser acompanhadas de justifi
cação_ oral ou escrita, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 256. 

Arl 264. As matérias constantes de pro
jeto de lei rejeitado somente poderão ser obje
to de novo projeto, na mesma sessão legisla
tiva, mediante proposta da maioria _absoluta 
dos membros do Senado (Const:., art. 67). 

Art. 266. _O projeto ou reqtierlmento de 
autoria individual de senador, salvo requeri
mento de licença e de autorizaçãO p-ara- o de
sempenho de missão, só será lido quando 
presente seu autor. 

Art. 267. Coflsidera-Sé"ãUtor âa Pi'oposi
çâo o seu-primeiro signatário quando a Consti
tuição ou este requerimento não exija,_ para 
a sua apresentação, número determinado de 
subscritores, nao se considerando, neste últi· 
mo caso, assinatura de apoiamento. 

Art 269. ConsiCie!a·se de comissão a 
proposição que, com esse caráter, for por ela 
apresentada. 

Parágrafo único. A proposição de cernis· 
são deve ser assinada pelo presidente e mem· 
bros, totalizando, pelo menos. a maioria da 
sua composição. 

Art.. 270. As prOP-OsiÇões serãO numera· 
das de acordo com as seguintes normas: 
I- terão numeração anual, em séries espe-

cíficas: · -
a) os projetas de lei da Câmara; 
b) os projetas de lei do Senado; 
c) os projetes de decreto legislatiyo, com 

espedfidtÇão da Casa de origem; 
d) os projetas de resolução; 
e) os requerimentos; 
f) as indicações; 
g) os pareceres; 
D -as emendas serão numeradas, em cada 

turno, pela ordem dos artigos da proposição 
emendada guardada a seqUência determina
da pela sua natureza,_ a saber: supre:ssivas, 
substítutiVaS, ·modificatiVas e aditiVas; 

liT- as subemendas de comissão ao fim 
da série das emendas de sua iniCiativa, subor
dinadas ao titulo "subemendas", com a indica· 
ção das emendas a que correspondam._Quan
do à mesma emenda forem apresentadas vá· 
rias subemendas, estas terão numeração ardi· 
na! em relação à emenda respectiva: 

IV-as emendas da Câmara a projeto do 
Senado serão anexadas ao processo do pro
jeto primitivo e tramitação c-om o nUmero des· 
te. 

§ 19 Os projetes de lei complementar tra· 
mitarão com essa denominação. 

§ 29 Nas publicações referentes aos pro
jetes em revisão, mencionar-se-á, entre parên
teses, o número da Casa de origem, em segui· 
da ao que lhe couber no Senado. _ 

§ 3" Ao número correspondente a cada 
emenda de comissão acrescentar·se-ão ãs ini
ciais desta. 

§ 4? A emenda que substituir integral· 
mente o projeto ter'á, ein seguida ao número, 
entre parênteses, a indicação "substitutivo". 

-··-·------·'---··~--······· 

Art. 272. A votação de ãpoiamento não 
será encaminhada, salvo se algum senador 
pedir a palavra para combate·lo, caso em que 
o enCaminhamento ficará adistrito a um sena· 
dor de cada partido _ou bloco parlamentar. 

Parágrafo único. O quorum para aprova
ção do apoiamento é de 1110 (um déCimo) 
da composição do Senado. 

-.............. .-.~ ... ; ........ __ . -· -~~----..... -........... . 
Art. 276. üdã perante o Plenário a propo

sição será objeto: 
I) de decislio da Mesa, no caso do art. 238, 

I; 
2) de decisão do presidente, nos casos dos 

arts. 237 .; 238, n, · 
3} de deliberação do Plenário, nos demais 

casos. 

Art. 277. Antes da deliberaçáo do Plená
rio, haverá manifestação das comfssões com
petentes para estudo da matéria. 

Parágrafo único. Quando se tratar de re
querimento, só serão submetidos à aprecia· 
-ção- das comissões os seguintes: 

1) de voto de aplauso, de censura ou seme
lhante (art. 345); 

2) de sobrestamento do estudo.de propo
sjção {art. 3?0. parágrafo único). 

Art. 278. Quando os projetes receberem 
pareceres contrários, quanto aO mérito, serão 
tidos como rejeitados e arquivados definitiva
mente, salvo recurso de 1/10 (um décimo) 
dos membros do Senado no sentido de sua 
tramitação. 

§ 1 ~ Suprimido. 
Parágrafo único. A comunicação do arqui-

~ vamentO Previsto no- caPUt de"ste artigo será 
feiífa "p-elo presidente, em plenário, podendo 
o reCurso ser apresentado_ no prazo de 48 (qu

. fénfã e_oifu) horas contado da comunicação. 

Art. 279. -A deliberação do Senado será: 
1-na mesma sessão_, após a matéria cons

tante da_ Ordem dq Dia, nos requerimentos 
que solicitam:· · - -

a) urgência nos casos-do artigo 371, b; 
b) a realização de sessão extraordinária, 

especial ou secreta; 
c) remessa a determinada comissão de 

matéria despachada a outra; 
11- mediante inclusão em Ordem do Dia, 

quando se tratar de: 
a) projeto; 
b) parecer; 
_c_) requerimento de: 
1) urgência do art. 371, c; 
2) pub]icação de documento do Diário do 

Congresso Nacional para transcrição nos 
Anais; 

3) inclusão em Ordem do Dia de matéria 
que não tenha recebido parecer no prazo regi-
mental (art !95.1); _ 

4) audiência de comissão que não tenha 
Ofereddo parecer no prazo regimental (art. 
138, parágnl(o úriico); 

5) dispensa de parecer da comissão· que 
haja esgotado o prazo a ela destinado (art. 
138, caput); . 

- -- 6) constituiÇão_de comissão temporária; 
7) Votà de aplâuso, de ceflsura ou sem?~ 

Jhante (art. 245); · · 
8) tramitação· em conjunto, de projeto re-:_ 

gu1ando a mesma matéria (art282); __ , -
9) comparecfmento de Ministro de Estado 

ao Plenário; 
10) retirada de proposição não constante 

de Ordem do Dia (art. "280, § 2~ b, 2); 
11) reabertura da .discussão de matéria não 

-cOnstante da Ordem do Dia;_ 
12) sobrestamento do estudo de proposi· 

ção: 
13) Suprimido, 
III--:- in}ediata, nos requerimentos não cons· 

tantes dos incisos anterioreS. -
Parágrafo único. Ao ser anunciado o re

querimento constante do item 3 da alíneac 
do inciso n, será dada a palavra ao presidente 
da comissão em que se ache o projeto para 
se manifestar sobre a providência requerida. 

Art. 282. HavendO, em curSo no Senado, 
dois ou mais projetas regUlando a mesma ma· 
téria, é lícito promover sua tramitação em con
junto, mediante deliberação do Plenário a re~ 
querimento de qualquer Comissão ou Sena
dor. 

Art. 294. As proposições em curso no Se
nado são subordinadas, em sua apreciação, 
a um único turno de discussão, e votação, 
salvo proposta de ememda à Constituição. 

Parágrafo único. Havendo substitutivo in
tegral, aprovado pelo Plenário no turno único, 
o projeto será submetido a turno suplementar. 

Art. 295. Cada turno é constitUído de dis· 
cussão_ e votação;-

Art. 296. Suprimido. 
Art. 297. Suprimido. 
Art. 298. Suprimido. 
Art. 299. Suprimidõ. 
Art. 300. Suprimido 
Art. 301. Suprimido. 
Art. 302. Suprimido. 

Art. _ .304. AnunCiada a matéria, será dada 
a palavra aos oradores para a discu~o. 

······················-···-,--
Art. 306. EnCerra·se a discusSãO: 
a) pela ausência de oradores; 
b) por deliberação do Plenário, a requeri· 

menta de qualquer Senador, quando, já hou
verem falado, pelo menos, três Senadcires a 
favor e três contra. 
.. _J\rt. 307. As proposfções cõm pa-receres· 
favoráveis poderão ter a discussão dispensada 
por deliberação do Plenário, mediante requeri· 
menta de üder. 

Parágrafo único. A dispensa da discussão 
deverá ser requerida ao ser anunciada a ma· 
téria · -

SEÇÃOIV 
Da PiópoSíÇão Emendada 

Art 308. Lidos os pareceres das Comis
sões sobre as proposições, em turno único, 
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e distribuídos em_avulsos, ·abrir-se-á o prazo 
de_5 (cinc_o) sess_~ ordinária:!i para apresen
tação de emendas, findo o qual a matéria, 
se emendada, voltará à~ Comissões para exa
me. 

Parágrafo único.- NâQ sendo emendada, a 
proposição estará em c_ondições de figurar em 
Ordem do Dia, obedecido o interstício regi
mental. 

i 1~ Nos projetos sujeitos a prazo de tra
mitação, o turno suplementar-realizar-se-á 48 
(quarenta e oito) horas após a aprovação do 
St.lbstltútivo,-se faftarem 8 (oito) dias, ou me
nóS, para o término do refefido prazo. 
~§--2-c Poderão ser oferecidas emendas no 

tutho suplementar, por ocasição da discussão 
da matéria, vedada a apresentação de novo 
Si.ibstltutivo integral. 

Art. 309. LidOS- Os pareceres sobre as 
emendas, publicados-no "Diár_io do Congres.- Art 322. As __ deliberações do Senado se-
se Nacional" e distribuídos 'i'!ffi avul?os, estar.á rão tomadas pOr maioria de votos presente 
a matéda em condições de figurar em Ordem a tnaíória absoluta dos seus membros (Const. 
do Dia, obedecido O Interstício regimental. art. 47), salvo nos seguintes casos, em que 

serão: 
Art. 310. A discussão, salvo nos projetqs 1- por voto favOrável de 2/3 (dois terçqs) 

em regime de urgênda, poderá ser adiada, da composição da Casa: 
mediante deliberação_qg Plenátlo,_a requeri- a) sentenç d ,. · a CQn ena ona nos casos pre-
mente de qualquer Senador ou Comissão, pa- 'Ji?tos nos incísos 1 e li do_ art. 52 da Consti-
ra os seguintes fins: . (uição (Const., art 52 parágrafo único); 
nã~) sea~e~~~c~a~fre;~~~s-ão que so~re ela b )_ fiXação de aliql_lotas !Tlâximas nas ope-

b) reexame por uma ou mais Comissões rações internas, para resolver c_onflito _espe~ 
por motivo justifiCado;___ . _ cífico que envolva interesse de Estados e do 

c) ser realizada_em dlª determinado; Distrito Federal (Con_st art. 155, § 29 V, "b"); 
c) suspensão de imunidades de Senado

d) preenchimento de formalidade es~.en-dal; - --- res, durante o estado de sítio (Cost, art. 53, 
§7'). - . 

e) diligência Considerada imprescindível D _por voto favorável de 315 (três quintos) 
ao s_eu esc_lareclmento. da composição da Casa, proposta de emenda 

§ 1 ~ O adiamento previsto na alinea c Õão -à Constituição (CQi1st., art. 60, § 2°). 
poderá ser superior a 30 _(trinta) dias, só po~ lll- por voto favorável c;!ª maioria absoluta 
dendo ser renovad9_ .uma v~, por prB?O _não da composição da Casa: 
superior ao p-rimeiro. não podendo, em qual- a) projeto de lei complementar (Const., art. 
quer hipótese, ultrapassar o período da sessão 69); 
legislativa. -- __ _ .b) ~oneração, de oficio, do Procurador-

§ 29 Não se admitirá requeriment~-d~ 8.u- Geral da República, antes do té011ino de seu 
diênda _de Comissão ou de Outro órgão que mandato (CoiJSt., art. 52, XI); 
não tenha competência regimental ou legal ... c}. perda de mandato de Senador, nos ca-
para se manifestar sobre a matéria. sos previstos _nó art. 55, § 29, da Constituição; 

§ 3~ O requerimento previsto na alínea b . __ d) _aprovação de nome indicado para Mi-
somente poderá ser recebido quando: nistro _Qo Supremo Tribu!lal Federal (Const, 

a) a superveniência de [ato novo possa jus- art. 101, parágrafo Unico) e para Procurador-
tificar a alteração do parecer proferido; Geral da República_ (Const., art. 128, § 1 ~); 

b) houverComissãoouenganomanlfesto, e) aprovação de ato do Presidente da_ Re-
no parecer; _ pública qui decretar o estado de defesa 

c) a própria Comissão,_ por qualquer _de (Const._, art. 1:16, .§ 4~); 
seus membros, julgue necessádo o re~ame. fLaY1:or!:zação ao Presidente da. República 

§ 4o O requerimento previsto nas- alíneas pafa decretar q estado. de sítio (Const., ait. 
a. b e c será apresentado e votado ao se anun- 137, parágrafo único); 
ciar a matéria e o d<;:~_s_ alí_neas d .e e, em qual- g) estabelecimento. da._aJ(qUOtas aplicáveis 
quer fase da discussão. àS.OperaçOés e presta_ções interestaduais e de 

§ so Quando, para a mesma proposição, exportação (ConSt., art. 1"55, § 2°, IV); 
forem apresentados dois ou mais requerimen- h) estabelecimento de alíquotas mínimas 
tos previstos né!. a!Lneas c, será vçtado, em . n~_operações internas {Con!?t~ -~rt 155, § 29, 
primeiro lugar, o de prazo mais longo. V, a}; . 

§ 6" Não_haveo®.número_ para votação i) autorizãçãodeoperaçõesdecréditoque_ 
do requerimento, ficará este prejudicado. excedam o montante das despesas de capital, 

Art 311, Suprimldo. mediante créditos suplementares ou-especiais-
Art. 312. É de 48 (quarenta e oito) horas espedficos (Const., art. 167, lll}. 

o interstício entre a distriP.ui~ãp _de avulsos -IV-por voto favorável de 2/5 (dois quintos) 
dos pareceres das Comissões _e 0 inicio da da composição da Casa, aprovação da não--re
discussão ou votação correspondente. nevação da concessão ou permissão para o 

serviço de _radiodifusão sonora e de. sons e 
imagens (Consl, art._223, § 2°); 

............................. _____ _ 
Art. 314. Suprimido. 
Art. 315- Suprimido. 
Art 316. Ser:npre que por aprovado subs

titutivo integral a projeto de lei, de decreto 
legislativo ou de resolu.ção em_ t!JmO único, 
será ele submetido a turno suplementar. 

- V- pOr inaioria de votos, presentes 1ii O 
(um déCimo) aos Senadores, nos requerimen
tos compreendidos no inciso 11 do a_rt._23_8). 

Parágrafo único. A votação da redação fi
n--ª_1, em qualquer hipótese, não está sÜjeit.ã 
a "quofl:lro'k_qualificado. 

Art. 325, __ Será seci:eta a votaçãO:, -· 
a) quando o_Senado.tiver que del1berar so

bre: 
1) exoneração, de oficio~ do Procurador

Geral da República, antes dO término de seu 
mandato (Const., art. 52, XI); 

2) perda de manato de Senador, rios casos 
previstos no art._55, § 2~. da ConstituiçãO; :-

3) prisão de Senador e autorização da fQr
- JII~Ç~o_ d,e culpa, no caso de flagrante -de cJjme 

inafiançável (Const.~ art. 53, § 3°); · 
· 4) suspehsão das imunídaâes -de Senador 

durante o estado de sítio (COrist.,. art. 53, § 
7•); . ~~ 

5) escolha de autoljda.des: 

· b) nas eleições; 
c) por determinaçãO do Plenário. 
·-···-·············--·-··-·----·-~~-----

AI{ 3'27. No proCesso sin'J;bólico _obser-_ 
var-se-ão as seguintes normas: 

1-os Senadores que aprovarem a matéria 
deverão permanecer sentados, levantando-se 
os que vota.r:em peJ~frejéiÇãO; -----

U-ó voto dos Uderes representará o de 
se~ liderãdos presentes, permitida a decla
ração de voto eni docum,E;ihto e$crito a ser 
encaminhado à Mesa para publicação; 

III- se fõr requerida verificaÇão da votação, 
será ela repetida -pelo processo nominal; 
m~A- o requerim-erito de verlficaç~Q de ~o_

tação só será admissível se apoiado põr 3 -
(três) Senadores; -· · ·-

IV- procedida a verificaç~o de vOtação e 
constatada a _e)ds_tência de número_ nfi!o seri3 
pémitida nova verific~ção al]te~f_c!_q_ decursp 
de 1 (uma} hora; ---

V- não será admitido requerimento de Vf!7_ 

ríficação Se a Presidêtkia já houver cmunciacj.o 
a matéria seguinte; 

VI-antes de anunciado o resultado, será 
licito tomai o voto do SenadÕr que -penetrar 
no recinto após a votação; 

VIl-verifiCada a falta de "quorum", o Presi
dente susPénderá a SeSsãO, faz.endo aciohar 
aS" c:afupaínhas durante dez J;ninl!tos,- após o 
que-esta será r.eaberta, procedendo-se a nova 
Votação;'-

VUI- confirmada a falta de número,- ficeirá 
adiada a votação, que será reiniciada ao voltar 
a matéria à deliberação do __ Plenário; 

IX- se, ao processar-se a verificaçã__o, o re~ -
quett:>iite não estiVer presente_ oU deixar _de 
votar, considerar-se-à como tendo dela de

. sistido; 
X- considerar-se:-á como .requerida verifi

-cação, qu"alquer dúvida levantada, durante a 
votação, sobre a existência de "quorum". 

Art. 332. Os votos em.branc_o_e as absten
ções_ .verificados nas votações serão comPu
tados para efeito de ~'quorum". _ __:_ __ __ 

·········--····----····-'----·--:-:----.. -. -~-
Art. 33}_-- SUprimi_do. 
~········,······--···-··--·-··...----.------·---.--' 

Art. 335._ A votação r~lizar-se-á: . 
1 -imediatamente após a discussão, se es

te Regimento oão dispuser nOutro sentidO; 
2 -:-após o disposto no art. 309, caSo a 

pfoj>osição tenha sido emendada. 
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Art. 343. Anunciada a votação de qual
quer matéria, é lícito ao Senador usar da pala
vra por 5 (cinco) minutos para encaminhá-la.-

Art. 345. Não terão encaminhamento de 
votação as eleições e os s.eguintes requeri
mentos: 

-de permissão para falar sentado; 
-de prorrogação do tempo da sessão; 
-de prorrogação de praz-o para apresen-

tação de parecer; 
-de dispensa de interstáclo e prévia distri

buição de avulsos para inc!usilo de determi
nada matéria em Ordem do Dia; 

-de dispensa de publicação de redação 
final para sua imediata apreciação; 

-de Senador, solicitando de órgão estra
nho ao Senado a remessa de dOCumento; 

-de Comissão ou Senador, solidtandoJn
formações oficiais; 

-de Comissão ou Senador, solicitando a 
publicação, no "Diário do CongresSo Nado~ 
nal", de informações oficiais; ~ 

-de licença de Senador; 
-de remessa a determinada ·comissão de 

matéria despachada a outras;_ 
-de destaque de disposição ou emenda. 
Parágrafo único. O encaminhamento de 

votação de requerimento é limitado ao signa
tário e a um representante de cada Partido 
ou Bloco Parlamentar, salvo nas homenagens 
de pesar. 

Art 350. O".:idiamento da votaçáo obede
cerá aos mesmos princípios estabelecidos pa
ra o adiamento da discussão (arl 310). 

§ 1 e O requerimeritõ-deverá ser apresen
tado e votado como preliminar ao ser anun
ciada a matéria. 

§ 2" Não havendo número para a vota
ção, o requerimento ficará sobrestado. 

Art. 351. Proclamado o resultado da vota
ção, é lícito ao Senador encaminhar à MeSa 
para publicação declaração de voto. 

Parágrafo único. Não haverá declaraçào 
de voto se a deliberação for secreta~ não se 
completar por falta de número e não for susce
tível de encaminhamento. 

Art 35Z. Terminada a votação, o projeto 
irá à Comissã_o competente a fim de redigir 
o vencido. 

Parágrafo único. A redação será dispen
sada, salvo se houver vício de linguagem, de
feito ou erro manifesto a corrigir, nos projetas 
da Câmara destinados à sanç~d. 

Art. 353. t i)rivativo da- CõrTiíSSãõ -para o 
estudo da matéria, redigir o vencidO-nos-=casos
de: 

1- reforma do Regfmento Interno; 
ll-proposta de emenda à Constituição; 
IJ[- projeto de código ou sua reforma. 
Art. 354. Nos projetes da-Câmara emen

dados pelo Senado, a redação finallimitar-se-á 
às emendas destacadamente, não as incorpo
rando ao texto da proposição. 

ou por ela revisadas e as com parecer favorãvel 
das COmiSSões. -
- Art. 368_, __ Serão,- ãir'tda, autOmaticamente 

arquivadas as proposições-que se encontrem 
em tramitação Pá du~s_Legislaturas. 

Parágrafo único, _ A proposição arquivada, 
nos_ termos deste e do _artigo anterior, não 
poderá ser desarquivada. 

·····················--·---
Art. 372. _ Aui9ência disp-ensa, durante to-

da a traffiitaçao da matéria, interstícios, prazos 
e formalidades regimentais, salvo pareceres, 
"quorum" para deliberação e distribuição de 
cópias da proposição principal. 

---··----······--····· Art. 378. No encaminhamento da vota~ 
ção de requerimento de urgência, poderão 
usar da palavra, pelo prazo de 5 (cinco) minu
tos, um dos signatários e um representante 
de cada Partido ou de Bloco Parlamentar e 
quando se tratar de re_qu_erimento de autoria 
de Comissão: 6 seu Presidente -e o Relator 
da matéria para a qual foi a urgência requerida. 

Art. 381. Os parecereS sobre as propÕs
ções em regime de urgência devem ser apre
sentados: 

1- imediatamente, nas_ hipóteses do art. 
371, "a'' e ''D'";""'Pôi:fendo O -Relator solicitar 
prazo não-eífCédente a 2 (duas) horas, em 
conjunto; _ 

[J- no prazo compreendido entre a con
cessão -da urgência e o dia anterior ao da ses
são em cuja Ordem do Dia deva a matéria 
figurar, qualido sé tratar de caso previsto no 
art 371. "c". -

§ I"' O prazo a -que ser refere o inciso I 
será concedido- sem prejUízO dO prossegui
mento da Ordem do Dia. 

§ 2~ O parecer será oral nos casos do art. 
371. '"a" e "b", e p-or motivo justificado, na 
hipótese d(:) a_rt. 371. ··c·~~ · 

Art. 383. Encerrada a discussão de maté· 
ria em regime de urgência cotn a apresen~ 
tação de emendas, proceder-se-á da seguinte 
forma: _ . _ 

l-nos casos do art: 371, "a" e "b", os 
-pareceres serão proferidos imediatamente, 

por relator designado pelo Presidente que po
derá pecür -º p_!'azo_previsto no art. 381, I; 

H- no caso do art. 371, "c", o ·projeto sairá 
da Ordem do Dia, para nela ~r novamente 
incluído na quarta s_essão ordinária subse
qüente, devendo ser proferidos os pareceres 
sobre as emendas_ atê o dia anterior ao da 
sessão em que· a matéria será apreciada. 

·······-······· .. ·--,----,-,--, ........ -............... . 
Art 385. -o-turno supleffieni:ar de matéria 

em regime de urgência serci'"teafizado imedia
tamente após a aproVaçãO, eiii primeiro rurno, 
do substitutivo, podendo ser concedido o pra
zo de 24 (vinte e quatro) horas para a redação 
c!_o vencido, quando houver. 
·········----·----:--·---
Art. 388. -São cOnsideradas em regime de 

................... u ................................................. ,,."--""""""'"-=-- urgência, Independentemente de requerimen-
Art 367. Ao final da Legislatura serão ar

quivadas todas as proposições em tramitação 
no Senado, exceto as originárias da Câmara 

to: 
I- com a tr~mitação preyista para o caso 

do art. 371, "a", a matéria que tenha por fim: 

a) autorizar o Presidente da República a 
declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir 
que forças estrã.ngeíras transitem pelo terrító
rio nadonal ou nele permaneçam tempora
riamente (Const., art. 49, II); 

b) aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal; autorizar o estado de sitio ou sus
pender qualquer dessas medidas (Const., art. 

. ..49, N); 
J[- com tramitação prevista para o caso 

do art. 371! ''b", a matéria que objetive autori
zação para o Presidente e o Vice-Presidente 
da República se ausentarem c!o País (Const., 
art. 49, nl). 
~_Parágrafo único. Terão, ainda, a tramitã
ção prevista para o caso do art. 371, "b .. , inde
pendentemente de requerimento, as propo
sições sujeitas a prazo, quanto faltarem 10 
(dez) dias para o término desse prazo. 

. TíltlLO XI 
Das proposições suje1~as a Disposições Espe-

ciaiS -
CAPÍTULO I ~· _ 

Da Enjenda ·a l:o'!_~tit'!Jção · 

Art. 388-A. A COnstituição poderá Ser 
emendada mediante proposta: 
I- de um terço, no mínimo, dos membros 

do Senado Federal; 
li- de mais da metade das Assembléias 

Legislativas das unidades da Federação, mani
festando-se, cada uma delas, pela maioria re-
lativa de seus membros. _ 

§ 19 A Constituição não poderá Ser emen
dada na vigência de intervenção federal, de 
estado de defesa ou de estado de sitio. 

§ 29 A proposta será dísclitiâa e votada 
em dois turnos, considerando-se aprovada, se 
obtiver, em arnbos, três quintos dos votos dos 
Senadores. 

§ 39 Não será objeto de deliberação a pro
posta de emenda tendente a abolir: 
I- a forma federativa de Estado; 
II- o voto direto, secreto, universal e perió-

dico; 
III-a separação dos POderes; 
IV -_os direitos -e garantias individuais. 
Art. 388-B. A proposta s_erá lida no Expe

diente, publicada no "Diário do Congresso Na
danai" e em avulsos, para distribuição aos 
Senadores. 

Art. 388-C. Nas48(quarentaeoitofhoras 
seguintes à leitura, será designada pelo Presi~ 
dente, comissão de 16 (dezesseis)_ membros 
para emitir parecer sobre a matéria no prazo 
de 30 (trinta) dias, lmprorrogáveis, observado 
o cüsposto no art. 81. --

Parági'afo úriko. ·Integrarão a Comissão 
pelo menos 7 (sete) membros titulares da Co-
missão de <;cin_StitUíÇáo e JuStiçá ___ --- - -

Art 388-D. Cinco dias após a publicaçiio 
do parecer no "'Diário do Congresso Nacional" 
e distribuído em avulsos, a matéria poderá 

_ ~t_in_duída em Ordem d<:J -Dia. 
Art 388-E. Decorrido prazo de que trata 

o art 388-C sem que a Comissão haja profe
rido seu Parecer, ou pedido a prorrogação, 
a Proposta de Emenda à Constituição será 
colocada em Ordem do Dia, a fim de que 
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o Plenário delibere se deve ter prosseguif!ten~ 
to. . _ 

§ 1 ~ Se o pronuciamento do Plenário for 
contrário ao prosseguimento, a proposta será 
considerada definitivamente rejeitada e reco~ 
lhida ao arquivo. 

§ 2~ Aprovado o prosseguimento, a maté
ria será considerada incluíd_a em Ordem do 
Dia. em fase de discussão_, em .1 o tu !TIO, du
rante 5 (cinco) sessões_ ordinárias consecu
tivas, quando poderão ser ofereddas ·emen
das, assinadas por 1/3 (um terço), no rriínimo, 
dos membros do Senado. 

§ 3~ Não será recebida que não tenha re
lação direta e imediata com a matéria ~_ratada 
na proposta. 

Art. 388-F. Encerrada a discussão com a 
apresentação de ernencl~. _a_ matéria voltar-á 
à Comjssão, que emitirá parecer no prazo im
prorrogável de 30 (trinta) dias. 

Art. 388~0. Lido_ no Expediente, publica
do no "Diário do Congresso Nacional"' e distri..
buído e_m avulsos o parecer, a proposta e aS 
emendas, a matéria poderá ser i.nduída em 
Ordem do Dia. 

Art. 388-H. Esgotado o prãzo da Coinis
são, sem parecer, a matéria poderá ser incluí
da em Ordem do Dia, para votação, em 1 ~. 
turno, pelo processo nominal. 

Art. 3_88-I. O interstício entre o 1 o e o 2° 
turno será de no mínimo, 5 (cinco) _sessõ_es 
ordinárias. 

Art _388-J._ (nclu[da a proposta em Ordem 
do Dia, para o 2° _ UJmo, será aberto o_ prazo 
de 3 (três} sessões ~or4inªrias para discussão, 
quando poderão ser oferecida~ emendas que 
não envolvam o mérito. 

Art. 388-L Encerrada a discussão, em zo 
turno, com apresentação de emendas, a_ mat~ 
ria voltará à Comissão,_para parecer em 5 ( cin
co) dic;~,s Lmprorrogãveis, após o que será in
cluída em Ordem do Dia, em fase de votação. 

Art. 388~M. Aprovada, sem emendas, â 
proposta será remetida à Câmara dos Deputa
dos. Emendada, será encaminhada à Comis
são, que terá o prazo de 3 (três) dias, para 
oferecer a Redação Final. 

Art. 388-N. A redação final, apresentada 
à Mesa, será votada, com aqualquer número, 
independentemente de publicação. 

Art. 388-0. Considera-se proposta nova 
o substitutivo da Câmara a proposta de inicia
tiva do Senado. 

Art. 388-P. Na revisão do Senàdo à pro
posta da Câmara dos Deputados aplicar-se~ão 
as normas estabelecidas neste titLJlo. 

Art. 388-Q QuandO- ultimada no Senado 
a votação da proposta, será o fato comunicado 
à Câmara dos Deputados e convocada sessão 
para promulgação da Emenda. 

Art. 388-R t. vedada a tramitação conco
mitante de mais de 5: (cinco) propostas de 
emenda à ConstituiçãO.- ~ - -

Art. 388-S. É vedada a apresentação cie 
proposta que objetive alterar dispositivos sem 
correlação direta entre sL 

Art. 388-T. Aplicam-se à tramitação da 
proposta, no :que couber, as normas _estabe
lecidas no Re,qimento Interno. 

Art. 388-U.- A matêria constante de pro
póSlã. ae emenda à Constituição rejeitada ou 
ha'._'ida por prejudicada não pode ser objeto 
de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

Art. __ 3_90. tio.s_ projetes de lei de iniGia_tiva 
do Presidente d_a República, com tramitação 
em prazo determinado (Const, ~rt. 64, § 2e), 
proceder-se-á da seguinte maneira: 

D -o projeto será lido no Expediente e dis
tribuído às Comissõe_s competentes, somente 
podendo recebe( emendas na primeira cornis~ _ 
são constante do despacho, pelo prazo de 5 
(cinco) dias; 

III-o projeto será apreciado, simultanea
mente, pelas Comissões, sendo feitas tantas 
autuações quantas forem necessáiias; 

IV-as Comissões deverão apresentar os 
pareceres até 10 (dez) dias antes do término 
do prazá'de tramitação do projeto; 
.. V~publícado o parecer e distribuído em 

avUlsos. decorrido o interstício regimental, o 
pr9jeto será incluído em Ordem do Dia; 

V-A- nãÇJ sendo emitidos os pareceres no 
prazo fixado no inciso IV, aplica-se o disposto 
no art 19,5, II, d; 

. VJ:-:-.o_adiamento de discussão ou_de_vota
çâ-o não poderá_ser aceit.o por prazo superior 
a 24 (vinte e quatro) horas; _ _ 

VII- a'" redáÇão fmai das emenCI.a"s~ déverâ 
ser apresentada em Plenário no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito ) horas após a votação 
da matéria; 

vm-:- esgotado o prazO para tramitação do 
Pi"Ojeto sem que se tenha c_oncluído a votação, 
ele deverá ser in<:luíQo em Qr_dem do Dia para 
que se ultime a votaÇão, sobrestando-se a deli
beração sobre _os demais assuntos (Const. art 
64, § 2°). 

Art 391. Suprimido. 
-Art _392. Suprimido. 
Art 393. Suprimido. 
NC394. O projeto de de_creto legislativo 

referente a atas internacionais terá a segutrite 
tramitação: _ _ 

a) só terá iniciado o seU CL!rso se estiver 
acompanhado de cópia autenticada do texto, 
em português, do ato internacional respectivo, 
bem como da mensagem de encaminhamen
to e da exposição de motivos; 

b) -liáo no expediente, será o projeto publi
cado e distribuído em avulsos, acompanhado 
dos textos referidos na alínea anterior e despa~ 
chado, simultaneamente, às Comissões com
petentes, em autuaÇões especiaís; 

_ c) perinte a priffieiira COmissão, nos 5 (c_in~ 
çOf dias subseqüentes à distribuiç~o d~ _av:ui
SõS: poderão ser oferecida::; ~mendas. As Co
miSsões- terão, para opinar sobre o projeto, 
o prazo--em coiuum de 15 (quinze) dias, pr'or
tcrgay~l por igual período; 

-d) publicado o parecer e distribuído Elm 
avulsos, decorrido o interstício regimental, a 
matéria _será incluída em_ Ordem do Dia; 

e) rião sendo emitidos os pareceres, _con
forme eStal5elece Çl alínea "c" deste artigo, apli~ 
cá-se o disposto no art. 195, II. 

f) emendado o projeto em Plenário, obser
vando-se, em relação aos pareceres das Co
missões s_9:bre as_ emend8s,-O diSposto nas 
alíneas "b" (quanto a dis~iPuição_) e ··_c_", "in 
fine", e atel)dido o disposto na alínea "d", a 
matéria voltará' à Orderii do Dia na segunda 
sessão ordinária subseqüente. 

_ Ait. 395. Ccffipete piWãtivamente ao" Se
nado Federal (ConSt, art. 52; [ e li) 
1-processar eJulgãr o Presideri.ie e o \/ice

Presidente da República, nos crimes de res~ 
ponSabilidade, e os Ministros de Estado, nos 
crimes_de mesma natureza conexos com 
aqueles; 

II - processar e julgar os Ministros do Su
premo T nbunal Federa~ o Procurador-Geral 
da República e o Ad'iQgado-Geral da _(Jnião, 
nos crimes de responsabilidade. 

Parágrafo único. Nos casos previstos nes
te artigo, o Senado funcionarâ sob _a presi
dência do Presidente do SupremO T f!bunãl 
Federal (Const., art. 52, parágrafo único.) 

Art. 396. Em qualqUer hipótese, a senten
ça condenatória s6 poderá ser proferida Pelo 
vOtO de 2/3 (dois terç-os) dos menlbros do 
Senado, e a condenação limitar-se-á ~ perda 
do cargo com inabilitaç-ão, por 8 (oito) anos, 
para o exercício de função pública, sem pre
juízo das demais sanções judiciais cabíveis 
cc:mst., art ~· parágr~~o -~ico ). __ ...:;..... 

Art. 400. Pa(a julgamento dOs crimes de 
responsabilídade das autoridades indicadas 
no art. 395 obedecer-se-ão as seguintes nor-_ 
mas; 

1) recebida pela f'llesa do Senado a autori
zação da Câmara para instauração do proces-
so, nos casos previstos no item I do art. 3_9.5, 
ou a denúncia do crime, nos demais casos, 
será lida no ~ediente da reunião seguinte: 

2) na mesina reunião em que se fizer a 
leitura, será eielta uma Comissão; càhsfifuída 
por 1/4 (um quarto) da com-pOsição do_Sena~ 
do, obedecida a proporcionalidade das Repre
sentações PartidâiláOU dos Blocos Parlamen
tares, que ficará responsável pelo processo; 

3) a Comissão encerrará seu_trc;~balho com 
o fornecimento do libe_lo a:cusatório, _que será 
anexado ao processo e en~9u~ ao Presidente 
do Senado Federal, para remessa, em original, 
ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
com a comunicação do_ dia designado para 
o julgamento; _ -

4) o Primeiro~Secretâfio _Emviará ao acusa
do cópia autenticad_a _ d,e_ todas as peças do 
processo, inclusive do _libelo, intimando_-o -~o 
dia e hora em que deverá comparecer ao Se
nado para o julgarpênto; 

55 estando o acuSado ausente do Distrito 
Federat a sva intimação se(á soiféitaClá ·pefõ 
Presidente do Senado ao Presidente do Tribu
nal de Justiça -do Estado ~m __ qlJ~ se ~ncontre; 

6) servirá de escrivão um funcionário ·da 
Secretaria designad() pelo Presidenie- do Se
nado. 

Art. 401. Instaurado o processo, o Presi
dente da República fkará suspenso de suas 
funções (Const., art. 86, § 19,.11). 
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Parágrafo único. _Se decorrido o prazo de 
1 ao (cento e .oitenta) dias, o julgamento não 
estiver concluido, cessará o afastamento do 
Presidente da República, sem prejuízo do re
gular prosseguimento do processo (Const., 
art 86, ~ 2>), · - · · 

Art. 401. Noprocessoejulgamentoaque 
se referem os artigos anteriores aplicar-se-á 
no que couber, o disposto na Lei n~ 1.079, 
de 10 de abril de 1950. _ " -

Art. 402. Na apre-Ciá:ção do Senado sobre 
escolha de autoridades, observa-se-ão as se
guintes normas: 

a) mensagem, que deverá ser acompa
nhada de amplos esclarecimentos sobre o 
candidato e de seu currlculum vitae, será 
lida em Plenário e encaminhada à ComissãO 
competente; 

b) a Comissão convocará o canclidato, em 
prazo estipulado, para, em arguição pública, 
ouvi-lo sobre assuntos pertinentes ao desem
penho do cargo a ser ocupado (Const., art. 
52,111); 

c) a arguição dos candidatos a chefe de 
missão diplomática de caráter permanente se~ 
rá feita em reunião secreta (Const., art. _52, 
\V); 

d) a Comissão poderá requisitar, da autori
dade competente, informações complemen
tares: 

e) o parecer deverá: 
1) conter relatório sobre o candidato com 

os elementos informativos recebidos ou obti
dos pela Comissão; 

2) concluir pela aprovação _ou rejeição do 
nome indicado; 

f) será secreta a reunião em que se proces
sarem o debate e a decisão da Comissão, sen
do .a votação feita em escrutínio secreto, veda
das declaração ou justificação de voto, exceto 
com referência ~o aspecto legal; 

g) o parecer e a Ata d~ reunião serão enca
minhadas à Mesa em sobrecarta fechada, fa
bricada pelo Presidente da Comissão; 

h) o parecer será apreciado pelo Plenário 
em sessão- e votação secretas; 

i) a manifestação do Senado sefá comU
nicada ao Presidente da República, em expe
diente secreto, no qual se consignará o resul
tado da votação. 

Art. 402A SUprimido. 
Art 402.8 A Mesa, ouvidas as lideranças, 

elaborará lista séxtupla para a eleição- dos 
membros do Conselho da República. 

Parágrafo único. Proceder-se-á à eleição de 
que trata este artigo por melo de cédulas em 
um s6 escrutínio, através de votação secreta, 
sendo eleitos os dois candidatos que obtive
ram o maior número de sufrágios, 

Art 402.c-- A Mensag~m do Presidente da 
República, solicitando autorizaçâb para desti
tuir o Procurador-Geral da República, uma vez 
lida em Plenário, será distnbuída, para apre
sentação de parecer, à Coni.iSsão de_ Consti
tuição e Justiça. 

§ 19 Aplicar-se-ão na tramitação da Men
sagem, no que couber, as normas sobre esco
lha de autoridade. 

§- 2° Considerar-se-á ãufOrliada a destitui
_ç:ão se aorovada pela maioria absoluta dos 
Senadores (Const., art. 1.28, § 2°). 

Art. 402.0 Supririlído. 
Art. 403. O Senadõ apreciará pedido de 

autorização para operações externas de natu
rezi-fri1ã.nceira, de interesse da União, dos Es
tados, do Distrito Federal, dos Têrrítórios e 
dos Municípios (Const., art. 52,- VJ encami
nhado pelo Poder ExecUtivo interessadO e ins
truído com: 

a) dcicuineritos que o habilitem a conhe
cer, Perfeitamente, a operação, os recursos 
para satísfazer os compromissos respectivos 
e a sua finalidade; 

b) publicação oficial com o texto da autori
zação Uo Poder Legislativo competente; 

c)__ pareCe"r do órgão competente do Pod_er 
Executivo. -

Parágrafo únícb. é: lícito a qualquer Sena
dor encaminhar à Mesa documento destinado 
a completar a instrução ou o esclarecimento 
da matéria. 

Art. 404. Na tramitação da matéria de que 
tra~ o artigo anterior, obedecer-se-ão_·às_ se-
guintes normas: , 

a) lida no Expediente a matéria será enca
minhada à Comissão de Economia, Finanças 
e Ciência e"T ecnologiã:;a fim de ser formulado 
o respectivo projeto de resolução, conceden
dO-Ou negando a rnedidc:t pleiteada; 

b) o projeto será, em qualquer caso, sub
metido ao exame da Comissão de ConStitui
ção e Justiça; 

c) a Reso!ução, __ uma vez promulgada, será 
enviada, em todo o seu teor, a entidade interes-_ 
sada _e ao órgão a_ <nJe se refere o art. 403, 
"c"';tlevendó c-onstar do Instrumento da ope
ração. 

Art. 406. Suprimido. 
Art. 407. Suprimido. 
Art 408. Suprimido. 
Art. 409. Suprimido. 

CAPITULO V 
Da ~uspensão da Execuçáo_da Lei 

Art. 41 O. O Senado conhecerá da aecia
ração, proferida em decisão definitiva pelo Su
premo Tribunal Federal, de inconstituciona
lidadE:, total-óu parcial, de lei, mediante: 

1 - comünicaÇãO do Presidente do Tribu
nal; 

-2--- representação do Procurador-Geral da 
República; 
3.~ projeto de resolução de iniciativa da 

Comissão de Constituição e Justiça 
Art. 411. A comunicação, representação 

e o projeto a que- se -refere o artigo anterior 
deverão ser instruídos_ com o textO da lei cuja 
execução se deva suspender, do acórdão do 
Supremo Tn'bunal Federal, do parecer do Pro
curador-Geral da República e da versão do 
registro taqUI:gráfico do julgamento. 
__ Art. 412. Uda em Plenário, a comunica
ção ou representaçã6será encaminhada à Co
missão de -Constituição e JuStiça, que formu
lará projeto de resolução, suspendendo a exe
c;ução da lei, no todo ou em parte (Const., 
art 52, X). 

Art. 413. Suprimido. 
Art. 414. Suprimido. 

CAPITULO VIl 
- Das Atribuições Previstas nos Artigos 

52, VI, \'11, ~VIII, IX e 155, ~§ I,, IV, e 2,, \V 
e V da Constituição. 

Art 415. Ao Senado Federal, no que se 
refere à cõmpetência tributária dos Estados 
e do Distrito Federal, compete: 
r- fiXar _.:i.líquotas máximaso _do imposto so

bre transmissão '"causa ·mortis" e doação de 
quaisquer bens ou .direitos (Const, art. 155, 
§ !>,IV); 

][-estabelecer as alíquotas aplicáveis às 
operações e prestações interestaduais e de 
exportação (Const., art. 155-, § 29, N); 

1lt- estabelecer alíquotas mínimas nas 
operações, ínternas (Const., 155, § 29, V. "a"); 
N- fiXar alíquotas máximas nas operações 

internas para resolver conflito específico que 
envolva interesse de Estados e- do Distrito Fe
deral (Const., 155, § 29_, V. ''b"). 

Art 416. Compete, ainda, ao Senado: 
1- flxar limites globais para o montante da 

dívida consolidada da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios (Const., art. 
52, VI); ~ 

11- dispor sobre limites globais e condi
ções para as operações de crédito externo e 
interno da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios, de suas autarquias e 
demais entidades ·c-ontroladas pelo Poder Pú
blico Federal (Const., a.rt. 52. Vll); 

III- dispor sobre limites e condições para 
a concess_ão de garantia da União em opera
ções de crédito externo e interno (Const, art 
52. VIII); 

· 'N- estabelecer limites globais e condições 
para o montante da dívida mobiliária dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios 
{Const, art. 52, IV). -

Art. 417. As decisões do Senado Federal, 
quanto ao disposto nos arts. 415 e 416, terão 
forma de resolução tornada por iniciativa: 
I- da Comissão -de Economia, Finanças 

e Ciência e T econologia, nos casos dos inciso 
I do art. 415 e dos incisos II, III e IV do _art. 
416; 

II- do Presidente da República ou de um 
terço dos membros do Senado,_ no caso do 
inciso II do art. 415, e_ aprovação por rnaioria 
absoluta de votos; 

III- de um terço dos membros do Senado 
Federal no caso do inciso II do art. 415, e 
aprovação por maioria absoluta de votos; 
- N_~ d_a_maioria absoluta dos membros do 
Senado Federal, no caso do inciso N do art. 
415, e aprovação por -:iois terços da compo
sição da Casa; 

V- da Comissão de Economia, Fmanças 
e Ciênda e Tecnologia por proposta do Presi
dente da República, no caso do inciso _( do 
art4!6; -

Vl- da Coinis_sãó de Economia, Finanças 
e Ciênda e Teconologia, nos demais casos. 

§ 19 As matérias estabelecidas neste arti- _ 
go terão tramitação regimental prevista para 
os demais projetes de resolução. 
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§ 29 O Senado Federal !'emeterá o texto 
da resolução a que se refere este artigo ao 
Presidente da República, aos Governadores, 
às Assembléias Legislativas, à Câmara Legis
latlva do Distrito Federal e aos Pre.feitos e Câ
maras de Vereadores dos municípios interes
sados, com a indicação da sua publicação 
no "Diário do CongresSo Nacional" e no -''Diá
rio Oficial_ da Clnião", 

Art. 418. O Ministro de Estado compare
cerá perante o Senado: 

1-quando convocado, por deliberaçãO do 
Plenário, mediante requerimento de qualquer 
Senador ou Comissão (Colist., an. 50, caput); 

I!- quando o solicltar, mediante entendi
mentos com a Mesa, para expor assunto de 
relevância de seu _Ministério (Const,- art 50. 
§ 1•). 

Parágrafo única. o-- Ministrq d,e Estado 
comparecerá, ainda, perante Comis_sões, 
quando por elas convocado ou espontanea
mente, para expor assunto de relevãnç:ia _de 
seu Ministério (ConSt, art. 50, caput e§ }9). 

Art. 419. Quando houver compareci
mento de Ministro de Estado perante_ o Sena-
do, adotar-se-ão as seguintes normas: -

a) nos casos do inciso I, a Presidência ofi- · 
ciará ao Ministro de Estado, dançio-lhe conhe
cimento ·da convocaçã9 e da lista das informa
ções desejadas, a flm de que declare: quando 
comparecerá ao Senado, no prazo que lhe 
estipular, não superior a 30 (trinta) dias; 

b) nos casos do inciso li, a Presidência co
municará ao Plenário o dia e a hora_que mar
car para o comparecimento; 

c) no Plenário, o MioJstro de -~tado ocu· 
pará o lugar que a Presidênci~ lhe _in_dic:ar; 

d) será assegurado o uso da palavra ao 
Ministro de EstadQ _ _na oportunidade combi
nada, sem embargo das inscrições existentes; 

e) a sessão em que comparecer o Ministro 
de Estado será destinada exclusivamente para 
o cumprimento dessa finalldad_e; 

f) se, entretanto, o Ministto desejar falar ao 
Senado no mesmo dia em que o solicitar, 
s_er-lhe-á assegurada a oportunidade após as 
deliberac;ões da Ordem do Dia; 

g) se o prazo ordinário da sessão não per
mitir que se conclua a exposição do Minis_tro 
dê Estado, com a correspondente fase de in
terpelações, será el_ÇJ_ prorrogada ou se desig
nará outra sessão para esse fim; 

h) o Ministro de EStado ficará subordinado 
às normas estabelecidas para o uso da palavra 
pelos Senadores; _ 

i) o Ministro de Estado só poderá_se_r apar
teado na_ fase das interpelações desde que 
o permita; 

J) terminada a exposição do Ministro de 
Estado, que terá a dur:ação de 1 (uma) hora, 
abrir-se-á fase. de interpelação, por qualquer 
Senador, dentro do assunto tratado, dispondo 
o interpelante de 10 (dez) minutos, e sendo 
assegurado igual prazo para a resposta do in
terpelado, após o que poderá ser contraditado 
pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutoS; 

k) ao Mmlstro de Estado é lícito fazer-se 
acompanhar de assessores, aos quais a Presi
dência designará lugares próximos ao que ele 

. d~va_Q_cupar, não lhes sendo permitido inter
ferir nos debates. 

Art. 420. O disposto nos artigos anterio· 
res aplica-se, quanto possível. aos casos de 
coinpare'cimento de .Ministro a reuníão de Co· 
miSsão.-
<<<<<<<<><<«---·----------·-••<-«<«--

Art. 430. Não.é permitido o ingresso, nas 
dependências-do Senado, a quem não esteja 
convenientemente trajado. 

Art. 431. À galeria superiOr, bem como 
aos gabinetes -dos membros da Mesa, dos U
deres e dos Senadores, é permitido o acesso 
de _qualquer cidadão. 

Art 432. Quando, no edifício do Senado 
ou em suas dependências, alguém perturbar 

-abrdem, o Presidente manda-lo-á pôr em cus
tódíã, se desatendida a advertência que se lhe 
fizer. F'e1tas as averiguações necessárias, man
da-IQ-á soltar ou entregar à autoridade compe
tente, com oficio ao 1 ~-Secretário participando 
a ocorrêricia. · 

-Art. 433c Quando, no edifício do Sena_do 
ou em suas dependências, for cometido al
gum delíto, o criminoso será preso e, em se
guida, instaurado inquérito, presidido por um 
dos membros da Mesa, designado pelo Presi· 
dente, -

§ }9 Serão observadas, no inquérito, as: 
!~Is de processo e os reQuiamentos Policiais 
dÕ Distrito Federal, no q~_e lhe forem apli-
cáveis. -

§ 29 Servira_ de escrivão, no inquérito, fun
·c:ionárlo da Secretaria designado pelo 19 Se-
Cret.ãi"io: - · 

§ 3o __ O inquérito, será ·enviado, após sua 
·conclusão, à autoridade judiciária competen-
te.--- - -

- § 4o O preso será entregue com o- auto 
de flagrante à autoridade policial competente 

·CAPITULO II 
Da Administração Orçamentária, Financeira 

e Piltiimonial 

Art. 434. O desembolso das despesas de 
administração do Senado Federal, dentro dos 
liJ'!l)t_es _das disponibilidades orçamentárias 
consignadas no Orçamento da União e crédi· 
tqs_adicionais, será autorizado pelo Presidente 
do Senado Federal, que poderá delegar com
petência ao Primeiro-Secretário e ao Diretor
Geral a.a -Secretaria, nos limites previstoS em 
Ato-da Comissão Diretora. 

Ait: 435. A movimentação finaiiCeira dos 
recursos orçamentários do Senado Federal 
será efetuada junto ao Banco do Brasil SA 
ou Caixa Econômica Federal. 

Art. 436. A administração financeira e or
çamentária do Senado Federal será coorde
nada e executada por Secretaria integrante de 
sua estrutura. 

Parágrafo único. S_etão encaminhados 
mensalmente ao Presidente do Senado Fede
rale trimestralmente-àCOmisSão Diretora, pa
ra a_preciação, os balancetes analíticos e de-

. [TlOn~ativos COfl!plémentareS da -execuçã-o 
grÇ?!n:tentária financeira ;e patrimonial. --

Art. 437. Até 30 de junho de cada ano, 
o Presidente do Sena_do Federal encaminhará 

ao Tribunal de Contas da União a prestação 
de cootas__relati_v_as ao exercido anterior. 

Art 438. No final de.cad~ exercício-finan
ceiro serão _transferidos para o F~mdo ESpecial 
do Senado Federal.- Funsen, quaisquer sal
dos de dotações resultantes de economia na 
execução do on;am_ento anual. . 

Parágrafo único. A aplicação dos rec.L!rsos 
de que trata este artigo será feita obseJVado 
o disposto em lei específica. 

Art 439. O patrimônio do Senado é cons· 
tituído de bens móveis e imóvets. 

§ 1 o Os bens móveis, quando inservíveis, 
ociosos ou antie.conômicos, poderão ser alie
nados mediante autoriza_çáo d~ Comissão Di
retora. 

§ 2~ Os bens imóvers, não poderão ser 
alienados. 

§ 39 Entre os bens imóveis induem-se os 
apartamentos de propriedade do Senado, des
tinados à residência dos S~adores, quando 
no exerdcio do mandato, mediante pagamen
to de uma taxa de ocupação e outra de conser
vaç-ão, descontadas em folha de pagamento. 

§ 49 Para os fins do disposto no parágrafo 
anterior, o Senador deverá assinar um contra
to-padrão, segundo modelo aprovado pela 
Comissão Diretora. 

<<<<<<<<<<<<<<«<<<««<«•-·--~ ........... 

Art. 442. O Regimento Interno poderá ser 
modifiCado Oii reformãdo por projeto de reso· 
lução de iniciativa de qualquer Senador, da 
Co_inissãó DíretOra Ol.Cde C:Omissãb·Tempo
rária para esse fim criada, em-virtude de delibe
ração do Senado, e da qual deverá fazer parte 
um membro da Comissão Diretora 

§ 19 Em· qualquer caso, o projeto, após 
publicado e distiit>uído em a\llllsos, ficará so
bre a Mesa "durante 3" (três) sessões a ftm de 

- receber emendãS.- - -----:\- - _ 
- § 2? Decorrido o pralp previsto no pará-

grafo anterior, o projeto seM. envidado: 
1) à Comíssãb 'de Constltt-Ji(;ão e Justiça, 

em qualquer Caso; _ - ·· ... 
2) à Comissa·o temporária (iue o houver 

elaborado ou á Cõinlssão Dír"etóf~ quando 
de sua autOria, para exãme dã.S ·emendas, se 

· áS hOuver re·êebidO; 
3) à -comiSsão Diretora se de -aUtoria ihdivi~ 

dual de Senador. . 
- § 39 Os pareceres_ das Comissões serão 

emitidos rio- prãzO- de 1 O (dez) dias, quando 
o proJeto seJa de _simples modíficação e no 
de 20 (vinte) diaS, quaitdo se trate de _ceforma.. 

§ 49 ApliCain.se à tramitação -do projeto 
de alteraÇão ou reforma do Regimento as nor· 
mas estabelecidas para oS demais projetas 
de resolução,_ _ ___ _ _ 

§ 5'1' Aredaçãofinaldoprojeto_dereforma 
do Regimento Interno compete à- Comissão 
que o houver elaborado e o de autoria indivi· 
dual de Sen~dor,_ à_ Comi~sã? de R~d~ão. 

Art. 449._ Havendo recurso para o Plená
rio, sobre decisão da Me;sa em .questão de 
ordem, é lícito ao Presidente solicitar a audiên
da da Comissão de COnstJ1uiçáo e Justiça so
bre a matéria~ quando se tratar de interpre
tação de texto constitudon"al. 
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§ 1 o Solicitada a audiência, ficará sobres~ 
tada a decisão. 

§ 2~ O parecer da COmissão deverá ser 
proferido no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, após o que, com ou sem parecer, será 
o recurso em Ordem do Dia para deliberação 
do Plenário. 

§ 3° Quando se tratar de questão de or
dem sobre matéria em regime de urgência 
nos termos do art 371, "a" e "b", ou com 
prazo d_e tramitação,_o parecer deverá ser pro
ferido imediatamente, podendo o Presidente 
da Comissão ou o Relato_r_solicitar prazo não 
excedente a 2 (duas) horas. 

CAPÍTULO IV 
Suprimido 

Art. 453. Suprimido. 

DiSposições Gerais 

Art. 454. O Senado Federal h o prazo de 
(um) ano deverá elaborar um novo Regi~ 

menta Interno. 
Art 455. O d[sposto no § 29 do art: 78 

não se aplica à Comissão do Distrito Federal, 
regulamentada nos termos da Resolução no 
157, de 1988. 

fê-lo sob a invocação do art. 84, incisos IV 
e-VI. da Constituição Federar-- - --

É evidente o equívoco de Sua Excelência, 
porquanto a competência privativa do presi
dente da República para_ dispor sobre a organi
zação e o funcionamento da administração 
federal, cónso~nte explicita o menciçmadp in· 
ciso VI, condidõna a-S6 fciié-lo na forma da 
fel -

No Capítulo da Administração Púi?lica, a 
Constituição prevê que somente por lei espe
cífica poderão ser criadas empresa pública, 
sociedade _de economia mista, autarquia ou 
fundação pública (arl 37, XIX). 

Conseqüentemente, uma vez criadas, so
mente lei especifica, do mesmo nível ou hie
rarquicamente ·superior poderá extingui-las, 
sob pena de vermos subvertido o ordenamen
to jurídico através de sucessivas extinçõe~. pe
lo Executivo, do que for criado pelo Legislativo. 

No caso das empresas públicas ora em 
apreç_o, "é Sabido que a Empresa Brasileira de 

-Assistência Técnica Extensão Rural (Embra-
- ter), vfntillada ao Ministério da Agricultura, a 

Empresa Braslleira de Transportes Urbanos 
(EBTU), vinculada ao Ministério dos Trans
portes, e a Empresa Brasileira de Planejamen- · 
to de Transportes (Geipot), também vinculada 

................................................. _ ................ ; ... ~ .. :":""':"~---ao min[stério dos transportes foram dradas 
~ 2o AMesa,nc;>pr~odeate~(nov~n- respectivamente pelas leis n"''6.126, de 6 de 

ta~ d1as, fará ~ consohdaçao das modtficaçoes novembro de 197 4, 6.261, de 14 de novembro 
fe1tas no Reg1mento !nt~rno, podendo, desde de 1975 e 5_908 de 20 de a osto de 1973. 
que não alterado o ménto, proceder às corre- ' . ~ 
ções de redação e às recomendadas pela me- ~ar sua vez, reza o tnciso X! d~ art. 49 ~a 
Ihor técnica legislativa, corrig!r remissões e Let Magna, que é ~ co;,npetencJa exclusiVa 
contradições_ e alterar a ordenaçã_o_ das ma- do Congresso Nac1~nal_ zela_r p~la preserva-
térias. çâb d: s.u~ compete_ncta legtslativa em fa~~ 

Art. 31 Revogam~se as disposições em da_ a~~Utçao normativa dos outros _Poderes , 
contnlrio. _HUMBERTO WCENA _ Jutahy pnnc1p~o este que bem s~ ho:u-momza com o 
Magaft1._~-s _ Odadr Soares _ Dirceu Car- preco!'l!Zado pelo .art .. 23, moso I, s~~ndo o 

· _ Fi c1 ca Rallembe!í qual, e da competenc1a comum da Umao, dos 
netro ran s g. estados, do Distrito Federal e dos municípiOs, 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N•l, DE 1989 

zelar pela guarda da Constituição, das leis e 
das instituições democráticas e conservar o 
património público. 

Indubitavelmente, extinção e dissolução de 
Susta os efeitos da artigo 1" e seus ind- entidades da administração federal são maté· 
sos,_doDecreto_n~9!A55, ~e 15~ejanei- rias cujo trato depende de elaboração de lei rot:, 1989, cu;a_,s <!isposltJ_vo_s r:JJSS_olve;n _f)rdinária.Jamais por simples decreto do Exe
a. presa Brasileira de AssJstencJa Tec- ~~-cutivo, eis que tal esPécie de diploma legal 
roca e Exter:s~o Rural (Embrater), a Em- tem por consecução apenas regulamentar a 
~sa !/rasilena de Transpt?'!es Urbanos lei e nunca revogá-Ia. 
(' Ti ~ e a EmprestJ BrasU~rra. de Plane- Essa a v_erdadeira exegese jurídica aplicável 
;amento de Transportes- GeJpot ao tema trazido à colação. 

O Congresso Nacional, com base no artigo Por fim, há de se demonstrar que o art. 
49, inciSos V e XI, da ConStituição da Repúbüca 178 do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro 
Federativa do Brasil, decreta: de_ 1967, não mais serve de respaldo para 

Art. 1 o São sustados os efeitos do artigo edição de decretos de tal natureza. 
19 e seus incisos I, II e DI, do Decreto Executivo Diz o citado dispositivo: 
n9 97.455, de 15 de janeiro de 1989, publicado 
no Diár!õ Oficial da União de 16 de janeiro 
de 1989. 

Art. 2"' Este decreto legislatiVo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as dispoições em 
contrário, 

Justificação 

O Senhor Presidente da República, ao ealtar 
oDecreton~97.455. de 15dejati.eirode 1989, "" 

"Art 178. As autar(juias. as empre~ 
sas públicas e as sociedades de econo
mia mista, integrantes dã administração 
federal indireta, bem assim as fundações 
criadas pela União ou man+: ias com re
cursos federais, sob super. do ministe
rial e as demais sociedades sob controle 
direto ou indireto da União, que acusem 
a ocorrência de prejuízos, estejam inati
Vas, desenvolvam_ atividadesjá atendidas 
satiSfatoriamente ""pefa iniciativa privada 

~!J n_~Q_:preVista fiO objeto so_çial, poderão 
ser dissolvidas ou incorporadas a outras 
entidades, a critério e poY ato do Poder 
Executivo, resguardados os direitos asse
gurados aos eventuaiS acionfstas minori
U!rios nas leis e atas constitutivos de cada 
entidade. ·• 

Atente-se para a expressãopor ato do Poder 
Executivo. A qual tipo de ato se refere o citado 
artigo 178 do Decreto-_L~i 200/67? Simples 
despacho? Portaria? Ordem de Si::rvlço?- De
creto?: 

Evideritemente a respoSta só pode ser:: i1e
nhum destes, por serem de inferior categoria 
e revestidos de índole normativa ou regula
~ent_a~ora. Çl ato do f!.oder_ ~eCuti~O a_ que_ 
se refere só pOdia s·erdecreto-Ieí, por pertencer 
ao mesmo naipe e ser do mesmo porte- das 
leis ordinárias que lhes eram contemporâneas. 

Ora, cõm o advento da Constituição de 5 
de outrubro 'de 1988, não só a figura do decre
to-lei foi excluída do rol do processo legislativo, 
como ao CongresSo Nacional foram restabe
lecidas as prerrogativas ceifadas durante o re
gime de exceção, acrescidas de outras atribui
ções caracterizadoras do sistema politico se-
mi-parlamentarista. ·- _ _ _ _ _ __ _ 

Conseqüentemente, o ãrtigo 178 do Decre
-to-Lei n~ 200/67 fo(e)Cj:)ulso_dõ inundo jurídico, 
.. achando-se_ morto e sepultado, sem deixar 

saudades. -
Também por via _de_ conSeqüência e diante 

da ilegalidade do Decreto n9 97.455, de 
15-01-89, outra alternativa não resta ao Con-

-Qresso -Nacional, ·senão a de, nãformã do dis
posto no art. 49, inciso V, da Constituição Fe- _ 
dera!, usar da sua competência exclusiva para 
sustar os efeitos daquele pseudodip!oma ema
n~do dQ_ Executivo que exorbítou do poder 
de regulamentar,_ indo além dos_ Hmites de de
legad~_o Ieaislativa._- Maurído Coriêa. 
- (À comfS?ão de ConStituição e JuStiça) 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N• 2, DE 1989 

Susta O$ efeitos do artigo 2o_. inCiso IV; 
do Decreto n? 9Z455, de 15 de janeiro 
de-1959, -cujO di'sfiOsitivo determina a alie-
nação das ações representativas da parti
cipação da (Jniãa no capital sacia! da 
Companhia de NaVegaÇão Uoyd Brasi
leiro -~-Uoydbras. 

O congresso Nacional, com base no artigo 
49, inciso V e XI, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, 

DECRETA: 
Art. 1 ~ São sustados os efeitos do artigo 

29, inciso IV, do Decreto Executivo n~ 9~.455, 
de 15 dejanefro·de 1989, publicado noDíário 
Oficial da "Gnião de 16 de janeiro de 1989. 

Art. 2~ Este decreto leQislativo entra_ em 
vigor na data de sua publicaçã-o: 

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

Justfftcação 

- -A Cóinj)anhia-ae-Navegação Uoyd Brasi
. ·leiro ou '_'Lloydbrás" ·é uma sociedade anõni-
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ma, de economia mista, criada nos termos 
do Decreto-Lei n~ 67, de 21 de novembro de 
1966, tendo por objeto sociaJ a exploração 
do transporte marítimo de _carga e de passa
geiros, consoante o seu__Es.tatuto_Soc!al. 

O Uoydbrás é entidade integrante da estru
tura básica do Ministério dos Transportes, su
jeita à orientaçãO normativa, à supervisão téc
nica e ao controle da Superintendência Nacio
nal da Marinha Merc:ante - S_unamam, órgão 
incumbido de dar execução à política nacional 
de navegação e marinha rnercante, ressalvada 
a competência legal do Ministério da Marinha 
e de outros setores dé:!_ administração federal, 
nos termos do Dec~o n" 87,428, de 27-7.-82, 
alterado pelo Decreto n" 92.576, de 18-4-86. 

A empresa opera linhas de cabotagem e 
de longo c· ·rso, _através de regime de com:es
são do pouer público, no transporte de granéis 
e carga geral, sendo este também_ operado 
segundo as regras das Conferências Interna
cionais de_Fretes. 

Ao longo dos quase cem anos de história, 
o Uoydbrás, tem sobrevivido" às 1ilúmeras e 
cic:licas tentativas de su_a privatização, mercê, 
exclusivamente, da sua inquestionável impor
tância na execução ·:da poUtica de marinha 
mercante brasileira. 

Mais recentemente, no limiar de uma nova 
fase_ da política brasileira - por alguns deno
minada de Nova República - o Uoydbrás, 
navegou ao largo de mais uma tentativa de 
privatização, por força do ree.onhecimento pe
lo Governo do in_sofiSmáv~ Çl._rgumento acima 
alinhado. 

Com efeito, transparece essa determinação 
governamental na edição do Decreto no 
91.991, de 28 de novembro de 1985~ que dis
punha sobre o processo de privatização de 
empresas sob o controle_ indireto do Governo 
federal. 

Assim é que, no Programa de Privatização 
então instituído, considerava o Governo en
quadráveis naquele obJetivo ·~s _empresas 
criadas pelo poder: público que não mais de~ 
vam permanecer sob o controle e direção do 
Governo· federal, por Já existi~; sob controle 
nacióha/, setor privado sL.ifideritefueii:té desen· 
volvido e em condições de exercer as ativída
des que lhes forem atribuídas" (artig_o 3°, inci· 
50 11). 

O setor de transporte marítimo de longo 
curso não está sob co.ntrole nacional. 

Esta raz:ão fundameot~! colocou o Uoyd~ 
brás no roi das empresa$ não privatizáveis, 
até que venha a ser realizada aquela condição, 
e isto, repise-se, ainda não foi a!ca_nçado. 

Decorridos menos de 3 anos daquele posi
cionamento, eis que o Governo surpreende 
a sociedade brasileira com a- instituição do 
Programa Feôeral de_ D_e:sestatização, através 
do Decreto n~ 95,886, de 29 de rnarço de 
1988, onde é desconsiderad_o, inexplica
velmente, aquele importantfssimo e funda
mental dado inserido na realidade económica 
brasileira: o setor de transPo-rte marftimo de 
longo curso não est~ sob controle Qacional 

A partir daí, sucedem·se os equívocos, e 
que culminam com a edição do De.creto no 
97.455, de_ 15 de janeiro de 1989, que deter
mina a alienação total ou parcial da partici
pação adonária da União no Uoydbras ou sua 
dissolução. 

Este ato, e-specífico e de transcendental re
percassão, é apresentado no bojo de um con
juntO--de =medidas g~rats supostãffiente ten
dent_es a reor_ganizar a economia nacional em 
face da inflaçãO Que a dominava. 

Raro exemplo de falta de lógica e oportu
nidade. 

De fato, de um lado, o controle nacional 
no-Setor de transporte marítimo de longo cur
so não_ será efetivado atravês das medidas pre
conizadas no aludido decreto, pelo contrário, 
extingue, de vez, aquele objetivo tão longa
ment!;! perseguido. 

Por outro lado, no bojo de medidas ditas 
antiiOflacionárié!:S e extintoras do déficit Públi
cO, ·criani~se as condições necessárias à elimi
nação de um.a i_mportante fonte de internação 
de diviSas-- ·com especial.destaque para a 
rrioeda .nQrt.e-arneriC:ciila---: representada pela 
atuação incansável dá Uoydbras pelos mares 
do mundo, fomentando a plena realização da 
poiltica ae cornérdo exterior do BraSil. 

O Senhor Presidente da-RepUblica, ao editar 
o Dec:reJ;o_no 97.455, de 15 de janeiro de 1989, 
fê"-lo sob a invocação do art. 84, incisos rv 
e VI, da ConstituiÇão "F ede:ral. . 

É evi-dente o equívoco de Sua Excelência, 
porCrUa-nto a competênCia-Privativa do Presi
dente da República para dispor sobre a organi~ 
zaÇao=e-orunCiOriainento da administração 
federal, consoante expticita o mencionado in
ciso VI, cond.iclóna a ·só fãzê-lo na forma da_ 
lei. 

No capítulo da Administração Pública, a 
CoiiStitu1ção prevê que soniente por lei espe
CífiCa- pQ~erão_ ser criadaS empresa pública, 
sociedade de economia mista, autarquia ou 
fundação púbJica (art. 37, XIX). 

Conseqüentemente, uma vez criadas, se~ 
mente lei específica, do inesmo nível ou hie
rarquicamente superior poderá extingui-las, 
s-Ob pena âe vermos subvertido o ordenamen
to jurídico através de sucessivas e~nções, pe
lo Executivo", do que for criado pelo Legislativo. 
--Por sua vez, reza o inciso XI do arl 49 da 

Lei Magna, que é da c_ompetênda exclusiva 
do Congresso Nacional, "zelar pela preserva
ção de sua competência legislativa em face 
da atnbuição norm9tiva dos outros Poderes"_, 
princípiO ·este que bem se harmoniza com o 
preconizado pelo art. 23, indso I, segundo o 
qual, é da competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
zelar pela guarda da Constituição, das leis e 
das institUições democráticas e cçmservar o 
património público. 

Indubitavelmente, alienação, extinção e dis
soluçào de entidadeS- Cfe aaministração federal 
são matérias cujo trato depende de elaboração 
de lei ardindriq, Jamais por simples decreto 
do Executivo, eis que tal espécie de diploma 
legal tem por consecução apenas regulamen
tar a lei e nunca- revogá-la. 

Essa a verdadeira exegese jurídica aplicável 
ao tema trazido à cola_ção. 

Por fim, há de se demonstrar que o art.. 
178 do Decreto~Lei n1200, de 25 de fevereiro 
de 1967, não mais serve de respaldo para 
edição de decretos de tal natureza. 

Diz o citado dispositivo: 

_ "Art. 178- A:3 autarquias, as empre-
-- ~.S públicas e as sociedades de ecQno

mia mista~ integrantes da administração 
federal indireta, bem ~ssim as funda.çõe_s 
criadas pela União ou mantiaas cOm_ re
cursos federais, sob supetvisão ministe
rial e as- demais sodedacteS~Sob controle 
direfo ou indireto da União, que acuSem 
a ocorrência de prejuízos, estejam inati
vas, desenvolvam atividades já atendidas 
satisfatoriamente pela iniciativa privada 
ou não previstas no objeto social, poderãO 
ser dissolvidas ou incorporadas a outras 
entidades, a critério e_ por ato do Poder 
Executivo, resguardados os direitos asse_-:. 
gurados aos eventuais acionistas minori
tários nas leis e ates constitutivos de cada 
entidade." 

Atente-se para a expressão por ato do Poder 
Executivo. A qual tipo de ato s~ refere o çitado 
art. 178 do Decreto Lei no 200/67? Simples 
despacho? Portaria?_ Ordem de Serviço? De-
cn=.itõ? __ -.. ~-- ·· 

Evidentemente a resposta só pode ser:_ ne· 
nhum destes, por serem de inferior categoria 
e revestidos de indole normativa ou regula
mentadora. O ato do Poder Executivo a que 
se refere só podia ser, na época, decreto-lei, 
por pertencer ao mesmo naipe a ser do mes
mo porte das leis ordinárias que lhes eram 
contemporâneas. 

Ora; ~Om 6 aavento da Constituição de 5 
de outubro de 1988, não só a fiQ:ura do decre
to-lei foi excluída do rol do processo legislativo, 
córhõ ao- CottgreSSõ NaclonaJ foram restabe· 
lecidas as prerrogativas ceifadas durante o re
gime de 'eXceÇão, acrescidas de outras atribui
Ções dfiãcteriZadoras do sistema político se-
mi-parJamentaristà · 

- Conseqüentem€:nte, o art.--178 do DeCreto 
Lei no 200/67 foi _expulso do mundO jurídico, 
achando-se morto--e .sepultado, sem deixar 
sauda.:l.es. 

Também, por via de conseqüência e diante 
da ilegalidade do Decreto n" 97.455, de 
15-1-89, outra alternativa não resta_ao Con-: 
gresso Nacional, senão a de, na forma do dis
posto no art. 49, indso V,-da ConStituição Fe
deral, usar da sua competência exclusiV<l- para 
sustar os efeitos daquele pseudo diploma 
emanado do ExecutivO que exorbitou do po
der de (egulamentar, indo além dos limites 
de delegação legislativa. 

Efetivarriente, além da afronta ao ordena
. mente jurídico-em vigor, após a Promulgaçao

da nova Carta Magna, alienar o Uoyd Br_asileiro 
constitui crime de lesa~pâtria, 

Sala das Sessões, 17 de fevereÍÍ'Õ de 1989. 
-:Mauricio Corr§a. 
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LEGISLAÇÃO aTADA 

DECRETO N' 97.455 
DE 15 DE JANEIRO DE 1989 

D1Spõe sobre a extinção e diSsolução 
de enâdades da administração federal, 
sobre a alienação de participação acio
nária da Onião nas empresas que men
ciona, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 84, incisos IV 
e Vl, da Constituição, e tendo em vista o dis
posto no art. 178 do Decreto-Lei n~ 200, de 
25 de fevereiro de 1967_. com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n~ 2.29.9,_de 21 de novembro 
de 1986. 

DECRETA: 
Art. 1? Ficam dissolvidas as seguintes em

presas: 
1- Empresa Brasileira de Assistência T é c

nica e ExtenSão Rural - Embrater, empresa 
pública vinculada ao Ministério da Agricultura; 
ll- Empresa Brasileira de Transportes Ur

banos - EBTU, empresa pública vinculada 
ao Ministério dos Transportes; 

III - Empresa Brasileira de Planejamento 
de Transportes (Geipot), empresa pública vin
culada ao Ministério dos Transportes. 

Parágrafo úilico. O disposto neste artigo-
aplicar-se-á, também, à Companhia de Desen
volvimento de Barcarena- CCidebar, empre
sa pública vinculada ao Ministério do Interior, 
em caso de não-aceitação expressa, pelo Mu
nicípio de Barcarena, no prãzo de noventa dias 
contados da data da publicação deste decreto, 
da doação sem encargos das ações represen
tativas da participação-da União no capital da 
sociedade. ______ _ 

Art. 2° serão alienadas, total ou parcial
mente, as ações representativãS da participa
ção da União no capital, das seguíntes socie
dades: 

I - Empresa de NavegaÇão da Amazônia 
SA - Enasa, sociedade de economia mista 
vinculada ao Ministérío âOs Transportes; 

II - Companhia de Navegação do São 
Francisco SA- Franave,~s6tiedade de eco
nomia mista vinculada ao Ministério dos 
Transportes; 

UI - SeiViço de Navegação da Bacia do 
Prata S.A- SSNBP, sociedade de economia 
mista vinculada ao Ministério dos Transportes; 

IV- Comapanhia de Navegação Loyd Bra
sileiro ~ Uoyçlbrils, sociedade de economia 
mista vinculada ao ministério dos transportes, 

V - Companhia Siderúrgica da Amazônia 
- Siderama, empresa estatal vinculada ao Mi
nistério do Interior; 

V1 - ·coil)panhia Auxiliar de Empresas Elé
tricas Brasileiras- Caeeb, sociedade de eco_
nomia -mista vinculada aO -Ministério das MinaS -
e E"nergia. -

Parágrafo único. Caso não ocorra a aliena
ção prevista neste artigo, no prazo de 90 dias, 
ficarão as referidaS sociedades dissolvidas. 

-Art. 3~ Nos casos de dissolução de socie
dades de economia mista, a liquidação far
se-á na forma prevista nos arts. 208 e 21 O 
a 218 da Lei n~ 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, e nos respectivos estatutos sociais. 

§ 1" A Procuradoria-Geral da Fazenda Na
cional convocará, dentro de oito dias após o 
prazo-do parágrafo único do art. 2?, assembléia 
geral de acionistas para os fins de: 

a) nomear o llquidante, cuja escolha deverá 
recair em seiVidor efetivo da administração 
direta ou autárquica, indicado pelo titular do 
ministério a que se vincular a entidade, e que 
terá remuneração equivalente à do cargo de 
presidente_ da empresa; __ 

b) declarar extintos os mandatos e cassada 
a investidura dó presidente, dos diretores e 
dos membros dos ConseJhos da Administra
ção e Fiscal da sociedade, sem prejuízO da 
re_sponsabilidade pelos respectivos atas da 
gestão e de fiscalização; 

c) nomear os membros do Conselho FtsCal, 
que deverá funcionar durante a liquidaÇão, de
le fazendo parte representante do T escuro Na
cional, salvo quando se tratar de entidade in
cluída no Programa Federal de Desestatiza
ção, hipótese em que a indicação caberá ao 
presidente do Conselho Federal de Desesta
tização; e 

d) flxar o prazo no qual se efetivará a liqui
dação. 

§ 2? __ O .liquidante, _além de _suas_ obriga
ções, incumbir-se-:.á das providências relativas 
à fiscalização orçamentária e financeira da en
üaade em liquidação, nos termos da Lei n" 
6223, de 14 de_ julho de 1975, alterada pela 
Lei n~ 6.525, de 11 de abril de 1978. 

§ 3" Para os efeitos do disposto no pará
grafo anterior, o liquidante será assistido pela 
Secretaria de Controle" Interno do ministério 
a Que se vincule a entidade _em liquidação. 

§ 4~- Aplicam-se as normas deste artigo, 
no que couber, à liquidação das empresas 
públicas. 

Art. 49 As despesas decorrentes da execu
Ção âo -diSPOStorteSie-decreto correrão à conta 
de dotações consignadas no Orçamento Geral 
da União. 

Art.__5" Este decreto entra em vigor na data 
clé süã"-j:iUblícação. 

Art. -6~ Revogam-se as disposições- em 
contrário. 

Brasília, 15 de janeiro de 1989; 16& da Inde
pendência e 1019 da República.-JOS.t SAR
NEY- MaUson Ferrelra da Nóbrega- João
Batista de Abreu. 

DECRETO-LEI N' 67, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966 

Dispõe sobre os bens e pessoal vincu
lado aos serViços de navegação e de repa
rOS navãiS-&,;!orados pelo !Joyd Brasilei
rcrPatrimônio Nacional e pela Coinj;ã
nhia Nacional de Navegação Costeira -
Autarquia Federal, extingue estas autar
quias, autoriza a constituição da Compa~ 
nhia de Navegação LLoyd Brasileiro e da 
Empresa de Reparos Navais "Costeira" 
SA, e dá outras providências. 

DECRETO N' 92.576, 
DE 18 DE ABRIL DE 1986 

Altéa o Deàeto n9- '87.428,- de 27 dé)i,Jlho 
de 1982, "que· dispõe sobie a estri.JtUra báSica"~ o 

do Ministério dos Transportes_e dá outras pro-
vidências·:- · 

.. -DECRETO N' 95.886, 
DE 29 DE MARÇO DE 1988 

Dispõe-sobre o Programa Federal de 
Des_estatizaçãQ ~ dá outras provldêndiiS. 

(À ComisSão-de ConstitUiçãO eJUsfiçaJ 

REQUERIMENTO N• 3 ·,DE 1988 

Nos termos do art. 50 "Caput'""- da Cót1Sü
tuição e do inciso I do art. 418 do Regimento 
Interno, requeiro a convocação de sua Exce
lência o Senhor Ministro de Estado da Faz.en
da, Doutor Mailson da Nóbrega, a fim de que, 
perante o Plenário, preste informações sobre 
a evolução do conjunto de medidas es@Peli~ 
zadoras da economia, comumente chamadas 
"Plano de Verão", especialmente sobre as ta
xas de juros ora praticadas. 

-Sala das Sessões, 17 de fevereiro de_ 1989. 
-Jvfarcondes Gade/ha. 
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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 2• SESSÃO, EM 20 
DE FEVEREIRO DE 1989 

1.1 - ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Leitura de projetas 

Projeto de Lei do Senado no 11/89, de 
autoria do Senador Mauro Benevides, que 
institui o Dia Nacional do Doador de Ór
gãos. 

Projeto de Resolução n9 4/89, de autõria 
do Senador Francisco Rollemberg, que al
tera os arts. 179 e 180 do Regimento Inter
no do Senado Federal. 

1.2.2- Discursos do Expediente 

SENADOR LOlJRJVAL BAPTISTA- VI
sita do Presidente da República a Angola. 

SENADOR MAURO BENEV/DES -
Destinação de verbas para o Nordeste. 

SENADOR JORGE BORNHAUSEN
Merenda es_colar. Ensino no Brasil. 

SENADOR OlRLOS PATROC!N!O
Escola Agrotécnica Federal de_Araguatins 
-TO. 

SENADOR ED/SON LOBÃO, pela or
dem - Constituição das Comissões -Per- -
manentes. · 

SR. PRESIDENTE- Resposta à ques· 
tão de ordem levantada pelo Senador Edi
son Lobão. 

1.3 - ORDEM DOl'llA 
Projeto de Lei da Câmara n? 102/81, que 

dispõe sobre o acesso de interessados a 

SUMÁRIO 

estudos, pequisas e demais trabalhos reali
zados e impressos por órgãos públicos, 
e determina outras providências. Retkado 
dã pauta pela Presidência. 

Projeto de Lei da Câmara n9 109/81, que_ 
acrescenta parágrafo ao art. 791 da Conso
lidação das Leis do Trabalho. Retirado da 
pauta pelã-PreSidência. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 34/82, que 
modifica a reda.ção_ do caput do art. 1 O 
da Lei n? 5.108, de 21 de setembro de
I 966- Código Nacional dé Trânsito. Reti
rado da pauta Pela Presidência. 

Projeto de Lei_ da Câmara no 88/82, que 
acrescenta alínea ao § 29 do art. 9" da Lei 
n' 7.53~8, de 22 de junho de 1978, ,que 
dispõe.Sobi-e os serviços postais. Retirado 
da pauta pela Presidência 

· Proj~to -d_~- Lei -da Câmara-"n9 100/82, que 
introduz alteração no art. 794, da Lei n? 
5.869-; de 11 de janeiro de 1973-Código 
de Processo Qvil. Retirado_ da pauta pela 
Presidência. 

ProjetcÍ d~ Lei da Câmara no lÕI/82, de
terminando que nos ônibus intermunici
pais, interestaduais e internacionais sejam 
reservados lug~res para passageirqs não
fumantes, e dã oUtras providências. Reti
rado da pauta pela Presidência. 

Pfojeto··ae Lei da Câmara n~ 104/82:, _que 
modifica a redação do art. J9 da Lei no 

_ .A.ae1, de __8 de novembro _de .1 963, que 
institui abono especial, em caráter p_~rf!la

-nente, para aposentados da Previdência 
Social. Retirado da pauta pela Presfdênc~ã. 

Projeto de_ Lei da Câmara IT' 114/82, que 
dispõe sobre a utilizaç~o obrigatória de fi
bras de algodão na composição de tecidos 
e.d.etermina outras providências. Retirado 
da pauta pela Presidência. 

Projeto de Lei da Cãmara n" 117/82, que 
introduz. modificação na Lei ne 6.251, de 
8 de outubro de 1975, que institUi normas 
gefafs sobre desportos. Retirado da pauta 
~la _.!'residência. 

- Projeto de Lei da Câma_ra n9 126/82; que 
dá nova redação ao art. 3?, revoga o art. 
5o e seu parágrafo único do Decreto-Lei 
no 1.075, de 22 de janeiro de 1970, Reti

-raçio da pauta pela Presjdência. 

, P-rojeto de Lei da Câmara n"' 138/82, que 
introduz alterações na Lei no 4.504, de 30 
de novembro de 1964 - EstatUto da T~r-

. iâ.: Retirado da pauta pela pela Presidência. 

Projeto de Lei da Câmara n9 142/82;que 
altera a redação do art. 556 da Lei n9 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 - CõdiQo de 
Processo Cívil. Retjrado t:!a pauta pela Pre
Sidência. 

-1.3-.1 -Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4 _: ENCERRAMENTO 

~---2- MESA DIRETORA 

c.J - LIDERES E VICE-UDERES DE 
PARTIDOS 

4 - COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 
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Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS_É_ÕfS(fUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor lnd_ustrial 
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Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ................................................•. NCz$ 9.32 

FlORIAN AUGUSTO COUtlNHO MAOR0GA-
Diretor Adjunto 

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 
Trragem. 2.200-exemplares. 

Ata da 2\1 Sessão, em 20 de fevereiro de 1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária. da 48• Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Caineiro, Jvte/1des 
Canale e Pompeu de Sousa 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se pre
sentes os Srs. Senadores: 

Mário Maia - Leopoldo Peres - Odacir 
Soares -Aimir Gabriel-João Lobo- Hugo 
Napoleão - Carlos Alberto - Lavoisier Maia 
- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena 
- Raimundo Ura - João Lyra - Divaldo 
Suruagy - Rubens Vilar - AJbano Franco 
- Luiz Viana - -Jutahy Magalhães - Ruy 
BaceJar - José fgnácio Ferreira - GersOn 
Camata --João Calmon - Itamar Franco 
-Alfredo Campos .,..-Severo Gomes - Fer
nando Henrique Cardoso - Mário Covas -
Mauro Borges - Gonzaga Jaime - Pompeu 
de Sousa -Maurício Corrêa -Roberto Cam
pos- Wilson Martins- Leite Chaves- Af
fonso Camargo- José Richa. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de_34.Srs. SenadOreS. Havendo núme
ro ~imental, dedaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa projeto de_lei qüe vai_ SEi' H-do-
pelo Sr. 1? Secretário. -

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 11, DE 1989 

lnstlluí o Dia Nacional dq _Doador de 
Órgãos. - --

O Con9ress_o Nacional decreta: 
Art. 1? Fica instituído o "Dia Nacional do 

Doador de Órgãos", que--sei"á tomemorado 
a 17 de março·_de cada ano. 

Parágrafo único. O PÓder EXecutivo atra
vés do Ministério da Saúde, pronlove;á,· na 
semana que anteceder àquela data, campa
nha de âmbito nacional, visando estimular a 
doação de órgãos. 

:_ Ar[_ 2_~- Esta Lei entra em vigor na data 
-de sua publicação. 

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

Justificação 

O des.envolvfmento técnico-científico na 
área médica trouxe, para multas pacientes 
gravemente enfermos, uma esperança de so
brevivência por meio dos transplantes de ór
gãos, tecidos ou partes do corpo. O domínio 
da técnica de transplantes e o do controle 
irnunolt>gíco da rejeição dos órgãos transplan
tados têm permitido que muitos pOrtadores 
de doenças cardíacas, renais e sanguíneas se 
beneficiem pela substituição de coraçãO, rim 
e medula óssea. Assim também muitos pa
cientes ~egos por lesão da córnea voltaram 
a enxergar após implantação desta película 
do olho. 

Porém, infelizmente, a consciência da doa
ção de órgãos ainda não_se__encontra suficien
temente desenvolvida no seio da população 
brasileira. Faltam doadores e as ftlas dos que 
aguardam transplantes são cada vez maiores, 
enseJ"ãndo _a que muitos faleçam à espera de 
um doador. 

A novã -COnstitÚição brasileira no parágrafo 
4?, do artigo 199, prevê que "a lei disporá 
sObre as -condições e os requisitos que facili
tem a remoção de órgãos, tecidos e substân
cias humanas para fins de transplante, pes
quisa e tratamento; ... " 

A doação de órgãos por pessoas vivas ou 
após a morte reveste-se de um profundo signi
ficado de solidariedade humana e precisa, de 
alguma fonTia, sef reconhecida e estimulada 
pela sociedade brasileira. Uma maneira de as
sim proceder, a_ [).Osso ver, é realçar n~cion.;l!
mente, num determinado dia de cada ano, 
a doação de órgãos. Ao mesmo tempo em 
ql ~ se prestigia aqueles doadores vivos., esti
mt ·la-se o ato de doação _em vida ou post
mortem. 

Atende-se, igualmente, ao preceito constitu
cional. facilitando-se a realização dos trans
plantes, pelo Incentivo à oferta de órgãos. 

-0 dia 17 de março está sendo proposto 
tendo em vista ser a data do lançamento na
cional da Campanha "Quem ama, doa", pela 
Associação Brasileira de Transplantes de Ór
gãos, com o apoio de várias instituições, entre 
elas o Hospital Walter Cândido, da Universi
dade Federal do Ceará. 

Registre-se, por oportuno, a existência legal 
do Dia Nacional do Doador Voluntário de San
gue, em 25 de novembro, desde 1964. Sem 
dúvida, ao longo desses anos,_ a ftxação desta 
data muito contribuiu para que a doação vo
luntária de sangue crescesse no País a ponto 
de poder ser consagrada na nova Lei Maior. 

É de esperar o apoio dos ilustres parlamen
tares para a aprovação deste projeto de lei, 
tendo em vista a justeza de que o mesmo 
se reveste e a .sua_ característica de elogiável 
solidariedade humana. 

Sala das sessões, 20 de fevereiro de 1989. 
-Mauro Ben.evides. 

O~SR, PRESIDE!'frln!'le!son Carneiro) 
- O projeto vai à pablicaçãn:_ _-

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo_ 
Sr. 1? Secretário. 

É lido o seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
1'1"4,DE 1989 

Altera vs arts. 179 e 180 do Regimento 
Interno do Senado Federll1 -

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ Os arts. 179, inciso I e 180 do Regi

mento Interno do Senado Federal passam a 
vigorar com as ~eguintes re_dações: 

--......... ·--~-----.. -.:.o..... •• ---... - •• -.;. __ 
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"Art. 179. As sessões do Senado se
rão: 

I- ordinárias, as realizadas em todos 
os dias úteis, nos serguintes horários: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL 

CAPíTULO li 
_Da Sessão Púb/k:a 

SEçAOI 

-Da Abertura e Duração 

Art. I 80. A sessão ordinária terá início às 
14 (quatorze) hor_as e 30 (trinta) minutos, pelo 
re.l6glo do Plenário, presentes no recinto, pelo 

............. -········"''-'• ...... ~ ....... ,_,.,.,---,.,-~onlenos,-1 1 (onze) senªdores. e terá _a duração 
Art 180. A sessãcr ordinária ser:?! ini- máxima de 4 (quatro) horas, sal'-_'o prorroga-

a) de segunda~feira a quinta-feira, às 
14 (quatorz;e)_ horas e 30 (trinta) minutos; 

b) sexta-feira, às 9 (nove) horas; 

dada no horário estabelecido no artigo ção, e ressalvado o disposto nos arts. 201_ e 
anterior, pelo relógio do Plenário, presen- 202. 
tes no recinto, pelo menos, 11 (onze) se- § 1" Nos casos das alíne;;~s a_e d do pará-
nadares, e terâ a duração máxima de 4 grafo único do artigo anterior, o Presidente 
(quatro) horas, salvo prorrogação, e res- declarará. que não pode ser realizada <;1 sessão, 
salvado o disposto nos arts. 201 _e 202." designando a Ordem do Dia para a seguinte, 

e despachando, independentemente de leitu· 
ra, ti eXpedíente que irá integrar a~ da Reu

Art 2• Esta resolução entra em vigor na: 
data de sua publicação; 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justllicação 

O projeto que tenho a oportunidade de ofe
recer ao exame dos ilustres Membros de.sta 
Casa visa alterar o horário das sessões oi-diná~ 
rias realizadas nas sextas*feiras. 

A mudança para o período da manhã, como 
proposto, por <:erto trará vantagens para o fun
cionamento do Plenário, possibilitando, desta 
forma, a dinamização dos trabalhos das ses
sões daquele dia. 

A Câmara dos Deputados promoveu essa 
alteração no seu Regimento Interno já há al
gum tempo e o resulta_do tem sido, sem dúvi
da, muito proveitoso para os trabalhos daquela 
Casa. _ __ _ _____ _ 

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1989. 
- Francisco Rollemberg. 

LEGISLAÇÃO C!TADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO 
FEDERAL 

nião à ser publicada no Diário do Congresso 
Nacional. 

§ 29 Havendo, na Ordem do Dia, matéria 
reJevante que o justifique, a Presidência poderá 
adiar, até 30 (trinta) minutos, a abertura da 
sessão. 

§ 3" Em qualquer fase dos trabalhos, es
tando no Plenário menos de 11 (onze) senado
res, o Presidente suspenderá a sessão, fazendo 
ado na r as campainhas durante 1 O (dez) minu
tos e,. .ao fm desse prazo, se permanecer a 
inexistência de número, a sessão será definiti
vamente encerrada. 

§ 49 No cálculo do tempo da sessão, des* 
contar~se-ão as suspensões ocorridas. 

Õ SR: PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ó ·prOjeto· será PUblicado e, em seguida, 
fkará sobfe a inesa durante três sessões, a 
HiTI -d_E: receber_ emendas, _na forma do Regi~ 
me-nto lhterno, ~fr'C ~2. -§ 1 o F'indo e.ste prazo, 
será despachado às comissões competentes. 
(Pausa) 

Hã Oradores inscritos. 
Com .a_ palavra o nobre Senador Pompeu 

de Sousa. (Pausa) 
S. EX'_ não está presente. 

·:=:-c-=-:--------~--~ O Sr. Lourlval Baptista -Sr. Presidente, 
0\PfTULO I peço a palavra. 

Da Natureza das Sessões-

Art. 179, As sessões do Senado serão: 
1-ordinárias, as realizadas em tod_oS- os 

dias úteis, exceto aos sáPados, às 14 (qua
torze) horas e 30 (trinta)_minuto_s; 

II-extraordinárias, as realizadas em dia 01.,1 

hora diversos dos prefixados para as ordiná
rias; 

III-especiais, as recdizadas para c_omemo
rações ou homenagens excepcionais. 

Parágrafo ónico. A sessão çrdinária _não 
se realizará: 

a) por falta de número; 
b) por deliberação do Plenário; 
c) quando seu periodo_de duraç_ão coin

cidir, embõra parcialmente, com o de sessão 
conjunta do Congresso Naciona~ 

d) por motivo de força maior, assim consi
derado pela Presidência, 

O SR. PRES-IDENTE (Nelson Carneiro) 
- -=Antes de conceder a pafavra ao nobre Sena· 

dor Lourival BaptiSta, informo à Casa que na 
sessão de sexta~feira foi lido, no Expediente, 
o.Projeto -de Reforma do Regimento Interno 
desta Casa. Durante três. dias o projeto ficará 
sobre a mesa, para receber emendas. 

Tem a palav~a o nobre ?enador Lourival 
Baptista. 

·-O Slf.LOÚRIVAL BAPTISTA (PFL- . 
-SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre

sidente, Srs. Senadores, tendo acompanhado 
o Presidente José Samey como integrante da 
sua comltiva durante a recém-encerra_da e his-
tórica viagem à República Popular de Angola, 
o_ Ministro de Estado da Cu1tura, José Apare~ 
cido_ de Oliveira,_riecebe_m, em Iuanda, do chefe 
da Nação brasileira, a missão espectai de pi-o-
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por e articular, juntamente com os países de 
língua portuguesa, a definição de um progra
ma comum de interCâmbio cultural e valori
zação do idiorna~ bem com_o a criação de uma 
entidade destinada ã congregaf a comunidade 
lusofônica, ou seja, um eficiente nlecai1ismo 
de integração dos países associe dos--:- Brasil, 
Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, 
Guiné-Bissau, Cabo Verde e PortugaL 

Especialmente designado pelo Presidente 
José Samey, o Ministro da Cultura, José Apa
recido de_ OliVeira, deLi imediato início ao de
sempenho dessa relevante_ missão, seguindo 
no dia 30 de janeiro para Lisboa, onde foi 
recebido pelo Presidente da República portu
guesa, Mário Soares. 

A propósito, requeiro a incorporação ao tex
to deste conci.s.o pronunciamento da carta do 
Presidente José Sarney ao Presidente Mário 
Soares credenciando o ministro da CUltura 

- para concretizar os objetivos colimados pelo 
Governo brasileiro, nos parâmetros da sua po
lítica externa, visando à criação e planejamen
to do "Instituto Internacional da_ Língua Portu-
guesa", -

Ao designar o Ministro José Aparecido de 
Oliveira como seu emissário especial para rea
lização desse magno empreendimento, o Pre

. ·sidente Jo_sé Samey declarou que o amadure~ 
cimento das relações entre os países de ex
pressão p-ortuguesa, num mundO caracteri
zado por disparidades e desequilíbrios, mas 

--cada vei mais interdependente, exige uma 
-crescente cooperação entre nações de traços 
-culturais comuns. 

A língua portuguesa, nesse_ contexto, é- um 
dos instrUmentos básicos através do qual serâ 
posSível ainpliar, intensificar e fortalecer o pro
cesso do_ diálogo e da cooperação. 

Acentuando que a intensificação dos laços 
- -de amizade e interctlmbio entre os países de 

língua portuguesa demonstram uma situação 
d<:: amª'Qurecimentq propício ao advento do 
projetado instituto, ó Ministro José_Aparecido 
asseverou ... "ser extrem_amente favorável o 
momento para a aglutinação dos esforços ob
jetivando o pronto lançamento do menciona
do programa de intercâmbio e cooperação. 
No mundo do terceiro milênio", esdale_ceu~ 
"logo seremos 250 milhões de pessoas falan
do o português, um dos sete idiomas_ mais 
difundidos entre cerca de onze mil línguas". 

No decorrer da missão que lhe foi atribuída, 
ciMinistrO_José_Aparecido, tanto em Portugal 
como na Afric_a -teve oportunidade de dialo
-gar com chefes de Estado e de Governo de 
seis países da língua portuguesa:- Presidente 
José Edua-rdo dos Santos, de AngOla; PJesi* 
4ente Mário Soares, de Portugal;_ Presidente 
João Bernardo Vieira Nirro, de Guiné Bissau; 
Presidente Joaquim Chissano; de Moçambi

-crue; Presidente Manoel Pinto da_ Cosi:,ÇI, de São 
Tomé e Príncipe; e o Primeiro~Ministro Pedro 
Pires, de Cabo Verde. --

Recebeu de todo_s_ esses dirigentes expres
São de solidariedade à iniciativa do Presidente 
Jose samey,-no sentido da criação·cóm base 
em sugestão do Presidente Austregésilo de 
Athayde, da Academia Brasileira de Letras, do 

- Instituto Internacional da Língua Portuguesa. 
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Em cada um dos seis países visitad.os, reali· 
zaram-se reuniões_ de trabalho nas sedes das 
entidades de escritores e jornalistas. 
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senvolvimento educativo e cultural dos pafses 
lusófonos, intefl'rarido-os, no cenário mundial, 
como ·uma nova- e poderosa força a seiViço 
da paz, do progresso e do bem-estar da huma-

Depois das exposições formuladas pelo Mi- nidade. 
nistro da Cultura e dos debates então _travados, Ao encerrar estas sumárias considerações 
verificou-_se, também, por unanimidade, a de- cwT'fpró 0 dever de enaltecer o alto significado 
cisão da intelectualidade desses países no sen- e a importância concreta dos serviços presta-
tido de apoiar o futuro Instituto Internacional dos à comunidade luso..afro-brasileira pelo Mi-
da Ungua Portuguesa. nistro José Aparecido de Oliveira jornalista, 

Esse organismo permitirá a coordenação - ex-chefe de gabinete dos Prefeitos Américo 
de projetes, programas e objetivos comuns, GianeW e Celso de Melo_ Azevedo, de Belo 
para os quais seriam captados recursos priVa- Horizonte, Assistente do Deputado Magalhães 
dos e estatais, além de outras fontes, sobre- Pinto na Presidência da ODN; Secretário Parti-
tudo os provenientes de organismos mult11a- cular do Presidente Jânio Quadros ( 1961 ); Se-
terais de cooperação. cretári_o d_a Agricultura de Minas Gerais (1 962); 

As atividades a serem desenVolvidas seriam Deputado Federal (1963-1964); Governador 
múltiplas e_ abrangentes: do Distrito Federal e Ministro de Estado da 

-realização de conferências, seminários, CUltura no Governo do Presidente José Sar-
encontros e debates objetivando um entendi- ney. 
mente cada vez maior da situação e dos pro- A -brilhante e_ yítoriosa trajetória político-ad-
blemas culturais dos pafses de expressão por- ministrativa de-José Aparecido de Oliveira, de-
tuguesa; ____ monstra os atributos de uma personalidade 

-iniciativas e apoio a ações culturais que quê sOUbe conquistar a admiração do povo 
contribuam para a consolidação e a difusão brasileiro em todos os cargos que exerceu, 
da língua portuguesa;_ sempre com inexcedível dignidad~, eficiência 

-iniciativas que visem à intensificação do e probidade. 
intercâmbio cultural dos países -participantes; Bastaria relembra_r a_ s_ua recente atuação 

-apoio à criação _ou aperfeiçoamento de corno Governador do Distrito ~ed:_ral quando, 
instrumentos existentes, com vistas à progres- simuJ'@neame_n~~ _cl?n;_ as _Ie~hzaçoes de. uma 
siva eliminação de carências, em particular, fecun~a adm1~·ustraçao, proJetou Brasílta no 
no que concerne ao livro, elemento_ fiXador _ E]a~ 1nternac1onal, obtendo da Unesco a con-
da cultura e da língua, mediante o estabele- sagração de Brasi1ia çomo património cultural 
cimento de bibltotecas, parques gráficos, fei- da humanidade. 
ras, exposições, edições populares, co~edi- Nada mais seria preciso acrescentar para 
ções, entre outros; ressaltar o Ministro_Jc;'sé Aparecido de OUveira 

-cooperação com o _objetivo de propiciar corno um dos braslletros do ~osso tem~o que 
a utilização dinâmica dos modernos meios de _tem prestado ,r: levantes s~rv:tços ~o Pa1s, nos 
comunicação, em particular o cinema, o vídeo, planos da Pohtica, da Adrrumstraçao e da C ui-
o rádio .,e a televisão~ tura, sempre a serviço do Brasn e do seu povo. 

Esta foi a proposta que o Ministro da Cultura Eram estas as observações que <:;l~sejava 
do Brasil fez aos responsáveis pelos setores formular à tnargeni da bem-sucedida o __ te-
culturais que visitou em Angola, Moçambique, cém-encerrada missão que lhe foi atr_ibuída 
São Tomé e Príncipe, GuinéMBissau, Cabo Ver- pelo Presidente José Samey. (Muito bem! Pal-
de e Portugal. mas.) 

A criação de um mecanismo de integração 
dos países lusofônicos, para questões de lín
gua e cultura, é uma antiga aspiração. 

Sobre o assunto o_Presidente da Academia 
Brasileira de Letras, Austregésilo de Athayde 
50licitou ao Ministro José Aparecido de Oli
veira que apresentasse_ uma Mensagem da 
ABL às autoridades culturais dos países visita· 
dos, apoiando integralmente o trabalho con
junto que agora se cons.olida. Trata-se _de um 
documento que, na opinião do Ministro da 
Cultura, ampara de forma decisiva a proposta 
do Presidente_José Samey, motivo pelo qual 
solicito sua incorporação ao texto _destas con
siderações. 

Felicito, por conseguinte, o Minlstro da Cul
tura, José Aparecido de Oliveira pelo êxito inte
gral da missão que logrou com invulgar capa
cidade diplomática, talento e _excepcional 
competência. 

As dimensões político~culturais, os resulta
dos e as perspectivas do funcionamento do 
Instituto Internacional da Ugua Portuguesa de
vem ser realçados como o nauspicioso adven
to de uma instituição capaz de acelerar o de-

DOCUMEfftOSA QlJESE REFERE 
O SR. LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU 
DISCllRSO: 

JOSÉsARNEY 
Presidente da República Federativa 

do Brasil 

A Sua Excelência o SenhOr 
Mario Alberto Nobre Lopes Soares, 
Presidente da República Portuguesa 

Senhor Presidente, 
Desejoso de renovar a Vossa Excelência o 

apreço em que tenho as cordiais relações feliz
mente existentes entre nossos dois países, de-
signei Sua ExCelência o Senhor Doutor José 
Aparecido de Oliveira, Ministro de Estado da 
Cultura, para, em missão especial a Portugal, 
examinar, juntam~nte com as autoridades que 
Vossa Excelência tiver por bem indicar, a al
mejada intensificação da cooperação cultural 
entre nossos países. _ 

Meu representante exPOrá a Vossa Exce
lência o propósito do estabelecimento de me-
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canisrno institucionalizado entre os países lu
sófonos para, ein colaboração com organis
mos cOmpetentes, governamentais- e rião-go- -
vemamentais, nacionais e internacionais, pro
mover_ apoio à produção do livro nos países 
de língua portuguesa, bem como sua difusão 
nas numerosas comunidades lusófonas espa
lhadas por todos os continentes. 

A intensificação da colaboração nesta área 
em muito desenvolveria, estou certo, o idioma 
comum e a cultura dos países de expressão 
portuguesa, por meio do fortalecimento de 
instituições e o estímulo a personalidades em-

- penhadas em atividades culturais. 
RogC), p_ois~ a Yossa Excelênci~. _ disp_ensar 

a_ Sua Excelência o Doutor José Aparecido 
de Oliveira favorável acolhida, dando inteiro 
crédito a tudo o_que ele tiver a honra de mani
festar a Vossa Excelência e as autoridades 
com que se avistar. 

O Ministro José Aparecido é~ além de _l}ffi 
querido amigo pessoal, um político que tem 
prestado relevantes serviços ao Brasil. É ho
mem de cultura e de ação. Por isto, pedi-lhe 
que fosse portador desta mensagem a Vossa 
Exçelênda. 

E-me grato aproveitar esta oportunidade 
para renovar a Vossa Excelência os sinceros 
votos que formulo por sua felicidade pessoal 
e -OS protestos da mais alta estima e sincera 
amizade com que sou, 

DeVassa Excelência, 
Leal_ e bçm amigo.~ José Samey. 

Palácio da Presidência, 25 de janeiro de 
1989. 

A MENSAGEM 

O texto da mensagem do Presidente Austre-
g-é.Silo de Athayde- é o -seguinte: -- -

"Ao ensejo da Visíta do Ministro José Apare
cido de Oliveira, aos países adiante referidos, 
a Academla Brasileira de Letras - refletindo 
o pensamento do Governo brasileiro e em 
consonância com o mesmo - saúda. por in
termédio dos governos dos países que têm, 
como o Brasil, o português como língua oficial 

- -Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mo
çambique; Portugal e São Tomé e Príncipe, 
as pessoas, organizações, instituições e cor
pos colegiados congêneres_ voltados para a 
pesquisa, o estudo, a preceptiva e a norma
lização da língua de cultura que nos é comum, 
augurando que· se consolide e frutifique cedo 
a aspiração de um acordo a curto prazo para 
a criação de um instituto internacional da lín
gua portuguesa, cuja estrutura e finalidades 
funcionais seriam, pelo menos: 

a) sedes c-o~uns e equivalentes em cada 
uma das capitais dos países em causa, a que 
poderiam acedê!' comunidades da língua por
tuguesa de áreas outras que as compreen
didas apenas nesses países; 

b) grupos de pesquisadores e estudios_os 
qualificados nessas sedes,_ef!tre os quais, se
gundo programas colegiadamente- assenta
dos, poderla haver intercâmbios periódicos; 

c) uma Assembléia G_eral de dois em dois_ 
anos, a fim de serem aprovados programas 
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conjuntos de pesquisa e estudo, ~ baianc~a
dos os que já estivessem em curso; 

d) uma linha comum de editoração de_ 
obras de referência do interesse comum -
didotiários, termitwlogias, léxicos,:StossárioS, 
vocabulários e afins; 

e) uma linha comum dê normalizaÇão da
queles aspectos da língua comun1: de cultura 
que - com o objetivo de preservar a unidade 
superior da língua, enriquecida pelas diversi
dades e variedades - não tivessem caráter 
coercitivo,_mas pudessem, ao contrário, ajudar 
na aquisição e consolidação da língua de cul
tura, mercê do incremento progressivo do 
aprendizado da língua, desde o chamado ensi
no de base, até suas fonnas superiores. 

A Academia Brasileira de Letras, nesta OpOr
tunidade, relembra ser o português, nesta altu
ra, uma língua de cultura de mais de 170 mi
lhões de usuários, o que dela faz uma das 
sete línguas mais difundidas no mundo (num 
universo de cerca de o~IDillínguas), instru
mento de uma tradição escrita quase milenar, 
cujos horizontes se abrem a PE:rspectivas ra
diosas de processo, por sua criação poética, 
artística, científica e tecnológica, par<J. bem dos 
indivíduos que a integram e para bem da hu
manidade como um todo. Inspirados nesses 
valores, tudo o que fll_ennos por nOssa língua 
de cultura comum valerá a pena." 

Rio de Janeiro, 25 de__janelro de 1989.
Austregésilo de Athayde, Presidente da Acade
mia Brasileira de Letras. 

Duranie o discurso do Sr. Lourival Bap~ 
Usta, o Sr. Nelson Carneiro deixa a cadeira 
da Presidéncfa que é ocupada pelo Sr. 
Mendes Catiale. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB - CE. 
Pronuncia·o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores durante os de~oito me
ses da elaboração constitucional, a bam;ada 
nordestina manteve-se arregimentada e coe
sa, visando garantir conquistas no texto da 
nova Carta que representassem contribulçã.P 
expressiva para a correção das gritantes dispa
ridades regionais. 

Embora vários dispositivos assegurem a_ 
destinação de expressivos recursos ao cha.JT~a_
do_ Pollgono das Secas. é certo que o Governo 
Federal, inexplicavelmente, não alocou as do
tações previstas na Lei Fundamental, gerando, 
em conseqüência, vigorosa rea_ç:áo das lide
ranças políticas, empresariais e comunitárias, 
empenhadas em assistir à aceleração do de
senvolvimento do Nordeste. 

O Fundo Constitucional, por exemplo, não 
foi, até_ agora, depositado no Béln~o do Nor:-. 
deste do Brasil, dando lugar a constantes inter
pelações dirigidas aos parlamentares daquela 
faixa geográfica do País. _ _ 

Ainda agora, num extravazamel'lto da· in
quietação reinante, a Associação_ dos Funcio
nários do Banco do Nordeste e a Assoc;iação 
dos FuncionáriOs Apõsetl.tados do BNB divul-
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garam nota conjunta sobre o assun~, de se
guinte _teor:_ 

"As Associações de Funcionárips e 
- . Aposentados do Bariço do Nordest~ do 

Brasil (AFBNB e AABNB}_conclamam a 
sOciedade nordestina à defesa das con
quistas obtidas na Constituição, ameaÇa
das pelo Goyerno Federliu, que até agora 
não transferiu os recursos destinados ao 
financiamento do setor produtivo do Nor
deste, em valores que desde outubro de 
1988 somam fnais de NCz$100 milhões 
e- que em 1989 __ deverão alcançar mais 
de NCz.$ 600 milhões; não pi-acedeu ao 

-depósito dos programas regionais do 
BNB; não estabeleceu a regionalização 
dos Orçam-entos Federais e b:;:m pr9~

·rado desestruturar e enfraque_cer as enti
dades de desenvolvimento regional, no 
sentidp exatamente contrário ao que de
termina a Carta Magna. 

Nesse contexto é da maior gravidade 
o próCe5Sd de substituição do atual Presi
dente do BNB, por pretendentes não qua
lificados e sem comproni.iSsos ·corri a 
causa nordestina, os quaís sem d(lvida 
rião Oporão resistência ~ essas tentativas 
de_ esvaziamento dos órgãos regionais. 

Manifestando a nossa preocupação, 
que é também de todos os nordestinos, 
Com·os evidentes retrocessos que ora se 
proceSsam;-alertamos para a necessída
de de_ uma ação firrne_de_toda a socie
dade, para evitar o agravanlEmto de tão 
grandes prejuízos. --As Diretonas." 

Srs. _Senadores, _se na Assen1bléia Consti
tuinte -enviàej -ésfõrços para favorecer O Nor
deste. com. um tratamento adeq,uado, que lhe 
permitisse suprir as suas tradiciónats carên
cias, sempre subestimadas pelo Poder Central, 
hoje, como Senador, na tribuna desta Casa, 
reclamo o descumprimento das normas inser
tas na nova Lei_ Fundamental, apelando por 
que o próprio Presidente .d.ª República deter
mine, sern _mais t~rd.anças, a entrega dos 
quantitativos devidos à região. 
_ Os_dispositivos aludidos independem de le

gislação_ complementar ou ordinária para sua 
imediata aplicabilidade. 

Por isso, confio em que o chefe d~ Nação 
adotará as medidas cabiveís, tomando efica
zes as normas constantes do texto constitu
cional. 

·É o apelo - veemente e patético - que 
transmito ão Presidente José Samey. 

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

Durante o discurso do Sr. Mauro Bene
vides, o Sr. Mendes Caria! e deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 

-~Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu âe Sousa) 
...:...cõncêdo_a palavra ao nobre Senador Jorge 
Bomhausen. -

"OSR. JORGE BORNHACISEN (PFL
sÇ. Pforluhcia o seguinte discurso. Sem_ reVi-
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são do oradgr.) _- Sr. P~~sidente, Srs. sena.:-_ 
dores: · · 

Trago hoje ao Senado Federal assunto que 
considero da máxima importância para todo 
o País. 

, Em todos os Estados da Federação, pratica
mente, iniciam-se as aulas, especialmente o 
setor básico, e o fazemos~ d~pois _de muitos 
@nOS, pela primeira vez, sem qualquer recurso 
destinado à_ merenda escolar. 

Recebi, na semana passada, tei_egrama do 
SE:cretário de Educação do meu estado, co
municando que cerca de 700 mil criqnças não 
teriam a merenda no retomo às aulas. __ 

Corno o CongressO N_acion<Jl vai agora ini
ciªr o exame dos vetos apostos pelo Senhor 
Presidente da República ao OrçamentO apro
vado, entendo da maior oportunidade tecer 
algumas considerações sobre este assuoto, 
e outros ligados ao Orçamento e ao seto_r de 
educação.- -

Não vamos construir uma Naç:ãosern igual
dade de oportundiades, não vamos ter igual
dade de oportunidades,__ a não ser que elas 
c;omecern pela _edUcação. 

Em outubro do ano passado, quando caffií~- -
nhava pelo interior do meu estado, pude cOns
tatar que, pela primeira vez,. em muitos anos, 
algumas escolas não tinhcnn merenda ~scol~r. 
em virtude do atraso do envio de mensagem 
para possibilitar o aproveitamento do excesso 
de arrecadação. --

Preoç_upaOO, no meu retorno a Brasília pro
curei a área do Miilistérfo responsável pelo 
assunto, Para verificar se _realmente os recur
sos, inicialmente destinados no Orçamento, 
seriam suficientes para a Merenda Escolar du
rante o ano de 1989. 

Através· de levantamento feito pela Funda
ção de Assist~ncta _ao Estud.:)nte, pude cons
tatar que eram necessários mais 40 bilhões 
de- cruzadOS, para que o programa atendesse 
pelo inenos ao mesmo que tinha feito no ano 
anterior, cerca de 35 milhões de crianças_. 

Apresentamos a emenda, retirando 1_0 mi
lhões do item Reaparelhamento do Exército, 
Ministério do Exército; 1 O milhões do item Mi
nistério da Marinha, reaparelhamento do Mi
nistério da_ Marinha; e 20 milhões de "provisão 
para Compensar Sazonalidades". 

No meu entender, cOm todo o respeito à 
necessidade do ~eaparelharnento dos minis
térios militares, há, inegavelmente, uma prtori
dade a favor da Educação, do ensino_básico 
~-d<iquilo que tem, de forma expressiVa, evita-· 
do a evasão nas esçolas, Mere_c_eu o nosso 
entendimento o apoio do sub-Reláto_r, Sena
dor João Calmon, uma das figuras mais ltga
das e beneméritas do setor da educação .. 

Houve a aprovação na Comissão de Oi-ça
merito e tivemos, finalmente, a aprovação de 
mais de 30 bilhões para a Merenda Escolar. 

De forma, surpreendente, depois desse es
forço, gue passou pela responsabiliade dos 
técnicos. do Ministério da EduCaçãO, que teve 
õ apoio do entãO MinistrO SeDadOr e Colega 
Hugo Napoleão, verificamos,_que a burocracia 
venceu, e o Presidente, por sugestão de órgãos 
ministeriais,_ yetou integralmente o item· Me-



124 Terça-feira 21 

renda Escolar. Hoje começamos a pagar esse 
preço; ele é muito alto e pode custar gerações. 
O Podei: Executivo não enviou nenhum pro
jeto que resolvesse, neste período, precaria
mente a situação. Estamos, portanto, perante 
uma situação de emergência e da maior gravi
dade. É preciso que haja um atendimento es
pecial. 

Por experíência própria, por ter convivido 
e dirigido o Ministério da Educação, sei_ que 
através do Fundo Nacional de Desenvolvi
mento à Educação - (fNDE), poderão ser 
emergencialmente alocados recursos para o 
atendimento de assunto que, repito, é da 
maior gravidade. Como se trata de atendimen
to ao 1 ~grau, uma vez que o salário-educação 
s6 pode alimentar, conforme a lei, recursos 
para o 1 ~ grau, é preciso que haja uma inicia
tiva governamental para que a lacuna venha 
a ser preenchida sem esse grave prejuízo. É 
preciso também que no-momento_da aprecia
ção do veto tenhamos a coragem de respoder 
que o Congresso- estava certo ao aumentar 
as verbas para a Merenda Escolar e diminuir 
as de outros setores. E, evidentemente, corrigir 
aquilo que foi praticado, acredito, sem qual
quer intenção, pelo veto- do Poder Executivo, 
contrária à Educação-e às críanças brasileiras. 

O Sr. Edison Lobão- V. Ex!' me permite 
um aparte? 

O SR- JORGE BORNt!AOSEN - Pois 
não, nobre Senador Edison Lobão. Com todo 
o prazer. 

O Sr. Edison Lobão - O problema da 
Merenda Escolar é, sem âúvida alguma, in
quietante neste momento. Trata-se de um dos 
melhores programas que já se fizeram- no 
mundo - o Programa da- Merenda Escolar. 
Esse Programa não ti.asceu neste governo e 
sim em governos anteriores, mas foi bastante 
ampliado no atual governo, inclusive com a 
ajuda de V. Ex•, quando assumiu a Pasta_ do 
Ministério da Educação. V. Ex" foí Uffi ·brilhante 
Ministro da Educação. O que ocorreu, nesse 
epis6clio a que V. Ex" se refere. foi um veto 
certamente mal orientado. Não há e nunca 
houve a intenção do governo de suprimir ou 
sequer fazer cortes nos recursos da Merenda 
Escolar. E por q'ue o Governo até o momento, 
tendo vetado, como vetou, o projeto, não en
caminhou uma rnensãgem resolvendo o pro
blema? Posso informar a V. Ex" que houve 
a intenção de solucionar o problema por meio 
de uma medida provisória, mas o Presidente 
da República foi desaconselhado a fazê-la, que 
fosse solucionado por meio de uma mensa
gem ao Congresso NacioQál. COmo o Con
gresso _estava funcionando em átráter extraor
dínário no seu período de recesso, para aten
der apenas à votação das medidas provisórias, 
o governo não poder:ia fazê~lo. Estou seguro 
de que, por estes diaS, o governo encaminhará 
a este Congresso uma mensagem, não ape
nas sobre esta matéria corno também sobre 
o problema do Ministério da Agricultura, onde 
foram cortados os recursos da CFP- Comis
são de Financiamento da Produção; foram 
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os todos os recurso, até de re<:uperação das 
estradas federais. Tudo isso deverá ser corri~ 
gido por meio de uma mensagem que está 
a carrtinho do Congresso Nacional. Trago aqui 
a minha solidariedade -a V. Ex' e também as 
minh<!S preocupações quanto ao problema 
que V. Ex" tão oportunamente aborda neste 
Senado da República. 

O SR. JORGE BORNtiAOSEN- Agra
-deço a V, Ex', Senador Edison Lobão. 

Devo acrescentar, mais uma vez, que tenho 
absoluta ·certeza de que não ho_uve a intençào 
de se suprimir a Merenda Escolar. Eu [amais 
poderia supor que houvesse, por parte do Go
verno, essa triste intenção. Está faltando, con
tudo, agjlidade ao Governo. Se ele precisass_e 
mandar urna medida, ela deveria estar aqui 
no dia da abertura da Sessão Legislativa nor
mal. Ainda mais, não há necessidade dessa 
Mensagem. Enquanto não for apreciado o ve
to, o FNDE dispõe de recursos para, interna
mente, abrir um item especial para a Merenda 
Escolar, evitando, desta forma, essa paraliza
ção inadequada ao País, sobretudo a 35 mi
lhões de crianças brasileiras. 
. Está faltando, portanto, agilidade ao Gover

no· para dar resposta a uma ação por ele mes
mo criada, não intencionalmente, mas buro
craticamente mal resolvida. 

O Sr. Mauro Benevldes- Permite V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Jorge Bomhausen? 

-0 SR- JORGE BORNHAOSEN - Com 
todo o prazer, Senador Mauro Bene_vides. 

O Sr. Mauro Benevldes- Ofereço, tam
bém, a minha solidariedade a essa manifes
tação de V. Ex!', que deseja agilizar o processo 
de reposição das verbas destinadas à Merenda 
Escolar. Veja V. Ex~, na sua visão globalizada 
das questões ligadas à área da Pasta que com 
tanta profidéncia dirigiu, o que repres~ntará 
para os jovens, as crianças nordestinas, a falta 
da Merenda Escolar, quando as deficiências 
alimentares naquela faixa geográfica do País 
são r-ealmente imensas·, comprovadas em to
dos os tipos de pesquisas em que ali se pro
cessar. V. Ex.' conta com o nosso apoio. O 
Governo não pode deixar de s_er sensível a 
esta postulãção que se faz, retirando ou do 
FNDE ou de qualquer outra fonte governa
mental os recursos que possam, no menor 
espaço de tempo possível, suprir essa omis
são, _essa falha decorrente do veto presiden~ 
cial. 

O SR. JORGE BORNtiAOSEN- Agra
deço a V. f:xl' o aparte, nobre Senador Mauro 
Benevides, pois suas colocações vêm ao en
contro daquilo que desejamos todos nós, ou 
seja, a continuidade de um grande Programa 
que vem sendo mantido com eficiência du
rante todos os govemos,-como bem relem
brou aqui o ilustre Senador Edison Lobão. 

Desejamos uma solução prática e imédiata. 
Ela eXiste. - -

PortantO, alerto, desta tribuna, o Exmo. Sr. 
Ministro da Educação, Deputado_ Carlos 
Sant'Anna~ p-ara que leve a efeito- inlediata 
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ação junto ao FNDE, a fim de evitar o caos 
na Educação brasileira, ao mesmo tempo em 
que condamo os Srs. Congressistas que, na 
ocasião em que for exaininado o veto a res
peito da Merenda Escolar, tenham consdên· 
da de que o Congresso" agiu certo e, portanto, 
o veto deve ser rejeitado, porque os recursos 
alocados para a Merenda Escolar foram aque- -
les que efetivamente os técnicos do Ministério 
da Educação, ccmscien_temente, nos apresen
taram. 

É assunto de real importância, que vem aco~ 
piado a outro e que, rapidamente, aprovei~ 
tando esta oportunidade, trago ao Plenário, 
já que vai ser objeto também da observação, 
quando da apreciação dos vetos presidenciais 
no Congresso Nacional. 

Em 1986, o GOverno lançou, opOrtunamen
te, o Programa de Expansão e Melhoria do 
.Ensino Técnico. É evidente que há.. uma lacu
na no processo de ensino brasileiro. O segun
do grau, no que diz respeito à sua especia
lidade_ técnica, virou apenas um trampolim, 
Um degrau para a incursão no terceiro grau, 
quando, na realidade, tem que ser um instru
mento da formação definitiva do jovem brasi
leiro e a sua entrega ao mercado de trabalho, 

Oportunamente, o programa foi lançado; 
temos inúmeras escolas, inclUsive no meu es~ 
tado, funcionando, e funcionando da melhor 
maneira; as escolas de primeiro grau, antigos 
ginásios_ rurais, fazendo a complementação, 
serni-internato, da 5• à 8• séries mantidas pelas 
Prefeituras Munidpais, obras cbncretizadas e 
realizadas com recursos do atual Governo Fe
deral. Tem os escolas agrotécnicas em cons
trução e outras em funcionamento; temos es
colas industrias, algumas já funcionando e ou
tras pforitãS--Para serem equipadas e entrar 
em funcionamento. Demos grandes avanços 
no ensino médio, através de convênios com 
o Senai e com fundações educacionais. 

Também preOcupado com a continuidade 
desse Programa, no ano passado procurei in
formar-me, junto ao M.inistéiío da Educação, 
ao então Ministro Hugo Napoleão, quais os 
recursos necessários para ·a Ó)mplementação 
de um Programa tão importante. Naquela oca
sião, tínhamos no Orçamento apenas 4 bi
lhões de cruzados. Eu sabia_ que posllÍatnos 
cerca de 41 escolas para serem complemen
tadas e que esses recursos eram insuficientes. 
Levantados a custos de junho, de acordo com 
o Orçamento, seriam necessários mais 26 bi
lhões. Fizemos a emenda, novamente retira
mos 6 bilhões de cruzados do Reaparelha
mento da Marinha; 1 O bilhões do Sistema de 

_ Modeffiização da Administração Fiscal e Tri
butária, e ro bilhões de Sazonalidade. O mes
mo circuito foi empreendido: parecer favorável 
do eminente Senador João Calmon; parecer 
favorável do Relator-Geral, Senador Almir Ga
briel; aprovação unânime na Comissão e apro
vaÇão no Congresso Nacional. 

Surgiu o veto, equivocado tom·cetteza, pois 
não há por que não se completar uma obra 
inici8Qa neste GOVernO, e--urna obra relevante 
pafa o·setor edLÍcacioÍlal. 
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Também vamos aprecia.r agora, no Con~ 
gresso Nacional, esse veto que terminou prati~ 
camente com o Programa. Basta cítar, se Isto_ 
ocorrer, só na minha cidade, Jtajaí, onde temos 
uma escola industrlal, a primefra de pesca e 
construção navÇti pronta, faltando apenas os 
equipamentos vamos ter ~ CQnstrução de um 
prédio de 6.900r-o2 paraJisad?~-, como um gr~n
de fantasma. 

t preciso, pois, que o Congresso Nacional, 
com todo o respeito às autoridades educa
danais e ao Presldente__çiÇt_República, faça com 
que essas situações tenham o conserto neces
sário e que, através-do voto, instrumento efi
ciente dos representantes da sodedade no 
Parlamento, tenhamos, novamente, coloca
dos esses recursos, para que o ensino médio 
e o ensino técnico v~mham a ter, outra vez. 
a c_ondíção d,e u_m setor q1.,1e merece a priori
dade do Governo e do Pafs. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. 
Ex' um aparte? 

O SR. JORGE BORNHAOSEN- Com 
todo prazer, nobre Senador. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senaw 
dor Jorge Bomhausen, V. Ex- fala com a a.uto
ridade de_ um estudiosa dos problemas educa
danais e de um homem público que teye a 
oportunidade de, com eficiênda, desempe
nhar as altas funções de _Ministro da Educ:ação. 
V. EX' traz à consideração do Senado Federal 
assunto da rna[or importância, porque -o pro
blema da Merenda Escolar não só está vincu
lado à própria eficiência_ d.a Educação CQmo 
ao problema a1imentício de milhões de alunos 
espalhados por todo o País. É problema. por
tanto, da maior importância. Na Comissão 
Mista de Orçamento tive oportunidade de 
aprovar esses recursos e, por ocasião d~ ap_~
ciação do veto, sensi_v:el à cau_sa que V._ -8c"
hoje defende, cuja magnitude não pode ser 
negada a todo o País, sobretudo às crianças 
mais carentes, p-ode V~ Ex" ficar certo de que 
confirmarei o meu voto. Espero que o Gover
no, atravé-s dos seus Líderes, reconheça o 
equívoco e não_ crie probl~mas à rejeição do 
veto. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN -Agra
deça a V. ÕC', que, efetivamente, como ho
mem públlco de larga experiência, se sensi
biliza também ante este grave problema. 

Evidentemente os caminhos existem, os 
equívocos podem ocorrer, mas a paralisaçãO -
é insuportável. 

Por isso, _enQe~o 9,esta __ triPuna um apelo 
ao Presidente José Samey e c;to _Ministro da 
Educação, Deputado Carlos Sant'Anna, para 
que se utilizem .dos re_o .. u:sos. do FNDE e c;los 
juros do Saiário-Educ.aÇão, _que também po
dem ser aplicados na Merenda Escolar, mas 
não deixem este assunto para amanhã, façam
no hoje., para que possamos recuperar terreno 
já perdido, porque até que se realizem as com
pras, até que a. merenda _chegue às suas esc_o
Jas, já vamos ter um largo espaço de tempo. 
Est:e não é recuperável. A evasão vai exfstir, 
mas podemos até minorá-la, através de uma 
ação rápida e eficiente. 
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O Sr. Franclst:o Rollemberg - Permite 
V. Ex- um aparte? 

O SR. JORGE BORNHAUSEN - Pois 
- -hão, com todo o prazer. 

- O Sr. Francisco RoUemberg- Eminente-
Senador Jorge Bomhausen, li ontem, em O 
Estado de S. Paulo, uma nota em que se regtS
trava uma conversa um tanto chistosa de Dar
cy Ribeiro e Um -ex-Ininistro de Estad9, em 
que ele .ditia: "O Brizola_ vai ganhar, eu vou 
ser ministro da Educação -e vou construir_qua~ 
tr_o mil Ciep. O ministro, então, lhe diz: "O 
senhor não vai poder fazer essas cOisas, por
que será muito procurado pelos diietores das 
faculdades e reitores das universidades". Eu 
fiquei --muito PreOcupadO -com o qu'e ele res
p_ondeu, se hã u~_ ministério para as universi
dades~ eu ficaria com o _minist~rio do 1 ~ e 

.2"_ graus. Ora, o que o Sr. Darcy Ribeiro_ quis· 
dizer com isto foi mai_s_ ou menos o que V. 
EX diz ne:sta. tarde. O Goveino, cujo terna é 
"Tudo pelO Sacia]", não pode, em instante 
algum, desativar um prog.rama que só poderia 
ser desativado se o ]3~"'-sil tivesse chegado ao 
seu pleno desenvolvimento, quando seria de
sativado por desnecessário. Ora;-nós que ,faze-_ 
mos a vida pública,que freqüehtamas as esco
las do 1 ~ e do 2~ graus, que percorremos os 
nossos estado$_ de ponta a ponta, cidade por 
cidade, VJ1as, lugarejos, verificamos que é um 
mornénto de_ satisfação, de felicidade, aquele 
instante em que ·o .estudante chega à escoJa 
e sabe que tem a sua merenda escolar assegu

- rada. E esta merenda escolar foi um dos pro
gram'às mafs bem feitos- e executªdos _talvez 
no mundo, principalménte quando ele se des
centralizou, quando o Governo entendeu_ que 
hão Prec:fsaria padronizar aquela alimentação 
à Dase_de_ soja; e sim ~om farinha de outros 
tipOs, o que permitiu que cada estado procu
rasse -adquirir, na sua área, os seus excedentes 
~de produção e dar ao estudante. daque_la re
gião aquilo que ele estava habitl.l<)do a comer. 
Ora,-a- freqüêncía e a qualidade do aprendi~ 
zado aumentaram, e o estudante brasileiro, 
o povo brasileiro já incorporaram e.sse progra
ma ao ~seu--dia-a-dia. E~~ e é uin programa 
que não pode mais ser_ desincorporadO, ser 
extinto,_O FNDE poderá suprir, o- presidente 
dev_erá_ mandar sua mensagem. V. Ex• tem 
rãzãdem_s_eu apelo, e a ele assOcio-me. Préci
samQs~começar hoje; nã9 pod~mos começ~r 
amanhã. Devíamos t:er começado ontem, tal
vez; anteontem, a distribuit;ão da merenda e_s-. 
colar. Não é possível que esse programa seja 
interrompido simplesmente porque se discute 
um veto,_l)_e~e continuar a ser implementado, 
e riôs, aqui, vamos lutar para _que_ ele prossiga 
e receba o subsídio nece~sá!io para a su_a ma· 
nutenção,_ Outro ponto que me preocupou foi 
o_ensino profissiOnalizante. Realmente sou um 
defensor aesse_tipo de ensino. É necessário 
acabar com esse bacharelismo, com esse 
"doutoralismo", digamos assim, dos estudan
tes brasileiros. As f~mílias querem __ que seus 
filhos cheguem sempre ao terceiro grau e mui
tos deles fazem cursos de que não gostam, 
não fazem um teste vocacional, perdendo-se 
um tempo imenso e fnvestindo-se muito !'!m 
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estudantes qu~ vão seguir carreiras para as 
quais não estão aptos. Por outro lado, h.cfl um 
ponto que me: preocupa muito. Precisamos 
fazer uma pesquisa de mercado, porque vejo, 
no meu estado, a escola técni_ç~ formar técni
cos em agropecuári-a que nãO-têm onde tr~baw 
lhar; vejo a escola industrial form_ar téçnicos 
erh eletridclade, en'l radiocomunicações e: es
tradas, que" também_ não conseguem empre
go,~Então, ao lado dessas escolas profissionaw 
lizantes. teríamos c:le incentlvW a Criação _de 
um mercado" de trabalho para esses jovens, 
s.enão só estaremos profissionalizando estu
dantes brasileiros que não serão jamais absor
vido_s pelo seu mercaclo. de trélPiaho. Asso
cio-me ao pronunciamento de V .. Ex~, e acre
dito _que o nobre Colega vai contar corn _o_ 

apoio de todos os seus companheiros e com 
o apoio de todos os brasileiros, para que conti
nue existindo, crescendo e melhorando a me
renda escolar. Vamos estudar também uma 
forina no sentido de se increrrientar o ensino 
prpfis_si6naÜzarite, mas _criandO-se para eSses 
jo_yens 4m mercado de trabé'!\hO capaz de ab
SONê~los e iitduHos na "inão-de.-:Obrij brãsi
leira. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN -Agra
deço a V. Ex"_ o ilustre e. inteligente __ aparte. 
Naturalmente não me vou ater às Cqnside
raç:ões do Professor Darcy Ribei~o, nãO- faiem 
parte do rrteu discurso, mas _com os custos 
de um Ciep em tomo de um milhão e meio 
de dôlares, e o equivalente valor para sua ma
nutenção anual, este plano ainda é um_sooho 
no Brasil. Temos de necessariamente estar 
com os pés no chão. 

Não concOrdo, também, com mais um mi
nistério. O GovernO- foi tênue, na suã dimi
nuição da máquina administrativa, ao reduzir 
apenas 5 rrtínlstérios. Defendo que não _preci
samos mais do que -12 ministérjos. 

O Sr. Francisco Rollêmberg- Também 
não estamos aqui a defender a criação do 
Ministério da Universidade. Cu apenãs citei. 

O SR. JORGE BORNHAOSEN- Pode
remos ter 12 ministérlos e termos a- coragem 
de_ fazer isso, iõclugjve reduzindo os minis
térios militares apenas ao Ministério da Defesa. 
É uma etapa que certamente atravessaremos 
com a r'riãturídade-que vai chegar naturalmen~ 
te a este País. 

.Agradeço_ muito a V. Ex" a aparte. 
Na escolha das es.colas técnicas do Piano 

de Expansão e Melhoria do Ensino do 21 grau, 
houve a preocupação de fazer com que os 
cursos fossem adequados às regiões onde se
riam insta1ados. É o que posso afiançar a V. Ex' . . .. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Permtte V. EX~' 
um aparte? 

O SR. JORGE BORNHAUSEN -Com 
muita honra. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Nobre Senador 
Jorge Bomhausen, V. Ex• p-az á esta CaSa, 
na tarde de hoje, assunto da maior jmpor
tância para o Brasil, aliás, dois. O primeiro 
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referente à Merenda Escolar, que, como disse
ram aqui os aparteantes de V. ~ anterior
mente, já faz parte da vida da família brasileira. 
Sem medo de errar, nobre Senador Jorge Bor
nhausen, diria que em muitas regiões do Brasil 
a criança está indo para a escola porque tem 
a merenda escolar. V. Ex" tem razão quando 
diz que a defasagem vat ser muito grande, 
não há sombra de dúvida. Se o Governo não 
resolver o problema da merenda escolar com 
a máxima urgência, em muitas regiões doBra
sil vamos ter sobra de vagas nas escolas pri
márias, o que será um desastre. Portanto, o 
COn"gres'S'o Nacional tem a obrigação de der
rotar o veto da Presidência da República. O 
segundo assunto é o problema do ensino pro
fissionalizante, problema multo sério, porque 
o aluno, ao tenninar o Z" -~fr"ãl:l, não tem prOfiS
são nenhuma, na maioria dos casos, no Brasil. 
Também temos a obrigação de criar em todas 
as Unidades da Federação, o quanto for pOssí
vel, escolas técnicas federais, agrotécnicas fe
derais, para podermos sair da situação em 
que nos encontramos hoje neste Pais. Congra
tulo-me com V. Ex~ pelo assunto, da maior 
importância, que traz ao Plenário do Senado, 
e estou pronto a votar contra o veto do Presi
dente da Repúbllca. 

O SR. JORGE BORI'IHAUSEN - Agra· 
deço muito a V.~ por dar, com a sua sensibi
lidade, válida contribuição a assunto tão im
portante. 

O Sr. José Agripino- V. Ex~ me permite 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. JORGE BORI'IHAUSEN -Tem 
V. Ex" o aparte. 

O Sr. José Agrlplno - Nobre Senador 
Jor-ge Bornhausen, não gostaria de ser repe:
titivo, mas, estando presente neste plenário, 
não poderia deixar de me manifestar sobre 
o pronunciamento de V. EX' que, entendo 
oportuno, procedente e, talvez, o mais impor
tante que pudesse ser feito neste momento, 
neste plenário. Apoiando a iniciativa de V. Ex~. 
relatarei a iniciativa que tomei, airida hoje, a 
propósito do assunto. Na sexta-feira à tarde, 
recebi um telefonema do Presidente da Casa 
do Estudante _de Mossoró. A Casa do Estu
dante, quando fui Governador, se encontravá 
em condições muito precárias. Tive o cuidado 
de ampliá-la, de adequá-la às condições de 
LISO, que o estudante da região do AJto Oeste 
do meu Estado exigia, construindo mais aloja
mentos, mais um restaurante, mais área de 
lazer, e fazendo urna coisa que significava, pa
ra a Casa do Estudante, a sUa preservação. 
defmitiva, um convên!o com a F AE, para que 
a aUmentação, que era, digamos, o item mais 
dificil para os estudantes, passasse a ser auto
mática, a partir da destinação de recursos ou 
de víveres, de alimentos, para a Casa do Estu
dante pela FAE. Com isso, a Casa do Estu
dante, que teve as suas instalações físicas am
pliadas, pôde oferecer uma opórti.trUdade de 
estudo, de ensino a uma quantldade muito 
maior de norte-rio-grandenses carentes, Na 
sexta-feira à tarde, como disse, telefonava-me 
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o Presidente da Casa do Estudante, pedin
do-me socorro. Era um SOS--claro. Ele estava 
quase desesperado. Pediu-me uma passagem 
de avião para vir a Brasília procurar a FAE, 
porque estava sem condições de abrir a Casa 
do Estudante no início do ano letivo. A Casa 
tinha as portas abertas. O_ que não poderia 
era receber estudante que vinha do interior 
sem dinheiro e não ia ter do que sobreviver. 
Daí a importância do pronunciamento de V. 
Ex' Esse Programa que se convencionou cha
mar de Merenda Escolar, na verdade não é 
metenaa -escolar coisa nenhuma, é de nutri
ção do educando. É condição de atrativo para 
a escola e de sobrevivência do próprio cérebro 
do estudante, que vem - quanto mais pobre 
é a regi~o ..:...._ do interíor para estudar, muitas 
vezes atraído pela oportunidade de sobreviver 
com dignidade. É o caso da Casa do Estu
dante, é o caso das escolas do interior deste 
Brasil afora. Mantive Contato, hoje, com o Pre
sidente da FAE, e neste ponto ê que quem 
corroborar com o argumento de V. Ext Urgen
te:Cii€rite recursoS do FNDE devem ser rema
nejados para a Merenda Escolar, porque are-s
posta do Presidente da FAE, que se mostrou 
solícito ao meu pleito, à minha reMndicação 
de atender à urgência da Casa do Estudante 
de M0559r6, foi de que não dispunha de um 
grão de coisa nenhuma no Brasil inteiro. E 
perguntou-me se me dava bem com a Prefei-_ 
tura de Mossor6. Respondi afirmativamente. 
Perguntou-me também se eu me dava bem 
com o representante local da F AE nO Rio 
Grande do_ Norte. Da mesma forma, respon
di-lhe afirmativamente. Isso para ver se; atra
vé-sde um cantata com a Prefeitura ou com 
o Delegado da FAE no Estado, eu coriseguia 
sobra, parte da sobra do que existisse no esto
que da Prefeitura ou no estoque da F AE, por
que pela F AE nacional ele não tinha a menor 
condição de atenc;l.er a nada. Ora, todos sabe
mos que ·para a aqUisição de tõneladas e tone
ladas de alimentos há necessidade de um pro
ceSsOlicitatório, e isso demanda tempo. Esta
mos começando, agora, o ano escolar, o ano 
Jetivo. Se nã_o forem tomadas providências ur
gentes neste momento, vai-se prejudicar uma 
quantiP,ade muito grande de estudantes ca
rentes neSte País. De Qlodo que aplaudo a 
iniciativa de V. Ex", que foi Ministro- e bom 
Ministro -,_e, c.om muito <:spírito público, de· 
nuncia o fato do veto, e aponta uma solução. 
Assocío-rne ao pronunciamento de V. & no 
que diz respeito ao veto; votarei pela rejeição 
deste veto. Apóio e aplaudo a iniciativa de V. 
.E:Jçt ao apontar a solução. E que o Min!stro 
da Educação, o Deputado Carlos Sant'Anna, 
que também é um homem de espírito público, 
procure com rapidez e com brevidade a solu
ção dessa questão que está afligindo a um 
mlindõ de conterrâneos ·nossos, que, se não 
ti_Vereiil"ã merenda escolar agora, não vão co
meç"ar a estudar. Este, o meu aparte, cumpri
mentando, mais uma vez, V. Ex" pela lucidez 
e pela opórturUdade do seu pronunciamento. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN- Agra· 
deço ã y:-Ex", Senador Jos{! Agripino, que 
conhece profuridamente o assunto4 já que, co-
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mo Governador do Estado, com uma exc_e
lente gestão, cuidou desse problema no seu 
Rio Grande do Norte. 

Não fica apenas o apelo para a solução in
termediária, factível, junto ao Ministro c:ar~os 
Sail.t'Anna e ao Presidente José Samey. Ftca 
também aqui o apelo veemente aos Srs. Sena
dores, para que, no momento oportuno, dêem 
ao problema a solução defin(tiya, rejeitand? 
0 veto de forma categórica e no uso das atri
buições legítimas do Congresso Nacional. 
(Muito bem! Palmas) 

Durante o discurso do Sr. Jorge Bor
nhausen, o Sr. Pompeu de Sousa deixa 
a cl!deka da Presidéncia, que ~ ocupada 
pelo Sr. Nelson Carneiro_ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Car
los Patrocínio. 

O SR. CARLOS PAmôctNiO (PDC
TO. Pronúii.cia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Seftadores,- ciiaCro o Estado do 
Tocantins, através da nova Constituição, num 
momentO-crítico da vida naci6rial, necessário 
se faz, agora, que lutemos pela criação de 
sua base econômica, pois o Estado ainda 
presclnde dOS-recursos que o tomariam apto 
a enfrentar a gravidade da situação econô
mlca, que atinge também os demais estados 
brasileiros. 

Praticamente um dos pioneiros do Estado 
de T ocantins,_onde resido há 20 aiJ.Os, na cida.: 
de_de Araguaína, pretendo lutar, corno tenho 
lutado, juntamente com meus colegas de ban
cada, para que consigamos os recursos ne
cessários, pelo menos para implantar a estru
tura administrativa do Estado. 

O nosso Estado tem uma economia basica
mente voltada para a atividade agropecuária. 
Diante desse fato, quero ressaltar a impor
tância do funcionamento de uma escola agro
técnica na região, o que viria, sem dúvida, 
dotar o Estado de profissionais capadtados 
a atender o incremento da atividade econó
mica: !la rlOVa unidade-da Federação. 

Tendo em vista esse objetivo, estou enviim
do telex ao Min[stro da Educação, Deputado 
Carlos Sant'Anna, reiterando solicitação- do 
Senador Antonio Maia, no sentido de dotar 
a Escola Agrotécnica Federal de Araguatins 
-TO, instalada no_ ano passado, das condi
ções mínimas para funcionar no corrente ano 
letiVo, ou seja: 

1 -autorização para contratar dez profes
sores (seis dos quais aprovados em concurso 
público, já homologado pelo MEC); 

2- autorização_j>ara cOntré!tar 43 servidow __ 
res técnico-administrativos, todos aprovados 
em concurso público, já homologado; 
3-conclusão de obras de engenharia civil, 

no total de 5:978,99rrf, ao custo aproxírnado 
de NCz$ 604.000,00 (va1or referente a janei
ro/89); e 

4 -_aquisição de equipamentos, mobiliário 
e- seffioventes, no valor aproximado de NCz$ 
448.000,00 (italoi.referente a janeiro/89). 
_ Nestemomento, espero _contar com o apoio 

desta Casa à presente reivindicação, uma vez 
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que a referida escola é a única no Estado 
de Tocantins que se destina a formar técnicos 
em agropecuária e a primeira do plano de 
expansão e melhoria do ensino técnico a ini
ciar suas atividades com 217 alunos matricu
lados na primeira e segunda séries do curso 
técnico, os quais estão aguardando reinício 
das aulas, o que dependerá do pronto atendi
mento a esse pleito. 

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

O Sr. Edlson Lobão - Sr. Presidente, 
peço-a palavra para urna questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex' 

O SR. EDISON LOBAO (PFL-MA. Para 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, embora não_ haja quorum 
para deliberação, proponho a V. Ex• duas 
questões que dependem, penso eu, exclusiva
mente da decisão do Presidente da Casa, e 
não de quorum para deliberação, para as vota
ções. A primeira, Sr. Presidente, é que temos 
na Ordem do Dia inúmeros projetes que vêm 
da Câmara, _de anos anteriores, para serem 
examinados pelo Plenário do Senado Fedeiaf. 
Esses projetas datam de 82, 83, 85, e foram, 
na outra Casa, e também nesta, exaustivamen
te examinados. Muitos deles dizem respeito 
a questões fundamentais da vida brasileira. 
Vejo aqui o de n" 1 O I, apenas para dar um 
exemplo -e lamento que o Senador LourivaJ 
Baptista não esteja presente, para me socorrer 
com os seus argumentos também - o qual 
diz: "Determinando que nos ônibus intermu
nicipais, interestaduais e intemadonãis sejam 
reservados lugares para passageiros não-fu-
mantes". -

Esta é questão que hoje apãixOi"lã-o"Mundo 
inteiro, o problema de espaços reservados a 
não-fumarttes em coletivos etc. 

Qual o destino desses projetas? Estamos 
na vigência de uma nova Constituição Federal. 
Esses projetas não poderão ser agora simpleS>
mente votados, porque foram apresentados 
sob o império da Constituição subStituída, re
vogada. Mas encaminhá-los, pura e simples
mente, ao Arquivo, é enviar ao desperdicio 
um trabalho imenso feito na Câmara e no 
Senado Federal, pois lá esses projetas forain 
examinados, aqui também o foram. 

A proposta que quero fazer a V. Ex• é no 
sentido de que, com o seu despacho de Presi
dente do Senado, encaminhe esses mesmos 
projetas, não ao Arquivo, e slm às nossas CO
missões técnicas, uma ou duas, para que os 
examinem de volta e dêem a eles_ o seu aval 
ou não. Assim, estaremos ganhando um tra
balho enonne realizado ao longo de anos e 
anos. 

Esta, Sr. Presidente, a prírneTra queStão que 
apresento_a V. Ex", e me reservo para a segun
da em seguida. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Pelo Reglmento, "esSes projetas que não 
tenham figurado na Ora em do Dia nos últimos 
dois anos, serão submetidos ao Plenário, inde-
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pendentemente de parecer, que deliberará, na 
primeifã-sesSão legislativa ordinária da nova 
Legislatura, se devem ter _prosseguimento, 
coTiSidé"rãndõj)-ela ~jeiçâo parecer contrário 
a essa proVidência". _ _ 

O Re:Qin1ento é, sobreir.iéiO, um código de 
bom senso, V. EX- fo6ilíza uma questão que 
não está no Regimento. O Regimento não pre
viU a hlpófeSe i:jüe-V.-Ex"-aCaba de suscitar, 
de que houve entre a apresentação do projeto 
e o seu ingresso na Ordem do Dia,_ uma nova 
C:OnstitlUÇã:O, podendo iiludar, po$hto, em 
tese, a opinião do Senado Federal. Arquivá-las, 
já que foram aprovadas na Catnara, seria cau
sar um grande prejuízO ao~andaniento de pro
posições eii-caininhãáas aO eXãrrie do Senado, 
como a Casa-revisora. Se rião houver oposição 
do Plenário, eu acolheria a questão de ordem 
de V. EX' e determinaria que esses projetes 
fossem remetidos às Comissões que os estu
daram e só depois, então, voltassem ao exame 
deste Plenário. lridusive porque o dipositivo 
regimental se refere à primeira Sessão Legis
lativa Ordinária da nova Legislatura. Não esta
mos ha- prrmeira Sessão Legislativa da nova 
Legislatura Estamos na terceira Sessão Legis
lativa_ da mesma_ Legislatura. 

De_ modo que, se não houver oposição do 
Plenário, acolho a questão de ordem de V. 
Ex- e determino que esses projetas sejam reti
rados da Ordem do Dia e remetidos ao exame 
das _Comissões que antes os eStudara~. 

O SR. J;;PIJlON !.OBAO - Muito obri· 
gado a v_,& 

A segunda questão de ordem, Sr. Presiden
te, diz r~speíto à exísfê-ncia ou nâo das atuais 
Conifssões tecniCas. 

A_ questão-de ordem fundamenta-se no art_. 
34 e seguintes do Capítulo !JI do Regimento 
Jnterhó erri Vigor-. - ---- - -

A respeito do assunto, já suscitaram questão 
de ordem os Senadores Jarbas Passarinho· e 
Odacir Soares na sessão do dla 16-2-89; não 
tendo,-noentanto, fiÇãdo e_sdafedda a quesR 
tão totalmente. 

É que V. Ex• em sua resposta acolhe a su
gestão_ do Senado Jarbas Passarinho no sen
tido de somente constituir as Comissões após 
a vOtaç~o do Regimento Interno. _Mas, ao final 
da decis_ão, entende que, emergencialmente, 
as ComiSsões de Cqnstituição e Justiça e Rela
ções Exteriores poderiam funcionar por já es
tarem constituídas. 

Haveria, portanto, uma decisão de estender 
o mandato dos membros destas duas Comis
sões para opinar sobre medidas urgentes. 

Ocorre, Sr. Presidente, que segundo a inteli
gência dos arts. 84 e_ 85, a designação das 
Comissões Permanentes, ocorrida no inicio 
_da Sessão Legislativa, se exaure, perde a eficá
cia ao frndar a mesma Sessão. Eis que rea
bertos o"s trabalhos, após a eleição da_ Mesa 
do Senado, os Líderes são obrigados a fazer 
as indicações nominais _dos titulares e suplen
tes. Recebidas as indicações, o Presidente de-
signará aS-C(jmissões. ____ _ 

Significã~-djzer q~e as Comissões,_ embora 
Permanentes, têm seu trabalho suspenso pelo 
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ténnino do mandato de seus membros e espe
cialmente de seus dirigentes. 

Tanto é assim que o art. 95_ determina ao 
Presidente _da Comissão providenciar no sen
tido de que prºcessos cUstribWdos aos seus 
membros sejam devolvidos à Secretaria, 
quando do encerramento da Sessão Legis
lativa. 

Portanto, Sr. Presidente, regimentalmente, 
as Comissões constituídas no período consti
tuinte com base em Resolução específica, não 
mais subsistem. -

Por outro lado, a Constituição Federal, em 
seu art. 58, dispõe que as Comissões sao 
constituídas na forma do Regimento Interno, 
atendendo à proporcionalidade partidária. 

Ora, várias_al~rações ocorreram na compo
sição das Bancadas e até mesmo o número 
de senadores foi aumentado com a brilhante 
Bancada do Tocantins. SigrUfica dizer qtie a 
se permitir o funcionamento das Comissões 
de Constituição e Justiça e Relações Exterio
res. na forma em que forarn criadas, estaria
mos ainda çontrariando dispositivos constitu
cionais. 

Assim, entendemos que qualquer decis_ão 
no sentido de se estender os mandatos dos 
membros das Comissões exigiria uma Resolu
ção específica deste Plenário. 

Entendemos, fmaJmente, que não há ne
nhuma questão de máxima urgência que JuSti

-fique a violaçãà constitucional e reglmental, 
podendo, perfeitamerite, o funcionamento das 
Comissões aguardar a votação do Regimento 
Interno, que está por ocorrer dentro de alguns 
dias, -como acaba de infonnar V. Ex• 

Finalmente, Sr. Presidente-, em faCe deStes 
argumentós, todos de natureza constitucional 
e regimental, peço que considere e declare 
extintos os mandatos dos Membros das Co· 
missões Técnicas do Senado a partir-dei 15 
de dezembro de 1988. , -- - .--

É a questão que ponho à deliberação de 
V. EX', Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. ~ focaliza, com a habitual proficiência, 
uma questão regimental, e realmente regi
mental. 

Cdtn efeito, os· arts. 84 e 85 do Regimento 
dizem: 

"Art. 84. No dia imediato ao em que 
se completar a eie_içãO da Mesa,- reUnir
se-ão os_ Uderes dos Partidos para fixar 
-a participa-ç:So númerica de cada Banca
da nas Comissões Pernlanentes. 

Art. 85. Estabelecida a representa
ção númerica das Bancadas nas Comis
sões, os Uderes entregarão à Mesa, nas 
48 (quarenta e oito) horas subseqüentes 
à instalação da respectiva sessão legisla
tiva, as indicações nominais dos titulares 
e suplentes." 

Ora, Sr. Senador, no dia iffieâláfu, atá-16, 
os Líderes não se reururam, não fiZeram as
indícáções; _hOje e~tamos no dia 20~__"(f&or
reram as 48 fiOras pal-a que 95 Uderes eStabe
lecessem _essa representação -riUrõérica. 
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Há, no Senado Federal, Mensagens do Se
nhor Presidente da República de notória ur
gência O Supremo Tribunal Federal está des
falcado de dois dos seus Minlstros, que se 
aposentaram. Quem conhece o funcionamen
to daquela Casa sabe que isso importa uma 
distribuição maior para os oito Ministros em 
exercício, já que o Presidente não participa 
dessa distribuição. --~ -

Essa situação foi trazida à Presidência-da 
Casa. Nós temos uma indicação dp Presidente 
da República relativa ao nome do ex-Senac!_or 
Paulo Brossard para ocupar urna daquelas va
gas. Também há indicação relativa a preenchi
mento de uma representação diplomática. 

Como, sem protesto do Plenário, ficou en
tendido que, antes mesmo de .çonstituir as 
Comissões, se devefia votar o Regimento In~ 
temo, se protelaria essa constituição não ape
nas por oito dias, já o projeto de Regimento, 
depois de tres dias para que os Srs. Senadores 
ofereç:am emendas, te:rá que_ ir à Comissão 
Diretora, para que opine. Ainda que esses trá~ 
mites se façam com a maior brevidade -
como espero -, demorarão, no mínimo, 15-
a 20 dias. Sendo assim, nós iríamos retardar 
a constituição dessas Comissões -para dentr_o __ 
de 15 ou 20 dias. 

Ora, tive o cuidado_ de me referir apenas 
àquelas duas Comissões que, a meU ver, são
ess_endais para o funcionamento desta Casa: 
exatamente a Comissão de Cons.tituição eJu_.s_
tiça, para opinar sobre a_ indiç:aç:ã,Q.çlo _Ministro 
do Supremo Tribunal FéQeral; e a Comissão
de ReJações Exteriores, para opinar sobre as 
indicações relativas aos Chefes de Missões Oi:_ 
plomáticas no estrangeiro. 

Este foi um entendimento com o Plenário 
na sessão anterior. Não houve nenhuma obje~ 
ção e por isto fof que _o adotei. 

Qualquer que seja o debate_ travado neste 
plenário quanto ao novo_ Regimento, essas 
duas CõmisOOes subsistirão, porque são indis
pensáveis em qualquer Parlamento do Mundo. 
Minha interpretação foi um agreement com 
o Plenário, para que pudéssemos, antes de 
nomear os Presidentes de 15 -ou 17 Comis-
sões, aguardar primeiro o novo Regimento 
que vai reduzir, ou que propõe reduzir esse 
número para dez. 

Essas duas Comissões são aquelas de 
maior urgência e, daí, o entendimento. Mas, 
se o Plenário entender que assim não deve _ 
ser, me renderei á arugmentação de V. Ex•, 
porque acho que aqui devemos ter ·sempre 
em vista o interesse público. 

O bom juiz não é .a.quele que se atém à 
letra da lei, mas aquele qUe busca na interpre~ 
tação da letra da lei a solução justa, a do fim 
que a inspirou. Mais do que a letra fria da 
lei, a justiça, o bem público. Aqui o interesse. 
é de preservar a Instituição, para que não seja
mos acusados de deixar pr.otelado, por meses, 
o exame de indicações que todos sentimos 
de apreciação urgente, enviadas in<:::lusive, 
através de Mensagem do Senhor Presidente 
da República. 

O SR. EDISON LOBÃO-Sr. Presidente, 
não desejo debater com V. Ex", até porque 
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as decisões_ de V. Ex" são sempre acatadas 
por mim. Quaisquer que sejam em geral, são 
feitas _dentro do bom senso~ dentro do regi
mento, da rei. Portanto, acato a decisão já ante~ 
riormente tomada, e V. Ex• acresc;enta que 
o fez c;om base no entendimento com o plená-
rio. Estou inteiramente de ac:ordo. · 

Peço apenas que V. Ex" confirme o meu 
entendimento, que é no_ senQdo de que a _partir 
de agora estarão prevalecendo, até que sejam 
definitiv·amente constituidas, exclusivamente 
as t600IS.s.Qes_ de Constituição e Justiça e de 
Relações Exteriores. 

O SR. PRESI_DErtTE (Nelson Carneiro) 
- Sim, essas dt;:tas comissõ~, porque são 
indispensáveis ao funcionamento da=-Casa, já 
i:fu'e' elas _têm que opinar sobre mensagens 
que aí estão. 

O SR. EDISON LOBÃO - As demais, 
portanto, não subsistem mais. 

O Sª~ _PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não existem mais. 

Q SR. EDISON LOBÃO - Estou de 
acordo com V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-lj~i~~ obrigado. 

O SR~ -PRESiDENTE (Nelson Cain~lro) 
-=Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Em atendimento à questão de ordem susc:i

tã.Oa pelo Sr. $enador Edison Lobão, na pre~ 
sente sessão, esta presidênc:ia resolve retirar 
as matérias constantes da Ordem do Dia, in
cluídas nos termos do § }9 do art. 368 do 
Regimento Interno, para remetê~las às cernis~ 
sões c:ompetentes. 

Sãó oS seguintes os itens retirados: 

{Matérias incluídas em Ordem do Dia nos 
tennos do art. 368, § 1 ?, do Regimento Interno. 

1 

DisPõe SObre o acesso -dé interessados a 
estudos, pesquisas e demais traba1hos realiza
dos e impressos por órgãos públicos, e deter
mina outras providências. 

2 

Acrescenta parágrafo ao art. 791 da Conso
lidação das LeiS do Trabalho. 

3 

Mcidifica a redação dO ciJ.pUt do a-rt. 1 O da 
Lei n~- 5.1 08, de 21 de_ setembro de 1966 ...:... -
CódigO Néidonàl de Trânsito~ -

4 

Acrescenta alinea ao § 2~ do art. ~ da lei 
no 7 .53_8,_ de 22_ de junho de 1978, que dispõ~: 
sobre os serviços postais. - -

5 

Introduz alteração no arl 794, da Lei n~ 
5.869~ de __ 11 d~ janei!O de 1973 - fódigo 
de PrOcesso CiVil · 
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6 

Determinando que nos ônibus sejam reser
vadoslugares para passageiros não~fumantes, 
e dá outras providências. 

7 

Modificando a redação do art. 1 ~ da Lei n~ 
4281, de 8 de novembro de J96J, que institui 
abono espedal, em carãter permanente, para 
aposentados da Previdência Social. 

8 

Dispõe sobre a- utilização obrigatória de fi
bras de algodão na composição de tecido e 
determina outras prCJ:vidências. -- -

9 
Introduz modificação na Lei n~ 6.251, de 

8 de outubro de 1975, que institui normas 
gerals sobre desportos. 

10 
Dá nova redação ao art 3~ e revoga o art. 

- 5o e seu parágrafo único do Decreto-Lei n~ 
1.075, de 22 de janeiro de 1970. 

11 

lntrod_uz alterações na Lei n~ 4.504, de 30 
de novembro de 1964 - Estatuto da Terra. 

12 

-Altera a redação do art. 556 da Lei n~ 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 --Código de Pro
cesso Civil. 

Q SR.. PRESIDENTE (i"'elson Carneiro) 
- Nada mais havendo a tra_tar, vou encerrar 
a presente se_ssão~ designando I?_ara a sessão 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Projeto de Lei da Câmara 
no 134, de 1985 

Discussão, em turno único, do Projeto d~ 
Lei da Câmara n• 134, de 1985 (n• 3.469/80, _ 
na Casa de origem}, que proíbe a utilização 
de chaÇla5-de cõr irnarefa em veicuJos utiliza
dos pela administração pública federal direta 
e indireta, inclusive fund~ç_ões, tendo . . . 

PARECERES F AV ORA VEIS, sob n• 311 e 
312, de 1986, das Comissões: _ 

-de Transportes, Comurtieã-Çôes-·e obfas 
Públice-s; e 

- c;le Serviço Públtco Civil. 

-2--' 
Projeto de Lei do Senado 

n• 92, de 1988 -

Discussão, em prirnelro turno, do Projeto 
de Lei ~do Senado rf' 92, de 1988, de autoria 

--do Senador Francisco Rollemberg, que altera 
a redação e acrescenta parágrafo ao art 84 
da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de __ 1952~ 
tendo 

PARECER F AVORÂVEl, proferido em ple-
nário. -
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-3-
Matéria a s_er declarada 

prejudicada 

Emenda da Cârnaia dos Deputados ao Pro
jeto de Lei da Senado no 135, de 1986, de 
autoria do Senador Alfredo Campos, que fixa 
o número de candidatos que os partidos políti-
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cos poderão registrar nas primeiras eleições 
para representação à Càmara dos Deputados 
pelo Distrito f='ederal. 

-4-
Matéria a ser declarada 

prejudicada 

Projeto de Lei da Câmara no 102, de 19s4 
(n~ 389/75, na Casa de origeÍ'TÍ), que dispensa 
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a exigência do visto de saída para brasileiro 
residente no exterior. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está enCerrada-a sessãO. ----

(Levanta-se a sessão às 16 iiôras e 5 
mfnutôs.) 
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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 3• SESSÃO, EM 21 DE 
FEVEREIRO DE 1989 

LI-ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Comunicação 

Do Senador Ney Maranhão, "comuniç_çm
do que exercerá a Uderança do Partido 
Municipalista Brasileiro no Senado Fe.:
deral. 

1.2.2- Comunicações da Presidên
cia 

-Recebimento das Mensagens n~ 38 
e 39189 (n• 4 7 e 48189, na origem), pelas 
quais o Senhor Pres_ldente _ da Repúblic~ 
solicita autorização para que a Fumas -
Centrais Eiétricas SA e Osin~ Siderúr
gicas de_ Minas Gerais SA - Usiminas, 
possam contratar operações_ de crédito, 
, para _os fins que especifica. 

-Recebimento da}'1ensagem n"' 40/8_9 -
(n1 49/89, nã origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República, solicita autoriza
ção para que o Governo -do Estado .d.e San
ta Catarina possa prorrogar, por mais um 
ano, o prazo-de utilização de saldo ainda 
disponível dos recursos contratados, con
soante _ _autorização objeto das exposiçõ_es 
de motivos n""' 9/84PCDS e_ 23/84-CDS, al
terando, também, sua destinação. 

-Recebimento das Mensagens n\"'1 41 
e42/89 (n<:'! 5_0 e51/89, na origém), pelas 
quais o Senhor Presjdente _da República, 

··SUMÁRIO 
solicita aUtorização para que o Governo
da União e a Companhia Vale do Rio Doce 
- CVRD, possam"contratar--operaç:óes de 
crédito, para os fins que especifica. 

--Recebimento das Mensagens n>'5 43 
·a 46189 (niõl 58, 59, 61" e 62/89, na origem), 
respectivamente, pelas quais o Senhor Prep 
sidente da República, solicita autorização 
para que os_ Governos dos Estados de São 
Pãulo, do Rio de J.aneiio, Minas Gerais e 
do Rio Grande do ·SL!l possam emitir, em 
caráter excepcional, letras financeiras des.
tinadas a substituir Obrigações do T escuro 
dos Estados que serão extintas na forma 
do Art. 15 da Medida Provisória n~ 32. 

-Recebimento da Mensagem no? 4 7/89 
(n? 79, na origeri1), pela qual o Senhor Pre
sidente da República comunica que se _au
sentará do País, nos dias 2 e 3 de março, 
para visitar ofi!:ialmente a_República do Su~ 
riname, e nos dias. 3 e 4 dq mesmo mês, 
a República CooperativiSta da GUiana. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SEJYADOR JUTAHY MAGALHÃES -
Setor elétrico. 
-SENADOR RUBENS WlAR-Setordo5 

transportes. 

1.2.4- Requerimento 

- N? 4/89, de autoria do Sena_dpr Mário 
Maia, solicitando homenagens de pesar 
pelo falecimento do ex-Deputado Juarez 
Antunes. Aprovado, tendo usado da pala
vra no seu en~arninha_rnento os Srs. Mário 

M-ala, ChagaS Rodrigues, Mauro Benevi· 
des, João Menezes e a Presidência se asSo
-ciando às homenagens prestãdas. 

1.3-ÓRDEMDODIA 

--:Projeto __ de Leí da Câmara nQ 134/85 
(n? 3.469/80, na oriQ:erri},_que ·proíbe a utili
zação de chapas de cilr amarela em veícu
los utiliz'ªdp_s pela Administração Pública 
Federal Direta e lndireta, inclusive funda-
ÇÕ$-S, Apro'{efdo. À sanção -

-Projeto de. Lei do Senado no 92/88, 
qU~ altera a -reaação e acrescenta pará
grafo ao art._ 84 da Lei r\6 1.711, de 28 
·de outub_ro de 195_2.Apro_vado ~m 1 ?tUrno: 

-Emenda da Câmara dos DepUtados 
ao Projeto de Lel do Senado_ no 135!86, 
que fiXa o número de candidatos que os 
Partidos Político_s poderão registrar nas: pri
meiras eleições para representação à _Câ
mara dos Deputados pelo Distrito Federal. 
Declarada prejUdicada. Ao Arquivo. · 
_ -Projeto de J_ei _da Câmara n~ 102/84 
(n~ _3_89(15, na Casa de oriQem), que -dis
pensa a exigência do visto de saída para 
brasileiro resident~ _ho exterior. Declarada 
p~j~dicada. Ao Arquivo~ -

1.3.1 -Discursos após a Ordein do 
Dia 

SENADOR ANTÔNIO LUIZ MAIA -
Análise sobre o Estado de Tocantins. 
- SEIYADOR MÁRIO MAIA .:_ Dois mese:; 
da morte do Uder Sindical Chico Mendes. 
Uma solução brasileira para o d.esmata
mento da Amazônia, 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACJEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUlZ CARLOS OE" BASTOS_ 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -
Homenagem pelo 8(): aniversário de D. 
Hélder Câmara. -

SENADOR NELSON WEDEKIN- Pre
vidência SOcial. 

1.3.2- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁACO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsab1l1dade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral .......................... ·······-···· ........... NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso ······················-················· NCz$ 0,06 
T:ragem: 2.200-exemplares. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-RETIACAÇÕES 

-Ata da 40• Reunião, reaJizada em 20 
de outubrO de 1988. 

-Trecho da Ata da 78~ Sessão, reali
zada em 13-12-88.-

3-ATO DO PRIMEIRO SECRE
TÁRIO DO SE!'!ADO FEDERAL 

-n'? 2, de 1989 -

4 -DIREfORIA GERALDO SEriA
DO FEDERAL 

-Termo Aditivo ao Contrato rr" 37/88. 

5-MESA DIRETORA-

Ata da 3" sessão, em 21 de fevereiro de 1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. lfCHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES 

Aluízio Bezerra -:::lj.abor Júnior- Ronaldo 
Aragão - Alrnir Gabriel - Mois,és Abrão -
Afonso Sailcho - Cíd Sã:b6ia de: Caivalho 
- Mauro Benevides ~ Jo_sé_ Agripino - La
voisier Maia - Marcondes Gadelha - N~y 
Maranhão -- Divaldo Suruagy --:-- Francisco 
Rollemberg- Lourival Baptista -Jutahy M~~ 
galhães - Nelson Carneiro - Iram Saraiva 
- Pompeu de Sousa - Louremberg Nunes 
Rocha- Mendes Canale- Rachid Séijdanha 
Derzi --Jorge Bomhausen ..::..__.José Paulo Bi
so! - José _ _Fogaça: _ 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A 
lista de presença acUsa o comparecimento 
de 25 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa comunicação que vai ser lida 
pelo Sr. Primeiro SeCretário: 

É lida a seguinte 

Brasília, 16 de fevereiro de 1989. 

Senhor Presidente: 
Tenho a grata satisfaç-â"O -de comunicar a 

Vossa Excelência que exercerei a liderança do 

- Partido Municipalista Brasi1eiro - PMB no Se
nado Federal. 
-Reitero a V. -Ex' meUs protestOs de elevada 
estima· e co_li~idera_çãQ.- Ney Maranhão, U

-der do E_MB.- --

O SR. PRESIDENTE (Iram ·saraiva) - A 
~omunlcação lida vai à publicação. 
- O SR. PRESIDEl'fi'E (Iram Saraiva) - A 

Presidên.~i_a_ recebeu as Mensagens n?S 38 _e_ 
39, de 1989 (n• 47 e 48/89, na origem), cfe 
1 ~ do corrente, pelas quais o Senhor Presi
dente da República, nos termos do art 52, 
inciso ym, da Constituição, solicita autorização 
para que- Fumas- Centrais.Eiétricas SA e
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. -
Usimlnas poss"am contratar operações_ de cré
dito, para os fins que especifica. 

_ O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A 
Presiçlênda recebeu a Mensagem n? 40, de 
1989 (n" 49/89, na origem), de 1 o de fevereiro 
do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República_, nos termos da Exposição de 
Motivos n" 1, de 1989, solicita autorização para 
que o Governo do Estado de Santa Catãrtna 
possa prorrogar, por mais um ano, o prazo 
de utilização de saldo ainda disponível dos 
recursos contratados, consoante autorização 
objeto das Exposições de Motivos n"s 

9/84-CDS e 23/84-CDS, alterando, também, 
sua_des_~[lação. 

O_ SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidência recebeu as Mensagens n'?'l 41 e 
42, de 1989 (nas 50 e 5.1/89, na origem), de 
19 do corrente, pelas quais o Senhor Presi
dente da República, nos termos do ãrt. 52, 
inciso V, da ConstituiçãO, solicita aUtorização 

· para que o Governo da União e a Companhia 
Vale d.o Rio Doce - CVRD possam contratar 
operações de crédito, para os fins que espe
cifica. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidência recebeu as Mensagens no;s 43 a 
46. de 1989 (n• 58,59, 61 e..62189, na origem), 
de 10 e 13 do corrente, respectivamente, pelas 
qu~is c;, Senhor -~residente da República, nos 
termos do art 5~. inciso IX. da Constituição, 
solicita autorização para que Os governos dos 
Estados cte São Paulo, do Rio de Jarieiro, de 
Minas Gerais e do Rio Grande do Sul possam 
emitir, em caráter excepcional, letras finan
ceiras -·destinadas a s_ubstituir Obrigações do 
T escuro dos EStados qué- serão extintas na 
forma do_ art;, 15 da Medida Provisória n" 32. 
transformada na Lj;!i _nQ 7. 730, de 31 de janeiro 
de 1989. 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidência recebeu a Mensagem n" 47, de 
1989 (n? 79, na origem), pela·-qua(o Senhor 
Presidente da República comunica sua ausên
cia do País, nos dias 2 e 3 de março, para 
efetuar visita oficia] à República do Suriname, 
e nos dias 3 e 4 do mesmo mês, à República 
Cooperativista da Guiana. 

É a seguinte a mensagem recebida 

MENSAGEM N• 47, DE 1989 
(N• 79/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se- -
nado Federal: 

Tenho a honra de_inforrnar Vossas Exce
lências de que, atendendo a convites formu
lados pelos Presidentes Ramsewak Shankar 
e D_esmond Hoyte, efetuarei visitas oficiais à 
República do Suriname, em 2 e 3 _de março 
próximo, e à Repúbllca Cooperativista da Guia
na, logo em seguida, em 3 e 4 do mesmo 
mês. 

No Suriname, foi com satisfação que vimos 
restaurada a normalização democráUca, em 
processo que culminou com a posse do Go
verno do Presidente Shankar, em janeirQ de 
1988. Meu GOverno vem-se esforçando por 
intensificar a cooperação com aqUele país, 
que se defronta com dificil conjuntura ec:onô
mica. Nesse contexto, pretendo firmar com 
o Presidente Shankar um programa de traba
lho conjunto que fJXará os parâmetros para 
a intensificação dessa cooperação, que é fato r 
muito relevante no processo de desenvolvi
mento econômico e so·dal desse nosso vizi
nho setentrional. 

A Quiana, por sua vez, vem enfrentando 
uma crise econômica de grandes_ proporções, 
em relação à qual não podemos nern tencio
namos ficar alheios. É importante, em bene
fício_ mútuo, que intensifiquemos a coopera
ção que jã vimos prestando àquele pais vizinho 
que, corno o Suriname, apenas há pou__c_os 
anos elevou-se à condição de nação soberana. 
As ações brasileiras de cooperaç-ao, sobretudo 
em certos setores prioritários, ass_umem rele~ 
vância fundamental para uma economia de 
dimensóes reduzidas como a guianense. Por 
exemplo, a situação precária em que se en
contra seu setor de energia elétrica ameasa 
paralizar o país quase que por completo e 
devemos examinar, em corijunto, possibilida
des de contribuir para minorar tais dificulda
des. 

As visitas que farei ao Suriname e à Guiana 
constituirão atas políticos de extrema relevàn
da no processo de cada vez maior estreita
mento das relações que mantemos com aque
les países. Serão também de grande impor
tância para os esforços que o Brasll vem em
preendendo no sentido de que Suriname e 
Guiana se integrem plenamente às comuni
dades amazônica e sul-americana, como paí
ses democrãticos, estáveis e prósperos. 

Brasília, 20 de fevereiro de 1989. -José 
Samey. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalh~es. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pi-anuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, enquanto estamos--
~Incta - a discutir, aqui nq Congresso Nacio
nal, as conveniências das medidas provisórias 
que complementam o chamado Plano Verão, 
este vai provocando seus efeitos e desastres 
sobre a economia nacionaL 

Disse alguém que o Plano Verão era uma 
espécie de mal necessãrio, mas que, felizmen
te, graças à sua consistência técnica., minimi
zava dS ·aspectos negativos da estabilização. 
Não sei. Continuo acreditando que estes pla
nos heterodoxos como o Plano Cruzado, ou 
ortodoxos, como o Verão, estão fadados ao 
insucesso por uma única razão: não chegam 
às raízes _da inflação, ao seu punctum dolens 
, como "diria o ilustre Senador Roberto Cam
pos. sao como os analgésicos receitados ao 
doente em adiantado estado de infecção. Ape
nas aliviam temporariamente o mal-estar. 

Mas, enquanto os planos se sucedem dire
tantemente sobre a economia, sem conseguir 
corrigir-lhes as distorções mais profundas ou 
mesmo afetar o níveJ da conjuntura, até se 
tolera. Não se pode tolerar, porém, que medi
das tomadas ao improviso venham a agudizar, 
ainda mais, certas contradições e lacunas do 
sistema produtivo. 

Este é o caso, particularmente, dos preços 
da energia. Pelo que se depreende da matéria 
publicada na Gazeta Mercantil, de 27 de 
janeiro passado, ê simplesmente desconcer
tante o que ótoiteu ha ftxação das tarifas de 
energia no dia 13 de janeiro. O Governo errou 
neste_ cálculo. Repito,errou. No reajuste de 
14,8% na tarifa, esqueceu-se do salto dos pre
ços de 1 o de janeiro, até aquela data. Destarte, 
com preços defasados, acumulando perdas 
que chegariam a 30%, o setor elétrico ficou 
no c:ontrapé do ·congelamento, precisamente 
quando mais necessitava de recursos para fa
zer frente aos pesados investimentos exigidos 
pelo Plano Eletrobrás 2010. 

Tudo teria ocorrido porque, em lugar de 
consultar o Ministério das Minas e Ef)ergia, 
o Goyemo preferiu os trabalhos da Comissão 
Técnica do Pacto Social que, informalmente, 
a galope do acordo de cavalheiros que prefi
xava os tetas para reajustes, vinha acompa-
nhando os preços. _ 

Ota,~se r_e:cllmente iStO é verdade, faz-se mis
ter corrigir o erro imediatamente, ainda que 
a forma de correçào admita que o realinha
mento se fará ao longo do ano. O Brasil é 
hoje um país cercado pelo fantasma do racio
namento de energia, Os planejadores do setor 
elétrico voltaram, depois de muitos anos, a 
trabalhar com riscos de déficit superiores a 
5%. Em ãlgumas regiões, como no Nordeste, 
este risco chegou a atê 30, em virtude de uso 
múltiplo das águas do fio São Francisco. Há 

. uma gTãve crise de financiamento para os no
vos investimentos e um contencioso delicado 
com o Banco Mundial, derivado das pressões 
exercidas pelo Congresso ameri!:::ana· em ra
zão doS-Jriipa..ctos negativos das grandes usi-

nas sobre o meio ambiente, populações Indí
genas e ribeirinhas. 

Diante deste quadro, é inadmissfveJ o errQ 
do Governo na questão das tarifas e,_ dada 
a importância da questão energética para o 
deserwolvimento, há que corrigi-lo imediata
mente._ Ou, afinal, só podem ser realinhados 
os preços dos produtos de grandes empresas, 
os juros dos bancos e a taxa do dólar? 

A propósito, a mesma matéria da Gazeta 
adverte_que a minidesvalorfzaçao de 16,34% 
e a elevação de 6%. para 30% na alíquota 
do Imposto de Renda sobre o lucro tributável 
das empresas, inclusive do setor elétrico, acar~ 
retarão mais perdas ao setor. Com uma divida 
na. ordem de NCz$_ 20 bilhões, o setor elétrico 
terá, agora, que entregar 17% mais de cruzá
dos para cada dólar de pagamento, a título 
de serviço ou amortização. Com isto, além 
de se contraírem as· margens de lucro do setor, 
sobre elas incidirão alíquQtas mais elevadas 
do Imposto de Renda a que estão sujeitas. 
Majs penalizações, portanto, para um setor ex
tremamente carente de recursos e estratégico 
para a retornada do crescimento. 

Todos estes fatos, acompanhados pela 
complacência das autoridades competentes 
do Governo Federal, quando não pela omis
são, estão a exigir uma tomada de consciência 
sobre a crise energética que se aviziriha e uma 
pronta definição de prioridades a serem ataca
das pelo Governo com o" apoio do Congresso 
Nacional e da sociedade. 

Assim como há perdas decorrentes da ele
vação dos riscos de déficit, há ganhos decor
rentes de sua eliminação, Um corte, por exem
plo, de 14 milhões de Mw_/h signific~_J.:!m pre-
juízo de US$ 65(};Mw/h, écim uma re_dução 
na renda interna deUS$ 9,1 bilhões, que, so
mados aos gastos com combustíveis gera
dores de eletrotermia, podem atingir US$ _9,6 
bilhões, ou cerca de 3% do PIB do País. 

Ora, isto não- e brtncade.iral 
A questão central, pois. _é a geração setorial 

de recursos. -

Com base nas tarifas atuais, a treceita anual 
do setor situa-se em US$ 11 bilhões, para 
fazer frente aos seguif!tes compromissos: 

· -despesas de Pessoal, MateriaJs, Combus-
tíveis e ServiÇos Têctiicos ..... (!$$ 4 bilhões 

-Seniiço·daDívida ....... US$5bilhões 
-Investimentos ........... US $ 11 bilhões 

Daí resulta um hiatO de recursos da ordem 
deUS$ 9 bilhões arluitis. Alguns especialistas, 
como Antônio Carlos Holtz, Diretor de Planeja
mento de Engenharia da Eletrobrás, ressaltam 
que este hiato, na verdade, é bem matar, che
gando a atê US$ 9,8 bilhões/ano, a partir de 
88. Isto porque as "r'estriÇões financeiras", en
tre 198.5 e 1987, jogaram os inVestimentos 
para uma média deUS$ 2,2 bilhões/ano, ge
rando, aliás, os atrasos nos cronogramas de 
diversas obras, inclusive Itaparica, que trouxe
ram consigo o abominável racionamento de 
energia no Nordeste em 1987. Cõmo gerar 
este montante de recursos? A nível interno, 
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o caminho forçoso é o da rea1idade tarifária. 
Não podemos admitir, sob nenhuma hipótese, 
perdas neste campo, muito menos aquelas 
oriundas de erro administrativo. Lembro, s 
propósito,_ estrito conselho do Profess_or Rogé
rio C. CerQUeira Leite, nO sentido de se- fugir 
do subsídio, porque ele distorce o mercado, 
consome as fontes e gera desperdício. Diz ele: 
"Embora existam campos claros da influênCia 
de considerações sociais de indiscutível perti
nência, aparentemente não se tem levado em 
consideração o fato de que subsidias provo
cam desperdícios que, por sua vez, determi
nam pesados investimentos por parte do Esta
do, o que recai necessariamente sobre a So
ciedade.~' ("Preço e Conservação de Energia", 
artigo publicado na Folha de São paulo). 

Mas se a realidade tarifária é um imperativo 
para a geração- de recursos,. devewse ter pre
sente a necessidade de rever toda a política 
tarifária do Setor Elétrico, que contempla, ex~ 
temporânea e inportunamente, diferenciais de 
preços segundo classes de consumidores, 
além de tarifas absolutamente irrealistas nos 
setores_ industriais eletro~intensivos, como -o 
alumínio. 

O setor elétrico vive, pois, uma verdadeira 
"kriseíS", ou seja, etimologicamente, uma ne~ 
cessídade iminente de decisão. Há certos tipos 
de problemas que, ou não admitem soluções 
ou se resolvem com o próprio tempo, à me~ 
dida que provocam reações compensatórias 
em cadeia. A situação atual do setor elétrico 
é distinta de uma e outra. Ela atingiu um ponto 
em que qualquer tergiversação acarretará ini~ 
magináveis conseqüências. 

Luiz Theodoro Appel Maurer, consultor da 
Bool Allen e Hamilton, revela outros aspectos 
que devem ser objeto de reflexão às tentativas 
de equacionar a crise setorial (ín Tarifa de 
Energia deve Repassar CUstoS,-não Ineficiên
cia, Fsp }: --

"Os resultados pre1imínares da pesquisa re
velaram que: 

1 -Há uma percepção quase unânime de 
que o setor elétrico é operacionalmente efi
ciente, sendo que sua receita cobre plenamen
te os custos de operação e manutenção. Os 
problemas que mais afligem seus dirigentes 
são a dívida interna e externa, a insuficiência 
tarifária e a necessidade de investimentos para 
atender a crescente demanda de energia; 
2-As despesas do setor estão sendo con~ 

tinuamente "monitoradas" pelo DNAEE -
Departamento Nacional de Água e Energia 
Elétrica; 
3-Não existem incentivos institucionais 

para que as empresas se esforcem em auferir 
ganhos de eficiência. Além disso, mecanismos 
como a Reserva Global de Garantia (RGG) 
expurgam os ganhos obtidos pelas empresas 
mais eficientes, transferindo~os para as menos 
eficientes; -
4- Eventuais ganhos de eficiência são lo

calizados e de pequena expressão em face 
dos montantes da dívida e às necessidades 
financeiras para novos investimentos; 
5-Mecanismo como a Resetva Global de_ 

Garantia perderam sua eficácia, uma vez que 
muitas empresas já não efetuam mais este 

recolhimento, esvaziando ainda mais o poder 
doDNAEE; 
6-A função de controlar a eficiência, esta

tutariamente, não pode ser o_cupada pela Ele~ 
_trQ);>;__âs_._"holding" do se.tor. Também os gover~ 
nos_ estaduais abriram mão deste papel, jogan~ 
do a responsabilidade à esfera federal, a quem 
é atribuída a culpa pela crise do setor; 
7-Ganhos operacionais podem alavancar 

sensivelmente_ a __ efidência da área de investi
mentos, repercutindo favoravelmente, por 
exemplo, no aumento da vida útil e da disponi
bilidade dos equipamentos. 

Neste momento de transição tarifária é ne~ 
cessário que as empresas de energia passem 
a perseguir a eficiênda operacionaL Além dis
so, as empres(!S eficientes_ terão mais facili
dade para obter recursos para investimentos, 
sejam eles internos ou externos. Para estas 
empresas, a aprovação de seus projetas signi
fica plena ocupação de seus recursos de enge~ 
nharia, possibilidade de _desenvolvimento tec~ 
nológico e garantia de atendimento ao mer~ 
cada." 

No amplo debate, portantç>,_sobre a urgên
dã da captação de recursos para o setor ener~ 
gético, a eficiência das empresas concessio~ 
nárias e de geração é um ponto decisivo. Eis 
como no mesmo artigo o autor citado coloca 
este requJsito: 

"Na revisão Institucional do setor, o assunto 
'eficiência' deve aparecer em primeiro plano. 
Um roteiro p~ra d_iscussão, extremamente im~ 
portante-neste momento, não pode fugir dos 
seguintes itens:_ _ . _ 

1 -A tarifa deve voltar a ser definida com 
base no custo. Subsídios, se utilizados, devem 
provir de recursos extra~setoria1s; 
2-Definição de um mecanismo institu

cional para controle_ de custos, adaptado ao 
tipo de tarifa adotada: regionaJ ou nacional. 
O 1c!_eal_ é que o controle seja regionalizado. 
Conselhos de consumidores e Tribunais de 
Conta_ também podem ser explorados para 
esse fim; 
3-Cri8.ção de indicadores para avaliação 

das empresas concessionárias, não depen
dentes apenas dos resultados financeiros, 
quase sempre precário; 
4-Elaboração de instrumentos de incen

tivo gerendai, inclusive _de natureza pecuniária, 
em todos os níveis. Estes instrumentos devem 
estar atrelados às metas de desempenho esta
beleddas para a empresa." 

Ainda_ no tocante à definição de recursos 
e gerência do setor, há que se compreender 

a urgêncta da participação- do setor privado 
na superação da crise que se avizinha. O setor 
público, no Brasil, esgotou-se como fonte de 
financiamento do desenvolvimento, após o úl~ 
timo grande esforço realizado para manter um 
ritmo de crescimento em "marcha forçada" 
na década passada. Hoje, estiola-se na vã ten~ 
tativa de rolar os compromissos externos as~ 
sumidos naquela data. Temos, pois, que infe
ressar o setor priVado na geração de energia, 
vez que é ele um interessado direto na redução 
dos riscos de déficit no futuro. 

Sem entrar no mérito das proposições, eis 
como Piero E~ber, assistente da Diretoria de 
Planejamento e Engenharia da Eletrobrás, 
imagina esta presença privada: 
"-A autoprodução, ou seja, o investimen

to em instalações destinadas ao atendimento 
da demanda própria"; 
-A venda de energia às concessionárias, 

em condições preestabelecidas, que permi~ 
tam reduzir a necessidade de investimento do 
_setor. 

-A pré-compra de energia, corresponden~ 
te ao suprimento contratado por um período 
de vários anos; __ 

-O investimento, na conc·essiónáiiã, pelo 
consumidor interessado no suprimento ou por 
uma entidade qualquer, interessada no resul
tado financeiro da operação; 

-O investimento na atívidade setoria1, pela 
entidade privada, enquanto ·concesssionária; 
quer na geração- e transmissão, quer na distri
buição em novas_áreas,liberando recursos das 
concessionárias do setor público." 

ESte grande esforço de privatização não sig~ 
nificará, é claro, anulaçáo do Estado no prcr 
cesso de planejamento, coordenação e até 
mesmo_ execução setoria1. Pelo contrário, ho~ 
diemamente, dificilmente poderíamos imagi~ 
nar o setor privado arcando com os elavados 
ônus de implantação de vastas usinas hidrelé~ 
tricas ou nucleares, sobretudo quando a seus 
custos vão se incorporar os investimentos ne
cessários à preservação ambiental ou ao de~ 
senvolvimento microrregional das áreas afeta~ 
das. Paulo Sandroni, Professor da Fundação 
Getúlio Vargas, em artigo na Fsp/1989," Em
presas Estatais_ e Privatização", chama a aten~ 
ção para o fato de que as estalais, em geral, 
são produtivas e eficientes. A situação da Ele
trobrás, neste contexto, é altamente elogiável 
pois, entre 1980 e 1985, diminuiu o pessoal 
empregado, enquanto elevou _em 5ª% o quan
tum de produção, numa situação extrema~ 

__ mente desfavorável em termos de preços: 

Quadro 1 

Evoluç!o do Pessoal Ocupado em sete grupos. de empresas 
estatais entre 1980 e 1985. cm 1.000 empregados 

1980 1981 1982 1983 1984 
CVRD ............. ,. ...................... m .... 19,6 20,2 19.8 19,0 19,8 
Betrobrás , .................................. 63,5 45.8 46.0 45.4 45,4 
Pctrobrás ............ , ........................ 48,2 48,6 49,8 50,0 51,4 
Portobréi-t: ..................................... 0::6.4 25,5 24,2 23,2 23J 
R;EFSA ......................................... 87,8 85,1 86,6 85,0 85,7 
Sidcrbrás .................... .--........... 58.2 59,5 59.2 58,8 59,7 
Tefcbrás-: •. : ........................... 89.6 90.0 91.8 92.9 -- . .94.6 

TOTAL ....... - ............. - .......... 393.4 375,0 377,8 374,6 380,1 

Fonte: Relatótfo de Av~li~<;bo de Dcs.em~nho da~ EmP~-"'3 EstAtais do Se:ll, 1986. 

1985 
22:0 
45,7 
53,9 
2~.2 
68.9 
61,~ .. 
96,1 

371,g 
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Quadro 2 

Índices .do quantum da produção de grupos de empresas 
estatais entre 1980 e 1~85 

1980 1981 1982 1983 1984 
CVRD--···-·----·-- .. 100 100 86 fl!L 122 
Eletrobrãs ········----·--- 100 109 114 125 143 
Petrobrás ····················-··--·--·· IQO 99 100 93 101 
Portobrás ........................... m,_... 100 100 100 104 122 
REFSA .......... --........ _ ... _ _lQQ ____ 97 9ti.. 94 105 
Siderbrás .......................... H......... 100 78 ao 95 126 
Telebrás .................. ----. _ lQO 113 132- 146 !64 

Fonte: Op. cit. 

Quadro 3 

Índice de evolução real do preço do fator de trabalho (*) em grupos de 
empresas estatais scl.ecionadas 

1980 1981 !982 
CVRD ................. -----·--· I 00 104 120 
Eletrobrás ................................... 100 I 06 I !5 
Petrobrãs ..................................... 100 - 107 115 
Portobrás ................................ _ 100 - 107 I 06 
REF·SA ................................ _ -100 101 102 
Siderbrãs ................................ 100 !04 1P8 
Telebrãs ............................ c......... 100 108 117 

(*) Indu! salário, encargos sociais, etc. 

-Q;;adro 4-

1983 
94 
96 
91 
81 
87 

-91 
96 

1984 
75 
86 
78 
78 
67 
79 
86 

Evoluç:ão do índice do preço real do produto de:_ grupos de empresas 
estatais entre 1980 e f985 

1980 !981 1982 1983- 1984 
CVRD ...... ----·-·--·-·---- 100 87 98 109 95 
E1etrobrás ..................... _.-........... 100 66 56 .49 44 
Petrobrás ........... ~ ............... ____ 100 112 107 124 122 
Portobrás ............. , .... _ ... ,._.,_,_., ........... !OQ 106 117 97 -73 
REFSA ....................... ---- . '100 105 _\04 às 78 
Siderbrás .................. ~100 105 10~,, 95 94 
Tel~brás ................ ---·-~--- 100 102 114 79 72 

1985 
130 
158 
101 
125 
ii O 
141 
195 

1985 
86 
93 
95 
85 
82 
89 
95 

!985 
99 
53_ 

114 
67 
70 
95 
45 

Sandroni conclui o Seu tra_balhç propondo 
que as estatais se transformem .em alavanca 
do processo de investimento, centro de exce~ 
lência para o desenvolvimento tecnológico e 
êinulo da democratização do País: 

"I) as--empresas estatais deveriam cons-. 
tituir a principal alavanca do investimento, para 
garantir o crescimento económico;- espédàl
mente nos momentos em que o-setor privado, 
pelas razões econômicas, políticas ou institu
cionais se retrai, pois a lógica do investimento 
público pode fugir dentro de certos .limites 
à oompulsão Imediata, própria do investimen
to privado, Isto significa, entre outras coisas, 
qt.t_e a divíSão de áreas deve envolver outros 
critérios, além daquele que admite apenas a 
destinação das atlviaades Consideradas ~tra
tégicas ao setor público da economia; 

para que O_Brasil_ possa se tomar menos de
pendente nestas importantes atMdades nos 
próximos anOs (ou p~lo menos evita.J: que o 
atraso se agrave). As razões dessa opção são 
claras: por um lado, as empresas privadas _na

. cionais (salvo raras exceçóes} não têm condi
ções para suprir esta-lacuna; e as multina
donais, embora intemaliz_em muitas vezes tec
nologiã de ponta em nosso mercado, o fazem 
de forma a manter nossa dependência e atraso 
em-relação aos centrõsOnde estes novos pro-

2) as empresas estat~is conjuntamente 
com as universidades, as escolas técnicas e 
os centros de pesquisa deveriam constituir a 
principal núcleo para o desenvolvimento cien
tífico e tecnológicO nacionais, única alternativa 

cessos s_ãp~riados; - - -

3) na medida em que constituam um ver
dadeiro setor público da economia, democra
tizando seus processos _íntemõs de gestão e 
as rel~9~es externas com o _conJf::!nto da popu
lação, as empresas estatais estadám contri
buindo decisivamente para o processo global 

_-:Oe democratização do Pais. Em teilnos -mais 
concretos istQ significaria a redução~ do abis
mo que hoje s_epara o comum dos mortais 
do acesso aos meios de_ produção." 

Muitas sãO, pois, as propostas em pautã quê 
deverão nortear uma firme decisão do Gover
no no sentido de evitar elevados ri.s.cos de dé_fi: 
cit de energia no futuro e desastrosos r(!ciona
mentos. 

De qualquer forma urge que se avalie com_ 
determinação a gravidade da crise e a neces-. 
sidade de se implementar decisões de grande 
alcance e repercussão. 

Aqui, para finalizar, gostaria de alinhavar as 
medida_s que me parecem absolllti;!mente ur
gentes e prement~s: 

1) revisão das tarifas de ~nergi~_nos mar
CQS da política de reã.ll_s_ffio tarifário; 

-2) revisão da política tarifária da Eletrobrás 
e eliminação_ dos Sl,.lbsidios ao setor, a. meiJQS 
que sejam Os mesmoS debitados pela Eletfci
brâs à conta do Tesouro, prévia aprovação 
do Congresso Nacional; 

3) congelamento do câmbio relativo à_ dívi
da da EletrobrásJEnergia Elétrica por um pra
zo de__dois_anos, de forma a aliviar o setor 
dos pesados encargos derivados da maxides
valoriazação da moeda nacional implícita na 
poHtica de geração de me_gasuperávits no .ba-
lanço de transações correntes; . 

4) elaboração pela Eletrobrás mede wn 
plano estratégico de privatização do setor elé
trico a ser encaminhado, em forma de projeto 
de lei à apreciação do Congresso Nacional; 

5) abertura de um grande debate nacional 
sobre a crise de en.~J.:gia e os impactos sociais __ 
e ambientais d~s hidr:elétricas, de forma a inte:. 
grar toda a sodeclade_ Qrasileira - especial
mente as organizações não govemamentâiS 
e sindicatos - nas indispensáveis dedsões 
que deverão mortear as soluções &etoriais, le
vando-as junto com as nutoriçlades_ aos ~gen~ 
t~s financeiros extemas como testemunhas 
dos acordas firmados entre GoVerna e socie
dade civil. 

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

O SR. PRESIDENTE {(ram Saraiva) -
COncedo a palavra ao nobre senador Rube_hs 
VIlar. 

O SR. RUBENS VILAR (PMDB - AL .. 
Pronuncià discurso.} -Sr. PreSidente, Srs. Sé- _ 
ftadores, quem viu e ouviu ultimamente q_ Pre
sidente Samey na televisão_ --:- discorrendo -
acerCa dos- 30 diaS- do Plano Verão - teve 
a impressão que o Brasil hoje é urna Sl.nça 
com qú.ãse todos os seus problemas equacio-
nados. ___ __ _ __ 
-O Presidente, na empolgação, acusou injus

tamente o_C0i19iesso Nacional de não_ ter_sido 
solidário com ele no choque verão. 

Não temos compromisso com o Governo. 
Temos compromisso com a nação, compro~ 
misses com õ Brasil. 

No plapo existem coiSa.s boas e más. Estas. 
por exemplo, a demissãO indiscriminada de 
pessoal; privatização generalizada de empre
-~S _úte.is '!O País; vinculação ao Ministédo da 
Fazenda e--posteriOrmente extinção dóBanco 
do Nordeste do Brasil - BNB, etc. _ 

Mas economia é matéria ·para -EXPERTS. 
Já em _julho de 1986 a_pação ~ístiu, esperan- · 
çosa, às declarações de Sua Exet::lência a res-
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peito do objetivo do Plano de Metas estabew 
leddas pelo Governo. 

"Preparar o Brasil para ii1QreSsar no séw 
culo XXI ombreado com as nações de
senvolvidas." 

O acelerado processo de crescimento, re
sultante da inevitável revolução tecnológica, 
fundamentava-se no Plano-Cruzado I. Dessa 
forma; situava-se _o Plano de M-:::tas comn o 
instrumento de todo esse esforço de transfor
mação. Veríamos, então, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a sonhada estabilização económi
ca, o fim das disparidades regionais e a pro
moção do desenvolvimento social. A realida
de, entretanto, é_ outra Desejo comentar rapi
damente apenas alguns tópicos do antigo pla
no de metas que Iria salvar o Brasil. 

Com relação ao setor de tiansportes, o Pla
no de Metas visava acabar com o "processo 
de desinvestimento" ocorrido nessa área nos 
últimos anos, o qoal _resultou na deterioração 
da infra-estrutura em todas as modalidades. 
Como ·as ~áieãs dêSSeSSetOr apresentavam 
inúmeros problemas, o capítulo sobre trans
portes configurou-se um .. dos mais extensos 
do referido plano:--

Para não me alongar deinasiadamente, pre
tendo traçar para este colendo Plenário uma 
br~ve síntese comparativa do que foi proposto 
quanto aos transportes aéreo, rodoviário e fer
roviário, e a situação a:tlial em que se encon
tram esses setores. Permito-me, outrossim, re
lembrar aos nobres- colegas que o periodo 
de vigência do Plano de Metas se extinguirá 
em 1989. - - -- -------

Com relação ao transporte aéreo, o Governo 
determinou~se a "aperfeiçoar técnica e opera
cionalmente a segurança de võo e a qualidade 
dos seiViços aéreos, no que se refere à manu
tenção das aeronaves e aparelhamento dos 
aeroportos; ampliar os serviços prestados pe
Jas empresas aéreas em áreas carentes dessa 
modalidade de transporte, especialmente no 
norte, nordeste e centro-oeste"_. Previu, ainda, 
a ampliação de aeroportos domésticos e a 
implantação do segu_ndo terminal de passa
geiros do Aeroporto lntemacional do Rio" de 
janeiro. ---

Também, segundo o plano, deveria s~r con
sertada e restaurada a atual malha rodoviária, 
resolvendo-se os problemas relativos à segu
rança e à sinalização. As metas especificavam 
a restauração de 20 mil km de rodovias Fede
rais, a conservação de 61 mil e a sinalização 
de outros 23 -mil. Seriam construídos 2 mil 
e 340 km de novas rodovias e pavimentados 
2 mil e 800 km, ateOdendO~Se a· um nuxo 
de demanda de 100 milhões de toneladas} 
ano. 

Para o setor ferroviárfÕ, efiftril, pretendia-se _ 
elevar o atendimento ao tráfeg'ci e reduzir Sen
sivelmente os custos operacionais. Assim sen
do, objetivou-se reabilitai' 3 inil e 300 km de 
linhaS férreas nos PríriCipaís corredores de ex
portação brasileiroS. Ressaltou-se a implan
tação do trecho da ferrovia dó açot Jeceaba 
- Saudade; a nece_ssidade de aquisição de 
87 locomotivas e 4 mil 2·15 vãgõeS, além da 
recuperação de 244 locomotivas e 2 mil e 

400 VãgOes, aumentando-se a frota que se 
encontrava defasada com relação à demanda 
do tráfego. 

Sr: Presidente, Srs. Senadores, os óbjetivos 
e metas ãqui breVemente i'elatados, apesar de 
nos parecerem bastante ambiciosos, "refletem 
apenas as reais necessidades deste País, no 
que concerne aos três modais de transporte. 

Encontramo-nos no último_ ano em que o 
Plano de Metas estará em vigor. J:: justo ima
ginar que, após três anos_de execução, a situa
ção-do transporte no Brasil tenha atingido ni
vets quase satisfatórios. Entretanto, não é bem 
essa a realidade que constatam os usuários 
e que vem sendo denunciada pelos diversos 
meios de comunicação. 

Segundo o que se comprova, não há no 
Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma úni
ca_ empresa _aérea que possa ser considerada 
j)rivada, na ãCepção integral da palavra. O que 
há, Sr. Presidente, são empresas mais ou me
nos dependentes do Estado, mas nenhuma 
delas subsistiria economicamente se o Depar
tamento de Aviação Civil não ditasse regras 
de sobrevivência. 

É evidente que o País precisa manter as 
empresa· aéreas nacionais. A dificuldade é co.;
mo fazer isso à custa do menor subsídio possí
veL Podemos citar vários exemplos, para que 
à Várig-Cruzeiro não corra o risco de falência, 
o DAC lhe concede, além do monopólio, altas 
tarifas iriterfiadonais, permitindo que as em
presas estrangeiras façam o mesmo. 

Tal beneficio torna os preços das passagens 
aéreas internacionais e, em conseqUência, as 
tarifas nacfonals, cada vez mais inacessíveis 
aoS bi-asileiros. Um dos esteios da aviação co
mercial é o participante da classe média do 
respectivo País. No Brasil, esse contingente 
vem sendo a cada dia mais reduzido, cami
nhando a passos largos para a extinção. Exau
rido- pelos tributos, esSe cidadão, no afã de 
eliminar todas as despesas supérfluas, inicia 
o corte pelas passagens aéreas, optando pelos 
ônibus ou trens. 

Por outro lado, o empenho do Governo em 
salvar a Transbrasil vem se manifestando de 
longa data e por diferentes incentivos. Entre 
-õutr6s podem ser citados o domínio dos vóos 
"charters" para o Norte·e o Nordeste do Brasil, 
além das sucessivas e vultosas injeções de 
recursos. - -
_ Desses fatos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

se conclui que, na tentativa de equilibrar as 
finançaS dáS duas empresas aéreas privadaS, 
o Governo brasileiro, além de demonstrar uma 
forte tendência a e_statlzação, -se vê pratica
mente impedido de concretizar os prognós~ 
ticos estabelecidos no plano de metas. O De~ 
partarriéritõ-de Aviação Ovil, por sua vez, em
penhado na sustentação das empresas. foge 
àS s_uas_ atribuições de supervisão, o que se 
reflete de forma negãtiva na segurança de vôo 
e na.qualídade dos nossos serviços aéreos. 

Relatarei, rapidamente, a última viagem que 
f~ _d~_ Maceió para Brasflia, com conexão em 
Salvador: quando entrei no avião e sentei-me, 
JuiQ-ava que, ou eu havia _crescido ou o avião
encolhido, as minhas pernas bateram inconti-

nenti na poltrona da frente, e quando a senho
ra reclinava a sua cadeira eu ficava numa situa.: 
ção vexatória, porque não tinha condição nem 
de viajar. Os comissáriOS--disseram que isso 
ocorria por ser época de férias, mas entendo 
que é um desrespeito ao usuário. Chegaría~ 
mos às 1 O horas a Brasi1ia; chegamos às 11 
horas e 20 miilutos. Um derespeito total ao 
cidadão brasileiro. Um avião com mais de 20 
anos, um 7?-. 200, ffial-equipado, evidente
mente sem g1 1nde manutenção. Tanto é ver
dade que a Vr\SP, agora, recolheu um terço 
da sua frota para fazer uma inspeção. É uma 
situação terrível. 

Há vinte anos, fiZ uma viagem - não sou 
tão velho assim, mas já viajava no OC-3 da 
Panair - e passei pelo Aeroporto de Ilhéus. 
Outro dia, vindo do Rio, via Vitória, para chegar 
a Salvador teria que passar por Ilhéus. Vinte 
anos depots, a mesma pista, a mesma casi
nhola, que é o terminal de passageíros, sem 
nenhum conforto. Vinte anos depois, a mesma 
pista. Quando o avião arranca, parece um na
vio, porque se vê, de um lado, a lagoa e, do 
outro, o mar. Parece que vamos afundar mar 
adentrO. Sem nenhuma condição, de.sapare
lhado. 

Em Maceió, por exemplo, a minha terra, 
quando dá uma leve chuva, o Airbus e o 767 
não pousam; basta uma pancada de chuva, 
passam direto para Recife, em prejuízo não 
só do turismo, porque há uma grande destina
ção _turística para Maceió, como, sobretudo, 
em prejuízo do comércio e da indústria. Agora 
é que está sendo construída uma torre de con~ 
trole_de vôo, está-se colocando um radar, por
que- penso -o rádio é do pós-guerra. Gra~ 
ças à-destreza, à capacidade, àperformance, 
ao desempenho dos grandes comandantes 
e dos grandes aeronautas brasileiros, é que 
esses aviões descem e sobem nos aeroportos 
brasileiros. Não estou exagerando, é uma ver
dade. A Chesf, uma estatal do Governo, cons
truiu, agora, uma monstruosidade- na cabeça 
da pista de Maceió; um monstrengo de ferro 
e aço a amedrontar os aeronautas. Isto dito 
pelo Comandante Paulo, da VASP, é um aten
tado à segurança de vôo. O coronel que está 
lá, realmente um homem trabalhador, esfor
çado, tem realizado muita coisa. Está apare
lhando o Aeroporto de_Maceió, está come
çando, justiça se faça, a realizar algl,lma coisa, 
mas a verdade é que está tudo desaparelhado. 

Sr. Presidente, SrS: Seriadores: 
Reportemo-nos, agora, a um patrimônio 

avaliado em 1 50 bilhões de dólares - maior 
que ~ dívida externa _prasileira. Os 48 mil675 
km de rodovias federais pavimentadas encon
tram-se à beira de uma colapso, em petiÇão 
de miséria. Não existe, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, uma estrada brasileira que esteja 
em condições de tráfego, é uma verdadeira 
calamidade pública. É realmente assombroso, 
Sr. Presidente, mas a malha rodoviária: federal 
corre o risco de ser transformada em sucata 
asfáltica! 

Desde 12 -de Setenibro próXimo passado, 
o departamento nacional de estradas de roda
gem - DNER, cancelou todos os contratos 
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com as empresas de __ conservação e ma;nu
tenção da rodovias. As causas, senhores? o 
Governo Federal não dispõe de recursos está 
quebrado os Estados e Muni ópios não podem 
evidentemente desincl!mPir-;;;~ _da 41;refa pela 
mesma razão. A chamada "operação desmon
te" - que bem c_onh~cemos - reduziu o 
orçamento do DNER, de NCZ$ 162-inilhões 
para NCZ$ 34 milhões. A nova Constituição 
exitinguiu o fundo rodoviário nacional. 

Segundo o levantamento do DNER, mas 
da metade das rodovias federais pavimenta
das, isto é, 58,2% das estradas necessitam 
de sinalização, de limpeza nas Bocas-de-Lobo, 
restauração e, em alguns casºs, até de recpns
trução, porque no verão é poeira, no inverno 
é pura lama. 

Além disso, as péssimas condições das ro
dovias são um componente inflacionáriO, já 
que aumentam até_ 58% o consunio de com
bustível e 38% o custo operaCional do veículo. 

No mês de novembro último....;.. vejam bem, 
Sr. Presidente e Srs. Séria-dores, a graVidade 
da situação - realizou-se no Rio de Jeneiro 
um seminário promovido pelo Movimento Na
clonai de Salvação das Rodovias Brasileiras. 
Parece urna brincadeira. A que desplante che
gamos ... E é uma atitude ~arreta, porque é 
o povo, são os técnicos se moVimentando, 
já que o Governo é insensível- nesSe encon
tro, o Diretor-Geral do D~ER. afirmou: 

'"Dezenóve mil pe-ssoas já morreram 
este ano em rodovias brasileiras, e este _ 
número poderá se elevar muito em 1989, 
alcançando uma_ situação critica~ se o 
Congresso Nacional não iristituír uma 
fonte segura de re<:ursos financeiros des
tinados _à conservação e à manutenção 
da malha Rodoviária Federal." 

Comparando-se o atual Estado das rodo
vais com às previsões otimistas das autori
dades, podemos comprovar, Sr. Presidente, 
que, dos 11220 km que deveriam ser restau
rados em 87 e 88, só 7.400 _o foram. DOs 
5.600 km planejados para serem recuperados 
em 88, só 1.700 receberam nova camada as
fáJtica. 

Como último tópico, Srs:· Senadores, anali
semos rapidamente a situação da malha ferro
viária brasilelra, hoje com apenas 29"mil quilô
metros - quantidade igual à que o País pos
suía em 1922, 67 anoS depoís, já que 11 mil 
foram arrancados, destruidos nos últimos 20 
anos. 

Conforme informações da associaçflo bra
sileira dos embarcadores de carga - ABEC, 
enquanto o transporte rodoviário movimenta 
79,4%, o ferroviário é responsável por apenas 
11%, apesar do custo _significativamente infe
rior. Essa inversão se deve, entre outros fato
res, à enexistência de uma rede nacional de 
estradas de ferro, à multiplicidade de bitolas, 
à ausência de infra-estrutura operacional, à 
desatualização completa do sistema de apoio 
e, principalmente, _à falta de pontualidade no 
transporte de cargas e passageiros, além, dos 
interesses escusas que estão por trás disso 
til do 

No final do ano anterior, apesar dos planos 
e afirmativas Governamentais, a asSodação 

brasileira da indústria ferroviária - Abifer, 
amargava um rndice de ociosidade de 95% 
na construção de -v;;tgÕes de-carga, de 92% 
na de carro_s de passageiros e de 95% na 
de locomotivas. 

A iniciativa privada, o homem brasileiro, o 
operário brasileiro_, o engenheiro brasileiro, o 
técnico_ bi:asileiro têm condições e capacidade 
para restã.Urãr tudo e fazer uma grande ferro
via, ínclusive a nível das melhores_ do Mundo, 
mas não há interesse do Governo Federal, 
não há competência e não há capacidade. 

Em termos numéricos, a indústria nacional 
está-apta a pro<iuzir anualmente- 9 mil va~ 
gões de carga, 800 carros de passageiros e 
330 locomotivas. Em 1987, porém, a produ~ 
ção foi de apenas 427 vagões de carga, oito 
carros de passageiros e cinco locomotivas, 
o que é insignificante, para 1988789 às_ pers~ 
pectivas eram póUco mais_animadoras. 

É preciso que se ressalte que, nos Países 
desenvolvidos, à recuperação das ferrovias se 
processa de forma ininterrupta com dotação 
de recursos imunes às oscilações político~ã.d~ 
ministrativas._ Com vida própria, autonomia e 
recursos vinculados a programas baseados na 
consciência_da importância dessa modalidade 
de transporte, aqueles Paises têm podido con
tar com _sis_temas ferroviá_rlos de a_ito padrão 
e de tecnologia avançada. Automaticamente, 
oierecenLàs populações um transporte· de 
passageiros e cargas de bom nível e baixo 
custo. -
___ Estamos, por conseguinte. Sr. Presidente, 
Srs._ Sen_8dores, bem distancia'dos. bem longe 
mesmO. DOS _objetivos otimiStas do plano de 
metas lançado' em 1986. Laniento profunda
mente manifestar a minha descrença de que 
no prazo de apenas 1 ano, já estamos quase 
no meio _d_e__l 989, o -Governo possa reverter 
o quadro desanimador em que se encontram 
os transportes aéreo, rodoviário e ferroviário 
e lgualente com o Plano Verão chegar à estabi
lidade económica_ e à promoção do deseny_ol
virnento social. 

Pelo visto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
permanece arraigada n~ mente. dos nossos 
governantes a convicção de que o importante 
é planejar, mesmo que entre os planos e a 
realidade concreta exista uma -iinensa. diStàn
cia, a qual, dessa maneira, jamais será vencida. 

Para finalizar, pergunto a mim mesmo, per
gunto~ V: Ex", Presidente __ à_o Senado, pergunto 
ao Plenário, aos Srs. Senadores, como está 
o ingresso do Brasil no já tão próximo século 
XXI? (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Ruben$ VI/ar, 
o Sr. !r_am Saraiva. deixa p_çadeira da Presi
dência que é ocupada pelo Sr. Nelson 
Carneiro~ - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, requerimento_ que será lido 
pelo Sr. 1_9 s-ecretár"iõ~ 

É lido o s_eguiriie 

RE_QUERIMENTO N• 4, DE 1989 

Requeremos, na forma regimental, e de 
acordo com as tradtções da Casa, as seguintes 

homenagens pelo falecimento do ex-Depu
tado Juarez Antunes: 

a) inserção em ;;~.ta de um voto de profundo 
pesar; 

_b )_ apresentação de condolências à família 
e ao Estado do Rio Janeiro. 

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de_1989. 
-Senador Mádo Mala. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca!Jleiro) 
- O requerimento lido depende de votação;

_ em 'cujo encamínhalnento poderão fazer uso 
da palavra os Srs. Senadores que o desejarem. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, há pou
cos instantes, tivemos a noticia infausta do 
falecimento de um grande L!der sindical e 
Membro do nosso Partido, o PDT, Sr. José 
Juarez AntUnes, vítima de acidente rodoviáriO. 
Foi -para -n-ós e para o CongreSsO- Nacional 
uma surpresa muito desagradável, porque é 
do conhecimento de todos nôs o trabalho fe
cundo que esse Uder sindical exerceu durante 
os trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte, como Vice-Líder do PDT, desempe
nhatidó-se co·m rigor e defendendo o seu 
mandato e as suaS résponsabilidades com al
taneira e instransjgênCia doS- prinCípioS que 
lhe nortearam a eleição para Deputado ConSti~ · 
tuinte, fruto da c;.onfianÇa do eleitorado do Es
tado do Rio de Janeiro em sua ação fecunda 
à frente do SindiCã.to dos Metalúrgicos de Volta 
Redonda. 

Como prêmio do seu trabalho, da sua coe
rência, da sua _dedicação à causa trabalhista, 
o povo de Volta Redonda, nas elei,ções de no
vembro-passado;- o premiou, elegendo-o Pre
feito desse próspero Município do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Para nós, do PDT, for um grande orgulho 
e uma satisfação muito significativa, porque 
perdíamos a vivência do Companheiro no 
Congresso_ Nacional, a sua efiCiência, a sua 
dedicação, mas, em compensaÇão,_()? noSsos 
patrícios do Estado do Rio de Janeiro, no Mu
nicípio de Volta Redonda, ganhavam, ce~
mente, um grande e dedicado Administrador. 

De repente, a fatalidade o colhe e interrom
pe a sua vida fecunda de maneira trágica, sub
traindo da nossa conyivência ess_a esperan_ç_a 
de trabalho· e_ prestação de serviço à Pátria 
do grande Uder que era Juarez Antunes. 

Neste momento em que encaminhamos à 
Mesa da Casa requerimento, solicitarilos seja 
dirigido voto de pesar à Cámara dos Deputa
dos, à comunidade de Volta Redonda e aos 
familiares do ilustre honiem público~ Nós, 
aqui, no Senado da República, no desempe
nho _da Uderança do PDT, levamos à Família 
enlutad.a e à Casa da qual Juarez Antunes fez 
parte o nosso voto de profundo pesar e as 
nossas condolências, deixando em nosSos co_
rações a saudade que Juarez Antunes, pela 
sua convivência, a sua lealdade partidária e 
companheirismo, deixoU entre nós que aqui 
estamos. 
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O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presiden~ 
te, peço a pa1avra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cha
gas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
-PI. Para encaminhar a votação. Sem revísão 
do orador.) -Sr. Presidente, a notícia do fale
cimento do Prefeito Juarez Antunes, do Muni
cípio de-Volta Redonda, teve profunda rep:r
cussão levando um sentimento de triSteza nao 
só a todo o seu Município, não só a todo o 
Estado, mas a todos os brasileiros, que lutam 
democraticamente pela soluçã-o dos grandes 
problemas nacionais. 

De modo que, neste momento, ao ser apre
ciado o requerimento do nobre Senador Mário 
Maia o meu Partido, o PSDB, vem expressar 
sua Profunda tristeza, manifestar inteiro _apoiá 
ao requerimento, e se _associa ao pesar que 
invade toda _a__alma, sobretudo, do povo do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Juarez Antunes, além de ter falecido em 
condições trágicas,- desaparece numa hora 
em que, mais do que nunca, _sua presença 
era exigida. Era um aUtêntico ·uder sindical 
e um autêntico Líder político. Foi nosso Com
panheiro aqui, nos trabalhos da Assembléia 
Nacional Constituinte. De modo que, no início 
de sua Administração, ele que deixou o con
vívio do Congresso, o-convívio da Câmara d~s 
Srs. Deputados para ser candidato, eleger-se, 
tomar posse no cargo de_ Prefeito Municipa1 
de Volta Redonda, no inicio da sua adminis
tração, devo dizer, é atingido pela fatalidade. 
Um desastre, Sr. Presidente, mais um desastre 
rodoviário.~E nós, neste momento, não pode~ 
mos deixar de reconhecer e proclamar que 
as nossas rodovias estão, de modo geral, 
abandonadas. Aqueles que andam por estra
das de rodagem dão sempre o s_eu depoi
mento: as estradas não estão sendo recupe
radas, não estão sendo mantidas. E esse de
sastre, conforme se_ noticioU, resultou real
mente da precaridade do trecho rodoviário. 

De modo que, aqui, o PSDB, nesta hora, 
expressa sua solidariedade a todo o povo do 
Estado do Rio de Janeiro, aos correligionários 
do Prefeito Juarez Antunes, do PDT, a todas 
as lideranças sindlcais, aos trabãlhadores de 
Volta Redonda e do Brasil, e espera, que esta 
notícia infausta, triste, tenha a repercussão de
vida. 

Todos lamentamos, todos manifestamos a 
nossa solidariedade à Famma enlutada, àque
les que acreditaram e votaram em Juarez An
tunes. Estamos certos, Sr. Presidente, de que, 
inclusive, para honrar a memória deste grande 
üder e homem político, a luta continuará, ser 
bretudo no Município de Volta Redonda, por 
uma sociedade mais livre e mais justa. 

Portanto, aqui encerro estas pa1avras, que 
são paJavras de tristeza, são pa1avras de home
nagem, mas de quem se sentiu durante algum 
tempo privilegiado pelo fato de ter tido na As
sembléia Naciona1 Constituinte um homem 
púbUco de. luta, um homem públlco fiel às 

suas idéias, um homem_ público honrado e 
bravo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presjdente. 

OSr.MauroBenevides-PeçoapaJavra, 
sr; PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Com a palavra o nobre Senador Mauro 
Benevide~. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pafa enca"nlirihar a votação. Sem revisão 
do orador.) --=-sr. Presidente, Srs. Senadores, 
desejo emprestar, em nome da Bancada do 
PMDB nesta Casa, a nossa solidariedade ao 
reqUenmemo; Tórinulado pelo nobre Senador 
Mário Maia, de pesar pelo trágico desapare
cimento do Prefeito de Volta Redonda, Juarez 
Antunes. que até bem pouco exerceu, com 
proficiência e dedicação, o mandato de Depu
tado Federa1, representando o Estado do Rio 
de Janeiro. -

Sr. Pr.esfdente, convivi, durante os trabalhos 
da Assembléia Nacional Constituinte, com o 
ex~"DepUtado e Prefeito Juarez Antunes muito 
de perto, podendo, assim, oferecer o meu tes
temunflo da sua preocupação para que se 
elaborasse nova Lei Fundamental que refle
tiSse os_ anseios malares do. povo brasileiro. 
Como Líder sindical, o seu pensamento se 
dit-eCiOOava para aquelas reinvindicações que 
mais diziam respeito às classes traba1hadoras 
do nosso País. 

Não forãm p-oucãs as vezes em que, ocu
pando o- chamado Pequeno Expediente da As
sembléia Nacional Constituinte, Juare:z Antu
nes defendia, com empenho e obstinação, to
das aquelas teses que sinalizavam a sua pre

- sença como vulto de expressão do movimento 
sindical do nosso Pals. 

NO momento--em que Volta Redonda o Rio 
de Janeiro e o próprio Pais perdem a colabcr 
ração-deJuarezAntunes, reverencio a sua me
mória levando aos municípios do extinto, à 
sua F~mJ1ia, enfim, ao próprio povo do Rio 
de Janeiro, a manifestação do nosso sentido 
pesar. 

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, 
Peço a palavra. 

O SR. PRESIDEN'IE (Nelson Carneiro) 
- Tem a palavra o nobre Senador _João Me
nezes .. 

OSR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Para 
enca-minhar a votação.) -Sr. Presidente, que
ro, também, em nome da Uderai'!Ça do Gover
no, lastimar . ,rofundamente o acontecido com 
Juarez Antunes. 

Esse fato vem acontecendo diariamente nas 
nossas- estradas. Um poucq, talvez, por defi
ciência ·das estradas, mas, talvez, a m_aíoria, 
pela fal_ta-de educação dos nossos motoristas. 
Quem andar, hoje, em qualquer _dessas estra
das principais, a uma velocidade de 80km/h, 
sofre as maiores ofensas. T odes querem pas
sar _àJrente, passar pelo lado, costurando entre 
os carros. Enfim, é uma situação difícil, danosa 
e perigos-a para a vida dOs-brasileiroS._ _ 

Todos os dias vemos noticiários; ainda on
tem, ou anteontem, faleceram o filho de Mário 

Andreaz:za, o neto e o genro de Oscar Bloch. 
E estes são nomes conhecidos. E a multidão 
de desconhecidos que morrem, perecem _nes· 
tas estradãS,- das quais não se sabe_ o nome 
- não vem para o ~ornai. Jsso é muito grave. 
Se fôssemos fazer uma estatística, veóamos 
que é realmente assustador. -

Vejo que os órgãos de trânsito procuram 
ensinar, chamando a atenção dos motoristas, 
mas não conseguem ·arnda melhorar o nível 
educativo dos m-otoristas. Penso que essa 
campanha de educação é indispensável, é fun
damental,_ porque sem ela os acidentes vão 
o-correr e a morte vai continuar rondando to
dos_ nós que andamos nas estradas brasileiras. 

Registro, portanto, o nosso profundo senti
mento pela morte do CompanheiroJuarezAn
tunes e de todos esses que têm sido vítimas 
da desordem e, sobretudo, da falta de educa
ção dos motoristas biasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- EiTi VOtação o requerimento. _ 

Os Srs. Seriãaores qué-0 àprovarti quefrani 
permanec_er sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
A Mesa associa-se às homenagens e fará 

cumprir a deliberação da casa 
Como pepresentante do Estado do Rio de 

Janeiro não poderia deixar de ajuntar uma 
palavra de homenagem à memória de Juarez 
Antunes. Foi, sem favor, um dos mais autên
ticos lideres sindicais do meu Estado, e nin
guém como ele, nestes últimos anos, teve, 
isoladamente, a acompanhá-lo, um número 
tão expressivo_ de companheiros de trabalho. 
Na Usina Sidefúigfca de Volta Redonda, foi 
o condutor de todos os movimentos que ali 
ocorreram nesteS últimos anos. Bravo, deste
mido, corajoso. üderava todos os movimentos 
sindicais dessa importante Siderúrgica. Vindo 
para a Assembléía Nacional Constituinte, foi 
um paralmentar atento, dedicado e atuante, 
deixando em sua passagem larga memória 
em seus Anais. 

Por estranha coincidência, ele se dirigia ·a 
Brasília para cumprir aquilo que entendia seu 
dever, e era. Terminados os dias angustiados 
da posse e das primeiras providências como 
Prefeito de Volta Redonda, ele viria a Brasília 
para devolver o apartamento funcional que 
lhe havia sido destinado. A morte o interrom-
-peu neSsa jornada. - -

A Mesa associa-se a esta homenagem e 
fará cumprir as determinações do Pl_~!:J~O. 

COMPARECEM MAIS OS-58.5 SENADO· RES.- .. -·· .. 

Mário Maia - Leopoldo PefeS - Carlos 
De'Carli - Aureo Mello- Odacir Soares -
João Menezes -Jarbas P~arinho- Carlos 
Patrocínio -Antonio Luiz Maya -João Cas
telo - Alexandre_ Costa - Edison Lobão -
alagas ROdrigueS - Hugo Napoleão - Luiz 
Piauhylino - João Lyra - Rubens Vilar -
Albano Franco - Ruy Bacelar - Gerson Ca
mata - Afonso Arinos - Jamil Haddad -
Ronan Tito -Severo Gomes - Mário Covas 
-Mauro Borges - Goruaga Jaime -:-- Mau
rico Córrêa- Meira Filho- Roberto Campos 
-..:.:::Márcio LaCeraa- Wilson Martins-Affon-
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so Camargo - Dirceu· Caineit6 _____.; Nelson 
Wedekin - Carlos Chia~m._ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara_ n~ 134, de 1985 (n9 
3.469/80, na Cas~f ae-ótiQem), que proíbe 
a utilização de chapas de cor amarela em 
veículos utilizados pela Administração Pú
blica Federal Direta eJndiret_a, inclusive 
fundações, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~ 
311 e 312, de 19ff6, das ComisSsões: 

-de Transportes, -CoiTJuhiCações e 
Obras Públicas; e 

-de Serviço Público CM'l_ -

Em discussão o projeto. (Pausa.) __ 
Não havendo quem queira discuti-lo, encer

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção ... 

I:: o seguinte o projeto aptovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 134, DE 1985 

(N~ 3.469/80, na Casa de origem) 

Proíbe t1 utHizaÇâo de_ chapas de cor 
amarela em veículos utilizados pela Adml
nistraçã.o Púbú"ca Federal Direta e lnc/lre-
út indusive Fundações. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art 1"' Fica proibida a utilização, a qual

quer título, de chapas de cor amarela por veí
culos pertenc«::ntes aos órgãos da Adminis
tração Pública Federal Qir_e~ e Indireta, inclu
sive Fundações mantidas pelo poder público. 

Art 2~ A violação da proibição constante 
nesta lei importa em crime de responsabili
dade do usuário, do titular do órgão a que 
pertence o veículo e da autoridade adminis
trativa responsável pelo seu licenciamento. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-·se as dispoSições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item2: 

Discussão, em primeiro turno, do Pro
jeto de Lei do Senado n9 92, de_ 1988, 
de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, que altera a redação e acrescenta 
parágrafo ao art. 84 da Lei n9 1.711. de 
28 de outubro de 1952. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 
7 de dezembro último, tendo a disc1,1ssâo sido 
adiada para a presente se_ss_ão_ a requerimento 
do nobre Senador Leite Chaves. 

Em discu_~São. (Pausa) , . 
Não havendo quem queira discuti-lo, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem 

dO: Dia para o segundo turno regimental. 

É o--s~9uinte o projeto aprovado 

I'ROJETO DE LEI DO SENADO 
· N• 92, de1988 

~ Altera a redação e acrescenta pa
@grgfo ao art. 84 da Lei n 9 1.71 1, de 28 
de outubro de 1952. _ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O art. 84 da Lei rio 1.711, de 28 

de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcio
nários Púb1icos Civis da União), passa a ter 
a seguinte redação: __ 

"Are ~- O funciOnário gozará obriM 
-gatoriamente 30 (trinta) dias consecuti
vos-Tde fê_ria_s_ por ano, de acordo com 
escala organizada pela chefia imediata. 

§ 19 ······················~----(omissls) .. 
··--'-= §_2" ···-···-·---···--(omissis) .. 

-- § 3o- É--racultado ao funcionário con
verter 1/3 (um terço) do período de férias, 
a que tiver direito, em abono pecuniário, 
calculado sobre a respectiva remunera
ção e independentemente de outras van~ 
tagens." 

Art. 29 _Esta lei entra em Vígor na data de 
sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem3: 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Emenda da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Lei do Senado n9135, de 1986, 
de autoria do Senador Alfredo Campos, 
que fixa o -número de candidatos que os 
Partidos Políticos poderão registrar nas 
primeiras eleições para representação à 
Câmara dos Deputados pelo Distrito Fe
deral. 

Nos __ t~os do art. .3õ9, a, do R~gimento 
Interno, a Presidência declara a prejudiciali
dade da matéria, por haVer perdido a opOrtu-
nidade. _ _ 

A matéria vai ao Arquivo, feita a devida co
municação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelaon Carneiro) 
-Item4: 

MATÉRIA A SER DECu.RADA 
PREJUDICADA 

Pro feto de Lei da Cªmara n9 102, de 
1984 (n" 389/75, na Casa de origem), 
que dispensa a exigência do visto de saída 
para brasileiro residente no exterior. 

Nos termos. dO art. 369, a, 9_o Regimento 
Interno, a Presidência declara a prejudiciali-

çiade do Projeto, uma vez que a matéria foi 
totalmente revogada por decreto presidencial. 

O projeto vai aO Arquivo, feita a devida co
municação à Câmara dos Deputados. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador, por 
Tocantins,._Anto.nio L,uiz Maya. 

O SR, Al'ITONIO LUIZ MAYA (PDC
TO. Pron1,1ncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Tenho a honra de ocupar pela primeira vez 
a tribuna desta Casa do Congressq Nacjonal 
para falar como Representante do Estado do 
TOcantins. -- -

Antes, porém, gostaria de agradecer a V. 
EX', Sr. Presidente, aos Srs. Senad,pres, meus 
nobres pares e também aoS servidores desta 
Casa, pela forma cordial e amiga com que 
receberam a mim e aos meus Compãnheiros 
de Senado pelo Estado do T ocantffis. 

ConsCiente dos problemas que afetam o 
Tocantins~ especialmente nessa faSe de im
plantação, não pouparei eSforços para retiibuir 
a confianÇa que me foi depositada pelo seu 
povo. . -

Sr. PreSiden_t:~~- Srs~ 'senad-Ores, de~tre as 
realizações de vulto da Assembléia Nacional 
Constituíilte destaca~se, pela sua importância 
no contexto do desenvolvimento regional, a 
criação do Estado do TOCarmns. que se deu 
graças ao que dispõe o art. 13 das Disposições 
T tans1tórias da nova Constituição brasileira. 

Velha aspiração de quase dois séculos de. 
luta de várias gerações, o EStado do Tocantins 
veio ao encontro dos anseios de libertação 
da antiga população nortense do Estado de 
Goiás. Ubertação, sobretudo, do abandono a 
que sempre fora relegada a vasta região do 
nordeste, do médio e do extremo norte _gaia
nos. 

Libertação de males crônicos, como a falta 
de escolas suficientes para atender à deman-da 
cada vez maior nos três níveis de ensinO regu
lar; a falta de qualificação especffica dos do
centes que lecionam nas escolas existentes; 
a falta quase absoluta de bíbliotecas_ e de labo
ratórios nas instítuições pr6fiSs1on-álizantes de 
29 e 3~ graus de ensino; isto, no camPo geral 
da educação. 

Na área da saúde, a Situação é ainda mais 
grave. São apehaS 7 os hospitais regionais 
da Organização de_$~úde do Estado e 2 hOSpi~ 
tais da Fundação do Serviço Especial âeSaú
de Pública - SESP - para atendimento à 
população cãierite àos atuais 79 munkfpios 
do Estado. Os postOS de S<!úde dó~f Municí
pios, onde não existem hosj>itais; são precá
rios e carecem dOs recursos mais comezinhos 
para o atendimento mínimo indispet1sá.vel aos 
doentes _que os procuram. Ordinariamente, 
tais postOS Se localiZam nas sedes Oõs muni
cípios, cujas cidades estão distantes dos cen
tros mais desenvolvidos e não dispõem de 
médico e sé:quer de enfe~meiro "alto padrão". 
9s postos carecem de medicamentos e dos 
materiais cOmuns necessários ao pronto so
corro. 
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Na Região, a sRuação de atendimento à saú
de, não obstante o esforço reconhecido da 
Fundação SESP, é precária, sobÍ'etudo se se 
considerar que a população interi'orana pade
ce de males _crónicos provenientes do estado 
permanente de miséria e de. fome em que 
vivem os mais carentes, que são, sem dúvida, 
a grande maioria da população tocantinense 
do interior do Estado e das periferias urbanas. 

No campo do trabalho, há falta de oferta 
de emprego nas cidades, pela não-existência 
de indústrias de vulto implantadas nas diversas 
cidades-pólo de desenvolvimento do Estado. 
N; indústrias que se implantaram em cidades 
como araguaína e Gurupi, no eixo da Rodovia 
Belém-Brasma, são ainda -insuficientes para 
atender a enorme demanda de e11,1prego por 
parte, sobretudo, do segmento mais jovem 
da população. 

O Estado do Tocantins tem uma vocação 
eminentemente agropastoriL Grande parte de 
sua população é ruraL Entretanto, ainda não 
é generalizada em toda a área do Estado a 
lavoura mecanizada, e ainda são pouco nume
rosos os projetas, como o Projeto Rfo Formo
so de plantio de arroz irrigado~ _Os projetas 
existentes se estendem às margens do Rio 
Ar agua ia, em particular nos Municípios de For
moso_do Araguaia e de Gurupi. Ainda predo
minam na maioria dos muniCípios tocantinen
ses a lavoura de subsistência, denominada la
voura de toco e de enxada, em _que a mão-de
obra é restrita aos proprietários da terra e aos 
meefro·s.-

O emprego de mão-de-obra nas atividades 
agropastoris do Tocantins é pouco significa
tivo, como pouco significativo é também o 
emprego oferecido pelo comércio e pelaS em
presas de serviços diversos. O rhétior empre
gador em todo o Estado continua sendo o 
próprio Estado, mas os venciÍnentos são os 
menos compensatórios, como s6i acontecer 
nos demais Estados da Federação. · 

O Tocantins átreCe de uma rede viária ca
paz de possibilitar de imediato o escoamento 
de sua produção agrícola, pastoril e de ~a
ção de madeira, e capaz, outrossim, de propor
cionar a curto prazo o seu desenvolvimento. 
Asfaltada, mas em condições precárias de 
conservação, existe a Rodovia Federal 153, 
Belém-Brasília, à qual se ligam também por 
vias asfaltadas as cidades vizinhas dos diversos 
municípios que ela corta. _ 

J:: dessa fa1ta de meios e de recursos nas 
áreas fundamentais da educação, da saúde 
e da produção que gera empregos, que o Esta
do do Tocantins, respOndendo à aspiração se
cular do seu povo, deseja de imediato liber
tar-se para poder integrar-se no contexto do 
desenvolvimento nadonal. -

Sr. Presidente, Srs. Senadóres, foi exata
mente em nome da libertação das amarras 
da total carência, no âmbito das áreas básicas 
sócio-econômicas, que a Assembléia Nado
na! Constituinte apr6vóUã-cnaçao OOEStá-dO 
do T ocanfins. -

Este, que é o mais_jovem -Estado da Federa
ção, criado por força de dispoSitivo constitu
cional no dia 5 de outubro do ano passado 
de 1988, tem apenas quatro meses de existên-

cia real. Entretanto, nestes quatro meses já 
passou pela prova maior do processo demo
crático, dando uma_ prova inconteste_ de _sua 
viabilidade. A 15 de novembro próximo passa
do, elegeu ::;eu Governador e Vice-Governador, 
seus 3 Senadores, 8 Deputados Federais e 
24 Deputados Estaduais Constituintes, além 
de 62 Prefeitos e dos Vereadores de seus 62 
municípios instalados. Prepara-se _agora para, 
no próximo dia 16 de abril, eleger os Prefeitos 
e os Vereadores de outros 17 municípios re
cém-criados. Tudo isso se deu e está-se dando 
em clima de perfeita ordem, dentro dos emba
tes políticos eleitorai~. _ 

. ·o sr. Dl~aldo Suruagy --Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

OSR. ANTONIO LOIZ MAYA- Com 
muita satisfação, concedo _o aparte _ao nobre 
SenadOr. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Congratulo-me 
com V. Ex•, nesta tarde em que estréia na 
Câmara Al_ta do País, oferecendo uma foto
grairá"riftida da economia, da política e da reali
dade social do Estado do Tocantins, que V. 
Ex" _dignifica integrando este Colegiada maior. 
Ressalto_ a al_egria que domina a todos nós 
pela presença do emérito Professor de Filoso
fia, que passOu a integrar esta Corte graças 
ao seu talento, à sua cultura e ao seu espfrito 
público. Tenho certeza de que o Brasil Central, 
principalmente o Estado do Tocantins, está 
muito bem representado na pessoa de V. Ex• 

O SR. ANTONIO LWZ MAYA- Muito 
obrigado, nobre Senador Divaldo_ sUruagy. 

O Estado do TocantinS, Sr. Presidente, ins
talou, a _1 o de janeiro do ano em curso, os 
três Podeies EXecutivO, Legislativo e Judiciário 
na Capital Provisória, Mira cerna do Tocantins. 
Conjuntar:nente for~m instalados_ 95 Órgãos 
principaiS-e dé apoio· da Administração esta~ 
duaL 

Nijo obstante a precariedade de recursos 
na oportunidade de sua implantação - até 
o presente momento, os recursos destinados 
à_implantação do Estado não foram liberados 
ao Governo do T o_cantins -, o Governo de 
Siqueira Campos vem desenvolvendo um tra
balhO Sério e consistente na linha de ações 
que promovam a libertação do Estado_ e de 
sua gente.. 

comam,fenôrme soma de sacrifícios, mas 
corri ·urna dose reconhecida de trabalho e de 
idealismo, o Governo Siqueir"a Campos, ape
sar de não haver ainda recebido a importância 
destinada à implantação do Estado pelo Go
verno Federal, programou, na área da educa
ção, a imediatã recuperação e o equipamento 
de todas aS escolas da rede pública estadual, 
bem rorrroã construçao de 120 novas esco
las, em sua grande maioriél para atender a 
enorme demanda de ffiatrícula a nível de ensi
no fU6dãrnental de 1 ~ grau. 

O GoVeiTio proffi6Verá; ainda este semestre, 
ci.JrSQs de aperfeiçoamento para o magistério 
dos trêS graus, a fim de melhorar a qualidade 
do ensino e resgatar a dignidade da categoria 
dos docentes, cujos vencimentos serão consi-

deravelmente melhorados. A proftssionaliza
ção, via carreira do magistério, dará aos pro
fessores tocantinenses melhores condições 
de trabalho, satisfação no desempenhq da do
cência, além de gosto e satisfaçáo no próprio 
exercício profissionaJ. ___ ~ __ _ 

Os resultados, espera o Governo alcançá-
los a curto prazo. -

No _campo da saúde, o Governo Siqueira 
Campos ·adquiriu e já distnbuiu para os rrluni
cípios mais carentes 60 (sessenta) ambulàn~ 
cias, dentro do projeto de equipar os postos 
de__saúde desses municípios e de dotá-los de 
recursos materiais e humanos indispensáveis 
ao seu trabalho de atendimento pronto e de 
socorro urgente. Pretende o Governo contratar 
de imediato um médico e uma enfermeira 
formada para cada município tocantinense. 

Na área da produção, para atrair investi
mentos, sobretudo na produção de grãos, e 
aumentar a fronteira de produção agrícola, o 
Govefno Siqueíra Campos asfaltará, a ·partir 
deste semestre, cerca de 600 km de-eStradas, 
interligando o Estado do Tocantins aos gran~ 
des centros consumidores do Nordeste brasi~ 
leiro, pela Bahia e pelo Piauí. Seráo construi
das, este ano, três pontes sobre os rios Ara
guaia e Tocantins, cujos vales possuem um 
enorme potencial agropastoril. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Pei'mite-me 
V. fr um aparte, nobre Senador Antonio Luiz 
Maya. 

O SR. ANTONIO LQIZ MAYA -Com 
prazer, ouço V. Ex' 

O Sr. Chagas Rodrigues- Cumprimen
to v. Ex" e quero dizer-lhe que·é com satisfação 
que 'vejo aqUI a brilhante i-epres"erltação do 
novo Estado do TOCantins, na qual o ~spírito 
público e a cultura d~ V. !;X mais uma .. vez_ 
se evidenciam; Se_ V. Ex' me permitisse; diria 
que, durante os nossos trabalhos na Assem~ 
bléia Nacional Constituinte, tive oportunidade 
de presidir a Subcomissão dos Estados, e foi 
nessa SubGor:nissão que a tese da criação do 
novo Estado começou a servitorlósa Lá traba
lhou como Relator da subcomissão o então 
Deputado Siqueira Campos. Desde o início, 
não s6 o Presidente e o Relator, como todos 
os Membros da subcomissão, estiveram favo~ 
ráveis à tese justa, patriótica e democrática 
da criação da nova Unidade da Federação. 
Como Presidente dessa subcomissão, fui con
vidado a ir a vários Estados onde movimentos 
idênticos ocorreram. Entretanto, somente visi~ 
tei o Estado de- Goiás, onde se verificou caso 
inédito: o Governador, o Vice-Governador, os 
Deputados Estaduais, o Presidente da Assem~ 
bléia, o Sr. Desembargador-Presidente do Tri~ 
bunal de Justiça, todos estavam- de acordo 
etn qu:e, ao lado de Goiás, surgisse o Estado· 
irmão. De mcido que aquela aspiração geral 
me impressionou profundamente e fez. com 
que eu lutasse mais a_inda .. , fayor dessa_tese. 
Hoje V. ~ está aqui proferindo seu brilhante 
discurso de estréia, enc_antando a todos com 
a sua cultura. Sei dO espiDto público de que 
V. EX' é portador. O Estado tem Siqueira Cam· 
pos como Governador, nosso antigo Campa-
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nheiro, que já está realizando--uma -adrninis- bém- esS-e a,moçess~·senti_mentQJelúrico-qu.e 
tração esperançosa, profícua_ e atuante. Sa(Jdo V. ~ deinolistra ao se apressar em mostrar 
V. Ex" e o seu novo Estado: Pode V. Ex" frear a"esta Ca§ft.~ pliftie1fa~f"realizações do seu 
certo de que, aqui, no Sénado, encontrará da Estado. Esta é a atitude de quem está acredi
parte de todos a colaboração necessária para t?lndo no- futuro, esta é a atitude positiva de 
que o novo Estado possa firmar-se e cOntinuar quem tem a convícção de que há um destino 
a sua marcha de engrandecimento e de- de- enorme esperandô p~o-~_stado do Tocantins. 
senvolvimento social e econômico a favor do A Nação inteira compartilha desse entusiasmo 
Brasil novo, no qual todos acreditamos e pelo de V. EX' 
qual todos lutamos. 0 sR. ANTONIO Lmz MA YA _ Muito 

O SR. Al"ff'ONIO LCJIZ MAYA- Agra- obrigado, nobre Senador Marcondes Gadelha. 
deço ao nobre Senador Chagas Rodrigues, As palavras de V. Ex" nos dão ainda mais esti-
em nome do Estado do Tocantins, por todo r:nulo e_lJlaiS coragem para representar o Esta-
o trabalho e empenho, reconhecido por todos d.o __ de T ocaDtins nesta CaSa, ··sob~:etudo_ para 
os habitantes da nossa Região, à frente da tr_ab.alha~ em prol desse Estado que está fada-
Subcomissão de Subdivisão do T erritórlo Na- do, sem dúvida alguma, a ser _um_ celeiro do 
cional, sobretudo pelo trabalho e empenho Centro-Oeste, e, possivelmente;-um dos Estã~ 
realizados para a crfação do nosso Estado. ~ mals prósperos da região a que pertence. 

o Sr. Marcondes Gadelha _Permite V. Sr. Presidente, o GoVerno já conta com re-
E>r üin aparte? cursos para o início dessas obras que irão 

gerar milhares de empregos para os tocanti-
0 SR. ANTONIO LCJIZ MAYA - Tem - - nenses e melhorar-lhes o nível de vida. 

o aparte o nobre Senador ~reandes Gadelha.. Parte considerável das terr~ do Estado é 
0 Sr. Mar<:ondes Gadelha _ Nobre Se- disputada por propriétáríbs e posseiros. Adis-

puta pela posse da terra no extremo norte, 
nadar Antonio Luiz Maya, ouço, com encanta- denominado Bico do Papagaio, for acirrada 
menta, o relato que V. Ex" faz das diligências· e acarretou _0 sacrifício .Ãe inúmeras vid{I.S de 
que estão sendo tomadas pelo Governador - ambas as partes em litígio. Com 0 objetivo 
Siqueira Carripos, da operosidade, da azáfa- de liquidar 0 assunto e d\? resolver ~m defini-
ma, da febre construtiva q'ue se nota no novo tivo 0 problema, 0 Govemo Siqueira- CaffiPõs 
Estado de Tocantins. N.;~_verdade eu já vinha se propõe-_a conv:o~r 05 repres_entantes dos 
acompanhando pela imprensa o noticiário, proprietários de terras e dos posseiros para 
que tem sido bastante farto neste sentido. É a mesa de negociações, sob a coordenação 
claro que o relato ganha mais força na palavra do próprio Governador. A área_ do conflito será 
de V. Ex!', nesta brilhante exposição que está apaziguada em pouco tempo, sob a interve-
fazendo na tarde de hoje. Sentimo-nos com- niência do Governo Estadual. 
pensados, nobre Senador, nós que nos empe-
nhamos pela autonomia_ desse Estado, nós Sr. Presidente, Srs. Senadores, o povo to-
que lutamos pela criação de mais uma unida- cantinense, que acreâitou nas mensagens da 
de fortalecendo a Federação. Nós~ que acredi- carilpanha eleitoral passada, elegendo, com 
tamos na capacidade e no trabalho do __ seu_ uma significativa maioria de votos, o Gover-
povo, da__sua gente, nos s_entimos compen- nãdor Siqueira Campos, bs 3 Senadores da 
sados, a Nação inteira, de ver hoje florescer, Coligação União do_ Tocantins e a maioria dos 
com tanta pujança, aquilo que era apena.s uma representantes na Câmara F ed.era1 e na As-
expectativa, sobretudo por ver como está bem sembléia EStadual Constituinte, está hoje acre-
cuidada aquela planta qUe agora cresce, fruto ditando riãS aç6eS do Governo, dando-lhe total 
da luta e de sementes que foram lançadas apoio, independentem_ente de sigla partidária. 
há tanto tempo no Plenário desta_ Casa _e_ da 
Câmara dos Deputados. Tenho certeza de que Õ Sr. Mauro Borges -V. Ex" me pem1íte 
o Estado de Tocantins, rium curto espaçO de um aparte? (AssentimentO do orador.) 
tempo, será um dos mais importantes, um Senador Antonio Luiz Maya, descuJpe-me 
dos mais ricos, um dos-mais prósperos Esta- interrompei' o ·seu discursei; nias não poderia 
dos do Brasil. Aquela região -_acredito - deixar de cu~primentá-lo pela magnífica vi-
há de ser uma espécie de celeiro, urna espécie são que V. Ex" tem do seu jovem Estado. Dese-
de meio-oeste brasileiro, por comparação jo a V. Ex" uma atuação profícua neste Senado 
com o meio-oeste americano, e na medida 9a B..epú"!?lica, que tanto influi nos_destinl_:ls de 
em que_ se vai desenhando a sua infra-estru- nossa Pátria. Esse jovem Estado foi uma parte 
tura, em que vão aparecendo estradas, como tirada do nosso Estado de Goiás, o que não 
V. Ex" cita, que vão ã:pareceildo"- pontes,- que deixou de ferifaSJibrãs_-dQhieu coraÇão. Dese-
vão aparecendo ferrovias, que as comunica- jo _ tart:ll:?ém~ com este mesmo coração que 
ções v:ão sendo implantadas., que o Tocantins sobrou, um forte sucesso, um êxíto_ extraor
vai estendendo os seus braços, estendendo. dinárío-a esse-Estado::v:-Ex" sabe, como os 
as suas mãos para as outras unidades da Fe- demals Colegas, que estou completamente 
deração e também para o exterior, esta idéia engajado ria lUta em -defesa dos interesseS 
vai ganhando mais força_ _e, num breve espaço desse Estado-irmão, tão unido em todos os 
de tempo, teremos um (oco de civilização e_;~C- sentidos. Tive a honra, quando Governador 
traordinário iffaâiando-se para toda a Região de GOiás, de merecer a colaboração de V. Ex" 
do Centro-Oeste e da_Arnaz6nia Legal. Saúdo na Pasta da EaUcação, e sei do valor que V. 
o Estado de V. Ex~. na sua pessoa e na do EX' pos-SuT Tenhõ a certeza de que não só 
seu Governador Siqueirá Cãmpós.' lliuvotam~ nesse· ramo da __ edu._c.a_çã_o como eJ!l todos ~ 

demais V. ~ setv:irá muito bem ao Estado 
do Tocantins: Se nOs sepaÍámos j:>ólitkamen_-
te, estamos realmente unidos em termos geo-
gráficos. - - -

I:: uma união indissolúvel, porque as águas 
que vão para a Bacia -do Tocantins, as quais 
emanam dos altos dos nossos planaltos gaia
nos, correm exatamente para aquela calha do 
Amazonas. Sei o qua~to é importante não só 
para Goiás corno para toda a parte- mediter
rânea, o Brasil Central, a navegação do Ara
guaia e do Tocantins, e a geração de energia 
elétrica através desses dois cursos, porque Os 
dois somados têm 20% do potencial hidrelé_
trico do nosso País, E o destino dos nossos 
povos ·está intimamente ligado, sobretudo, pa-
ra o desenvOJvimento económico, aproveitan
do esses rios não s6 para o transporte, através 
de barragens reclusadas nas cachoeiras, co-
mo no aproveitamento das grandes bacias 
planas para a irrigação. O futuro imediato do 
Tocantins é a irrigação. Tem, talvez, a maior 
parte, a parte mais fácil de ser aproveitada, 
tanto do Ar agua ia quanto do Tocantins. Sei 
que V. Ex" e os seus colegas vêerTI iss-o com 
toda a nitidez.. Estou aqUi atento para dar a 
minha contribuição, não apenas por um-a 

_qileStãb de companheirismo e de vizirihan_ç_a, 
mas pqrque também precisamos. Basta dizer 
que·:a Corredeira de Santa Isabel é a challe 
de navegação do Araguaia. Feita a usina, com 
a· barrageiTl reclusada, teremos mais de mil 
quilômetros de extensão navegável no rio·Ara
guaia, até quase à Zõtla das Cabeceiras do 
rio Araguaia. Portanto, estamos indissoluvel
mente ligados. Não haverá navegação nem 
energia no Araguaia sem o aproveitamento 
de Santa Isabel. V. Ex', seu Estado e- o seU 
governador podem contar com a minha mo
desta colaboração para que esses potenciais 
não demorem a ser aproveitados. 

O SR. ANTONIO LOIZ MAYA- Muito 
Obrigado, nobre Senador ~uro f3orges, ex
GoVernador do Estado de Goiás, ao qual per
tenceu toda a _área norte e nordeste que hoje 
Constitui o Estado ao Tocantins, -e qUe teve 
Uma experiêhcia muito felii: na implãOfação 
de uma agrovila denominada Combinado. O 
Combinado foi emancipado; e o combinado 
fundado pela ação providencial do nosso Go~ 
vemador Mauro Borges, hoje Senador da Re
pública, vai eleger seu primeiro prefeito no 
próximo dia 16 de abril, se Deus- quiSer. 

Portanto, agradeço a V. Ex" a intervenção 
e, nesta opoitunidade1 homenageio nosso ex
governador, cfCujo Governo pertencr na área ~ 
d~ edu!=ação, ou melhor, na Secretaria de 
Educação, como eiretor de colégio e, rnaTs 
tarde, como Diretor· do Departamento de En
sino. 

---o Sr. Mauro Benevides- V. Ex" me per
mite um aparte? 

O SR. ANTONIO LOIZ MAYA - Con
c~do o_ aparte ao nobre Sen<:.dor. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena_-_ 
dor Antonio Luiz Maya, saúdo V. Ex", que ocu
pa a tribun~ do S~oad_Q Federal estrelando 
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como representante do novo Estado do To
cantins. Neste_ momento, ressalto dois fatos 
que a mim se vinculam intrinsecamente: pri
meiro, a circunstância de, na condição de 
Membro da Assemblêia Nacional Constituinte, 
seu 1 ~ Vice-Presidente, ter tido o privilégio de 
oferecer o meu voto, juntamente com os dois 
meus companheiros da Bancada do Ceará, 
para que criássemos o Estado do T o<:antins 
e o incorporássemos à Federação Brasileira; 
segundo a circunstância de, à testa dos desti
nos do novo Estado do Tocantins, acham-se 
um cabeça-chata, como eu, um cearense, 
nascido na cidade do Crato, o ex-deputado 
e hoje Governador Síqueira Campos, a quem 
transmiti, no momento de sua posse, aquela 
mensagem calorosa e efusiva, para que S. _Ex" 
realizasse urna gestão fecunda, próspera, mar
cada por grandes realizações. Tenho_absoluta 
certeza de que o Governador Siqueira Cam~ 
pos, V. Ex• e os. nossos companheiros do Se
nado Federal e da Câmã:ra dos Deputados, 
farão um esforço conjunto para que o novo 
Estado, que já é grande, cresça ainda mãis,
para servir à comunidade brasileira. 

O SR. ANTONIO LOIZ MAYA- Muito 
obrigado pelo aparte, nobre Senador Mauro 
Berlevídes, representante do Estâdo do Cearfi 

Juntamente c-om o Governador- Siqueira 
Campos, que é cearense de ftaSdmerito, há 
muitos cearenses colaborando, os quais se 
tomaram tocantinenses_ de coração e fa:z;em 
força para que esse Estado realmente respon
da aos anseios da sua população. 

As ações visam resgatar a liberdade do povo 
tocantinense, tomando-o sujeito do seu pró
prio des_envolvimento, o que justificará plena
mente a criação desse Estado perante a Nação 
brasileira. Não (ai em- vão que o Tocantins 
foi criado como Estado. Em breve espaço de 
tempo, com o esforço do seu Governo e com 
o trabalho eficiente de seu povo, O-Tocantins 
será um dos Esfadõs líàei'eS da reQião ·que 
integra. -

No contexto das atuals preocupações na
cionais, com a defesa e a preservação do rileio 
ambiente, o Governo Sfqueira Campos consi
dera a Ilha do Bananal um santuário ecológico 
de primeira grandeza e da maior importância, 
tanto que está instalando dentro da ilha o mu
nlcípio ecológico do Estáâo do T ocaililris;-pa
ra preservar e defender suas ricas e diversifi
cadas fauna e flora contra os eventuais preda
dores do meio ambiente, ação essa que mefe
c_e um destaque especial e divulgação a nível 
nacional. 

O conhecimento e -o ·registro desses fatos 
por parte do Senado da República os consi
dero de capital importância em termos de jus
tificação da ação unânime dos representantes 
do povo brasileiro que, na Assembléia Nacio
nal Constituinte, aprovaram, por {Otalídiide"_de 
seus membros, a criação do mais riovo Estado 
da Federação brasileira. 

Resta agora ao Congresso Nacional a im
portante tarefa de aprovar os recursos orça
mentários - e já o fez -sem corte de qual
quer natureza, que são destinados_ ao novo 
Estado, para que seja ViaDí!izada a total im-

PTaritação deste que é o 9rgulho e a esperança 
dos brasileiros tocantinenses. , 

Pelo que_ sabemos, houve cortes em recur
sos destinados a associações de benemerên
cia, a associação de assistência social do Esta
do do T ocantfns, através dos vetos presiden
ciais, razão pela qual pedimos o _empenho dos 
nobres Senadores da _República no sentido 
de que esses recursos sejam preservados e 
destinados a estas entidades assistenciais que 
também traPalham nesse novo Estado. 
-o EstadO do Tocaritins precisa desses re

cursos liberados o mais urgente possível, para 
~der cc:>nsolidar a s_ua implantação e desen
volver os seus· programas de promoção do 
bem~~star social de sua população. (Muito_ 
bem! Palmas.) 

DUiante o discurso do Sr. Senador .An
-tõnló Luiz Maya o Sr. Senador Nelson Car
neiro dldxa a cadeira da Presldênda que 
é-Ocupada pelo Sr. Sêiiador Pompeu de 
SOUsa. 

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

O SR. MÁRIO MAlA (PDT- A C. !>renun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, nobres Srs. Senadáres, 
arrfãnfiâ;---Q_i_a 22 de fevereiro, completam..-se 
dois meses da tráQica morte do líder sindical, 
rural e preservacionista, ChiCO Mendes, ocor
rida no distimfe Município de Xapuri, no Esta
do do Acre. 

Sr; PreSidente, até o presente momento as 
au_toridades_ policiais, quer estaduais, quer fe
derais, indiciaram os criminosos. Apenas sus
peitos estâo _detidos como executores e man
dantes do crime,-coincide-nfemente, pai e filho. 
Outros sUSpeitOs :do hediondo -crime de toca ia 
estã._o eyadidos nas matas, e até o presente 
momento a polícia não conseguiu localizá-los. 

Sr. PreSidente, não devemos afirmar com 
arrogância, tampouco com indiferença, que 
a Amazônia é _só_ um problema Nosso, que 
a Amazônia é um problema do Brasil, nem 
nos devemos importar com o que os outros 
países digam, mas que não se intrometam 
em nossos destinos; devemos afirmar com 
coragem e determinação que a Amazônia tem 
que ser uma solução brasileira, tem q~.:~e ser 
uma solução nossa, dada por nós, brasileiros, 
e devemos rejeitar qualquer ingerência que 
pretenda desnacionalizar ou internacionalizar 
a vasta Hiléia Amazónica. 

--Sr. PreSidente, queiramos ou não, a história 
.do d_e.s_enyolvimento econônllCo da Amazônia, 
bem _como o seu destino político, ficou mar~ 
cada com a morte do Chico Mendes. Homem 
simples, um simples seringueiro de atividades 
extrativistás, num município de um pequeno 
estado, lá nas lonjuras da Amazônia Ocidental 
Mas o seu trabalho, o seu interesse, a sua 

-_dedicação à causa do homem da floresta aos 
poucos fOi-se tornando efetiva e passou a ser 
tão significativa que, neste momento da histó
ria do desenvolvimento da Amazônia, a sua 
morte passou a significar um inarco indelével. 
Daqui por" diante vamos ver aquela grande 

região Norte traduzida em duas etapas histó
ricas: antes e depois de Chico Mendes. Não 
queremos dizer com isto_ que a ação, o traba
lho fecundo, a sua coragem, a sua dedicação 
e seus feitos sifam ímpares. Não! Chico Men~ 
des talvez seja o 95° ou o 1 o o~ homem da 
floresta, líder sindical rural, vítima da violência 
no campo. 

_t mais uma conta neste grande rosário de 
_ violência que cerca, abrai-tge a_ nossa geografia 

rural, principalmente na _Amazônia, nos últi
mos tempos, quando, de duas e meia décadas 
para cá, empresários do Sul e grandes empre
sas nacionais e internacionais, estimulados 
por uma política equivocada do Governo Cen
tral, passaram a incentivar o desenvolvimento 
da Amazônia, através da sua ocupação de uma 
maneira predatória, inconseqüente _e imedia
tista. Oaí nasceu um crescente de tragédias, 
que vão desde o Baixo Amazonas, principal
mente na parte meridional, na grande Calha 
Norte, atingindo o norte dos estados, o. ~ul 
do Pará, o norte do Estado de Goiás, o noroes
te, o nordeste, o norte do Mato Grosso, o esta
do de Rondônia e o meu Estado, onde grandes 
empreendimentos agropastà"ris for.:im estimu
lados- como a política de ocupação e explo
ração da Amazônia-, mas que não têm cor
respondido absolutamente às _expectativas do 
seu desenvolvimento. Fazendo-se, na atuali
dade, um arrazoado dessas ações e dessa ocu
pação, vê-se que têm causada muito mais 
prejuízo à grande região do que beneficias 
àquelas populações abandonadas. 

Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, sobre 
a morte de Chico Mendes, ocorrida nos aden
trados da mata, cujas causas não foram detec
tadas até agora, -não se sabe honestamente 
se o móVerdo assassinato teria sido uma pen
dência localizada de fronteiras, lindeiras de 
propriedades, ou se existe, por trás disso, algu
ma intenção impessoal mais complexa. 

Entretanto, é de_ se ressaltar que a estrutura 
a9rária braslleira, as injustiças ocorrldas no 
campo, a má distribuição efetíva-do território 
nacional por aqueles que na--terra trabalham, 
vêm a ser a causa_Qrofunda, primeira, desses 
aCofrte<:tmentos. Cria-Se um- teiTeno proi1Jdo 
à violência e às dissidências, e o_s conflitos 
sociais nascem dessa ocupação desordenada. 

No me_u Estado,_ de duas décadas para câ, 
ocorre um fenômeno sócio~econômica muito 
singular: os proprietários do Sul, oS sulistas, 
chamados regionalmente de ··paulistas'', pas
saram a se interessar pelas grandes áreas de 
!erras do _norte,_ cham_adas seringais nativos. 
E um estudo muito complexo, porque essa 
transferência de propriedade decorre, tam
bém, de modificações no processamento da 
economia da Amazõnia, principalmente aque
le relacionado COil} o_ extrativismo, especifica
mente com o extrativismo da borracha e a 
coleta da castanha. Os seringais nativos estão 
aos poucos s~aindo c:las mãos dos seringalistas, 
que eram os capitães da indústria do extrati
vismo - portanto, uma economia conserva
donista, porque extraídos da terra são o látex. 
a borracha e a castanha. Os seringueíros têm 
interesse _em preservar a floresta, onde se en-
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centram as árvores que produzem a riqueza 
e o seu sustento, e, quando o sulista compra 
a gleba, ocorre um fato interessante, Sr .. Presi
dente e Srs. SenadoreS: estiio-se nego-ciando 
valores heterogêneos ~ um vende uma coisa 
e outro compra um objeto completamente __ di
ferente do que é vendido. _Q.Uandci OS seringa
listas vendem as suas propriedades- aos em
presários do Sul, estão vendendo não as áreas 
de terra, mas as riquezas nelas existentes, tra
duzidas pelas áiVores .que produzem a borra
cha. O Valor de um seringal nativo para a rique
za da Amazônia tradicional, o extrativismo da 
borracha, é traduzido pela quantidade de tone
lada que um seringal produz, quantas tonela
das de borracha um seringal produz e quanto_s 
hectolitros de castanha aquele mesmo_serin· 
gal produz. Quanto compra aquela gleba, o 
sulista _não está comprando as madeiras prO· 
dutoras do_ látex. tampouco as castenheiras; 
está comprando os hectares, as terras. E para 
sentir que_ é proprietário daquela gleba, ele 
se preocupa em derrubar a mata indiscrimina
damente, para, destruindo a floresta, transfor
mar a _área em campos de pastagem, porque 
ele não entende de_ extrativismo, de borracha, 
nem de __ castanha, só entende de criação de 
gado. Compra a áreã para transfOrmá-la eril 
campo de pastagem. 

Está havendo este fenômeno, que precisa 
ser estudado profundamente. 

As autoridades e n6s aqui, no Congresso, 
temos o dever de levantar essas questões, 
equacioná-las e transformá-ias em leis prote
toras. racionalizando a exploração e o desen
volvimento da Amazônia, porque sequer esta 
maneira predatória-de exploraçào passa pela 
fase agricola: é uma riqueza que pass_a da fase 
da exploração do extrativisrilo da floresta para 
o pastoreio -do_ gado, sem passar pela lavoura. 
Tem acontecido nestas duas últimas décadas, 
e a cada ano se acelera e se toma mais trágico. 

Sabe-se que a_ Amazônia é uma planície 
exuberante, é uma mata que vive num equilí
brio ecológico, porém é relativamente recente 
em relação à vida na face da Terra. A existência 
da Flo:estaAmazônica-data de 12 a 15 anoS 
para cá, desde a última glaciação do Perfodo 
Quaternário. De modo que ali vivem vegetaiS, 
equilibrando tambérh a_ fauna numa verda
deira simbiose. Uma vez desequilibrado, den
tro d~- pouco tempo;- em poucas décadas ou 
num século ou dois, que são décimos de se
gundos na evolução -da Terra, o que é exube
rante, o que parece uma exuberância de vida 
podt· transformar-se num deserto. 

Ccmo acentt.i."ávamos~ estãci~Se neg-oci.:imdo 
valores heterogêneos: um está vendendo as 
árvores, isto é, a riqUeza que produz a borra
cha; c•utro está comprando a terra. O que com
pra a terra não dá valor à riqueza atual e a 
devasta indiscriminadamente. Ao destruir a 
flores :a indiscriminadamente, vão-se as serin
gueiras, as castanheiras_, criando-se um pro
blerrla sócio-económico gravíssimo ....:...-o desa
lojamento dos seringueiros dessas paragens, 
obri:;ando-os a se tomarem itinerantes, a habi
tar as periferias das Cidades, principalmente 
das CapitaiS, qUaildo não -procuram, éitraves-

sande as fronteiras,_ os pafses_ vizinhos, para 
sobreviverem. 
-Nã-o-qUeremos discUtir, aqqi, _as benesse~ 

ou as \tp_ntaQens de uma economia sobre a 
out(a, mas a economi8 extrativista_ vinha, até_ 
há poucas décadas,_ equilibrada, porque m:n, 
seringal comporta dezenas,_ ce11tenas de famí
lias extraindo a riqueza da própria natureza, 
ao passo que a mesma extensão de terra OCLI-:. _ 
pada, transformada em campos de pastagens, 
emprega, no máximo, meia dúzia de homens 
chamados de "peões". 

Esse desequilíbrio criou Coriflito_s e resu1ta, 
como tem acontecido, -em-traQ-édia.s, como 
a que ocorreu .com-o- nosso patrício~- õ líder 
sindicar rural CfiícO Mendes, que passou a ser 
um sirnbolo. -

sr~- Presidente_, chamaria a atenção para OU• 

tro aspectO deste fenómeno que estou anaH
sando: Chico Mendes se tornou uma bandeira 
da Amazônia para nós todos. Seu nome é 
exaltado em todos -os recantos do Pals, princi
palmente pelas entidades conseiVacionistas, 
pelos ecólogos:t\inda nos chama mais aten
ção o-interesse repentino que entidades inter
nacionais passaram a ter por esse fenômeno 
trágico porque oUtraS-lideranças, semelhantes 
à de Chico Mendes, já formam dizimadas, fo
ram assaSsinadas através do mesmo método 
- O- de to-caia. No Acre mesmo, há 1 O anos, 
líder sindical, na cidade de Brasiléia, foi assas
slnado'de tocata, da mesma forma corrro-o_cor
reu com Chico Mendes. Só que, ao invés de 
ser na sua residência, foi na sede do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia. Ele se 
chamava Wilson Pinheiro e -o motivo fo1 tarn: 
bém decorrência do conflito_ da ocupação de 
terras, da expulsão dos seringueiros, a tomada 
da terra por novos empresários, que querem 
ver as terras desocupadas pelos posseiros, pe
los seringueiros, pelos caucheiros, pelos cas.
tanheii'os-, pãrã Jogo fi"ansformá"-las, através de 
vastas derrubadas, em campos de pastagem. 

Há que se pôr um termo nesta situação, 
há que se verificar, há que se tomar providên
cias, há que se estabelecer leis rigorosas para 
qüe séja--Cãib!da a tendência predatória do 
homem; Que aOrilenta- a: cada ai'lo. 

As empresas, chamadas agropastoris, mas 
que não fazem~ nada -de agrário, só de pasto
reio, programam él.errubadas de 2 mil, 3 mil 
hectares, principalmente na área da rnesopo
tâmia, compreendida entre os rios Juruá_ e_ 
Madeira, destacando-se a área ocupada pelo 
Vale do Purus e seus afluentes, e o lado esquer
do do Madeira, onde ocorre a maior mancha 
de incidência e Prevalência de castanheiras 
e de seringueiras nobres, a espécie havea bra
siliensis. a irielhor produtora de borracha. Prin
cipalmente na área entre o rio Purus e o rio 
Acre,_que é um afluente do Purus, a natureza 
nos presenteou com a maior prevalência de 
árvores produtoras de castanhas, e as casta
nheiras _são __ áJYores seculares, que atingem 
a sua maturidade aos 15, 20 e 25 anos. NeSsa 
fa"se;- começam -a dar- oS ouriços, que é uma 
riqueza de alto valor, porque o 61eo da casta
nha é empregado, inclusive, em mísseis e na 
indústria de tecnologia de ponta. Exatamente 

aí nessa área, onde há_uma grande prevalência 
dessas árvores, é que _achamos que a destina
ção deSSaS- áreas- é-ã"grossivllcultural _e não_ 
agropastoriL - -

.. POrtanto, temos que preServar a- natureza
naquela área, porque, se a destruirmos, a natu
reza levará século, milênios para reconstruir 
a(jUela dádiva Nõ_entanto,_está-se- destruindO; 
sem se levar em conta, sem se fazer um raz_~ 
vel levantamento, uma classificação, uma ta
xionorna das espécies que ocupam essas 
áreas. Aliás não foram sequer classificadas, 
quanto mais estudadas as suas prOpriedades, 
não só eCoriômicaS,_ como. ii1dusive, farrÍlaco
dinárriii::8.S,-da maforiá da5~.6pécies vegetais 
que ocupam as florestas tropicais, especial
mente: a Ffore.Stà Tropical Arpazôriica~ a_ niai9r 
em _densidade do mundo. Só lhe é-maíor- o 
Taiga siberiano, se bem que esta é uma flo_
resta homogénea, de coníferas. Em densicfade 
biológica, em biomassã, a Amazônia é duas 
vezes mais densa do que a floresta siberia"mi. 

A nossa floresta está sendo dizimada incon
seqüentemente, predatoriamente, de- maneira 
imediatista,_ porque não se leva em conta a 
prOgramação das derrubadas. Der:iubam-se 
dez mil heCtares. Então, vão desde as espécies 
mais rasteiras, as Jianas, até às árvores mais 
nobres, como a castanheira, a seringueira; a 
itaúba, a maçaranduba, o pau-ferro, a cere
jeira, o mogno,-o cedro, madeiras riquíssimas, 
de alto valor Comercial. Essas rhadeiras são 
derrubadas e queimadas. Então, destruímos 
dólares, para colocar lá o cruzado desvalo
rizado, em forma de pata de boi. 

Temos de racionalizar a ocupação da Ama
zônia A morte de Chico Mendes nos chamou 
a atenção para este fato. Agora, não só o Brasil, 
mas todo o mundo está voltado para a Ama
zônia. 

Está haveildo urna esmola. Falamos, lá no 
Norte e no Nordeste: esmola grande, cego 
desconfia. Es_tá havendo_ urna oferta rriuito 
grande para a preservação da natureza, por 
parte não só de entidades, como· de países 
que, em épocas, em séculos passados não 
tiveram a preocUpação-de preservar as suas 
natwezas, as suas florestas. Agora, com este 
cuidado, estão querendo _colocar, exagerada
mente; pontos· de -viSta que podem ocasionar 
uma verdadeira paralisação, uma estagnação 
da Amazônia. Não queremos a Amazônia co
mO um Santuário para ser ~clorado; por outro 
lado, não a queremos também destrufda, co
mo está acontecendo, predatoriamente; que
remo-la, sim, preservada e que seja explorada 
dentro da racionalidáde-científica, com o em
prego de tecnologia adequada, de maneira 
que ela seja realmente uma natureza reõovável 
e perene, e que as espécies sejam estabe
lecidas_ em todos os Estados com amplitude 
máxima, com centros de estudos para fazerem 
uma classificação rigorosa de todas as espé
cies dei-Amazônia. Isto levará décadas, levará 
sécUlos. _É necessário que, ant~s que se_ faça 
uma exPloraçaO desordenada, como está 
ocorrendo atualmente, se proceda ao levanta
mento da áre_a_a_serexplorada e ocupada eco-
nomfc.amente. -
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Essas entidades estão manifestando-se e 
nos estão c_ausando certç3 preocupação, por
que tomamos G.On_hecimento, através de _noti_
cias de jornal, aliás~ de um jornal de nossa 
terra, que já transcreveu a notícia para outros 
jornais do Sul, estamos tomando conhed
mento de um documento do qual vamos· fei 
alguns trechos, e que muito nos preocupa. 
Sób o título "Uma trama para ganhar a Amazô
nia", foram transcritos- é m_uito _compro
metedor e nos chama a atenção - trechos 
de do_cumentos elaborados por um giupo da 
Christian ChurCh World Councr7. Devemos ter 
cuidado com essas ofertas que nos estão-fa-
zendo a propósito ou a pretexto da _rnoite de 
Chiéo Mendes, de preservação da natureza, 
de preservação- das populações indíginas, 
ofertas de negociação da dlvida e outr~s coisas 
mais. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite~me 
V. Ex' um aparte? _ 

O SR. MÁRIO MAIA-Concedo o aparte 
ao nobre Uder Marcondes Gadelha. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Se-
nador, V. EX faz-Uma reflexão madura sobre 
a questão ambiental do Brasil e assume uma 
atitude que eu chamaria de exemplar, quando 
procura despertar uma consciência ecológica 
nesta Casa. Na verdade, estamos chegando 
à tmdédma hora, nob_re Senador. O mundo 
todo já acordou para esses problemas. O pró
prio influxo da civilização, a utilização-de recur
sos não renováveis, o uso_ excessivo de_ c:orn
bustiveis fósseis, o aumento do teor de gás 
carbônico n_a natureza, a destruição da cama
da de ozônlo, todo esse conjunto de fatores 
está_ _levando a um acúml.llo _de entropia a ní
veis absolutamente insuportáveis. Já começa
mos a sentir o efeito esUJ,fa, que deixou _de 
ser uma ficção cientifica e cõnieça a mostrar 
os seus componentes fisicos perfeitamente 
mensuráveis. V. Ex" mostra que o Brasil não 
pode ficar alhe[o a esta -questão, pelo fato mes~ 
mo de sermos guardiães da maior _floresta 
do mundo, e, mais do que isto, do maior banco 
de genes do mundo. N_o entanto, mais impor
tante do que a biom<lS_sa~ _ _do que o volume 
fLSico do verde amazôniç:_o, é ?I bio.diversidade 
extrema que lá encontr_amo_s, a multipliddade 
de espécies com milhões e milhões de molé.
cu1as construídas lentamente pela natureza e 
que não é passivei sintetizá-las hoje em labora
tório. Mas um dia, nobre Senador, que não 
está muito distante, será pelo menos possível 
copiar em laboratório essas moléculas, se elas 
existirem até lá, bem entéhdido. O grande pro
blema de se romper o equilíbrio biológico da 
floresta Amazónica nãO é necessariarriente a 
destruição da mata. É que com a ruptura do 
equilíbrio do ecossistema,_ m_uitas c:i~ssas es
pécies vão desaparecendo, independente da 
quantidade de mata que seja destruída, por
que esse é um equilíbrio extremamente delica
do e sutil; e milhares de espécies estao, neste 
momento, ameaçadas de extinçáo, com gra~ 
ves riscos para o homem, não apenas do pon
to de vista do interesse global da humanidade, 
como até mesmo do ponto de vista do inte-

cesse material e e_conômico do Brasil. Sabe
mos que- a partir desta biodiverSidade, sabe~ 
_mo~ que a _partir dessas moléculas, é possível 
construir Um sem:.t)úrrlero de novos_ m~fiais, de-novos produtos_Qilímicos, de mediCamen
tos, 4_e produt95 de síntese, d_e produtos opote· 
ráPICOs. Toaa essa vãriedade enorme está aõ · 
nosso alcance ou eStará em_ futUro próximo; 
_se conseguirmos preservá-la. É preciso, então, 
termos úma atitude reflexiva antes de conde
narrilOs as preocupações que no exterior co
meçam i-leste momento a nos incomodar. Es
sas preocupações são legitimas, não póde
ffiOS condenar, a priori, o fato de que o con
.c~Ito intemadOriãl e~teja preOcUpado com o 
que possa estar aconteCendo na Amazônia, 
como é legítimo também a nossa preocupa
ção com a explosão de qualquer bomba atô
micª Já no Atol de Mururoa, nos confinS do
PaCífico, oú_nO deserto de Mojave, nos Estados 
Unidos, ou onde quer que haja uma dispersão 
de prodUtOs químicos, como aconteceu -em 
Bhopal, na Índia, ou em Seveso, na Itália: To-
dos esse.s. desas~ ecológicos nos dizem res
peito, porque nós também somoS parte da 
humanidade e, como tal, somos co-respon
sávejs pela proteção deste frágil envelope da 
terra. A preocupação do exterior é legitima. 
V.Ex' levanta o outro lado da questão, a de 
que nós mesmos, brasileiros, somos respon
sáveis e temos capacidade e competência pa
ra gerir esta questão, para administrar este 
problema, que é extremamente momentoso, 
extram~ente oportuno, e para o qual somos 
concitados neste momento. Começa, nobre 
Senador Mário Maia, pela nossa própria Cons
titJJição. -Ã nossa próp~ ConstituiÇão é, sem 
dúvida, a mais modema no que diz respeito 
à proteção ambiental, talvez seja a primeira 
Constituir;ão do mundo a tratar de uma [arma 
adequada, rigorosamente científica e moder
lema -º.o meio ambient_e. Trata exaustivamente 
desta_ questão, cominando penas para aqueles 
que venham a depredar de uma forma irres
ponsável o melo ambiente, disciplinando 
á_~~ de atuaç_ão do Governo ~ mostrando 
que a proteção do meio ambiente é tema con
substancial da própria civilização e da própria 
Na_ção_brasile:ira. Não apenas trata destaques
tão no Capítulo específico, como trota, tam
bém no capitulo da Ativida.de Económica, de 
um modo geral, quando diz que a ação econó
mica está subordinada à livre iniciativa, à fun
ção social do capital, etc.,_ e no fim, como 
_úl~mo item, coloca a proteÇão ao meio am~ 
biente, hoje como elemento condicionador da 
própria atividade ecõnômica no Brasil. Não 
fiçamos por aí. O próprio Govênio tém toma
do iniciativas concretas_ neste seritido. Recen
temen~e o Gov~ino brasileiro lançou o prograR 
ma mais ambicioso em termos de proteção 
ambien~.l, o programa "Nossa Natureza", e 
agora mesmo o ltamaraty criou _uma divisão 
do Meio Ambiente, exatamente para encarar 
com honestidade e seritec\ade es~as questões. 
Recentemente tivemos a fusão dos órgãos li
gados ao assunto no Instituto_ 6_rasileiro do 
Meio Ambiente, mostrando que o País começa 
a se greparar, e que aqui dentro começa a 
to_mar corpo uma grande ação de proteção 

ambientalista. Há algum tempo estamos cui
êráíidê;i âeSie assUntO: Ó Brasil é um dOs"j:lãfSes
que menos consomem combustíveis fóss~is. 
íeinos o Programa do Álcool, uma atitude 
toffiada, por necesSid,_ad~, pelo Governo bfà'Si~ 
leiro, e também por uma questão de não se 
üi:ilizklr tantos-combustíveis fósseis, e ~oje mais 
da metade--da frota brasileira de veiculas roda 
movida a álcool. Estamos com um prOgrama 
de produção de hidrogénio, que, como _V. Ex" 
sabe, é o combustível menos poluente, p-orque 
da sua com~:mst~o _resulta apenas o __ vapor d'á
gua. Estamos fal"nbém com um programa de 
utilização de energia solar. Vimo-nos prepa
rando pai'a uma aépãca em que-o inaiõr éon
didonante do deSenvolvimento será a questão 
ãinbieitiãl. v. ~-está convocado Para essa 
atitude, V. Ex' que se tem mostrado um sena
dOr operoso, vigilant~, no campo do meio am
tiiénte, até por ser egresso de umã regiãO onde 
essa situação é absolutamente crítica, já !~van
do até _à criação de mártires da ecologia inter
naciOnal. v. ~ -- temos absci!Utã" Carifiaitça 
- acumula UJ;Oa dose ckÍpla de responsabi
lidade neste tema. Por isso que o convocamos 
a se incorporar a essa cruzada que neste mo
mento o País conjeça a preparar; de proteçã9 
do- seu ambiente com absoluta responsabi
lidade, sem fazer concessões a quem quer 
que seja, e sem abrir mão um milímetro da -
sua soberania. 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a V. 
Ex!' o aparte. Sinto-me honrado em ii1seri-lo 
nos alinhavos que estou fazendo _sobre este 
tema, quanto às comemoraçõ~ que vão ocor
rer, amanhã, em todo o _País, em várias capi
tais, a propósitO da figura que se toma lendária 
agora de Chico Mendes, como um- símbolo 
desta transformação que báde o~orrer no Sra~ 
sil, a partir deste momento, porque estávamos 
como que dormitanto, falando, discutindo de 
umà maneirã acanhada até, oU tímida, sobre 
o assunto. Acredi_to qUe, de agora em diãrite, 
vamos tomar um interesse mais objetiv.o .e 
definido sobre o assunto, _sobre o equi!Jbrio 
da natureza, sobre a preservação das _nossas 
riquezas renováveis, não apenãs da Ama.tônia, 
como do que resta da Mata Atlântica. que hoje 
está reduzida a 3%" do que era ao ser _desce· 
berto o Brasil. 

Portanto, (com grande satisfação que ve
mos o colega Uder do Governo, e .colega de 
profissão, também se expressar com o mes
mo sentimento e com as_ mesmas preocu
pações que temos, como nordestino qlle é, 
nós que lá da Amazônia Ocidental somos um 
produto da tenacidad.e, da coragem, d.o_ he
roísmo_ dos n_ordestinos que foram, no :;ée.ulo 
passado, para aquelas bandas, para a<pJelas 
paragens explorar essa riqueza que ainda hoje 
é _objeto da ~sobreVivência dessa população 
que chamamos a"tualmente "os hom~·ns da. 
floresta", que são brancos, índios, caboclos, 
que se dedicam à faína da exploração _da sua 
vida, através da ~xploração dos bens que a 
natureza tropical, tanto vegetal quanto anirrial, 
oferece- __ _ 

Sr. Presidente, peço licença para ler a fim 
de que fiquem registradas, não apenas as nos-
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sas preocupações, mas a preocupação do 
Brasil, a preocupação das nossas populações, 
da sociedade braslleira, que se expressa, no 
Brasil inteiro, através do vasto material que 
está sendo veiculado pelos órgãos de impren
sa. 

Passo a ler o _editorial do jornal A Gazeta 
do Acre, que vem muito a propósito desta 
preocupação, para que não se confunda a ex
ploração ou a figura de Chico Mendes com 
outras intenções internacionais de ocupação 
ou intemadonalização da Amazônia, a propó
sito de sua preservação: 

Rlo Branco - AC, 16-2-89 

Editorial 

DEVAGAR COM O ANDOR 

É predso que as entidades, sindicatos 
e os ambientalistas de modo gerál do Es~ 
tado fiquem atentos para que ajusta defe
sa da Amazônia não vire, de repente, pre
texto para a ação de grupos que nada 
têm a ver com a região e não prejudiquem 
os s_eus próprios ínteresses;-énquanto 
acreanos. 

Ao se ler na imprensa de todo o País 
que o BIRD se movimenta para sustar 
qualquer financiamento para a Amazônia 
e que entidades e governos querem for
çar o Japão a deixar de financiar a estrada 
para o Pacífico em nome de supostos 
ideais e lutas de Chlco Mendes, é preciso 
pensar na extensão destas ações e nas 
verdadeiras bandeiras de luta do grande 
líder covardemente assassinado. 

Chico Mendes sempre se pautou por 
uma consciência perfeita das necessida
des e das <:arên:cias da região, pautando 
sua luta por uma posição sensata e pon
derada, visando o pr6prio bem-estar dos 
seringueiros e dos povos da floresta. Por 
exemplo, ·nunca se ouviu de Chico uma 
palavra contra a Idéia do asfaltamento da 
BR-364 até Rio Branco. Pelo contrário, 
ele sempre foi um entusiasta da estrada, 
desde que o PMACI e outras medidas de 
defesa ambiental fossem efetivadas. Da 
mesma forma, ele jamais criticou a cOns
trução da estrada até Cruzeiro do Sul, sa
bendo que ela beneficiaria, também, os 
seringuelros e pequenos produtores da 
região. O que é preciso é fii::ar atento para 
que a defesa da Amazônia não vire ban
deira do_s que querem reduzir a região 
a um _grande parque selvagem. Não era 
isto que Chico queria, não era por Isto 
que ele lutava. 

Sua luta era por condições dignas de 
sobrevivência dos povos da floresta, por 
sua auto-determina__ção e autonomia. 
Quaisquer outras bandeiras eram estra
nhas a este grande líder e servem a outros 
interesses que não à luta dos seringuei
ros, trabalhadores e índios. 

Os acreanos predsam, merecem e têm 
direito à integração com o resto do País 
e com o mundo. O vale do Juruá não 
precisa ficar relegado ao isolamento em 
nome da preservação ecológica. I:: pre-

-Ciso e é possível conciliar estas ações 
com a proteção ambiental. Chico sabia 
disto. E foi por esta causa que ele dedicou 
sua vida. 

O Sr. Nabor Júnior- Permite V. Er um 
aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Com prazer, con· 
cedo o aparte ao nobre Senad_or Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior - Ilustre Senador, 
V. Ex" profere um discurso que realmente me
rece os encômios -de todos aqueles que assis~ 
tem à sua oração; nesta sessão vespertina do 
Senado Federal. V._~ _analisa com bastante 
objetividade, e profundidade mesmo, todos os 
aspectos s6do-econôm1cos da nossa Região, 
especialmente do nossa Estado, o Acre, ao 
abordar o episódio, triste e condenado por 
todos nós, com grande repercussão interna~ 
dona! o assassinato do Uder sindical Çhico 
Mendes, no fmal de dezembro do ano passado, 
no Município de Xapuri. V. Ex' sabe que tínha
mos um relacionamento pessoal muito frater· 
no com o saudoso Francisco Mendes, tendo 
ele_ siP,o, _inclusive, Vereador do Município de 
Xapuri, pelo PMDB, na primeira legislatura, 
após a transformação do .. Território __ Fe_de_cq.l 
do Acce.em Estado. Tínhamos uma admira
ção muitO grande pelo trabalho que Chico 
Mendes executava na defesa da ecologia de 
nossa região. Recordamo-nos quando exer_
darn_o~-o~mandato de Governador do Estado 
do Acre, recebemos, DO l?~ácio_Rio Branco 

-e em nossa residência, muitas vezes Chico 
Men_des,_que lá ia tratar de assuntos de defesa 
da preservação dos seringais, dos castanhais, 
principalmente da região de Xapuri e Brasiléia. 
E sempre encontrava uma solução para esse 
problema. De modo que mantivemos com 
Chico Mendes, durante nOsSo período gover
namental, o melhor relacionamento possível. 
Da mesrria forma, o ·aõVemador Flaviano Me
lo também sempre dedicou atenção especial 
a esse saudoso companheiro que deixou uma 
lacuna impreenchível no nosso Estado, princi
palmente nesta luta pela preservação dos nos
'SP~ seringais, dos nossos castanha is, da nossa 
flcii-estã. No momento em que V. EJ(_iê_ o edito· 
ria! que se assevera_ que Chico Mendes não 
era contra a construção da BR-364, ligando 
Porto Velho a Rio Branco e de Rio Branco 
~Cruzeiro do Sul, concOrdamOs integralmente 
ço_m essa publicação. _No entanto, devemos 
advertir a Casa que muitaS pessoas_ iilimiQas 
da Aniazônia, e que, sobretudo, não têm o 
menor interesse no desenvolvimento ào Acre, 
estão contra a_construção des~a estrad:;~.. Re~ 
centemente visitou o Acre _uma comissão de 
parlamentares americanos, senadores fede~ 
rais dos Estados Unidos, e nos encontrávamos 
em Rio Branco naquela ocasião. Esses parla
rn~nta_res~ c:[epois de uma visita ao Palácio RiO 
Branco, onde o Governador fez uma expo· 
$ç_ão de toda a programação do Governo para 
a defes_a do meio ambiente, ioc!usive a ten:ta~ 
tiva de obtençáo de fmp.nciamento para um 
programa ordenado de defesa da ecologia do 
Acre_., esses senadores voltaram aos Estados 
Unidos advogando a tese de que o Banco 

Mundial não deve, de maneira nenhuma, re
passar recursos para o Govemo brasileiro: pára 
serem aplicados na Pavimentação dJ:l BR-364 
e na sua conclusão até Cruzeiro- do Sul. É 
deplorável esse episódio do assasSínio de Oli
co Mendes, e todos n6s o lamentamos profun
damente, mas está sendo desvirtuado, pois 
há muita gente interessada em quee ssa estra
da não seja construída e que o Acre não seja 
integrado ao restante do Brasil, que o Acre 
continue sendo um estado isolado, Qnde s6 
se pode usar meio de.transporte por vta aérea 
ou fluvial, e a sua população permaneça ca
rente, situação que V. Ex• conhece melhor do 
que todos nós. Deixamos bastante _claro que 
é preciso dissociar esse episódio "Chic:o Men
des" da _intenção do_Gov~rnP Fed_eral,_clo Go
verno Estadual e de todos os ac::reanos na 
Conclusão da BR-364, é de fundamental im
portância para o desenvoMmento da Amazô
nia, especialmente do- nosso _Estado do Acre. 

O SR. MARio MAIA - Agradeço a V. 
Ex" o aparte. Realmente é o que acabo de 
ler no editorial de um jornal nosso, A Gazeta 
do Acre, e que ConfimÚ1 nossas preocupações. 

Desde o tempo em que fomos Deputados 
- V. Ex' Deputado Estadual e nós Deputado 
Federal - defendemos essa comunicaç-ão, 
essa integração da parte ocidental da Ama
zônla c-om o restante do Brasil, atravé;s da via 
terrestre, porque as comunicações naturais, 
·que são os rios, são intermitentes, em virtude 
do clima, em virtude do regime das chuvas. 
E a integração perene, permanente, só pode 
ser feita através da_ comunicação terr~stre, 
atravé$ _de uma estrada permanente. Todos 
nós, políticos' representantes dessa Região, do 
Acre e de outros E_stados, temos defendido 
esta tese .. 

Vejamos, nobre Senador Nabor Júnior, a 
preocupação aço-dada dessa gente que vem 
de fora, a propósito do crime ocorrido - la
mentável, por todos os ângulos -, para fazer 
uma visita e condu.ir que devem paralisar to
das as atividades na Amazônia, porque esta 
Região tem que ser preservada, pois constitui 
um patrimônio da Humanidade e não dos paí
ses abrangidos pela Planície Amazônica, que 
são Venezuela, ColômPia, Equador, Peru e Bo~ 
lívia. 

O Sr. Aluízio Bezerra - Permite V. Ex" 
=Um-aParte', nobre"-Senadci_r? 

O SR. MÁRIO -MÃIÀ -_:--Já concederei 
oaparte_aV.~ _ __ _ _ 

Então, chegam à conclusão_ de gue nã9 se 
(jeve asfaltar a estrad?!, o que_ cqristitui uma 
visão completamente distorcida, porquanto, 
se querem contribuir, se nos querem ajudar 
na preservação da Amazônia, devem-nos auxi
liar a penetrá-la, pois um dos elementos funda
mentais para conhecê-la· mais, n.~- sua intimi
dade, é construir não só essa como mais estra
das, para que possamos atingir as várias re
giões onde ]:lá, na heterogeneidade, n.a com
plexidade da contextura das florestas, as ca
racteristicas próprias de determinados locais, 

_rorno no _noss_o próprio Estado. Comó sabe
mos, na metade do nosso Estado~ do Purus 
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para o oeste, praticamente não existem casta
nhats. Os castanhais ocorrem do Purus até 
o Madeira, naquela mesopotâmia, naquela fai
xa De modo que, se destruirmos os casta
nhais daquelas áreas, vamos acabar com a 
espécie vegetal da castanheira, que fornece 
também sementes para o Baixo Amazonas, 
pois são levadas pelas águas para esta região. 
Então, se efetivarnente nos querem ajudar, de
vem fazê-lo através do desenvolvimento dos 
meios de comunicação, com meios de trans
porte adequados, eficientes, com a concre
tização da estrada que todos nós pleiteamos, 
atravessando de leste a oeste o Estado do 
Acre, a fun de que seja uma espinha dorsal 
do desenvolvimento, por meio da qual possa
mos levar os avanços científicos e as ações 
tecnológicas, para melhor conhec:imento e ex
ploração racional da riqueza que aquela natu
reza nos oferece; e não ao contrário, deixá-la 
abandonada. Portanto, é uma visão nossa, era 
a visão de Chlco Mendes, um homem simples, 
com poucas letras, mas inteligente, que tinha 
essa visão universal do_ problema amazónico, 
tanto que, ultimamente, vinha-se empenhan
do na formação de reservas ecológicas, cha
madas de reservas extrativistas. Chic_o Mendes 
lutava para que fossem zoneadas várias glebas 
do Estado e da Amazônia, depois de um levan
tamento das espécies vegetais produtoras da 
riqueza não só relacionadas com a borracha, 
a castanha, mas também com o potencial de 
exploração da madeira, para que fosse explo
radas racionalmente, e se fiZesse um adensa
menta das espécies produtoras de látex das 
castanheiras, assim como, por intermédio de 
um estudo minucioso, se buscasse a forma
ção de bancos de espécies, para a reposição 
das árvores extraídas pelos madeireiros. De 
modo que a visão que Chico Mendes tinha 
é igual às preocupações que temos. Entre
tanto, daí fazer-se uma proibição para pre
seiVar a Amazônia, vai uma distância muito 
grande. porque verificamos que existem ou
tros interesses, pois, através da mídia e da 
imprensa nadonal e internacional, começam 
a ser detectados certos documentos que vêm 
sendo divulgados c:omo orientação às popula
ções alienígenas que vêm ocupando insidiosa
mente, sorrateiramente, a área amazônlca. 
Talvez daqui a algumas décadas ou séculos, 
estejamos com a cultura regional da nossa 
Amazônia completamente deformada, caso se 
intemac!onalize ou deixe de ser brasileira a 
Amazônia, porque, como dissemos no come
ço do nosso discurso, não é um problema 
nosso; deve ser uma solução brasileira, nossa. 
Nós, brasileiros, com o nosso patriotismo, ha
veremos de dar nossa contribuição, como te
mos feito, embora devamos intensificá-la de 
agora por diante, para que sejam criadas, em 
vários pontos da Amazônia, entidades que rea
lizem um estudo, um levantamento minucioso 
de todas as suas espécies vegetais e as suas 
propriedades físico-químicas. fármaCo
dinâmicas e económicas. 

Sr. Presidente, por estarmos tratando de 
problema realmente impOrtante e momento
so, que deve ser estudado mais profundamen
te, pedimos licença à Mesa para sermos apar-

teados _pelo Senador Aluízio Bezerra, embora 
já tenhamos ultrapassado O tempo regimental. 

O SR. PRESIDEI"'TE (Pompeu de Sousa) 
- A Mesa adverte o nobre Senador Mário 
Maia e seu aparteante que, malgrado o inte
resse altamente patriótico do amazônico dis
curso de V. ~. -espero que não tanto ama
zónico o aparte de S. Ex" o' Senador Aluízio 
Bezerra ---, a tirania do relógio é inexorável 
e daqui a pouco teremos uma sessão do Con
gresso Nacional. Desta forma, vamos ser um 
pouco mais condesCendentes, mas. também 
um pouco mais exigentes conosco mesmos. 

O SR. MÁRIO MAIA-Atendendo à soli
citação da Presidência pedimos a compreen
são do Companheiro Senador Alulzio Bezerra, 
e procuraremos conciliar o tempo com o nos
so desejo de falar sobre a Amazônia. 

O Sr. Aluízio Bezerra- Nobre Senador 
Mário Maia, é de grande importância o pronun
ciamento de V. EX', pelo enfoque que dá à 
qüestãó que é_hoje não só regional ou nacional 
como·-de interesse internacional. O assunto 
é muito vasto. Apenas farei algumas obserVa
ções, tendo em vista o fato doloroso, -do co
nhecimento de todos nós, a morte de Chico 
Mendes, companheiro de lutas no Acre, pois 
pertenceu aos quadros do PMDB. Participou 
conosco;·e·com-outros companheiros de Par
tido, das eleições de 19?8 e 1982, e, mesmo 
estando no PT,-é1J11986 apàiou-nos na elei
ção, que;- pela vontade do povo do Acre, nos 
fez chegar a esta casa do Congresso NZicional. 
De maneira que o nosso relacionamento com 
Olico Mendes, ao longo de vários anos, foi 
amistoso e em frente única de trabalho, não 
só como ecologista, pois, antes de tudo, Chico
~-~lldes_ era um líder sindical que lutava pela 
reforma agrária na Amazônia e buscava a loca
li~_c;ção e_ a garantia para o seringueiro e o 
castafiheiro, em face da ocupação pelos fazen
deiros do Sul; qüe transformavam os seringais 
em áreas de grandes pastagens. Ai entrou a 
grande luta ecológica de Olico Mendes, atra
vés dos embates, impedindo a devastação da 
Arnazônica, porque tira, de maneira objetiva, 
a condiçãO de o seringueiro sobreviver alimen
tando-se da castanha, que lhe fornece os ele
mentos nutrientes, no que diz respeito à parte 
econômica da produção do leite. Essas ques~ 
tões objetivas não faziam de Chico Mendes 
um-·ecofõgista ãbstracionista, que lutava pelo 
verde sem qualquer circunstân-cia. Não, ele 
via com objeiiVidade a luta pela conservação 
da natureza, e é nesta luta objetiva e harmo
nlQSciaanatureza com o homem que estamos 
empenhados. Não para transformar a Ama
zônia num santuário intocável, porque o ho
mem é a expressão mais elevada da ecologia 
e do meio ambiente. Por essa harmonia do 
_homem com a natureza é que devemos traba
lhar, para que o homem submeta a natureza 
às- necessidades humanas, sem destruí~la, 
com ela vivendo harmonicamente. Não se tra
ta de uma postura abstrata, uma postura de 
defesa da Amazônia como um santuário, onde 
o homem não entra, apenas pode ver. Não, 
não é isto. SegUndo essa interpretação de ChiM 

co Mendes é que apoiamos e defendemos 
no Acre o desenvolvimento harmonioso com 
a conservação do melo ambiente. Aproveita
mos também a oportunidade para denunciar, 
desta CaSa, as intervenções das grandes po
tências, das multinacionais, que sempre viram 
na Amazônia uma forma de bloquear o desen
volvimento do povo brasileiro. Assim, foi plei
teada a formação do grande lago por pensa
dores saídos dos Estados unidos, e, hoje, 
apoiados nesse fato doloroso que é a morte 
de Chico Mendes,_ querem apresentar para a 
sociedade brasileira e para o Mundo que não 

-.devem ser financiadas obras de infra-estrutura 
dentro da Amazónia. Ccim que objetivo? E1es _ 
falam - refiro-me aos Estados Unidos e aos 
seus parlamentares que nos visitaram - da 
construção da BR-364, a primeira estrada 
transcontinental que liga o Oceano Atlântico 
ao Pacífico e passará pelo Acre. Dizemos isso 
com muita propriedade, porque temos defen
dido, tanto no Governo do Companheiro Na
bar Júnior, como do Companheiro Flaviano 
Melo, a implantação dessa rodovia como liga
ção do Atlântico ao Pacífico, a via de integra
ção continental, a via de integração latino-a
mericana. A BR-364 é muito mais do- qtie uma 
rodovia, é o eixo da integração_ continental, 
na Região Amazônica, dos países latino-ame
ricanos. É isso- que preocupa os Estados Uni
dos, que preocupa os representantes norte-a
merlcanos, pois, no almoço que tivemos em 
Rio Branco, na conversa que mantivemos com 
esses parlamentares, o que vinha à tona não 
era tanto a ecologia, nem para onde vai a 
estrada, e sim que relações terá o Brasil com 
os japoneses, qual serâ o volume dos negá~ 
cios. Esta, a preocupação dos parlamentares 
norte-americanos que estiveram no Acre, a 
preocupação com a integração que _essa estra
da vai estabelecer entre o Brasil e os países 
do Continente, cortarido perPendícularmente 
a Pan-Arnerlcana, que liga a Argentina ao O"li
le, à Bolívia, ao Peru, ao Equador, à Colômbia, 
à Venezuela e dá saída para o Panamá, colo
cando o Brasil em contato com os patses do 
Pacífico, nUma via de integração latino--ame
ricana, numa via de- integração econômica, 
política_e comercial. Nossos irmãos do Norte 
têm uma preocupação constante com os po
vos em via de desenvolvimento~ com os países 
vizinhos ao nosso País. Aproveitamos o bri
lhante pronunciamento de V. Ex' nesta tarde 
para fazer esta- denúncia, dentre --outras pro
postas que o Companheiro Chico Menaes de
fendia, e hoje uma das razões de vir à tona 
esta questão, há o fato das novas medidas 
que o Acre torna, através da Funtac, órgão 
do Gov_emo do Estado, para que sejãm avaJia
das pesquisas - pesquisas essas que não 
estão s_endo levadas a cabo em nenhuma par· 
te da Amazônia -, através de fotografias to
madas por satélite, para a feitura de um zonea
mento e, a partir daí, estabelecer-se um projeto 
racional de desenvolviemnto da área, que po
derá servir, tendo como posto inicial, o Acre, 
de modelo para toda a Região Amazónica, 
o zoneamento para o trabalho da agricultura, 
para o trabalho da extração madeireira, para 
o trabalho de outras culturas harmônicas com 
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a natureza, os projetas de reservas extrativlstas. 
reservas indígenas e ó_utras medidas que com
põem esse quadro global de desenvolvimento 
e_conservação do meio ambiente. Este, o apar
te que formulamos e agradecemos imensa
mente, anunciando, desde já, que já encami
nhamos à Mesa requerimento, que deverá~ser 
lido na sessão de amanhã, para a realização 
nesta Casa de uma sesSão especial de home
nagem a Francisco Mend~_s, para que nós Par
lamentares, tenhamos oportunidade de ava
liar, em toda sua dimensão e profundidade, 
o problema da Amazônia, pelo significado que 
nte o nosso Estado, perante o- Brasil e o Mun
do, e possamos tirar uma conclus_ão que sirva 
ao desenyolvimento do nosso País, que se 
submeta a nossa soberania. e não como que
rem os gringos decidir sobre a questão da 
Amazônia, desde que não cuidaram das ques
tões do meio ambiente âos seus respesctivos 
países. 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a V. 
~o aparte. A propósito, solicito ao Sr. Presi
dente seja incluído neste me_u _discurso co
mentário intitulado "Uma trama para ganhar 
a Amazônia"; de autoria do Articulista Mário 
Chimanovitch. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência, ao mesmo tempo em que 
louva o empenho patriótico- do discurso de 
V. EX e também do aparte não menos amazô
nico-do arnazônida Aluizio Bezerra, sem dúvi· 
da, fará incluir o texto integral do discurso 
de V. EX 

O SR. MÁRIO MAIA- Com esse aeféri
mento, eximo-me de ler o texto, que é um 
pouco longo, mas só chamaria a atenção para 
este trecho, que é _uma leitura sobre Diretri_zes 
Brasil _ 

J:: uni documento muito importante, a que 
nos devemos ater e investigar- Trata-se de 
Diretrizes BrasU n9 4 Ano O, elaborado em Ge
nebra, em julho de 1981, durante a reàllzação 
do Simpósio Mundial sobre DiverQênciàs Trite
rétnicas da América do Sul, organizado pela 
Christian Church World Couno1, que diz o se
guinte: 

"A Amazônia total, cuja maior área fica 
no Brasil, mas compreendendo também 
parte dos territórioS da Venezuela, Colôm
bia e Peru, é considerada por nós como 
um património da humanidade. A po_sse 
dessa imensa área pelos país_es mendo
nados é meramente circunstancial." 

Este, o pensamento _de grupos estrangeiros 
sobre a Amazônia. E adiante diz: 

"É nosso dever: defender, prevenir, im
pedir, lutar, insistir, convencer, erifim es
gotar todos os recursos que, devida ou 
indevidamente, possam redundar na de
fesa, na segurança, na preservação desse 
imenso territóriO- e doS seres humanos 
que o habitam ... " 

Si'. Presidente, termino o meu pronuncia
mento, pedindo a V. Ex", com a sua compla
cência, para ler dois sonetos em homenagem 
a Chico Mendes e à Amazônia. Fecho, com 

a chave de metal, não digo de ouro, ou de 
prata, mas de bronze o_u mesmo de cobre, 
o meu modesto_ pronunciamento. 

O priineircl-Soneto diz respeito à morte de 
Chic.o Mendes e tem o título "O Grito da Sel
va", em que dizemos, como o povo da Floresta 
AmazônJca, o_ Seguinte: -

O GRITO DA SELVA 
ou 

Chico Mendes, o bravo 
Seringueiro 

Mário Mala 

Brasília, 19-1-89 

Mataram o Chico Mendes, o_ Pioneiro
Defensor incC;I_n$ável da Floresta_. 
De sua heróica vida, agora resta 
O exemplO do bravo Seringueiro ... 

II 

Nos "empates" o Chico era o Primeiro 
A enfrentar a perdulária festa 
Da depredação insana que infesta 
As plagas da hiléia por inteiro ... 

III 

Silêncio gente: A Amazônla chora ... 
Acorda, gente: Pega na Charrua. 
Não estais vendo que é chegada a HORA? 

IV 

Lev!'ln'tª- e age que essa luta é tua! 
O CHICO MENDES está mais vivo agora ... 
Do Seringueiro, A LUTA CONTINUA!: 
Chico Mendes, uma hora e meia após o assas-
sinato. _ _ _ -

E, do grito da Amazônia, que é o Sangue 
da Ocupação, para fecha~ ___ o meu discurso, 
dizemos o seguinte: 

O SANGUE DA OCUPAÇÃO 
Em !J:o~enagem a Chico Mendes 

Mário Mala 
--Brasília, 19-i-89 

Ninguém, com seu trabalho, pôs a mão 
Pra germinar no sQ!o, uma semente ... 
As Matas desse imenso Continente 
Não são da mente humana, uma invenção. 

II 

Foram milênios de germinação 
Até que a vasta Selva Víridente 
Atapetasse de verde permanente 
Toda a Planície do Setentrião ... 

liT 

Portanto, agora, tantas derrubadas 
Devastadoras dessa imensidão 
Nunca, jamais serão justificadas 

IV 

No assassinato e na depredação ... 
Na Amazônia, as Terras devastadas, 
Ensopam com seu sangue, a ocupação. 
CHICO MENDES expressava muita tranqüi
lidade 

~uito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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OOCGMENTO A QUE SE REFERE O 
SR_.MÁR/0 MAúl EM SEU DISCURSO, 

UMA TRAMA PARA GANHAR 
A AMAZÓNIA 

Mário Chímanovltch 

O Governo hra-Slleiro está convencido 
de-que a atüãJ carrip:imh.i:i de pressões 
que está sendo exercida a nível mundial 
cOntra O Brasil, acusando-o de promover 
a devastação sistemática da floresta ama
zónica, não é resultado de ações indepen
dentes empreendidas por grupos genui
namente interessados na preservação 
ecológica da região. Mas sim que faz parte 
de uma bem orquestrada estratégia, com 
fins políticos, cujas origens remontam ao 
início da década de 80 e tem suas raízes 
no Ouistian Church World Council (Con
selho Mundial de Igrejas Cristãs}, sediado 
em Genebra, na Suíça, que aglutina as 
igrejas protestantes através do mundo. 
Esse conSelhC,- rião tem vinculações com 
o Vaticano, mãs no Brasil tentou envolver 
o Conselho lndigenlsta Missionário (O
mi), subordinado à Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), num episó
dio que determinou inclusive a instalação 
de uma CP! na Câmara Federal, que não 
chegou a nenhuma conclusão._ 

Segundo apurou o Correto BrazUiense, 
através de fonte ligada aos ministros mili
tares e ao Planalto, o Governo póssui uma 
série de documentos coletados por seus 
serviços de infOrmação ao longo dos últi
mos anos comproVando a existência da
quilo que os analistas militares definem 
corno um verdadeiro "complô" contra a 
soberania nacional na Amazônia, enco~ 
bert.o pela abordagem das chamadas 
questões indígena e ecológica. Segundo 
o informante, dispondo de recursos finan
ceiros ilimitados, essa organização - o 
Christian Chwch World Council -vem 
mai1ipulando sistem~ticamente a boa-fé 
de pessoas e grupos interessados na pre
servação do meio ambiente e na defesa 
das culturas indígenas e promovendo, 
portanto, uma campanha difamatória 
contra o Brasil em escala intemadonal. 

"O Goveino brasileiro vem acOmpa
nhando atentamente a ação dessa gente 
que já conseguiu "plantar" várias missões 
pseudo-religiosas na Amazônia. É muito 
possível, inclusive, que as autoridades ve
nham a coibir as atividades de certos gru
pos protestantes, principalmente em Ro
raima, que estão atuando junto à-reserva 
dos Yanoman~ mas -que parecem mais 
preocupados em avaliar as riquezas do 
subsolo do que cuidar dos índios propria
mente. Eles con;.truíram na re_gião uma 
pista de pouso destinada a re_ceber aviões 
de grande porte e não tão~só monomo-

-- tores ou bimotores comuns na região", 
revelou a fonte do Correio. -

Diret.rizes Brasil 

Entre todos os documentos coletados 
pelos s_erviços brasileiros ao longo dos 
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últimos anos,_o que mais inquieta as auto
ridades continua Sendo aquele que expõe 
a adoç:ão de uma estratégia com relação 
à Amazônia e que vem sendo sistemati
camente implementado pelos seus auto
res, através da mobilização de vastos re
cursos fmanceiros e: .dezenas de institui
ções ligadas direta ou indiretamente entre 
si. T rãta-se do documento intitulado '"Di
retrizes Brasil n"' 4 -, Ano "O", elaborado 
em Genebra, em julho_ de _81, durante a 
realização do Simpósio Mundial sobre Di
vergências Interétnicas na América do 
Sul, organizado pela Christian Church 
World Council. 

"A Amazônia total, cuja maior área fica 
no Brasil, mas compreendendo também 
parte dos territórios-da Venezuela, Colôm
bia e Peru, é considerada por· nós como 
um· património da humanidade. A posse 
dessa imensa área pelos países menciow 
nados é meramente circunstancial ( ... )", 
diz o documento _que nomeava como lí
deres do movimento a s_er deflagrado as 
seguintes organizações: Le Comitê Inter
national de la Defense de l'Arnazonie, ln
ter-Americana lndian lnstitute, The Inter
national Ethnical SurvivaJ, The Jntematiow 
na! Cultural Survíval, Workgroup for Jndi
genous Affairs, The Berna-Gerieve Ethni
cal lnstitute e o conselho coordenador 
daCc./C. . 

"É nosso dever: defender previnir, im
pedir, lutar, insistir, convencer, enfim es
gotar todos os recursos que, devida ou 
indevidamente, possam redundar na de
fesa, na segurança, na preservação desse 
imenso território e dos seres humanos 
que o habitam e que são património da 
humanidade e não patrimóniO dos países 
cujos territórios, pretensamente, dizem
lhes pertencer." 

"É nosso dever: impedír em qualquer 
caso a agressão contra toda a_ área ama
zónica, quando esta se_ caracterizar pela 
construção de estradas, campos de pou
so, principalmente quando destinados a 
atividade de garimpagem, barragens de 
qualquer tipo o_u tamanho, obras de fron
teiras, civis ou militares. tais como quar
téis, estradas, limpeza de faixas, campos 
de pouso militares e outros que signifi
quem a tentativa de modificações ou do 
que a civilização chama de progresso 
( ... )", afirma_o documento. 

O documento determinava também 
"angariar o maior número possível de 
simpatizantes (a estratégia definida), prin
cipalmente entre pessoas ilustres, como 
é o caso de Gilberto Freire no Brasil Uá 
falecido), bem como e principalmente en
tre políticos. sociólogos. geólogos, antro
pólogos, autorldades governamentais, in
digenistas e outros de importante influên
cia, como é o cas_o de jornalistas e seus 
veículos de imprensa( ... ). 

Enfatizar o lado humano, sensfvel das 
comunicações permitindo que ·o objetivo 
básico permaneça embutido no bojo da 
comunicação, evitando discussões em 

- torrio do tema. No caso dos países abran
gidos por estas diretrizes, é preciso levar 
em consideração a pouCa Cultura de seus 
povos, a Pouca perspicácia de seus pOlíti
cOs ávidOS por votos que a Igreja prome
terá em abundância ( ... )". 

E mais adiante rés-salta a necessidade 
de despertar no índio "algum orgulho que 
tenha dentro de sl, pois é preciso que 
veja o homem branco_çomo ]Jm inimigo 
permãnente e_ tenha consciéni::ia de WJe 
o missionário-é a única ~lvação". 

E mais significativO ainda: "I:: preciso 
infiltrar missionários e outras pessoas 
Contratadas (inclusive nãowreligiosas) em 
todas_ as áreas indígenas, pois é muito 
importante aplicar o plano básico das 
missões, que se conecta _com ~ linhas
mestras_ aqui expostas( ... )". 

Com relação ao aspecto financeiro da 
-- - -opé'i"aÇão; o documento esclarece que 

"será permitido estipular pequenas ver
bas, distintas da verba principal, para fins 
de dar suporte a operações paralelas, não 
compreendidas. 

"No que concerne à transmissão _e_ tra
mitação de documentos e informações, 
são vâlidas de modo geral as seguintes 
instruções para verbas: o GEN. 78-3, para 
assuntos políticos; o GEN. 80_-12, para 
assuritos de_ sigilo máximo: o GEN. 79-7, 

_ - em toda a sua gama e em todos os seus 
aspectos, sem exceção. O endereço con
tinuará sendo mantido sob a senha "Go
tlieb", prindJ?almente PQr Cãusa dos co
lombianos. E o que foi decidido." 

O documento 1: assiriãÇI.o por H. V. Hob
berg e S.B. Samuelson. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
---- Esta Presidência, eventualmente exercida 
por um cearense, portanto, um desbravador 
da_ Am_cg_Qnm, através de seus_ antepassados, 
congratula-se com V. Ex• pelo seu amazónico 
díscwso e pelas intervenções dos_amazónidas 
aqui presentes, de vez que concluímos a nossa 
sessão ·ordináría desta tarde, com a presença 
totalmente amazônica. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

Mas, além de escritor, mestre e pregador, 
Dom Hélder Câmara tornou-se querido e po
pular, dentro e fora das nossas fronteiras, co
mo homem de ação, a serviço da justiça social, 
da paz e do bem-estar do povo- brasileiro. 

Bastaria mencionar a criação do banco_da 
Previdência~ dos conjuntos habitaciona[s qUe 
cOnstruiu e inaugurOu, no Rio de Janeiro, para 
demonstrar a admirável vm:::ação religiosa e 
a-Capacidade empreendedora, de bom Hélder 
Cârriara, além áe seu notável desempenho co- _ 
mo Arcebispo de Olinda e Recife, nestes últi
mos anos, ampliando e consolidando, com 
invulgar talentO, os trabalhos que realizou em 
beneficio, sobretudo, das camadas mais caw 
rentes e d~sassistidas da população; através 
de órgãos·e serviços de assistência social. 

Por todos estes motivos é que as homena
gens prestadas a Dom Hélder Câmara se re
vestiram de justificado entusiasmo, devendo
se. assinalar que, apesar de octagenário, o emi
nente prelado brasileiro não interrompeu as 
suas atividades, ten:ao -programadas diversas 
cónferênciãs-iriclusive, a convite de UniVeri>f-
Qades .do Brasil e do exterior. . 

Associando-me_à alegria e às_ homenagens 
dos pernambucanos e cariocas, desejo felici
tar a Qom Hélder Câmar!3 _pelos seus 80 anos 
de uma existênci.i3 niõâelar e oem--SUCeâiàa. 

Ao mesmo tempo requeirO a íriCofPOração 
ao texto destas sucintas considerações, do ar
tigo em que o Ministro do Tribuna] de Corttas 
da União e Membr_o da Academia Brasileira 
de Letras, Marcos Vinicius Vilaça, Intitulado "O 
Dom do Amor", enaltece a fascinante perSo
nalidade de DOm Hél4er Câmara, divulgado 
pelo "O Globo" em sua edição de 16 de feve-
reiro passado. _ 

Finalmente, apesar de eventuais divergên
cias, no passado remoto não poderia deixar 
de registrar, nos_anais do Senado, o seu octa
gésimo aniversário, congratulanq.o-me com 
as homenagens que vem recebendo. 

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

DOC(JMENTO.A_Q(JE SE; REFERE O 
SR LOORIVAL BAPTISTA EM SE(} DIS
C(JRSOo 

O Globo 
O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL- Sextã~feira, 17 de fev_er_efro de 1989 

SE Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presi- Oitenta Anos de D. Helder Câmara 
dente e Srs_, Senadores, às homenagens tnbu-
tadas a Dqm Hélder_ Cãmara, Arcebispo emé- - - O DOM DO AMOR 
rito_de Olinda e Recife, principalmente em Per- Marcos Vi/aça 
nambuco e no Rio_de Janeiro, pela passagem Na epígrafe do seu último livro, o fascinante 
de seus 80 anos, - transcorrido no dia 7 "Na relva da tua lembrança" -que deve ser 
de fevereiro passado, - evidendam o seu também texto obrigatório para quantos se in-
imenso e merecido prestígio que soube con- teressem sobre questões da terceira idade -
quis ta r pelo· se Li incansável apostolado, du- Herberto Sales lembra o padre Manuel Bernarw 
rante quase 60 anos ininterrupto de sacer- des: "Os anos de um menino São uril cfrculo 
dócio, integralmente dedkados à religião e pequeno: os de um velho outro círculo maior, 
à defesa dos Direitos Humanos. _mas uma vez postos no Centro, que é a eterni-

T.9.ntõ riO Brasil, como em todos os Países 9-ade, já nã() há difere!lça de cir<:ulos." 
que percorreu, pregando as suas iéia~_e:m __ -- Dom Helder chegou aOs 80 anos com um 
livros e conferências de excepcional categoria jeito de eternidade, menino e v_elho conviven-
cultural e grande repercussão, Dom Hélder do harmonicamente. t: igualzinho a um me-
CâmãTa ·afirmou a Sua fulgurante personali- nino na maneira de se- dar, de ter fé, de ter 
dade como uma das mais respeitadas e admi- boa-fé. É o provecl:o sâblo, camoneamente. 
radas lideranças religiosas cOntemporâneas. pelo saber de experiênCia feito. As dificuldades 
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em nada o entlbiaram. Frágil por fora, siderúr
gico por dentro. Acho até que o tempo de 
integralista serviu para que compreendesse as 
diferenças entre radicalizar e compreender, 
em vez do integralismo, o enlace; no lugar 
da luta, a convergência. 

No Recife, uma campanha de out-dour 
compõe as palmas e os aplausos de todos 
ao padre oitentão. Lá está a sua foto com 
os braços frágeis, alçados em meio círculo, 
como fortes tenazes da fé. Duas mãos implo
rando serão sempre tocantes. Mais ainda se 
revestidas_da intenção legítima. Aí vale o gesto. 
Dá até para imaginar o gesto seqüencial, aque
le em que o orador solta as mãos, lá em cima 
e elas batem na lateral da batina; espantand~ 
e encantando. __ -

Lá está ele como verbo- de De~~. um só 
tempo d Jane e brisa vespertina, açoite bíblico 
e caricia evangélica. Fala e todos crêem nele 
porque é desses que ao "barro contingente 
das pal~vra~ ju~ta a alma imortal dos pensa
mentos . Nao Vlve a serviço dos que só pen
sam na construção de uma sociedade de en
frentamento; não serve aos que pregam a 
omissão esquecidos de que m'!la está uma 
sentença condenatória; pois o silêncio não so
corre aos que se calam; nem se alia àqueles 
obscurantistas anacrónicos e invejosoS, às ve
zes escondidos mesmo em batinas de aman
tíssimos ordinários. 

Dom Helder e a Madre Te r~~ a são as mais 
aliciantes figuras deste século no catolicismo 
do mundo pobre. Suplicaram selnpre pelo in
fmito mesmo que só recebess~ o Mundo. 
Como se não bastasse ele é nordestino, por
~nto diluído, pela origem, uma contingência 
marredável de religiosidade, daí agir não ape
nas pelo que leu, acreditou ou \~u, mas tam
bém pelo que experimentou. 

Numa palavra: seu apostolado é bem circu-
lante._____ _ _ , 

Co_nheço-o por um caminho :difícil. Estra
nhei quando chegou ao meu chão recifense/o
lindense parecendo tão convenddo de que 
ia ~os aliciar. Pernambucano é ~vesso no pri
metro <:ontato. Depois, e sempre;- é direito. 
Mas ant7~ do direito, o ayesso, ass[m pensa
mos. Ahctou-nos, logo, como Imaginara ao 
aportar na arquidiocese de Olinda e Recife. 

Conheço-o também no secretb da sua vida 
de homem solidário. Mais que solidário: soli· 
daríssimo. Não se afirma pelo exotismo, nem 
pela igno~ância de faz_er diferente só porque 
outro realiza de maneira diversa. Dom Helder 
é h9mem do enlace, não é homem da apar
taçao. 

Por isso, vê-se tanta criação, tanta alvorada 
tanto de instante seminal, nesta festa oiten~ 
tona, tão alegre, tão colorida, téintas mãos a 
um só tempo juntas e batendo palmas. 

Falando realisticamente, como é do feitio 
de Dom Helder, preste-se atenção aos versos 
de Pessoa: ''Nunca seí como é que SE: -pode 
a:har um poente triste. Só se é por um poente, 
nao ter uma madrugada. Mas se ele é um 
poente, como é que ele havia de ser uma 
madrugada?" 

Marcos Vlntc:lo~ Vilaça é Ministro do Tllbunel de Contas 
da União e Membro do!!. Ac:ademla Brasileira de Letras. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronuncia o seguinte discwso.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores; rêcebi da Federação 
Naclonal das Associações de .Servidores da 
Previdência Social - Fenasps, documento 
que lelo, para que conste dos Anais desta Ca
sa' 

UDENORJSILVIA 
FENASPS 
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 
ASSOCIAÇÕES DE SERVIDORES 
DA PREVIDÊNCIA SOCJAL 

A PREVIDBfCIA SOCIAL SURGJ(f 
DA LaTA DA CU.SSE 

TRABALHADORA 

A Previdência-Social brasileira tem sua 
origem na Lei Elói Chaves (1927), que 
criou a primeira Caixa de Aposentadoria 
e Pensões, beneficiando os trabalhadores 
ferroviários, após uma ampla mobilização 
e greves da categoria. Logo, porém, esta 
lei teve sua extensão aos demais trabalha
dores, ilofádamenfe-a-pãrtrr de 1930, com 
o surgimento dos lAP - Institutos de 
Aposentadoria e Pensões, com gestão tri
partite entre patrões, empregados e Es
tado.__-

Nos anos 60 a luta incansável dos tra
balhadores garantiu a aprovação da Lei 
Orgânica da Previdência pelo Congresso 
Nacional, instituindo a aposentadoria pOr 
idade e por tempo de serviço. 

-A década de 60 reservava, no entanto, 
algumas surpresas negativas para o povo 
brasileiro. o golpe militar de 1964 e a 
intensa repressão que se seguiu nos anos 
posteriores contra o movimento Sindical 
e popular, permitiram aos ditadores de 
então, sem consulta à sociedade (como 
já era de se esperar), a extinção dos IAP, 
e a <:riação do INPS, tempos depois subd
vidido em INAMPS (assistência médica). 
lapas (administração financeira) e o pró
prio JNPS (benefícios). 

' Na década de 70, época do "milagre 
económico" o então Super Ministério do 

- Planejamento, dirigido por Delfim Neto, 
não teve qualquer receio em manipular 
a seu modo e gosto os recursos da Previ
dência Social. Assim foram desviados re
cursos para a construção de usina nu
ciear-ae Ansra dos Reis, para a contrução 
da Ferrovia do Aço, para a construção 
de ltaipu e tantas outras obras faraônicas. 

Foi, certamente, a década em que a 
-Previdência mais sofreu com os- inescru
pulosos donos do poder, que tudo faziam 
sob uma escandalosa impunidade. 

- A recuperação do sistema como um 
todo e do seu orçamento em particular, 

-obra edificada pelos seus próprios _se tvi
dores a partir de uma tomada de cons· 
ciência e de sua organização sindical, teve 
início em _1 984. É certo, porém, que não 
foi só a luta e abnegação dos se!Vidores 
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que possibilitou esta recuperação tão rá
pida. Para ela contribuíram decisivamente 
algumas autoridades que passaram pelo 
ministério e que_ tiveram a sensibilidade 
política de entender a- importância que 
tinha e tem a instituição previdenciária 
para o conjunto da população brasileira. 

O ·•buraco da Previdência" como era 
alcunhado o FPAS nos idos de 1984 é 
hoje superavitário e contará, no ano de 
1989, com um orçamento global de cer
ca de 30 bilhões de cruzados novos. 

Mas o Governo Sariley, ávido -de recur
sos ·para sua Ferrovia Norte-Sul e para 
os projetes eleitoreiros de um ano em 
que ·o País escolherá o novo Presidente 
da Repúbüca, não poderia assistir a este 
cre~cimento sem "agir'~. Assim editou, 
embutido no conjunto d~ medidc:i.s,_ge
rais do chamado Plai10 Verão, a Medida 
Provisória no 29, que transfere os recursos 
e a administração financeira da Previdên
cia (lapas) para o Ministério da Fazenda. 

Nos parece desnecessário dizer o que 
isto significa, em se falando da desestru
turação da Previdência Social brasileira 
e da dilapidação de seu património. 

O GOVerno Samey está tentando fazer 
o que nem o regime militar conseguiu: 
t~ _sob sua "guarda e proteção" -o dinhei· 
ro arrecadado dos parcos salários de mi
lhões de trabalhadores do País. Além dis· 
to há que se ressaltar a inconstituciona
lidade da MP n" 29 pois sua edição fere 
o que preceitua a Constituíção Federal 
no seu Ato das DisposiçõeS Transitórias, 
que impõe a seguinte exigência em seu 
Art. 59 - "Os projetes de lei relativos 
à organização da seguridade social e aos 
planos de custeio e beneficias, serão 
apresentados ao Congresso Nacional no 
prazo máximo·d~ seis meses da promul
gação da Constituição ... ''0 mesmo Art. 
59 estabelece, ainda, que o Congresso 
Naclonal terá um prazo de seis meses 
para apreciar o referido projeto. É, portan
to, incabível que o Executivo encaminhe 
ao Legislativo urna medida provisórra 
(que tem prazo máximo de 30 diaS para 
ser votada), na tentativa de se sobrepor 
à Lei ns- 6.439 de 1977 (Lei da criação 
do Sinpas), e à própria Constituição Fede
ral, como já vimos anteriormente. 

A gravidade deste momento, aliada à 
constatação da iminente destruiÇão da 
Previdência Soda!, construíd,;; em_ mais 
de setenta ãnos de lutas da classe traba
lhadora brasileira, nos impõe a urgência 
de unirmos os trabalhadores e a socie
dade de maneira geral na defesa deste 
patrimônio e da seguridade social estatal 
no País. 

A posição desta Federação é intransi
gente no sef!tido de: não permitirmos o 
fim da Previdência, denunciando sistemaM 
tic~mente a criminosa intenção de trans
fenr o lapas para o Ministério da Fazenda, 
e todos aqueles que, movidos por interes
ses nociVos à_sociedade brasileira, insis
tam na defesa desta transferência ou vo-
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tem favoravelmente a ela quando da apre
dação da Medida Provisória n" 29. -

Brasília, 26 de janeiro de 1989. -Anto
nio Carlos de Andrade, Presidente FE
NASPS." 

Era o que tinham a dizer,_sr:Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Lembro aos Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional está convqcª-clO para uma 
sessão a realizar-se hoje, às 18_ horas e 30 

-------~ ---~ 

ATA DA 411' REUNIÃO, REALIZADA 
EM 20 DE OliTCIBRO DE 1988 

(Publítada no DCN (Seção II} 
. --de 21-i0-88f -

Retlficação 

Na publicação feita no DCN (Seção O} de 
21 de outubro de 1988, na página n~ 3.266, 
3• coluna, 

Onde se lê: 

REQCIERIMENTO N•181, DE 1988 

Brasília, 18 de outubro de 1988 

Nos termos do art. 6"' da Resolução n~ 1, 
de 1987, designo o nobre Senador l.,eit_e Cha
ves para profefin) parecer, oferecendo o res
pectivo projeto de resolução . 

minutos, no plenário da Câmara dos Depu- Exm9 Sr. 
tados. - - Senador Humberto Lucena 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, com o Ofício "S"- 23/88, o Senhor Go
vernador do Estado do Paraná solicita ao Se
nado F_ederal. autorização para contratar ope
ração de crédito externo no valor de (JS_~ 
63,000,000:00 (sessenta e três lllilhões de dó
lares norte-americanos) junto ao Banco Inter
nacional para a Reconstrução e Desenvolvi
mento (BIRD}, destinadoS ao Prpgrama de De
senvolvimento Rural do Param~ (PARANÁ-_:::._ 

-RURAL) - Subprograma Conservação e Ma~ O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) DO. Presidente d_Q Se_nado Federal 
nejó de Solos, nos termos_ do art. _5?_-V _ c!?t -Nada mais havendo a tratar,_ vou ~ncerrar 

a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a $eguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE LEI DA~ 
No 22, DE !988 

Votação, em turno único,. do Projeto d,e Lei 
da Câmara n? 22, de 1988 (no 1 .932/83,. na 
Casa de origem}, que estabelece normas para 
o funcionamento das frentes de serviço orga
nizadas em períodos de seca, e dá outras pro
vidências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

2 

REQUERIMENTO No 3, DE 1989 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n~ 3, de 1989, de autoria do Senador Marcon
des Gadelha, solicitand.o, nos termos do arl 
50 da Constituição. e do tnc:iso I do arl 418 
do Regimento lntemo, a convoc~_ção do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, doutor 
Maílson da Nóbrega, para, perante o Plenário, 
prestar informações sobre o "Plano Verão", 
especialmente sobre as taxas de juros ora pra
ticadas. 

3 

Redação Final 

PROJITO DE LEI DO SENADO 
No 232, DE 1985 

Discussão, em turno único, da redação .final .. 
(oferecida pelo Relator, Senador Mansueto de 
Lavor, em seu Parecer n~_U,_de 1987}, do 
Projeto de Lei do Se_nado no _232, de 1985-, 
de autoria do Senador Gastão MüUer, que isen
ta de todas as custas judidárias e cartorárias 
a ação ou contestação judicial de qualquer 
natureza, visando à preservação _do meio am
biente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 
minutos.) 

Prezado Sr~ Presidente do Senado, ConsfítUíção Federal, devendo o- necessário 
Nos termos do iil.ciso 11 do art. 56 da Consti- aval.do Tesouro_N_acional ser outorgado pelos 

tutçãO Federal, venho requer~r a Vossa Exce- órgãos cop1petenteS, de acordO coin 8 legisla
lência me seja concedida licença sem remu- ção em vigor. --
neração para tratar de assunto particular, pelo A solicitação se faz -acompanhar da Lei n9 

prazo de 125 (cento e vinte e dnco) dias a 8.890, de 13 outubro de 1988; dé!c Assembléia 
partir de 20 de __ outubro d~. 1_988 até 25 de __ Legislativa do Estado do Paraná -
fevereiro de 1989. -No mérito, o pleito enquadra-se em càsOs 

Ao ensejo, renovo meu testemunho de pro- análogos que têm _me_recido a aprovação da 
fundo apreço e elevada consideração. - se- Casa,· tendo em- vista a alta reJevânCfa sodal 
na dor Mansueto de Lavor. do projeto._ · __ 

Leia-se: 

REQCIERIMENTO N• 181, DE 1988 

Brasma, 18 de outubro de 1988 

Exrii' Si. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 

Prezado Sr. Presidente do Senado: 
Nos termos do inciso [! do art. 56 da Consti

tuição Federal, venho requerer a Vossa Exce
lênCia me seja concedida licença sem remu
neração para tratar de assunto particular, pelo 
prazo de 125 (cento e vinte e cinco} dias ;;3 

partir de 20 de outubro de 1988 até 21 de 
feVereirO de 1989. 
Ao~ ensejo, renovo meu testemunho de PI-o

fundo apreço e elevada consideração. -
Mansueto de Lavor. 

Assim, sendo, concluímos pelo acolhimen~ 
to da mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJITO DE RESOLUÇÃO 
_ N•199, DE 1988 

AUtoriza o Governo do Estado do Para
ná a contratar operação de crédito Íto 
valor áe US$ 63,000.000.Qf) (sessenta e 

- três milhões de dólares norte-amertçaw 
nos)._ 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 o É o Governo do Estado do Paraná, 
nos termos do art. 52-V da Constituição Fede
ral, airtórlzado a contratar operação de crédito 
-êXterno no valor de US$ 6~.000,000.00 -cses
'"Senta e fréS- ri"lilfi-ões de dólares norte-ame
ricanos) junto ao Banco Internc;3cional_ para a 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD ), me
diante aval do T escuro Nacional, destinada 
-ao Programa de Desenvolvimento Rural do 

Trecho da Ata da 78• Sessão, rea/iziuia em Paraná (PARANÁ- RURAL)- Subprograma 
13~12-88, que __ se republica por haver saldo ConservaÇão e Manejo de SoJas. . __ _ 
com incorreções no DC/"1 (Seção !!) de Art 2~ Esta- re5oluçáo _entra "eri1 vigOr--na 
14-12-88, páginas n° 4 037, 3~ coluna e 4038; ---data de sua publicação. 
1~ coluna: I:: o parecer, S-r: Presidente. 

------'-·-------·---·-----·-----·--"'-"'"-"'--:-----:--· 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 

ltem8: 

Ofidon• S/23, de 1988 (n' 1250/88, 
na origem), relativo à proposta_para que 
seja autorizado o Governo âÕ Estado do 
Paraná a contratar operação de crédito 
externo no valor de US$ 63,000,000.00 
(:;!gssenta e três milhões de dólares norte

-americanos) (dependendo de parecer). 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N• 02 DE 1989 

O Prini.eiro Secretário do Senado Federal, 
nos termos do art. 137 do Ato da Comissão 
Diretora no 31, de 1987, considerando as_ con
clusões dos estudos elaborados pela Cernis~ 
&lp_Espedi:tl institliíaa pela Portaria no 29, de 
1_987, do Primeiro S~cretário, resolve aprovar 
as especificações anexas, de padronizaÇãO pa
ra reali_z~ção de ~formas de residência,$_ ofi
ciais dO Senado Federal, localizadas na Super-



Fevereiro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) , 
~~" .. ___ .!..,.... __ -•• -·--· _-

Quarta-feira 24. ,151 

quadra Sul n" 309 de Brasília, destinadas ao::; 
Senhores Senadores. 

Senado Federal, 14 de fevereiro de 1989:-
-Senador Jutahy Jvlagalhies, Primeiro Secre
tário. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Segundo lermo Aditivo ao Con
trato n' 037/88. 

Contratada: Empresa Bá~sileira de Teleco
municações S/A- Embratel 

Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prorrogaçao, por 1 (um) ano, do 

Contrato no 037/88, alterado pelo Primeiro 
Termo Aditivo no 124/88. --

Crédito pelo qual correrá IJ despesa: A conta 
do Programa de Trabalho O 10100 í .222:9/553, 
Natureza da Despesa 3132-0111/6. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Emperiho 
n• 00148/1, de 26-1-89. · · 

Valor contratual: Estimado em NC.i$--
2.000,00 (dois mil cruzados novos). 

Vigência: }0·1-89 a 31-12-89. · 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Maria das Ne
ves C. S. Gameiro._-Amawy GOfiÇalves Mar
tins, Diretor da Subsecretaria de Administra
ção de Material e Património. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro T ei1Tlo _AditiVo ao Con-
trolo n• 115/88. ---- -

Contratada: Orca Veículos Lida. 

Contratante: Senado Federal 
Obje{o: Prorrogação, por 1 (um) ano, do 

Contrato n? 115/88. 
Crédito pelo qual correr~ a despesa: À conta 

do Programa de Trabalho 0101021.22051772, 
Natureza da Despesa 3120~0400/1. 

Empenho; Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 00145/7, de 26-1-89. 

Valor contratual: Estimado em NCz$ 
20.000,00 (vinte mil cruzados novos). 

Vigência: 1?·1-89 a 31-12-89. · 
Sgnatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Luis Fernando 
Machado Silva. -Amawy Gonçalves .Martins, 
Diretor da Subsecretaria de Administração de 
Material e__Patr}mônio. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Pririlefr() Termo Aditivo ao Con
trato n' 126/88. 

Contratdda: Proserv- Produtos e Serviços 
para Informática Ltda. 

Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação,_ por 1 (um) ano, do 

Contrato no 126/88. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta 

do Program<:t de Trabalho 010100 1.2229m 1, 
Natureza da Despesa 3132-0106/4. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 00082/5, de 23-1-89. . . 

Valor contratual: Estimado em NCz$ 
7.500,00- (sete inil e quinhentos cruzados no
vos). 

V~gência: 1 7~ 1-89 a 31 :r2~89: 
Signatários: Pelo Senado FederaJ: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Gaspar F.- de 
Castro. - Amaury Gonçalves !>Jartin$, _Diretor 
da Subsecretaria de Adrliinistração de Material 
e Património. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro. Termo Aditivo ao_ Con~ 
trato n• 129/88. 

Contratada: F ACTA ......:. Máquinas e EquiPa
mentos Ltda. 

Contratante: Senado Federal 
-opjeto:_Prorrogação, por 1 (um) ano, do 

Contrato n? 129/88. 
- Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta 

do Programa de Trabalho 0101 001.2229m1, 
Natureza da Despesa 3132-0106/4. -

Empenho; Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 00081/7, de 23-1-89. 

Valor contratual: Estimado em NCz$ 
7 500,00 (sete mil e quinhentos cruzaçlos no
vos). 

Vigência: }?·1-89 a 31-12-89. 
Signiit§dos.~ Pelo Senado Federal: Dr. J_os_é 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Amir Bittar de 
Rezeride. - AmauO' Gonçalves Martins, O fre
tar da Subsecretaria de Administração de Ma
terial e Patrimônto. 
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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 4• SESSÃO, EM 22 DE 
FEVEREIRO DE 1989 

!.l-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Governador 
do Distrito Federal 

- N9 16/89~DF, submetendo à delibe
ração do Senado Federal o Projeto de Lei 
do Distrito Federal no 3/89; cjUe autOriza 
o Poder Executivo a ábrir créditos adicio-
nais até o limite de NCz_$ 380.789.457,00 
e dá outras providências. 

1.2.2 -Comunicação da presidên
cia 

Prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei do Distrito_ Federal n~ 3/89, 
lido anteriormente. 

1.2.3- ComunicaÇões 

-Da Uderança do Partido Democrata 
Cristão, referente a iridicação do Senador 
Carlos Patrodnío para více-líder. 

-Da Liderança do Partido da Frente 
Ub_eral, referente a indicação do Senador 
Odacir Soares para compor, tbrho mem~
bro titular, a Comissão de Constituição e 
Justiça e o Senador Lourival Baptista co~ -
mo membro suplente. 

1.2.4- Requerimento 

- N" 5/89, de autoria do Senador Aluizio 
Bezerra e Outros senadores, solicitando, 

SUMÁRIO 

que seja realizada sessão especial, no dia 
_ 15~3~89 para homenagear o Líder Sindical 

e Ecologista, Francisco Alves Mendes Fi
lho. 

1.2.5- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n" 12/89, 
de autoria do Senador Severo Gomes, que 
altera dispositivO do Decreto-Lei n" 
1.894/81, que institui incentivos fiscais pa
ra empresas exportadoras de produtos 
manufaturados e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado no 13/89, 
de autoria do Senador Severo Gomes, que 
atribui ã--secretaria da Receita Federal 
competência para autuar as empresaS en
quadradas no art. 2~ do Decreto~Lei no 
2.2p5, de 21 de novembro de 1986,-pelo 
não reçolhimento da cota de contribuição 
prevista naquele artigo e dá outras provi
dências. 

-Projeto de Lei do Senado n" 14/89, 
de autoria do Senador Severo Gomes, que 
dispõe sobre a atualização monetária das 
restituições do Imposto de Renda e a base 
de cálculo para incidência do imposto no 
caso de aluguel de imóveis. 
.~ ~~Qjeto de Lei do Senado no 15/89, 

&i-ã:ut6fiii Cio Senador.Severo Gomes,_ que 
altera a legislaç_ão do Imposto sobre Produ
tos lndustrializaâOS_e_ dá outras providên
cias. 

-Projeto de Lei do Sel)ado n" 16/89, 
de autoria do Senador SeVero Gorrtes, que 
revoga os parágrãfos 2° e 3°, -do ãitigo 30, 
da Lei 7.730, de 31 de janeiro de 1980. 

1.2.6 -Discurso do Expediente 

SENADOR L(JJZ PIAUHYlJNO ~ Refor
mulação do ProálcooL CriaçãO~Ilo Senado 
Federal, de comissão especial para o exa
me permanente da questão. 

13 ORDEM~DODIA 

Projeto de Lei da Câmara n~~2. de 1988 
(n" 1.932/83, ila Cãsa de origem), que -~sta

-belece normas para ô funcionamento das 
frentes de serviço organizadas em perio~ 
dos de seca, e dá outras providências, 
Aprovado LÀ sanção. 

Requerimenton" 3, de 1989, de autoria 
.do Senador MarcOndes Gadelha, sOlidian~ 
do_! nos termos do art_ 50 da Constituição_ 
e do inciso I do art. 418 do Regimento 
Interno, a convocação do senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, doutor Maílsóh da 
Nóbrega, para, perante o plenário;-prestar 
informações sobre o "Plano Vei'ão", espe
cialmente sobre as taxas de juros ora prati
cadas. Votação adiada para 1 ~-3-89, nos 

--termos do Requerimento n" 6/89. 

Redação final (oferecida pelo relator, Se
nador Mansueto de Lavor, em seu Parecer 
n"' 11, de 1987), do Pl'oJéfc) de Lei do Sena
do n" 232,- de 1985, de autoria do Senador 
Gastão Müller, que isenta de todas as_ cus
tas j_~diciárias e cartorárias_ a açâo ou con-
testação judicial de qualquer natureza, vi
sando à preservação do meio ambiente. 
Aprovada. À_ Câmara dos Deputados. 
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PASSOS PORTO 
Diretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Di reter ExecuifVo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativ_o 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO CO:OTfNHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1.3.1 - Matéria apreciada após a 
Ordem do Dia 
-Requerimento n~ 5/89, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovado. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADORES CARLOS CHIARELU E 
JOSÉ IGJ'iACIO FERREIRA - Arquiva
mento, pelo 1 o vice-presidente da Câmara 
dos Deputados, de processo contra o pre
sidente_ da República, mintstios de Esfado 
e_o consultor-geral da República. 

O SR. PRESIDENTE- Observações de 
S. Ex" sobre os disCursos dOs Sena'dQres 
Carlos Chiarem e José lgnácio Ferr;efra. 

SENADOR ROBERTO CAMPOS- Dis' 
ciplinamento da SEI, pelo Ministro Roberto 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

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

Exemplar Avulso ......................•... .. .... NCz$ 0,06 

T1ragem: 2,200-exeiilplares, 

Cardo_so_ Alves. Criação do Mercado Co
mum Continental para o 3? milênio. 

SEIY!IDOR NEY MARANHÃO - Divida 
externa. 
. SENAI:50R';JAMJL HADDAD- Chadiía 

em delegacia de São Paulo. 
SENADORC!DS4BÓMDE CARVALHO 

-Impropriedade da hora de verão no Nor
deste. 

SEIY!IDOR RONALDO ARAGÃO- Pa~~ 
ralisação das obras da hidrelétrica de Sa
muel, em Rondônia. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BEkG - CentenáriO do Dr. Antônio Ma
noel de Carvalho Neto. 
~SENADoR ODACIR SOARES- Consi

-derações sobre a necessidade de ftxação 
da hora única no Brasil. 

1.3.3---·Comunicação da presJdên
cla 

-Término do prazo para apresentação 
de emendas aO PiOjeiO-de R-e-sOlUção- no 
201188. 

1.3.4 - Designação da Ordem do 
- -Dia da próxima sessão 

1.4-" ENCERRAMENTO 

2-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

N.._. 22 a 25, de 1989 

3- MESA DIRETORA 

Ata da 4<> Sessão, em 22 de fevereiro de 1989 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Aureo Mel/o 

ÀS 14 HORAS E 30 MINrJTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OSSRS. SENADORES: 

De'(:.t/filizio l'.!lf@B'l're!Rlaho~~ilfi!i\!i 
- João Menezes ,..... Almir Gabriel - Jarbas 
Passarinho - Moisés Abrão - João Castelo 
- Chagàs Rodrigues - Hugo Napoleão -
Afonso Sancho -_Cid Sabóia de CaiValho 
- Mauro Benevides - Carlos Alberto - La
voisier Maia - Marcondes Gadelha - Marco 
Maciel- Ney Maranhão- FranciscO Rollem
berg- Ruy Bacelar- João Cqlmon - Afon
so Arinos- Nelson Carneiro-Alfredo Cam
pos- Ronan Tito -::_-severo GOmes - Fer· 
nando Henrique Cardoso - Mârio Covas -
Gonzaga Jaime- Pompeu dé SóuSa :...._Mau
rício Corrêa - Louremberg Nunes Rocha -
Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi -
Wilson Martins -Jorge Bomhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Iram-Saraiva) -A 
lista de presença acusa o comparecimento 

' 

de _35 Srs. Senadores. Havendo número_ regi
mehtal. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção- de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. l_o _Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 
- É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
·oo-GOVERNAilÓR DO DISTRITO 

FEDERAL 

MENSAGEM N" 16, DE 1989-DF 

Mensag~~ no 6ÍóAÜ BBraSília, 22 de' fevereiro 
de 1989 

Exçe-lentíssimo Senhor 
Sena:dor-"Nelson Canieiro 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 
Brasília-DF 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 3~ da Resolução n~ 157, 

de 1~-11-88, teriho a-honra de submeter à 
elevada deliberação dessa Casa.. acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Secre
tário do Governo, o anexo Projeto de Lei, que 
"autoriza o Poder Executivo a abrir ciéditos 
adicionais até o limite de NCz$ 
380.789.457,00 (trezentos e oitenta milhões, 
setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos 
e cinquenta e sete cruzados novos)~ e dá o_utras 
providêncíaS. - - - --

Dada a importância da matéria, solicito a 
Vossa Excelência seja conferidO caráter de ur
gência à apreciação do referido Projeto de Let, 
na forma do art. 4~ da mencionada ReSolução. 

Valho-me do ensejo para testemunhar a 
Vossa Excelência a certeza dê meu alto apreço 
e consideração. """"'Joaquim Domingos Roriz; 
Governador do Distrito Federa!. 
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E.M 
N' J/89-GAB/SEG 

Brasília, 22 dé Tevereiro de 1989 
A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Joaquim Domingos Rotiz 
Digníssimo Governador do Distrito Federa1 
Nesta 

Excelentíssimo Se_nhor Governador, 
A lei orçamentária do corre:n1e e:Kerdclo foi 

elaborada num contexto e_ç_oo_ô_mlco~ 
institudonal bem cüverso· do que atua1mente 
vive o nosso País e particularm~nte o Distrito 
Federal. I 

A estimativa da receita adotoU como meto
dologia, a exemplo do que fez a União, os 
preços de junho de 1988 para base de refe
rência de parte das suas rubricas e nãO incor
porou adequadamente, devido a carência 
tempestiva de base de dados, valores mais 
consistentes para os tributos criados_ pela 
Constituição de outubro_d_e 198& 

Algumas correções foram introduzidas ao 
longo da apreciação pelo Senado Federal, 
com os óbices naturais da insüfidêrú::ta~ de 
elementos pctra. uma difinição da receita em 
maior profundidade. 

A retomada, pelo Governo do Distrito Fede
ra], do process_o de planejamento está a indk:ar 
a necessidade de ajustamento orçamentário 
a um quadro integrado de açõ:es em conso
nância com o Plano de Govemb para o exer
cício de 1989, encaminhado à_.!!lpredação do 
Senado Federal, refletindo as prioridades e ob
jetivos do Governo para o ·corrente exercício. 

Com esse procedimento, o Orçamento dei
xará de ser uma proposta empírica, uma rela
ção de títulos e valores, e o Plano descerá 
da prateleira dos documentos intelectuais e 
inócuos, para se consolidarem em instrumen
tos integrados da ação do Governo. 

O processo de execução orçamentária, até 
aqui vigente, admitia a correção_ das _do_taçQe_s 
mediante suplementação, em limite global, 
dos valores da Lei de Meios. Com isso, alguns 
projetas e atividades, executados com recur
sos decorrentes de convênios e operações de 
crédito eram habitualmente orçados com va
lores simbólicos para posterior suplementa
ção, na medida do ingresso efetivo dos respec
tivos recursos. 

Com a nova regra do inciso I, do ~rtigo 
89, da Lei n~ 3, de 21-12-88, algumas dessas 
ações podem ser inviabilizadas, uma vez que 
o limite de 20% de adição ordír\àríã-para cada 
projeto ou atiVidade não permite a sua adequa
da suplementação, implicando na necessida
de de encaminhamento de sucE:ssivas propos
tas de crédito adicional, caso não se busque, 
tempestivamente, uma reava1iaÇão do orça
mento em vigor, 

Para as transferências da União que repre
sentam o maior percentual do Orçamento do 
Distrito Federal, destinadas basicamente áreas 
de segurança pública, saúde e educação, não 
está de todo pacifico o entendimento de exclu
são do limite de suplementaç.~o referido no 
artigo a~ da Lei de Meios. 

A proposição de um artigo que explicite 
com maior clareza esse limite evitará, por parte 
do Senado Federal, ações repetidas de análise 

de matérias já apreciadas no seu próprio êm
bito e na esfera do Congresso Nacional. 

Neste caso estão as transferências -da União, 
diretas ou mediante convênios~ já submetidas 
ao controle da Programação Financ:eira do 
Tesouro Nacional e as operaÇões de "créditO, 
cuja c6nfrãtaçao-se~submete a prévia aprova
ção de patamares pelo Senadç Federai, 

Por outro lado, tem causado dúvida de inter
pretação, para o estabelecimento do limite de 
suplementação, 6 remanejamento intemo en
tre elemeritos de despesa, algl,Ímas vezes ne
cessáriq, de um projeto ou ativ;dade, que afe
_taria unicamente o Quadro de Detalhamento 
da Despesa, -s~rri-alterar o valor dos compo
nentes do programa de trabalho. 
_ Esse caso prátiCo será também solucionado 

com a __ ~llcitação- do art. 2° do projeto de 
lei. 

Merecem_ destaque, pela quantidade de re-
.. -cursQS,~_que carrearão, dentre _os convênios, 

o Sistema GhifiCaâo Descéritralizado de Saúde 
- sODs, que ailterformerite rião transitava 
pela receita do Tesouro e a emenda acolhida 
pelo Congresso Nacional, alocando dotação 
parª reforma e reaparelhamento do Hospital 
de Base de Brasma. Os recursps decorrentes 
de operações de crédito dizerri respeito a de
sembolsos previstos nos cronogramas de 
contratos já autorizados. 

Os dispêndios programado,s para o setor 
educ_ação, no montante de NCz$ 
-l75.206A02,00 (cento e set_er'lta e cincO mi
lhões, duzentos e seis mil, quatrocentos e dois 
cruzaCIOS-iiOvOs), correspondem a 72,5% do 
total eS1lffiado das receitas de impostos e parti
cipaçã-o na receita dos tributo~ federais. 

Assim, associando os bal{u)_toentos progra
máticos do Plano de Governo para o exercício 
de 19891 coin a reã.Valíãção db novo quadro 
tributário _do Distrito Federal e a estimativa 
dos valores a serem recebidos em decorrência 
de convênios e operações de crédito, a recerta 
foi reestimada em valor adicional _ _de NCz $ 
:,380.789.457,00 (trezentos e qitenta milhões, 
setec_ento? e oitenfa e nove mU, quatrocentos 
e cinqUenta e sete cruzados novos}. (Quadro 
I) 

DeSse modO~ a -destinação doS recursos a -
que se refere o proposto prójeto de lei, no 
montante de NCz$ 380c789.457,00 segundo 
os grandes grupos de- despes.a, se apresenta 

-da seg_uinte forma: 

- NCz$ 1,00 
a) Crédito Suplementar ......... 376.789.457 
-Pessoal e Encargos Sociais , 59.455.364 
-Amortização e Encargos de Financia-

mento ................................................... 13546300 

o~;tr_as Despes_~ Correntes de Capital,_-in
ciusive o Fundo de Desenvo_lvimento do Dis-
trito Federai ..................................... 300.263.990 

-Reserva de Contingência ....... 3523.803 
b) CréditoEspecial. ................. : .... 4.000.000 
-Outras Despesas Correntes e-áe Capital 

................................................................. _4.000.000 
Em vista do exposto, tenho a honra de sub

meter à elevada consid_eraç_ão de Vossa Exce
lência o projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a abrir créditos adicionais até o limi
te de NCz$ 380.789.457,00 ao Orçamento do 
corrente exercício. 
Ce!sius Antônio Lodder- Secretário do Go
vemo/DF. 
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PROJETO DE LEI DO DISTRITO 
FEDERAL 

N• 3, de 1989 

Autoriza o Poder Executivo a abrir 
créditos adicionais até o limite de 
NCz$ 380.789.457,00 (trezentos e 

-- oitenta milhões, setecentos e oitenta 
e nove m1.-., quatrocentos e_dnqüenta 
c sete cn- !ados novos) e dá outras 
providências. 

O Senado Federal decreta: 

Art. 1" Fica o Poder Executivo autOrizado 

I- abrir créditos suplementares, conforme 
discriminado no Anexo [, ao Orçamento do 
Distrito Federal Lei n~ 3, de 21 de-âezembro 
de 1988- ateo-·limite de NCz$ 
376.667.840,00 (trezentos e setenta e seis mi
lhões, seiscentos e sessenta e sete mil, oito
c_entos e quarenta cruzados novos), utilizando 
os recursos oriundos do excesso de arreca
dação das receitas, ao teor do art. 43, § 1 c, 

incisos [ e II, e §§ 2"' e 3", da Lei n~ 4.320, 
de 17 de março de 1964, sendo: 

NCi$1,00 
- Pessoal e Encargos SOciais 

59A55364,00 

-Amortização e Encargos de Financia-
mento ................ ________ ··-- 13546300,00 

-Outras Despesas Correntes e de Cápítal, 
inc:lusive o Fundo de Desenvolvimento do Dis
trito Fed~ral...................... 300.142.373,00 

n- abrir créditos especiais ao Orçamento 
do Distrito Federal- Lei n~ 3, de 2l_de dezem
bro de I 988__- até o limite de NCz $ 
4.000.000,00 (quatro milhões de Cr~zadOs no
vos), utilizando os recursos do excesso de, arre
cadaÇão das receitas, ao teor do art. 43, § 
1 ~. inciso II e § 3~, da Lei n~ 4.320, de 17 
de março de 1964, para atender aos Progra
mas de trabalho constantes do anexo lL 

llf -remanejar os valores de que tratam os 
incisos [ e II deste artigo, até o limite de 20% 
(vinte por cento) de cada dotação discrimi
nada nos Anexos I e ll, considerado o disposto 
no art. 2~ . 

Art. 2~ O -limite de crédito supiemE:ntar de 
que trata o inciso I, art. 8°, cfa Ld n~ 3, de 
21 de dezembro de 1988, não considera os 
recursos oriundos de transferência da União, 
convênios, operações de crédito, remaneja
mentos do Quadro de Detalhamento da Des
pesa que não impliquem em alteração dos 
vaJores específicos dos projetes e atividades, 
e alocações para gasto com pessoal e encar
gos sociais . 

Art. 3" Esta lei entra em vigoi- na data de 
sua publicação. 

ArL 4" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, de de 1989. -
101" da República e 29" de Brasflia. 
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NCZ$1,00 
ANEXO! 

CRÉDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMAÇÃO SEGUNDO OS QRANDES GRUPOS DE DESPESA 
ANEXO AO PROJETO DE [..E! N', DE DE DE 1989 

Pessoal Amortizap§o P, Despesa 
Especificação 

-~ 
e Encargos e Encargos Correntes Total 

Sociais de Financ. e de Capital 

Tribunal de Contas do Distrito Fede~al- 5.399.675 60.000 5.459.675 
Gabinete do Governador 2.200.013 537.100 2.737.113 
Departamento de Educação Física, Esportes e 

Recreação 557.445 110.808 668.253 
Instituto de Tecnologia Alternativa 44.793 330.000 374.793 
Procuradoria Geral 2.378.451 100.000 2.478.451 
Secretaria do Governo 3.946.142 3.133.600 7.079.742 
Administração da Cidade SatéUte: do Núcleo 

Bandeirante 193:780 220.000 413.780 
Região Administrativa II - Gama 457.051 200.000 657.051 
Região Administrativa II(- Taguatinga 577.066 330.000 907.066 
Região Administrativa IV- Brazlândia 183.522 110.000 293.522 
Região Administrativa V- Sobradinho 225.807 170.000 395.807 
Região Administrativa VI- Planaltina 311.633 150.000 461.633 
Administração do Setor Residencial Indústria e 

Abastecimento 235.891 200.000 435.891 
Administração de Ceilândia 250.229 300.000 550.2.29 
Administração do Cruzeiro 243.903 100.000 343.903 
Secretaria de Administração 14.963293 8.720.300 23.683.593 
Instituto de Desenvolvirn~nto de Recursos HumanOs 496.665 107.225 603.890 
Secretaria de finanças 4.550.615 13.263.300 28.832.600 46.646.515 
Secretaria de Saúde 101.956.456 101.956.456 
Instituto de Saúde do Distrito Federal 1.224.198 1.058.000 2282.198 
Secretaria de Serviços Sociais 6.441.432 36.163.980 42.605.412 
Secretari_a de Viªção _e Obras 2.739.368 283.000 2.721.800 5.744.168 
Secretaria de Serviços Públicos 952-972 104.504.900 105.457.872 
Administração da Estação Rodoviária de Brasília 112.144 100.000 212.144 
Serviço Autónomo de Limpeza Urbana 2.295.736 1200.000 3.495.736 
Secretaria de Agricultura e Produção 3.044.210 650.100 3.694.310 
Secretaria de Segurança Pública 954.208 3.693221 4.647.429 
Poltda Militar do Distrito Federal 960.000 960.000 
Secretaria da Cultura 3.021.343 366.500 3.387.843 
Arquivo Público do Distrito Federal 135.711 200.000 335.711 
Secretaria da Indústria, Comércio- e Turismo 287.265 200.000 487.265 
Departamento de Turismo do Distrito Federal 399.819 900.000 1.299.819 
Secretaria do Trabalho 222.775 317.400 540.175 
Secretaria de Comunicação Social 408.209 1.560.000 1.968.209 
Reserva de Contingência 3.523.803 

TOTAL 59.455.364 13.546.300 300.263.990 376.789.457 

CRÉDITO ESPECIAL SUPLEMENTAÇAO-
ANEXO II 

PROGRAMA DE TRABALHO DE 1989 

ANEXO AO PROJETO DE LEI Ne DE DE DE 1989 

Código Espedficação Total 

18000 Secretaria de Serviços Sociais 
18000 Secretaria de Serviços Sociais - Entidades 

Supervisionados 
18002.15814862.976 Assentados da População de Baixa Renda 2.000.000 

20000 Secretaria de ServiçoS Públicos 
20001 Secretaria de Serviços Públicos 

20001.03070212.134 Subsídio ao Transporte Coletivo do Distrito Federal 2.000.000 

TOTAL 4.000.000 
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rRCXiRAMA-ITíTRARAI 110 no flJNT>Ff'F - I ()8() 

PROGRA!';\AÇÀO DE !NV~T!Mf:.:NTO 

01 • E~ecuç!o de Obras de Uib<inlzaçilo 
02 ·Construção Jc P<H<JUCS Rc<.:r~.Jtivo~ c l){·~portivos 
03 • lmplantllçào de: Galerias de Agu.!ls Pluviais 
04 ·Execução de Obras de Ampliação do Sistema de Iluminação PUblica 
05 - Construçao de Parques- e Serviços Adm-iiilstrativos -
06 - Execução de Obras de MeJhoramentos no Plano Pilotõ- e Cid.Jcfes 

Sa.teliles 
07- Execução de_ Obras e Equipamentos do Sistema de Transportes 
08 • construç~o de Estradas Vidnais, Inclusive na Região 

Geo-Economica de Brasília 
09 · Execução de Obras e Equip.ementos do Sistema de Saneamento Básico, 

Inclusive Tratamento -de lixo 
10 ·Execução de Obras e EqU1Pillnentos dõ Sísii::ma de ·saúcfe 

y..,. 

3.094.354 
1?0.967 
401.609 
362.900 
169.353 

1.901.595 
I .606.437 

241.933 

1204.828 
1.606.437 

t 1 ·Execução de Obras e Equipamentos do Sistema de Assistên(:ía 
Comunitária -

12- Execução de_ Obras e Equipamentos do Sistema de Apoio as 
Atividades Produtivas Inclusive na Região Geo-Economica de Brasnia 

13- Execução de Obras, Reequipamento de Orgão e Residências Oficiais 
14 - Execução_ de. Obras e Equipamentos do Sistema de Segurança Pública 
15 ·Execução de_ Obras e-Equipamentos do Sistem11 de Educaâo e Cultura 
16- Assentamento Populacional de Emergência, Inclusive na Região 

237.095' 

1.374.181 
13.000.000 

1.204.028 
16.000.000 

Gco-Economlca-de-Brasl~- --
17 • Construção de AgrovifliS. InClusive no!! Regi!o aeo·Economica 

de Brasília 
18- Desenvolvimento Científico e Tecno:Ogico--
19 · Aumento de Capital de Empresas 
20 · Garantias -

SUBTOTAL 

APOIO AO SETOR PRODUTIVO 

45.967 

19.355 
479.028 
120.967 

7.258 

43.198.292 

01 - Finandamenlo a Cargo do Fundefe através do BRB- Banco Regional 
de Brasília SA Inclusive na Regi.!lo Geo-Economic-!1 de Brasília 4.735.033 

TOTALGERfiiL 

ORç:..o.MENfO GERAl. DO DISTRITO FEOERAL 
UMITES DE DESPESA POR GRUPO E ÓRGAO 

ANEXO AO PROJETO OE LEI N PE DE DE 1989 -· 
Pessool AmotT/zação 

E~p«fflc~Jo e-En<:tJrgos e Encl!rgos 
Soci&s deF/nimc. 

Tribun~l de Contas do Distrito Feder~! 9.000.000 
Gabinete do Gove:~dor 4.000.000 
DeparUimento de Edu<:<~ç~o Físk;a, Esportes e 

Recreaçào l.IOO.OOO 
lnstlwto de Tecnologia ,O.Itemativa 120.000 
Proc:uradori~ Gerlll 4.300,000 
Secretarill do Governo ~.560.000 
,O.dmlnistrllçio da Cidnde Satélite do Nüdeo 

Bandeitante 450,000 
Regl~o Administrativa 11- Gamll 950.000 
Regl.!lo ,O.dminlstr~tivlll!l- Ta(luatlngll 1.400.000 
Reglllo Admlnl~trativll IV- 6ra~Ulmli11 •ooooo 
Região Administrativ11 V- Sobradinho 6JQ,OOO 
Região Administratívll \11- Plan~ltin.'l 600.000 
Adminlstraçt.o do Seto; Re&idenciallndüstrin e 

Ab11steclmento 630.000 
Admlnlstraç~o de Ceii.!Jndia 600.000 
Administração do Cru~etro 300,000 
Seeretarill de Adminlstraçllo 34.ooo:ooo 
Instituto de Desenvolvimento de R~Cursos Huntanos 1.000.000 
Secretllria de Finançlls 10.600.000 19.610.362 
~retarill de Educ11ç!o 154.059.083 
Secretarlll de SliUde 57.637.618 
Instituto de SaUde do Distrito Federal 2.400.000 
Se<:rdaria de Servíços Sociais 14.400.000 
Secretaria de Vi!!çbo e Obras 13.630.157 28.3.000 
SecreL!Irla de Serviços Públlc<» 2.000.000 
Admlnlstraçllo da Est.ação Rodovillria de Brlliflill J50.000 
Serviço Autõnomo de UmpeUI Urbana 9.000.000 
Secretl!rl~ de Agricultura e Prcduçlio 8,300.000 
Secretaria de Segurança Públic11 63.2ta.77J 
Polida Milit~r do Oistrlto Federal 77.159.212 
Corpo de Bombeiros do Distrito l"eder!!l 38.893.819 
Secretari~ da Cultura 5,300.000 
Nqulvo Público do Distrito Federal 280.000 
Secretaria da Indústria, ComtrckJ e Turismo ~00.000 
Dcpartamenlo de Turismo do Distrito Federal 950.000 
Secretllri~ do Trabalho 500.000 
Secret.i'lrill de Comunrcaçllo Social c:iOO.OOO 
Re~rva de Contingência 

TOTAL 624.789.(i62, 19.893.362 

A Comissão do Distrito Federal 

47.933.325 

Oui:::::::: TotiJI 
e de Capilal 

346.085 9.346.085 
987.331 4,987.331 

308.576 1.408.576 
333.416 453.416 
259.721 4.~~9.72t 

4.155.520 9.715.520 

310.645 760.645 
331.397 1.281.397 
574.253 1.974.253 
139.021 539.021 
235;571 ~5.571 
254.558 854.558 

308.61J 938.613 
489.695 1.089.695 
134.000 4J4.000 

lO 176.780 44.176.780 
279.263 !.279.263 

56.686.3t2 86.896.674 
5.123.993 159.183.076 

102.09!.674 259.729.292 
1.157.146 3.557.146 

39.438.026 53.838.026 
4.50.127 18.363.284 

108.748.964 110.748.964 
157.545 S07.545 

1.984.916 10.954.916 
1.026,942 9.326.942 
4.823.192 68.0<11.95~ 
5.442.203 8.3.501.415 
3.114.554 42,008.373 

637.473 5.937.473 
215.787 495.778 
212.205 712206 

1242.167 2.192.157 
536.982 1.036,982 

1,866.981 2.466.981 
13.009,334 

359.581.636 1.017.282.99-l 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Do 
Expediente lido, consta a Mensagem no 16, 
de f 989~DF (nG -6/89; na origem), do Gover
nador do Distrito Federal, enCaminhando, nos 
termos dos arts. 39 e 49 da Resolução n~ 157, 
de 1988, Projeto de Lei do DF rio 3, de 1989, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais até o limite -de- NCz$ 
380.789.457,00 (trezentos e oitenta milhões, 
setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos 
e cinqüenta e sete cruzados novos), e dá outras 
providências. 

Nos termos da Resolução n? 157, de 1988, 
a matéria será despachada à Comissão do 
Distrito _f_ederal, podendo perante a comissão 
serem ofereciâcis emendas ao projeto, ho pra
zo de 50ias irtets, contados da sua publicação 
no Diário do Congresso Nadonal. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So
bre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo 
Sr. 1? SecretáriO. 

t lida a seguinte 
OF. n' 34189 

Brasilia, 21 de fevereiro de 1989 
Senhor PreSidei:i.te, 
Tenho a honra de dírigir-me a V. EX• para 

indicar, como Vice-Uder do Partido Demo
crata Cristão - PDC, nesta Casa, o Senador 
Carlos PatroCínio. 

- Na oportunidade, renovo-lhe os meus pro
testos de elevada estima e distinta conside
ração. - MOJ'ses Abrão, Uder do PDC. 

O SR. PRESIDENTE (Ir~ Saraiva) - O 
expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicações que vão ser 
lidas pelo Sr. 1 o Secretário. 

São lidas as seguintes 
Of. GL PFL - 1189 

Brasília, 13 de fevereiro de 1989. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de me dirigir a V. EX' muito 

cordialmente com o objetivo de comunicar 
a indicação do ilustre Senador Odadr Soares 
para compor, como Membro Titular, a Comis~ 
são de Constitti~o e Justiça, em substituição 
ao nobre Senador Guilherme Palmeira. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. EX' 
meus protestos de elevada consideração e 
apreço. 

Atenciosamente. - Senador Marcondes 
Oadelha, Uder do PFL 

Brasília, 22 de fevereiro de 1989 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de me dirigir a V. Ex" muito 

cordialmente com o objetivo de comunicar 
a indicação do ilustre Senador Lourival Bap
tista para compor, como Membro Suplente, 
a Comissão de Constituição e Justi~a, na vaga 
decorrente do afastamento do nobre Senador 
Álvaro Pacheco. 

Atenciosamente. - Senador Marcondes 
Gadelha, Líder do PFL 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Se
rão feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1? Secretário. 
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É lido o seguinte 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -De. 
acordo com o art. 279, inciso I, do Regimento 
Interno, este requerimento será objeto de deli
beração após a Ordem do Dia. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
~dos pelo Sr. 11 Secretário. 

São lidos os segaintes 

REQUERIMENTO 
I'!• 5, de 1989 

Nos termos do art. 222 do Regimento Inter~ 
no, requeremos que em 15-3-89, seja reali
zada sessão especial em homenagem ao Líder 
Sindical e ecologista, Francisco Alves Mendes 
F~ho (Chico Mendes), assassinado em Xapu
ri-A<:, em 22-12-88. · 

Sala das S~ssões. 22._de fevereiro de 1989. 
- Aluízio Bezerra - /vlarcondes Gadelha -~ 
Ronan Tito - Nelson Wedekin - Nabor Jú
nior- Alfonso Arinos -José Paulo Biso/. 

PROJEI'O DE LEI DO SENADO 
I'!• 12, de 1989 

Altera dispositivo do Decreto-Lei n" 
1.894181, que '1nstitul fiiCiififiVOS- flsca1S 
para empresas exportadoras de produtos 
manufaturados e dá outras providências·: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ A alínea b do§ l" cto art. 1~ do 

Decreto-Lei n" 1.894, de 16 de dezembro de 
1981, passa a vigorar com a Seguin! e redação; 

""Art. I • ..................................... --
§ I" ..................................... _____ ,_ 

a) ·······················-
b) no caso de_aquisição a comercian

te não-contribuinte.do Imposto _sobre Pro
dutos Industrializados - lPI, até o mon
tante deste tributo que houver incidido 
na última saída do produto de estabele
cimento industrial ou_ equiparado a indus
trial, segundo instruÇões expedidas pelo 
Ministro da Fazenda." 

Art 29 Esta lei entr.,_ern vigor na data de 
sua publicação. -

Art, 3" Revogam-se--as dispOsições em 
contrário. 

Justificação 

Este prcijeto repete literalmente dispositivos 
da Medida Provisória n9 39, de 15 de fevereiio 
de 1989, tal como os quatro outros que apre
sentamos juntamente com ele. O conjunto vi
sa a assegurar o adequado exame de matérias 
que foram acopladas à Medida Provisória n" 
39 em tentativa de evitar que tenha esta a_ 
mesma sorte da Medida Provisória n~ 29, rejei
tada pelo Congresso Nacion;;~l. 

A Medida Provisória n" 39 é duplamente 
abusiva. Primeiro, porque reed.ifa, apenas com 
ligeiras alterações, a Medida Provisória n9 29, 
já recusada pelo CongressO; segundo, porque, 
não obstante a repetição da mesmíssima 
ementa ("dispõe sobre a organização da Presi
dência da República e dos Ministérios e dá 

OutrãS Providêndas"),"compóe um texto inadi
missível, múltiplo e desconexo, tal a diversi
dade das __ Q!Jtr{l$_ matérias àquela agregadas. 

Isso, sem contar o abuso original, e maior, 
que, repudiado na Medida Provisória no 29, 
ressurge, com repetitivas desfaçatez, na Medi
da Provisória n"39: nénhuma das providências 
cOntem-pladas atende às condições de essen~ 
cia!Lda_de ª que a Constituição (art. 62, pará
grafo único) vincula o instituto das medidas 
provisóriaS - "relevância e urgência". 

Sob pena de comprometimento das institui
ções democráticas, os conceitos de relevância 
e urgência haverão de afirmar-se corn indis
pensável seriedade. E ísso impõe a rejeição 
da Medida Provisória n9 39, o que certamente 
ocorrerá. 

Nossa preocupação, portanto, é a de abrir 
caminho para que sejam devidamente discu
tidos e decididos pelo Congresso NacionaJ 
aqueles assuntos que, suscetiveis de fácil acei
tação, foram inseridos na Medida Provisória 
n? 39 para dourar a pilula da simples reedição 
da Medid,a Provisória n~ 29. 

Assim, seguindo a boa técnica legislativa, 
separamos os dispositivos .inoYadores da Me
dida ProviSória n9 39, de acordo com os temas 
d_e _que tratam, compondo um conjunto de 
cinco. projetes de lei que apresentamos no 
Senado. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1989. 
-Severo Gomes. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

_ _DEÇREJO-LEI N" 1.894, 
DE 16 DE DEZEMBRO DE !98! 

institui incentivos fiscais para empresas 
exportadoras de produtos mem __ ufatura
dos, e dá outras provfdência_s. 

.... Art~'"i~""'A;'~~~;;;;s--~~e exportare~~-~;~-
tra pagamento em moeda estrangeíra ço_nver
sível, produtos de fabricação nacional, adqui
ridos no mercado intemo, fica assegurado: 
•••n•••••''''''"'<n•••••••••~••n-~••• ~·~.......---.-

§ _ J9 O crécijto previsto no item I deste arti-
go será equivalente: -

... , ... ~·····-----····---·--·--· ---·· 
b_) no caso de aquisição a comerciante 

não-contribuinte do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, ao resultado da aplicação da 
alíquota dess_e tributo, vigorante na data da 
aquisição, sobre 50% (cinqUenta por cento), 
do valor do produto, constante da respectiva 
nota fiscal. 

MEDIDA PROVISÓRIA J'io 39, DE I 5 DE 
. FEVEREIRO DE !989 

_ Dispõe sobre a organização da Presi
dência da Repúbh'ca e dos Mínístérios e 
dá outras providências. 

(Às Comissões de Constituição e Justi
ça, de Economia e de Finanças.) 

PROJEI'O DE LEI DO SENADO 
I'!• 13, de 1989 

Atribui à Secretaria da Receita Federal 
competéncia para autuar as empresas 
enquadradas no art. 2° do Decreto-Lei n? 
2295, de 21 de novembro de 1986, pelo 
não_recolhim_ento da cota de contribuição 

"prevista ra_que/e "artigo e dá outras provi-
dências. 

O CongressCi Nadcinal decreta: 

Art. 1"' Compete à Secretaria da Receita 
. Federal autuar as empresas enquadradas no 
art. 2~ _do Decreto-Lei n~ 2.295, de_ 21 _de no~ 

-vemb[o de 1986, pelo não recolhimento da 
cota de contribuição prevista naquele artigo. 

_§ 19 O valor da cota de contribuição, 
quando não recolhido nos prazos fiXados, será 
atualizado monetariamente na data do efetivo 
pagamento e recolhido com os seguintes 
acréscimos: 

a) juros de mora,--na via administratiVa ou 
judicial,_ calculadOs na forma da legislação 
aplicáv~J aos tributos federais; 
_ b) multa de mora de trinta por centO sobre 

o valor monetariamente atualizado, sendo re~ 
duzida a quinze por cento se o pagamento 
for efetuado até o último dia do mês subse
qüe"nte àquele em que deVeria ter sidO pago; 

c) encargo legal de cobrança da DívidaAti
_ya de_ que tratam o art. 1 ~ do Decreto~Lei n~ 

-·1.025; de 21 de outu_bro de 196'9, e o arl 
3° do Decreto-Lei no 1.645, de_ 11 de dezembro 
de 1978, quando for o caso. 

§ 2~ A falta de_ lançamento ou recolhi
mento da Cõta de contribuiÇão, verificada pela 
fisc~tzação-da-Secretaria da ReCe1ta Federal, 
·sujeitará-O coritiibuihle às -penalidades cons
tantes da legislação do Imposto de Renda. 

§ 3\" O processo administrativo de deter
minação e exigência da cota de contribuição, 
bem assim- o de consulta sobre a aplicação 
da respectiva legislação, serão regidos pelas 
normas, ora co[lvalídadas, expedidas nos ter
mos do art. 29 do Decreto-Lei n9 822, de 5 
de_ setembro de 1969. 

Art._. 2~ E.sta lei_ ~ntra. em vigor na 9ata de 
sua publicaç~o. 

Art. 3" ~evogam-se a_s disposições em 
~ntrário . 

JustifiCciçào . 

Este projeto repete literalmente_d(spositívos 
da Medida Provisória n~ 39, de 15 de fevereiro 
de 1989, tal como os quatro outros que apre
sentamos juntamente com ele. O .conjunto vi
sa a assegurar o adequado exame de matérias 

·que foram acopla:das à Medida Provisória n" 
39 em te.fltativa de evitai- qUe tenha esta a 
mesma sorte da Medida Provisória n~ 29, rejei
tada p-elO Congresso Nacional. 

A Medida Provisória n~ 39 é duplamente 
abusiva. Primeiro, porque reedita, apenas com 
ligeiras alterações, a Medida Provisória n~ 29, 
já recusada pelo Congresso; segundo, porque, 
não obstante a repetição da mesmíssima 
ementa ("dispõe sobre a organização da Presi
dênda da República e dos ministérios e dá 
outras provid_ências"), compõe um texto inadi-
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mlssível, múltiplo e desconexo, ta1 a diversi~ 
dade das outras matérias àquela agregadas. 

Isso, sem contar o abuso origirial, e maior, 
que, repudiado na Medida Provlsórta n? 29, 
ressurge, com repetitiva desfaçatez, na Medida 
Provisória n~ 39: rienhuma das providências 
contempladas atende às condições de essen
cialidade a que a Constituição {art 62, pará
grafo único) vincula o TnStitU.to'das medidas 
provisórias- "relevância e urgência". 

Sob pena de comprometimento das institui~ 
ç:ões democráticas, os conceitos de relevância 
e urgência haverão de afirmar-se com indis
pensável seriedade. E -ísso impõe a rejeição 
da Medida Provisórta no· 39, o que" certamenTe 
ocorrerá. 

Nossa preocupação, portanto, é a de abrir 
caminho para que sejam devidamente discu
tidos e decididos pelO CónQresso Nacional 
aqueles assuntos que, suscetíveis de fácil acei
taç_ão, foram inseridos na Medida Provisória 
n" 39 para dourar a pílula da simples reedição 
da Medida Provisória no 29. . . 

Assim, seguindo a boa técnica legislatiVa, 
separamos os dispositivos inovadores da Me
dida Provisória n"~' 39, de- acordO-com os temas 
de que_ tratam, compondo um conjunto de 
cinco projetas de lei que apresentamos no 
Senado. 

Sala das sessões, 2L de fevereiro de 1989. 
-Senador Severo Gomes. 

LEGISlAÇÃO aTADA 

DECRETO-LEI N• 2.295, DE 21 DE 
Novembro de 1986 

Isenta de Imposto de Exportação 
as vendas de café para o exterior e 
dá ouúas providências. 

Art. 39 Na cobrança executiva da Dívida 
Ativa da União, a aplicação do encargo de 
que tratam O art. 21 da Lei n"~' 4.439, de 27 
de outubro de 1964, o art. 32 do Decreto-Lei 
no 147, de 3 de fevereirO de 1967, o art. 1°, 
inciso Ir, da Lei no 5.421, de 25 de abril de 
1968, o art. }0 do Decfeto-Lei no 1.025, 'de 
21 de.Outubro de 1969, e o art. 39 do Decre
to-Lei n~ 1.569, de 8 de agosto de 1977, subs
titui a coildenação do devedor em honorários 
de advogado e_ o respectivo produto será, sob 
esse título, recolhido integralmente ao T escu
ro Nacional. 

Parágrafo únlco. O encargo de que trata 
este artigo será- calculado sobre o montante 
do débito, inclusive multas, monetariamente 
atualizado e acrescido dos juros de mora. 

DECRETO-LEI N• 822, DE 5 DE 
SETEMBRO DE 1 969 

Extingue a garlii7lia de instância nos 
recucsos da decisão administrativa fiscal 
e dá outras providênCias. 

Art 29 O Poder Executivo regulará o pro
cesso administrativo de determinação e exi
gênCia de créditos tributários federais,_penali~ 
dades empréstimos compulsórios -e o de con~ 
sulta. 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 39, DE 15 DE 
FEVEREIRO DE 1989. 

DispOe sobre_ a organização _da Presi
dência da República- e dos ministérios e 
dá outras providências. 

........................................................................... ~~·····~~~ ..... (k .. õ;;J;~~~··;;~"'C;;~;;t~~-;~-;J;~:ç;, 
Art. 2<- Nas exportações de café, volta a 

incidir a quota de contribuição instituída pela 
instrução nç 205, de 12 de mala de 1961, 
da antiga Superintendência da Moeda e do 
Crédito, com as alteraÇões deste decreto-lei. 

DECRETO-LEI N• 1.025, DE 21 DE 
OUTUBRO DE 1969 --

Declara extinta a participação de servi
dores públicos na cobranç<i da Dívida Ati
va da fJnião e dá outras provfdêndas. -

.... M···l:····'ifd~i~;~d;··~';dí~~··;·;;;clp;~ã~ 

de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
~ N• 14, de 1989 

~---Dispõe sobre a atualização monetá~ 
lia diJs restituições do Imposto de Ren
da e a base de cálculo para_ (ncldência 
do iiiijJÕsto no caso de aluguel de imó~ 

-veis. 

-~~-0 Cõhgresso Nacional decreta: 
Art. 19 As restituições do lmposto de Ren

da serão atualizadas monetariamente com ba
se na variação ~o fndice-d_e Preços ao Consu
midor (IPC), a partirde_l9 de fevereiro de 1989. 

Parágrafo único. O ministro da Fazenda 
expedirá instruções para a aplicação do dis
posto neste artigo: 

Art. 29 Não integrarão a base de cálculo 
para incidência do Imposto de Rerida de que 
trata a Lei nQ 7.7•13, de 22 de dezembro de 

......... DECRETõ:LEi"N~'i6LiS: .. ÕÊ:~i·l .. DE~~ .. ""~8, no caso de a~uguéis de imóveis: 
DEZEMBRO DE 1978 [-o valor dos Impostos, taxas e emolu~ 

de servidores públicos na cobrança da Dívida 
da União a que se referem os artigos 21 da 
Lei n"~' 4.439, de 27 de outubro de 1964, e 
1°, inciso D, da Lei n<:> 5.421, de 25 de abril 
de 1968, passando- a- taxa. no total-de 20% 
(vinte por cento), paga pelo executado, a ser 
recolhida aos cofres públicos, como renda da 
União. 

- mentes incidentes sobre o bem que produzir 
Dispõe sobre a cobrança da Dívida Ati- 0 rendimento; 

va da (Jnião e dá outras providências. - D -o aluguel pago pela locação do imóvel 
sublocad6; 

m -as despesas pagas para cobrança ou 
recebimento do rendimento ; e 

IV-as despesas de condomínio. 
Art. Y Esta lei entra em vigor na dã.ta de 

sua publicaÇão. _ _ 
Art. 4~ _R~vogam-se as diSpos_içOes--em -

cOntráfiO. --

Justificação 

Este projeto repete literã.Imente dispositivos 
da Medida Provisória no 39, de 15 de fevereiro 
de 1989, ta[ como os quatro outros que apre
sentamos juntamente com ele. O conjunto vi
sa a assegurar o adequado exame de matérias 
que foram acopladas à Medida Provisória no 
39 em tentativa de e_vitar que tenha esta a 
mesma sorte da Medida Provisória no 29, rejei
tada pe~o Cong~esso NacionaL 

A Medida Provisória n° 39 é duplamente 
abusiva. Primeiro, porque reedita, apenas com 
ligeiras alterações, a Medida Provisória no 29; 
recusada pelo Congresso; segundo, porque, 
não obstante a repetição da mesmíssima 
ementa ("dispõe sobre a organização da Presi
dência da República e dos ministérios e dá 
outras providências"), compõe um texto Inad
missível, múltiplo e desconexo, tal a diversi
dade das outras matérias àquela agregadas. 

Isso, sem contar o abuso original, e maior, 
que, repudiado na Medida Provisória n9 29, 
ressurge, com repetitivã desfaçatez, na Medida 
Provisória n~ 39: nenhuma das providêndas 
comtempladas atende às condições de assen~ 
cialidade a que a Constituição (art. 62, pará
grafo único) vincula o instituto das --medidas 
provisórias- "relevância e urgência". 

Sob pena de comprometimento das institui
Ções-deinocráticas, os conceitos de relevância 
e urgência haverão de afirmar-se com indis
pensável seriedade. E isso impõe a rejeição 
da Medida Provisória nç 39, o que certamente 
ocorrerá. 

Nossa preocupação, portanto, é a de abrir 
_ ca_minho para que sejam devidamente discu
tidos e decididos pelo Congresso Nacional 
aqueles assuntos que, suscetiveis de fácil acei
tação, foram inseridos na Medida Provisória 
n9 39 para-àOuiai a pílula da simples reedição 
da medida Provisória no 29. 

A.ssim, seguindo boa a técnica legislativa, 
separamos os dispositivos inovadores da Me
dida Provisória n"~' 39, de acordo com os temas 
de que tratam, compondo um- conjunto de 
cinco projetas de lei que apresentamos no 
Senado. 

Sa.la .das_ sessões, 22 de fevereiro de 1989. 
- Senador Severo Gomes. -

LEGISLAÇÃO aTADA 

LE1 N• 7.713, DE 22 DE 
DEZEMBRO ~DE 1988 

Altera a legislação do Imposto de Ren
da e dá outras providências. 
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MEDIDA PROVISÓRrA N" 39, DE 15 DE 
FEVEREIRO DE 1989 

Dispõe sobre l! organização da Presi
dência da República e dos mfníst€n0s e- dá 
outras providências. 

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

(Às Comissões de ConStituição e Jus
tiça e de Finanças) 

PROJETO DE LEI DO _SENADO 
N• 15, DE !989 

Altera a legislação do imposto sobre 
Produtos Industrializados e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacio_nru_de_r;:n~ta;_ 
Art 1 o Para os Hns do disp-osto no art. 1 ~ 

do Decreto-Lei n~ 2.470, de 1 o de setembro 
de 1988, fica o Poder Executivo autorizado 

"' I- excluir, do Anexo I ali referido, produto 
ou grupo de produtos· cuja permanência se 
tome irrelevante para a arre<:adação- do im
posto; 

[J- fLXar os parâmetros para excetuar a 
equiparação de estabelecimento comer:dal 
atacadista; 

m- suspender' por tempo determinado, o 
regime instituído n:o referfdo artigo, em relação 
a produto ou grupo de produtos, tendo em 
vista as condições de mercado e ·a controle 
de preços. 

Art. 2., ESta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3~ revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Este projeto repete litera1mente dispositivos 
da Medida Provisória n"' 39, de 15 de fevereiro 
de 1989, taJ. como os quatro outros que apre
sentamos juntamente com ele. O conjunto vi
sa a assegurar o adequado exame de matérias 
que foram acopladas à Medida Provisória no 
39 em tentatiVa de evitar que tenha esta a 
mesma sorte da Medida Provisód?l n929, rejei
tada pelo Congresso Nacional. 

A Medida Provisória no 39 e duplamente 
abusiva. Primeiro, porque reedita, apenas com 
ligeiras alterações, a Medida Provisória n9 29, 
já recusada pelo CongresSo; SE!:gundó, -porque,_ 
não obstante a repetição da mesmíssima 
ementa "dispõe sobre a organização da Presi
dência da República e dos mjn_istérios e dá 
outras providências", compõe um texto inacli
missível, múltiplo e desconexo, ta1 a diversi
dade das outras matérias- àquela agregadas. 

Isso, sem contar o abuso original, e maior, 
que, repudiado na Medida Provisória n" 29, 
ressurge, com repetitiva desfaÇatez, na Medida 
Provisória n9 39: nenhlirila das providências 
c-ontempladas atende às condições_-de essen
dalidade a que a Constituição (Art. 62, pará
grafo único) vincula o instit1,.1to das- _medidas 
provisórias- "relevância- e tirgêhcia". 

Sob pena de comprometimento das institui
ções democráticas, os conceitoS de relevância 
e urgência haverão de aftrmar~se com indis-

pensavel s-eriedade. E isso impõe a rejeição 
- da .M.edida PrQvis6ria n" 39, o ÇJue certamente 

ocorrerá. 
Nossa preocupação, portanto, é a de abrir 

caminho para que sejam devidamente_ discu
tidos e decididos pelo Congresso Nacional 
aqueles_ assuntos que, susce_tivei_s_de fácil acei
tação, foram inseridos na Medida Provisória 
n9 39 para-dourar a pílula da simples reedição 
da Medida Provisória n9 29,_ 

Assim; seguindo a boa- técnica legislativa, 
separamos os dispositivos inovadores da Me
dida Provisõ.i"ia h" 39, de acordo com os .temas 
de que tratam, compondo um _c_onjunto de 
cin<;Q projetas de lei que apresentamos no 
senàdo, . . -

Sala das sessões, 22 de fevereiro de 1989, 
-Senador_Severo Gomes. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

DECRETO-l::EI N• 2.410, DE I" DE 
SETEMBRO DE 1988 

Altera a legislação do Imposto sobre 
Produtos frJdustria/izadas.e _cM outras pro
vidências . . 

ArL 1 o Para efeito da l.egislação_do Impos
to sobre Produtos lndustrializi:tdós (IPI), equi
~tail'FSEn:r-estabelecimento industrial, em re
Jação aos produtos_ designados no Anexo I, 
os estabelecimentos atacadis_tas_que os- adqui
rirem diretarhente dos r.espectivos estabelecf
mentos industriai_s ou_ dos seguintes estabele
cimentos equiparados a industrial: 
1- estabelecimentos importadores de pro

âutçs de procedência estrangeira; 
II-filiais e demais estabelecimentos que 

exerçam o comércio de produtos importados 
ou industrializados por outro estabelecimento 
da mesma firrTia;- --
--m- estabelecimentos comerciais de Pro
dutos cuja iridtistrializ~çã~haja sido realizada 
por outro estabelecimento da mesma firma 
ou de terceiros, mediante a remessa, por eles 
efetuadas, de_matérias-primas, produtos inter
mediários, embalagens, redPientes; moldes, 
matrizes ou -modelos; _e -

iV _:_estabeleCimentos comerciais de pro
dutos do capítulo 22 dã 'rabelã de-Incidência 
do Imposto sobre PfodutOs lndustri_§3l!zadç_? 
(TlP!), aprovada pelo D.ecreto n_9 89.241, de 
23 de dezerribro.de.1983; CUja -inâustria1ização 
tenha sido encomendada a estabelecimento 
induStrial; sob marca oU noine de faritasia dé 
propriedade do encomendante, de -terceiro ou 
do próprio _executor da encomenda. 

Parágrafo único. O regime previsto neste 
artigo será aplicado a partir de 16 de setembro 
de 1988. ~~- ----- - - ---- --- -

--·M:Eõio;;;·;;RõvisóiiiA'~N;::J9:-õi·i·5-õi ___ _ 
FEVEREIRO DE 1989 

Dispõe sobre a organização -da Presi~ 
dência da República e dos ministérios e 
dá outras providênCias_. 

···7k~C~;d;;ó~;nd~··c~~$tft~iÇ§~··~ .. :J;;;_ 
tiça e d~ Findnças) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'!•16; de 1989 

Revoga os parágrafos 2\' e 3", do 
artigo 30, da Lei n" 7.730, de 31 de 
Janeiro de 1989. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Ficam revogados-os§§ 29 e 39 do. 

art. 30 da Lei_n"' 7.730, çie 31 de janeiro de 
- -1989, ficando restaPelecidas as disposições 

sobre realização do lucro inflacionário, previs
tas nos Decretos-Leis n.s 2.341; de 29 de junho 
de 1987, e 2.429,de 14 de abril de1988. _ 

Art. 2o Esta_ lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

-Art _3~ ___, Reyogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

ESte proi~to repete literalmente dispositivos 
da Medida ProvisóriÇt n9 39, de 15 de fevereiro 
de 1989, tal como os quatro outros que apre
sentamos juntamente com ele. O_ conjunto vi
sa _a assegurar o adequado exame de matérias 
que fo_ram a_copladas à Medida Provisória no 
39 em tentativa de evitar que tenha esta a 
mesma sorte_ da Medida Provisória n9 29, rejei
tado pelo Congresso Nacional. 

A Medida Provisória no 39 é duplamente 
abusiva. Primeiro_, porque reedita, apenas com 
ligeiras alterações, a Medida Provisória n9 29, 
já recusada pelo Congresso: segundo, porque, 
hão obstante a repetição da mesmíssima 
ementa "dispõe sobre a organização da Presi
dência da RepúbliCa e dos Ministérios e dá 
outras proVidências", compõe um texto inad
missível, múltiplo e desconexo, tal a diversi
dade das outras matérias àquela agregadas. 

Isso, sem contar o abuso original, e maior, 
qUe, repudiado na Medida PrOvisória no 29, 
ressurge, com repetitiva desfaçatez, na Medida 
Provisória no 39: nenhuma das ptovidências 
c:_ontempladas atende às condições de eSsen
cialidade a que a Constituiç-ão (art. 62, pará
grafo_ único) vincula o instituto das-medidas 
provisóriás ...::. __:-r-eí_eVância e urgênCia". -

Sob pena de comprometimento das institui
ções democráticaS, os conceitos de r~~vância 
e urgência haverão de afirmar-se com indis
pensável seriedade. E isso impõe a rejeição 
da Medida Provisória n~ 39, o que certamente 
ocorrerá. 

Nossa preocupação, portanto, é a de abrir 
caminho para que sejam· devidamente discu
tidos e decididos pelo Congresso Nacional 
aqueles assuntos que, suscetiveis de fácil acei

-tação, foram inseridos na Medida Provisória 
n_9 39 para aoürar a pí1Ula da simples reedição_ 
da Medida Provisória no 29. 

Assim, seguindo a boa técnica legislativa, 
separamos os dispositivos inovadores da Me
dida Provisórià n°"39, de acordo com os temas 
de que tratam; çompondo um- conj!-mfo_de 
cinco projetas de lei que apresentamoS rio 

-Senado. - -- -- -- -
Sala das sessões, 22 de fevereiro de ] 989. 

___:Senador severo "OPtnes:--·. 
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LEI N• 7.730, DE 31 DE 
JANEIRO DE 1989 

veis áreas de nossa economia e, portanto, do 
nosso interesse sociaL Refiro~me ao já histó~ 
rico setor canavieiro-açucareiro e agora, mais 
rec.t:ntemente, setor canavieiro-suc:ro-

/nstitui o cruzado novo, determina con- aJcooleiro. 
ge/amento de preços, estabelece regras Inicialffiente, quero repelir veementemente 
de desindexação da economia ed~ outras a campanha nefasta que setores da Petrobrás 
providências. desenvolvem, procurando destruir o imenso 

..................................... ~~·······~······~····~········~···········~_património representado pelo Proálcool, que 
custou cerca de 9 bifhões de dólares ao povo 
brasileiro e hoje emprega milhares de famflias. 

Art. 30. No período-base de 1989 a pessoa 
jurídica deverá efetuar a .correção monetária 
das demonstrações financeiras de modo a 

refletir os efeitos da desvalorização dà moeda 
observada anteriormente à. vigência desta lei. 

Tal campanha, o que é lamentável, visa 
atender unicamente a interesses imediatos de 
tais setores da Petrobrás, sem observar e res
peitar a _importância estratégica do programa. 
Agindo deste modo, a Petrobrás não analisa 
nein leva em -conta o alcance económico e 
socia1 do Proálcool, o qua1, para que se possa 

····································~·······--················---············--~····~ medir a sua perspectiva como integrante de 

§ 2-'1 A partir- do exerdcíó fínanCeiro de 19"90 
será considerado realizado, em cada 

período~base, no mínimo vinte e _cinco por 
cento do lucro inflaCiOnário -de" qUe-trata ó 
§ 2~ do art. 21 do Decreto-Lei no 2.341, de 

29 de junho de 1987, m~is _a i:orreção 
monetária do período, de forma a que, no 

máximo em quatro anos consecutivos, o lucro 
inflacionário seja integralmente_tributêido. 
§ 39 O disposto no perágrafo anterior é 

aplicável também ao lucro inflacionário de que 
trata o art 28. 

DECRETO-LEI N' 2.341, DE 29 DE 
JUNHO DE 1987 

Dispõe_so_bre a çorreção monetJria_das 
demonstrações financeiras, para efeitos 
de determinar o lucro real, e dá outras 
providéndas. 

um programa de biomassas, ainda utiliza ape
nas cerca de 113 do seu potencial, segundo 
as avaliações mais atuais. Com efeito, em vez 
de o perseguir predatoriamente, inclusive de· 
sestabilizando o setor com o descumprimento 
de suas obrigações comerciais perante os pro
dutores, deveria aquela estatal tratar o ProáJ
cool com a dimensão que ele merece. 

No entanto, ao longo dos últimos anos, ou
tranão_é a conduta daqueles setores da Petro
brás senão atingir o Proálcool em campanhas 
desprovidas de qua1quer rigor científico. 

Atesta, sem dúvida, esta opinião, o Cientista 
Rogério César de Cer(jueira Leíte, em artigo 
publicado na Folha de S. Paulo, com o ilus
trativo títu1o: "Oj5étió!e"õ-Subsldiado e o álcool 
-caluniado". Com. sua- reco-nhecida autoridade, 
chegou a considerar o dentista _que: "apenas 
o grau de prevaricação intelectual a que levou 

- a outrOra respeitável empresa, a sua presente 
·~-dminisJ:ração" pode justificar tal procecümen-
to. · · - . 

Corrobora, mais que 11Urica, a atual defor
mação da Administração malar da Petrobrás 
ã de_ClaiaÇã.O prorenda pelO-Sr: Oi'l8ndO_-GaJVãO 

............................................ - ......................................... ___ ao ass.umir a preSidência _daquela empresa, 
quando afrrmou aos jornais que: 

DECRETO-LEI N• 2.429, DE 14 DE 
ABRIL DE 1988 

Altera a /eglslaç6o do lmposto_de renda 
e dá outras providências. 

(As Comissões de Constituição e Jus-
tiça e de Finànças)- -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Os 
projetes lidos serão publicados e, a segUir, 
remetidos às Comissões _competentes. 

Há oradores inscrít.Os. _____ · _ ~ :.:--. 
ConCedo a palavrã ão nobre Senãdor"t..:Utz 

Piauhylino. - -

O SR. LWZ PIAOHYL1NO (PMDB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre_si
dente, Srs. Sen_a_dotes, trago neste pronuncia-' 
menta ao exame do Senado o importante te
ma da reformulação do Proálcool, programa 
que envolve uma das mais tradiclonals_e sensí-

"endoss.a_a posição das diretorias ante
riores de .que o Proálcool é prejudicial 
aos interesses da empresa." 

QUao estreita perspectivaanima o novo Pre_
Sldente na compreensão do problema! 

Pensará ele, por acaso, que sempre que algo 
prejudique exclusivamente os interesses -
quem sabe se corporativistas - de setores 
daquela empresa, estará automatica-mente 
prejudicando os interesses do País e da socie
dade? 

Que dados autorizam-no a conduir que não 
ocorra, por exemplo, o contrário? -

Que fundamentos cientíTicos levaram-no a 
faZer"fã1-afirmação, mesmo -antes do exame 
do problema e de seus desdobramentos? 

Sr. Presidente, Srs. senadores, é pará-dis
tanciar-me da postura dos atuais dirigentes 
maiores da Petrobrás, e para examirtar ()_tema 
com maior profundidade, que PrererrrecOrrer 
aos fundamentos concretamente produtivos 
de tal atividade económica e, pOrtanto, às suas 
bases técriicaS operacionais. 

Por esta razão. e não sendo de natureza 
da técnica diretarilente produtiva a minha par
ticipação profissional no setor, teria que, no 
exame da questão por es.se lado, recorrer a 
outras pessoas. 

Foi o que fiz, mas ao faZê-lo, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, mesmo com expectativas as 
mais posltivas quanto à fonte à qual recorri, 
não esperava receber uma peça de análise 
e proposições tão _objetivas para esta Cruciante 
questão. 

Refiro-me à contribuição da qual a seguir 
lerei passagens escolhidas, e a qual recomen-

- do_ com ênfase para análise por todos os Se
nhores. Foi ·a mesma elaborada pelo químico, 
empresário e cidadão preocupado com ·os 
destinos da coisa pública, Sebastião Sírnõis
Fuho. 

A análise do Dr. -Sebastião Simões sobre 
a_cana, o açúcar e o álcool, não é, como certa
mente verificarão, apenas mais uma -disser
tação técnica ou uma preocupação adicional 
extemada por um dos muitos que se ocupam 
da questão. 

Vejam, Sr. Presidente e Srs .. Seriadores, o 
que, honrando-me com sua presteza e dedica
_çâo, avaliou o Dr. Sirnões _ _s_obre a abrangente 
_questão do Proálcool no nosso País: 

~-fato conhecido que a indústria açu
careira tida, _em toda parte, como ativi
dade intririsecamente não "modemizan
te", tem sido mantida, em todo o mundo, 
à margem dos desenvolvimentos tecno
lógicos mais recentes. Na verdade, prati
camente ãlheia aO avãnço dã aUtõin"ação 
e fechada até ao empreQo de equipamen
tos de desenho mais _atualizado, ela per
siste atrelada a padrões de processamen
to do início do século. -

Contudo, constituindo um setor que, 
além. de poder atuar autonomamente ein 
ter"mos energéticos, pode até destinar ex
cedentes de energia a outros setores de 
ãtiVíaaae~-é-natUrm·que;- -prem-iaã-peres 
efeitos do "oil shock", o regime militar 
brasileiro teilhã nele procurado, em cará
ter de emergência, uma contribuição ca
paz de facilitar a administração do quadro 
de insegurança que passara a preocupar 
a todos, dada a nossa elevada dependên
cia de_ suprimentos externos de petróleo. 

Um programa racional e compreensivo 
de explor~ção da cana-de-açúcar, que se 
guiasse pelo propósito de aproveitá-la na 
maior extençêo economic~mente possí
vel, poderia ter ensejado- além de uma 
expressiva contn'buição ao nosso "pool" 
de combustíveis líquidos - um aprovei
tamento energético mais diversificado e, 
até, um embasamento mais ~onseqOente 
para a indústria química nacional, tudo 
com proveito maior para a sociedade co
mo um todo. 

No_ entanto, buscando na _área _uma 
contribuição iÕsufuciente - a mera pro: _ 
dução do_ etanol-, o regime apenas pre
se!Vou fidelidade ao seu estilo de atuação, 
voltado, de um lado, para o proveito real 
do grande capital e, do outro, para a ali~ 
mentação de ilusões da classe média 
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afluente que então lhe prestava apoio. Afi
nal, a venda de álcool a cerca d.~ US$ 
38,00 por hectolitro e a certetif de contar 
com um comb1..1$tivel para 05: Volkswa
gens, representavam, à época, excelentes 
negócios, tanto para produtores como 
para consumidores. 

Na verdade, para beneficiar a sodeda
de brasileira como um tod_o e em caráter 
duradouro, um programa de utilização in
tegral da biomassa da cana-de-açúcar 
deveria ter começado_ pela regulamenta
ção do uso da terra, tanto para evitar o 
avanço dos canqviais sobre áreas j~ utili
zadas com culturas essenciai~, como pa
ra impedir que terras oclo_sas, por sua 
natureza merecedoras de ocupação mais 
nobre, fossem utilizadas com essa finali
dade. De outra parte, cumpririã reparar, 
através de uma legislação apropriada, o 
esquema tradicional da organização do 
trabalho no seto_r, m?Jscé!Po_. ainda hqje, 
por co~tumes remanesc;;entes do regime 
escravagista, no qual nasceu e prosperou 
a lavoura canavieira até -o arremate do 
século passado. 

Neste s.entido, a destinação de _terras 
a camponeses-cooperativados e financla
do_s de forma favoreçiq?l pod~ria ter cons
tituído um fator-de descompressão social 
no panorama agrário cada ve~mais tenso 
que se vem configuranQo no Brasil. 

Alheios à preocupação d_esse gêrleto 
e impedidos de des_vencUhar-se dos seus 
obsoletos padrões tecnológicos por falta 
de fmandamento adequado, os comple
xos agroindustriais ínsta1ados no Brasil 
com vlstas apenas à produção de etanol 
não podem hoje destinar ao mercado 
mais que uma fração menor da energia 
captada anualmente pelos seus canaviais. 
Na verdade, comercializam apenãs a per
cela correspondente ao açúcar que re
sulta transformado em álcool no proces
so produtivo. E descartam, como rejeito, 
ou devolvem ao~ e_spaço sideral (quando 
se queima as folhas) a parcela mafor de 
energia corporificada nas canas cu1tivé'J.
das. Esta rOtina, contudo, já é hoje incom_
patível com o preço do álcool que, acom
panahando a queda do preço do petróleo, 
situa-se agora em nível inferior a US$ 
24,00 por hectolitro. Os pro-dutores não 
podem, assim, suportar a pressão da con
corrência que sofrem ao longo do_seg
mento de tempo .que falta transcorrer até 
que, finalmente, desabe sobre o Pa)s o 
terceiro "o ii shock". 

Felizmente, cOntudo, ainda é passivei 
corrigir e_m grande extensão o erro inicial
mente cometido, atraves de IJma refor
mulação da rotina_ e_stabelecida,_ segundo 
dojS E:n(oques que se complementam: 
-o da maximiza~;ão da fon:naç_ão e 

da roleta da biomass_a_ por unidade .de 
área cultivada; e 
-o do desfrute otimi@Qo da energia 

corporificada na biomassa colhida, se
gundo um esquema compatível Com a 

estrutura da demanda situada em tomo 
de cada unidade produtora. 
· Visando à obtenÇãO de um desfrute oti
mlzado da biomassa: formada nos cana
vi~S, cabe_ it?-_d~gar que Oportunidades co
me_ reiais se oferecem, no mircã.do, para 

--~e~vadqs obtenívels a partir dos compo
n~ntes da cana não utJ.lizad_os na produ
t'âó do álcool, de forrna a aliviar-se esse 

-produto do encargo de suportar, isolada
mente, o custo de fQrmação- e coleta da 
mesma b!omassa 

A propósito de in-cidência desnecessá
ria e pesada de custos sobre um único 
J)róduto, cabe registrar aqui a similarida
de entre o que hoje acontece_na operação 
de nossas unidades ak::ooleíras e o_ que 
ocorria na Pensilv:ânia por volta de 1860, 
nos primórdios, portanto, da indústria pe
trolífera. Lá, naqueles dias, além de cole
~do de forma muito pouco eficiente, o 
petróleo era- tra.balhªdO_ industrialm~nte 
apenas com vis~_s à comercialização do 
querosene, corte, ou fração, que não re
presentava ma_is_ de 5% do peso cru do 
qual provinha. Isso significa, obviamente, 
qüe,- além dé cara - porque incorpo

-rando, em si, unic;ªment, todos os custos 
_de coleta e processamento do petróleo 
-; a produção do querosene era alta
mente poluente, pois o material inapro
veitado era, à falta _de .alternativa, descar-

~o-"· tado no meio-ambiente. Não é isso equi
valente ao que ainda fazem m1,1ítas_ das 
nossas destilarias· de álcool? Na verdade. 
da biomassa formada nos canaviais, ub1i
zamos apenas o açúcar e uma fração me
nor do bagaço, esta para geração da ener
gia necessária à operação de conversão 
·do açúcar em áJcool. Todo o resto, repre
sentando cerca de_70% __ Ç'a Qio!Tiassa se
ca, quando não destruido por queima (fo
lhas), é rejeitado ao ambiente, por vezes 
-de forma imprudente. Há, portanto, que 

--buscar-se caminhos para o aproveita-
mento complementar dessa parcela des
Cãrtada, até porque, a partir desse esforço 
poderemos abrir horizontes para a explo
ração da maior potencialidade oferecida 

-----pelo territóri_o nacional b_rasileir_o. 

O Sr. Ney Maranhão- V. EX dá licença 
para um aparte? 

O SR. LWZ PlAUHYui'IO- Com muita 
honra,- nobre Sénador. 

O Sr. Ney MaraQhão- M~u Co~panhei
ro, Senador Luiz. l?iay_h__y]ino, V. Ex" está trazen
do a .esta Casa, o Senado Federal, assunto 
de fundamental importância para a economia 
do País. ConheCemoS já, -atravês da imprensa 
falada- e- escrita_, ess~ aves agourentas que 
tentam sabotar o Proálcool. Temos certeza ab
so_luia ae que- oS Sehaâores, _representanteS 
do Povo brasileiro, conscientes dos benefícios 
que essa indústrié\ traz_ ao País, saberão deden
der esse Programa. 

Som"ente ·no Nõrctes_te a indústria de álcool 
e .ãçúcar ocupa mais de 500 mn trâbalhadores. 
_ .9 de que preciSamos é, primeiro, como V. 
EX' acaba de citar ert:'l seu magnifico discurso, 

enxygar a máquina do Instituto P.o Açú.c::ar e 
do Alcool, mas não extingui-lo, porque a sua 
extinção significará a falência das indústrias 
açui::areiras do Nqrdeste. Estive agora, Sena
~dor Luiz Piauh0ino, num pats de- 34,000kn:i2 , 

do tamanho do Estado de Peffial-nbuco, onde 
a· base da sua economia e a espinha dorsal 
da Sua riqueza é c;! pequena e a rrlédia êmpresa. 
Esse pafs, Formosa, a Repúblfca Nacionalista 
da China, tem hoje 86 bilhõ~s_ de dólares de 
~Ido, o segundo_çlo mundo. O de que precisa
mos é melhorar a nossa indúStria, o de que 
precisamos, principalmente nõ Nordeste, é di
versificar e atuaiizar essa indústria do açúcar 
e do àlcool, ou seja, modernizá-la cada- vez 
mais. Quem tenta sabotar o Programa do Ál
cool é_ inímígo deste País. EStamos aqui, os 
Se_riadores do Nordeste,- os _Sen-adoreS que 
têm, acima de tudo, amor a esta Pátria, para 
defender, com unhas e dentes, o Proál.cool, 
um· Programa de alternativa para o bem-es-tar 
do nosso País, principalmente na área social. 
Parabéns por este discurso. Mostra V.&, neste 
momento, ao S-enado, a resPônsabilid<ide des
ta causa- o Proálcool- que é muito impor
tante para o nosso País. 

O SR- LWZ PIACJHYLINO - Nobre Se
nador Ney Maranhão, o aparte de V. Ex', além 
de me honrar bastante, ilustra este pronuncia
mento, na medida em que V.Ex' aborda um 
dos itens mais importantes que afetam esse 
s_etor, e sobre o qual estou discorrendo:_a im
portância da modernização_ também do Insti
tuto do Açúcar e do Álcool. Os setores do 
Nordeste e o Brasij inteiro,_. aguardam que o 
Instituto do Açúcar e do Álcool se modernize, 
saia desse mar de lama em que vive envolvido 
e passe a ter, na verdade, um;3 atividade nor
mativa, l,lma atividade que possa impulsionar 
e desenvolver porque o IAA convive com três 
classes diferenciadas: a classe do trabalhador; 
a do fornecedor de cana; e a dos produtOres. 
Ai é importante e salutar a presença do poder 
governamental. Ao lado dissq, também _se es
pera que a Pet!obrás, como grande empresa 
nadonal, capacite-se, e, com a tecnologia que 
possui, empreSte ao Proálcool a SUfl- tecno
logia, para alavanc~do e nã_o para destruí~lo 
predatoriamente. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Luiz 
Pi{luhylino, gostaria de complementar o meu 
aparte. Eu não estava aqui presente~ estava 
em viagem à China Nacional.i_s_ta - quan_do 
o Senado rejeitou ~-emenda. pela qual daria
mos carta branca ao Governo, ou seja, em 
vez de um cheque, assinávamos em branco 
um talão de _cheques, para que ele vendesse 
ou distnbuísse, como desejasse, as empresas 
estatais. Foi muito importante essa posição 
do Congresso, pois obriga o Governo a man~ 
dar para esta Casa a questão da venda das 

- empresas estatais que realmente dão_ preJufzo, 
-·pata que estudemos cada caso e _autqrizemos 
~a privatização. O Instituto do Açúcar e do 
Alcool talvez devesse estar incluído no rol de 
empresas a serem Üquidadas. Muito obdgado 
a V. Ex' 

O SR. Ulli PIACJHYUNO- Eu aditaria, 
nobre Senador, tenho certeza de que, se V. 
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Ex' estfvesse presente, teria acompanhado 
com esse mesmo voto. 

O Sr. João Lyra ~Senador Lulz Piauhy
lino, pennite V. EX' um aparte? 

O SR. L(JIZ PIAUHYI.JNO- Com muita 
honra. 

O Sr. João Lyra - V. Ex" está tratando 
de assunto de alta importância náo só para 
o Nordeste como para todo o Brasil. Todos 
sabemos que o Proálcool foi criado não __ só 
como elemento de incrementação de com
bustível, mas também como elemento de alta 
segurança nacional. No Mundo inteiro, o Brasil 
é o único País que conseguiu fazer um com
bustivel próprio, um combustível que é fabri
cado em pouco mais de doze meses. coisa 
dificil, quando sabemos das dificuldades por 
que, muitas vezes, passa o problema do petró
leo. O pronunciamento de V. Ex" é muito opor
tuno, porque o Proálcool atravessa, no mo
mento, uma fase muito difícil: Difía1 porque 
atravessa uma fase de grandes pressões da 
Petrobrás. A Petrobrás, realmente, vem exer
cendo uma pressão enorme sobre o Pro álcool. 
E, o principal, nós, que defendemos o Proál
cool, necessitamos de mais transparência nas 
informações da Petrobrás. AS informaç05 da 
Petrobrás que _surgem na imprensa, com rela
ção a valores, preços, prejuízos e dificuldades 
impostas pelo Proálcool ~permita-me dizê-lo 
-não me parecem verdadeiras. Não me pare
cem verdadeiras, porque muitas vezes tenho 
observado que os preços dados ao combus
tivel á1cool e ao petróleo nas bombas, o-deste 
último, o petróleo, refere-se sempre ao valor 
dado na origem, em Roterdã ou em outro 
lugar qualquer, sem estar computados custos 
de viagem, transporte, armazenagem e admi
nistração. E ao álcool. que é tido como pre
juizo para a Petrobrás, é dado como preço 
de combustível nas bombas. Tudo isto enca
rece a necessidade de termos- mais transpa
rência no processo do Proálcool. O Proálcool 
é um Programa que tem de _ser defendido. 
Naturalmente tem de ser radonalizado, tem 
de ser defendido, tem de ser racionalizado, 
tem de ser aprimorado. Existem algumas coi
sas erradas, mas, no seu todo, é um Programa 
de alto interesse nacional. Por isso, nobre Se
nador, é muito oportuno este pronunciamento 
de V. Ex", inclusive quando se refere ao Istituto 
do Açúcar e do Álcoo_l, que realmente precisa 
ser reformulado. O Instituto_ do-Açúcar e do 
Álcool terá de ser sempre um órgão normativo 
e nunca de intervenção direta -dentro do pro
cesso produtivo, o que vem acontecendo há 
muito tempo. O processo produtivo, _da indús~ 
tria da cana terá de ser um processo livre, 
um processo como outro qualquer,-de qual~ 
quer outra atividade, apenas seguindo os seg
mentos de norrnatização, a que o Instituto terá 
de proceder, ou o Governo, através de qual
quer órgão. Parabenizo o nobre Senador de 
Pernambuco por trazer nesta oportunidade, 
relevante, relativo ao Proálcool. Trata-se de as
sunto polêmico, controvertido, mas temos 
certeza de que terá de ser estudado não só 
pelo nosso segmento, aquele mais ligado ao 
setor, mas como um todo pela Nação brasi-

!eira, porquanto o Proálcool é um Programa 
não regional, e sim um Programa nacional. 

O SR. LWZ PIAUHYLINO- Nobre Se
nadÕr João Lyl-8~ aQfãdeÇo a V. Ex• o aparte 
e gostaria de fazer um registro: esse aparte 
é muito importante, porque vem de uma pes
soa ·que tem--ã respOnsabilidade de viver no 
setor: E roais, o Proálcool, que se iniciou em 
74, tem como origem o período_da guerra 
no Oriente Médio, quando o pai de V. Exe, 

--na Usina Serra Grande, devido à dificuldade 
de combustível, fez o usga, um combustível 
que abastecia os c~os naquela região peque
na. Já era um passo pioneiro do Brasil nesta 
dlreção. Então, a visão de V. Ex!i, nobr_e Sena
dor João Lyra, é muito importante para nós, 
pela responsabilidade que tem com 6 setor. 

FaçO outro refiístro, que, -para mim, é da 
ri1ãior felicidade: a presença, no plenário, do 
ex~Senador Cid Sampaio, um dos grandes es
tudiosos e batalhadores_ do Programa do Ál
cOol. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, prossigo na 
análise do Dr. Sebastião Simões: 

"De fato nosso território incorpora, pelo 
menos, 50% -de toda a região tropical
úmida da terra. Por isso, não só possui, 
na Aoresta Amazónica, o maior estoque 

- mundial de biomassa, como pode viabi
lizar, isoladamente, a maior e mais efi
ciente produção corrente desse material 
em todo o mundo. Paralelamente, contu
do, refletindo as peculiaridades de sua 
geologia, tem-se revelado apenas um 
produtor medíocre de petróleo, -

AS-ã.Jtemativas, portanto, parecem cla
ras~ -

a) adotar permanentemente a bio
massa vegetal não só como base para 
a produção de carburantes, mas, tam

-bém, como matéria-prima para a grande 
indústria química brasileira; ou 

b) persistir ampliando a indústria pe
tro_quimica- já em processo de rejeição 
nos países centrais- e_aguardar, impo
tente, o colapso do setor, tão cedo se 
agrave a escassez do petróleo, já em pro
cesso de exaustão. 

-roNCLUSÓES (feitas pelo cientista 
"Sebastião Simões) 
- É possível reabilitar o grande programa 
brasileiro-de utilização da biomassa cana
vieira_ coni. fins energéticoS através da 
concentração de esforços e investimen
t:Os-n:as-·seg-uinte~; direções: 

a) --elevaÇão da atual produtivida
de agrícola dos canaviais, através do 
desenvolvimento constante de ~arieda
des de cana especialmente orientadas 
para a produção do álcool: 

b) maximização da reciclagem 
_do potássio e do fósforo empregados 
na adubação da lavoura e, tão cedo 
quantO possível, redução do uso de fer
ti~ntes. _nitrogenados, seja através da 

~--nodulação, no sistema radicular da ca
na-de-açúcar, de microorgan!smos a 
isso capacitados, seja através _de mo di-

ficações genéticas introduzjdas com 
esse objetivo na própria cana-de-açú-
car: 

c) substituição. na extensão pos
sível, dos combustíveis convencionais 
utilizados nos veiculas de carga e má
quinas agrfcolas empregados na lavou
ra canavieira, pOr metano obtido a par
tir do vinhote; 

d} comercialização, "in natura" 
ou após transformação, dos subpro
dutos da produção- do álcool; nesse 
sentido, merece ênfase a idéia da utili
zação do bagaço, taoto para geração 
de energia elétrica destinada ao uso 
público, como no embasamento de 
uma indústria quimica alternativa ca
paz de oferecer ao mercado produtos 
fmciís equivalenteS, embora-quimica
mente distintos, aos produtos petroquí
micos correntes." 

Creio, Sr, Presidente e Srs. Senadores, qúe 
após conhecerem o que li, dispensável se tor
na enfatizar que a questão no Senado pode 
não se limitar a_ um episódio que se encerre 
neste pronunciamento. 

O Sr. Ronan Tito --Y. ~ me permite 
um aparte, nobre Senador? 

-o SR. LOIZ PIACIHYLINO- Com multa 
honra, meu lideir. 

O Sr. Ronan Tito- Senador Luiz Piauhy
lino, V. EX' vem, numa hora muito importante 
da História d~::;;tc!. Nação, incorporar ao Senado 
Federal a sua contribuição decisiva, e o faz 
com ~riedade, com profundidade e com bri
lho. Não é a primeira vez que V. EJr nos brinda 
com um pronunciamento .sério e que_ tem toda 

·a pertinência. V. EJr agora enfoca o Proálcool, 
enfoca a questão da biomassa. Sem dúvida 
alguma, se este País nosso é bendito por mui
tas coisas - pela sua riqueza e variedade de 
apoio, pela sua riqueza de subsolo, pela gene
rosidade de seu povó -, às vezes é penalizado 
pela inconstâncía_d_a ~ua administração. Não 
digo da alternância no poder de governos, mas 
digo da interrupção dos programaS. Quando 
foi deflagrado no Brasil, o Proálcool_apareceu 
como o grande programa de salvação nacio
nal. Aínda tenho o Proálcool- como também 
V. ~ o tem - como um grande programa 
para este País. É uma solução brasileira, uma 
solução tropical. Foi preciso, no entanto, que 
ocorress_e o oU shock para que percebêsse-

- mos a importância da gra-rriínea qUe é a cana-
-de-açúcar, a cana, que no seu equilíbrio ener-
gético, bate_ toda a biomaSsa, porque, quando 
da sua industriãlização, aprOveita-se o ca1do, 
o licor, e ainda deixa o bagaço como elemento 
para aquecimento, deixa uma sobra. Isto no 
equillbrio energético é fundamental e impor
tante. Muitas vezes ouvimos, aqui, vozes ques
tionando a nossa indústria alcoolelra e açuca
reira. dizendo que não competimos em termos 
internacionais. Desconhecem a verdade do 
mercado internacional. A cana não temeria 
competição com nenhuma outra origem sa
carose, como a batata, no caso da Europa. 
Se não fossem os grandes subsídios que_o 
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Mercado Cornum Eu_ropeu dedica à. proteção 
do açúcar, não teria a mínima capacidade de 
competir. Por outro lad.o. precisamos de idéi_as 
mestras, como esta do aproveitamento da Pio
massa, num regime com solos tropicais, prin
cipalmente com uma sol aridade imensa e per
manente como a do Brasil se criem progra
mas duradouros e não fiquem outros organis
mos que muitas vezes pqdem parecer concor
rentes, a bombardear _com argumentos fala
ciosos. Parabenizo V. Ex' pela importância do 
discurso, e adito mais um argum~nto. Os Es
tados Unidos da América do Norte tê:lT!·se 
mostrado, ultimamente, muito apreensivos 
com a questão da ecologia e do melo ambien
te. Basta que registremos que a morte do ex
Presidente Tancredo Neves mereceu _um re
gistro de terceira página, em apenas um quar
to da mesma, no The New York Times, en
quanto a morte de Chico Mendes mereceu 
metade da primeira página e toda a quarta 
página do mesmo jornal. No entanto, se essas 
pessoas, tão preocupadas com_a e<:ologia, pa
ra acabar com a poluição, substituíssem o 
chumbo tetraetila da gasolina pelo álcool, o 
qual podemos fornecer, diminuiria e muito, 
a poluição não só nos Estados Unidos da 
América do Norte cqmo no globo _terrestre 
como um todo. Neste caso, Senador. LUiz Piau
hylino, a produção alcooleira ql,le temos na: 
Brasil, que é incipiente, apenas para fornecer 
o percentual de chumbo tetraetiJa adicionado 
à gasolina e acabar com ess_~_empestamento, 
teria que ser superior a dezessete bi!P,ões de 
litros por ano. Toda a indústria alcooleira brasi
leira seria insuficiente para suprir essa neces
sidade de álc:ool. Por is~o. esse programa é 
importante não s6 para a manutenção da 
questão nacional como para podermos voltar 
as nossas vistas para a exportação do ál<:;ool. 
Por que não? É um c;ombustivel que deu certo, 
é um não-poluente, inclusive poderá ajudar 
países como os Estacios Unidos, o Japão, que 
enfrentam urn grande problema de poluição. 
Parabenizo V. Ext Sinta-m~ hQnr.ado por estar 
aqui, no Senado Fecleral, quando V. Ex" tem 
a sua aparição_ tão _fu_lgurante._Agradeço a V. 
Ex" a gentileza do aparte. 

O SR. LUIZ PIAUHYLINO -Muito obri
gado, nobre Senador Ronan Tito. 

Honra-me muito pertencer à sua banCaâa, 
ter V. Ex!' como meu líder. Seu aParte, com 
esse aditamento da maior profundidade e per
tinência, enriquece o meu pronunciamento. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador 
Luiz Piauhilino, permite~me um aparte? 

O SR. LUIZ PIACIHYUNO- Com rnulta 
honra, nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador 
Luiz Piauhylino, V. Ex" aborda_ um dos temas 
mais importantes, um dos majores desafios 
que a sociedade bra~ileirey enfrentou e _cuja 
solução sertitt ele ef'emplo para o nl.undo intel· 
ro. Visitando os países mais desenvolvidos -
Estados Unidos,. Alem.anh.a--1-_ França e Ingla
terra- como governador do s.egundo_m_Z!ior 
estado produtor de aç;ú~ªr e de âlcool do Bra~ 
si!, quando as autoridades desses_países toma-

vartn::onhecimentç> de que o Estado que eu 
governava tinha tal produção de álcool, a cu
riosidade que eu provocava era de tal monta 
que me via obrigado a buscar conhecimentos 
técnicos para fazer conferências, palestras a 
respeito da solução ·que o Brasil mostrou para 
o mundo para substituir derivados líquidos de 
petróleo. V. Ex", que é um estudioso do assun· 
to, que dignifica a bancada de Pernambuco 
neste Senado, traz ao debate desta Casa um 
dos temas mais apaixonantes, um dos maio
res desafiOS que a sõdeda® brasil~ira_enfren~ 
tou. _CongrãtulO-niei com V. Ex' pela opartu
nidade_dg_tema que aborda na Câmara Alta 
do Paí!?. CongratUlo-me ainda cõm o Estado 
de Peniãlnbuco, e com ·o NorOeste como um 
todo: por ter !TI-~~dad<? V._~_para_ eSta Casa. 
Pãra -nl1m é um orgulhó Pertencér à bancada 
~o Nordeste, ·que V. ~- tanto exalta com o 
seu talemO, Coin a -suã Cuitura.- e com O Seu 
espÍrito público. Meus Parabéns, Serlador Luiz: 
Pfauhylino. 

O SR. LUIZ PIACIHYUNO - Nobre Se
nador Divaldo Suruagy, o seu aparte muito 
me _enobrec-e. As referências elogiosas à mi~ 
nha pessoa se devell) _myito mais ao caráter 
carinhoso __ de V. Ex" pãrã com os habitantes 
da regiáo. O aparte de V. Ex" tem tnWto signifi
cado, pois o Programa dO Ã1c_Ç)O) muito deve 

--à presença do nobr.e SenaQor no Nordeste, 
corn-o governante, onde deu equilíbrio e tran
qUilidade para que se desenvolvesse o Proál
cool dentro do Estado de Alagoas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
...:.....waz-sôar a campanhia) Subscrevendo inte
gralmente as palavras do nobre Senador Dival
do Suruagy, compreenderá V. ~ O-_constran
gimento da Presidência em pedir que enc:-erre 
o seu discurso. O término do_ ExpediE:nte_ deve· 
tá dar-Se àS 15:27h, porque às 15:30h devere
mos iniciar" ã·-ordem do Dia. V. ~ poderá 
concluir o se_u dis<:.urs.o e a parte restante de 
seu ·prOfiUnc:;iam.e_nto poderá ser lida após a 
Ordem do Dia. 

O SR. LUIZ PIAUHYLINO - Se V. Ex' 
permite, agradeço a r_e_ferência feita à minha 
pessoa. Estou no último trecho do m_eu dis-
curso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Cõõ11i _maior Prazer estamos ouvindo o 
díSCuiso ae V. E;( -

O SR.-l.CJIZ PIACIHYUNO - Muito abri-
. gado. __ _ 

Julgo que todos os demais senadores, espe
cialmente- o ilustre _colega, coiTeligionário e 
amigo .a quem tive a honra de substituir nestes 
meses, Senador MansUeto de Lavor, tudo fa~ 
rão para que esta casa dê abrigO pe_rmanente, 
até que o problema ~e esgote, a tão importante 
preocupação. 

Con~id~.i"ó o_ sena·do Eede_ral um poder, 
- m-ais· clüe· óuÚoS, _éãpaz _e indf~ádo_ a levar a 

PetrODrás da atuàlidade _a uma outra postura 
Cjue Sí!Vãffiüito_ mais,_ prindpal e simultanea
mente..._ a ela própria e aO_ País. 

É C.árri certeza aqUele estratégico patrimô
niõ naclotlal, por tudo de POsitivo que o forma 
e pode representar', independentemente de 

tran_sit6rios _dirigentes,_ur:Da organização ímpar 
a ter no pre"sente caso um_ OYtro papel, bem 
mais à altura de suas tradições. 

Mais dO que qualquer outra entidade, é a 
Petrobrás a estrutura concreta e -produtiva na
cional que, por sua história, dimensão, poder 
e<:onômico, densfdãde técnica e e:~p~riência, 
ao inv~s de degradar o Proálc;pol além d~ suas 
atuais e reconhecidas insuficiênciaS, poâerá 
s.er o principal fato r de _sua emancipação. 

Para tarito, o que cabe a ela, Petrobrás, é 
_integrar o Proálcool mais ainda a_ si própria 
e emprestar a tal programa, na rriedida ade
quada às necessid~des do mesmo, todo o irre
_cusavelmente _altó ref~rençial tecnológico ·e 
efnpresaiial que possui tal organiiãçâo. · 

Por-tudo (Jue foi visto, Sr. Presidente e·srs. 
Seriad6ies, e pelas repercussões sociais e eco
nômicas deste tema, solicito ao Seriado Fede
ral que instale uma comissão espedal de tra
balhO para o eXame perrnanénte -desta ques
tão. 

Muito obrigado. (Muito ben1! Paln:tai:i.) 

Durante o discurso do Sr: Senadqr_luiz
Pia_uhy!ino-J-o __ S.enador Iram Saraiva, 1~'-W~ 
-ce-Presidente._ C/eixa a çaç/~_i!ª da presi~ 
dência ql.Je € O<:úpada pelo _Sr. Senador 
Nelson Carneiro; Presidente. 

COMPA!$CE!>l MNS OS SRS. SE/YADO-
ReS' . 

-Mário Maia -_Leopoldo Peres- Odacir 
Soares - Carlos Patrocínio -,-füttonlo Lulz 
Maya --Alexandre·_ Costa ~Afonso Sancho 
- Carlos Alberto - José Agripino -' Lyiz 
Piauhylino ....;. Joáo Lyra - Divaldo SuruaQy 
- Rubens Vtlar-::- Lourival Baptista -Jutahy 
Maga1hães -José Ignácio Ferreira- Gerson 
Camata ~Jamil Haddad -:- Mauro B_orges 
- Iram San3.iva - Meira Filho - Roberto 
Campos ~ Affonso Camargo - José Ricti.a 
-Carlos Chia_relli -José Paulo Biso( -José 
Fogaça. -

O Sr. Carh;~s .Chiarelll -Sr. Presidente, 
pE;çO a palavra" pela ordem. -· 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
:..._Darei a palavra a V. Ex" assim que for apre
~iada a Ordem, ~o Dia. 

O Sr. Carlos Chiarem- Sr. Presidente, 
trata-se de comunic:ação inadiável, com base 
no art. 183, § 29 _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Ordem do Dia começa às 15 boras e 

· 30 minutos, e são 15 horas e 31 minutos. 
-A Ordem do Dia é rápida. Darei a palavra a 
V. Ex" dentro de 1 O _minutos. 

O Sr. Carlos Chiarem - A Ordem do 
Dia começa às 15_horas e30 minUtos imprete
.rivelmente com Qase em que artigo dO Regi

- menta, $r_, Presic:i_Jmte:?_; 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) . 
-É a tradição da Casa... · 

O Sr. Carlos Chlarelli É uma tradição que 
hão ocorria pelo menos nos últimos seis anos. 
Ou é uma fradiçªo que vai ser implantada 
a partir de agQra? _ 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Vamos recuperar a tradição da Casa e a 
letra do Regimento. 

O Sr. Carlos ChiarelU -Como no Regi
mento não consta, e no Regimento consta 
o direito de _se poder pedir a palavra nestas 
circunstâncias, em face da necessidade e gra
vidade da matéria ... _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelsc:1 Carneiro) 
- Diria a V. Ex" que consta do Regimento. 

O Sr. Carlos Chiarem - Data vêm8, o 
Regimento estava sendo desconsiderado até 
então. 

São duas hipóteses: ou a tradição é_ nova 
ou o Regimento estavá serido desrespeitado. 
V. Ex! poderá escolher uma _das duas alter
nativas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Diz o art. 187: 

"Finda a Hora do Expediente passar
se-á à Ordem do Dia." 

E 6 art. 181 diz: 
"A primeira parte da sessão, que terá 

a duraçáo de uma hora, será destinada 
à matéria do Expediente e aos oradores 
inscritos na forma do disposto no art. 19." 

A sessão inidou~Se às 14 horas e 30 minu
tos, e conseqüentemente,- às- 15 horas e 30 
minutos encerra-se o prazo para a Hora do 
ExPediente. De modo que, em seguida à Or
dem do Dia, darei a palavra a V. Ex" 

O Sr. Carlos Chiarelli- Não quero div_er
gir de V. Ex", apenas lembro que está prevista 
no Regimento - V. _Ex' o -sabe melhor do 
que eu- a prorrogação expressa no art. 183, 
§~.quando houvera-ocorrência de pedido 
de palavra para comunicação inadiável ou ex
plicação pessctal, que é exatamente a situação 
em que estamos. Não há ferimento do Regt
mento, não há quebra na cronologia, não há 
choque com a duração dos trabalhos, e até 
mesmo se ajusta à tradição recente da Casa, 
Sr. Presjdente. Mas V. Ex" e o -Presidente e 
o regime é presidencia1, infelizmente, até con
tra a vontade de V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência esclarece a V. Ex• o dispo
sitivo que V. Er invoca é o art. 183, § ]9, 

que diz: 
"A Hora do Expediente poderá ser prorro

gada por 15 (quinze) minutos, para que o 
orador conclua o seu discurso, caso não 
tenha esgotado o tempo de que disponha." 

O Sr. Carlos Chiarelli- Data vénia, Sr. 
Presidente não é este o parágrafo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ~o é o caso. No ~ 2~: "Se algum Sena
dor ... 

O Sr. Carlos Chiarelli- Não, não é este ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- " ... antes do término da Hora do Expedien
te ... " V. Ex" invocou o art 183 ... 

O Sr. Carlos Chiarelli- Não. infelizmen
te_ alguém Indicou erroneamente a V. Ex" o 
parágrafo. 

' O SR. PRESIDENTE -(Nelson Carneiro) 
-:-_É o §. 2Q, que vou ler. 

O Sr. Carlos Chiarem - É o art. 183, 
§ 2', que é ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Vou lê-lo. Se V. Ex~ permitir, vou ler o dispo-
sitivo. · -

O Sr. Carlos Cbiarelll- Eu ia ler, paia 
facilitar-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
.....:v~~-~~o art. 183, § 2<1: 

- "Se algum senador, antes do término 
da hora do Expediente_." - a hora do 
Expediente terminou automaticamente 
às 15 horas e 30 minutos --"solicitar 
da Mesa inscrição para manifestação de 
pesar, comemoraç~o ou comunicação 
Inadiável, explicação pessoal ou justifica
ção de proposição a apresentar, o presi
dente lhe assegurará o uso da palavra 
na prorrogação." 

O Sr. Carlos Chlarelli- Exatamente. 

O SR. PRESIDEN'IE (Nelson Carneiro) 
-É exãtainente na prorrogação do Prazo desM 
tinado ao Expediente. 

O Sr. Carlos Chiarelli - A prorrogação 
só eXiste a partir do fim do tempo regula
mentar. Então; e~tamos terminando _o tempo 
regulamentar e inicia-se a prorrogação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Eu não cedo à interpretação de V. ~. mas, 
em consideração pessoal ao nobre senador, 
lbe_dou a palavra. 

O Sr. José Ignácio Ferreira -Sr. Presi
dente, antes, porém, com a concordância do 
eminente Senador Carlos Chiarem ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- São, elitão, duas solicitações de palavra? 

O Sr. José lgnâcio Ferreira- São duas 
solicitações,- porque, na verdade, há um sen

_tido de comunicação inadiável, como V. ~ 
e -o plenário perceberão. É algo inadiável que 
está levando o Senador Carlos Chiarem a ocu
par a tribuna e está-me levando também a 
ocupá-la. Por isso, peço vêriia a V. Ex" 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-É tão inadiável que V. Ex" não pode esperar 
10 minutos? 

O Sr. José Ignácio Ferreira - Sô 10 
minutos? 

O $R. PRES-IDENT-E-(Nelson Carneiro) 
- DeZ. minutos. Em 1 O minutos encerramos 
a Ordem do Dia; lião há oradores inscritos. 

_ CumJ)finlos -o Regimento e atendemos a- V. 
Ex"' 

O SR. CARLOS CHIARELU -Sr. Presi· 
dente, eu lhe devolvo a gentileza. Entendemos 
que ó -RegimentO Íl.os- ampara, mas, em home
nagem a V. Br, abrimos mão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ~y_itp obrigado. A Mesa agradece a V. Ex' 
(PauSa) 

A presidência comunica áõs Srs. Senadores 
que o equipamento eletrõnico de votação está 
sendo adaptado à nova composição do Sena
do, devendo, por esta razão, permanecer desa
tivado ateó-C:Ua -15 de, março. Até esta data 
as votações nominais serão feitas por ineio 
de chamadas, nos termos do Regimento. 

Nesta oportunidade, faço um apelo aos Srs. 
Senadores para que Compareçam à reunião 
de hoje do Cc.. ;:;~íeSSb Nacional, marcada para 
as 18 horas e 30 minutos, já que nesta data 
Se esgota o prazo para Votação de uma das 
médidas provi_s6rias. Creio que é dever do 
Congresso votar a favor ou contra, mas sem
pre manifestar sua opinião. Não podemos ins
tituir como regra a omissãO para manifestar 
desaprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 22,- de 1988 (n9 
1.932/83, na Casa de origem), que esta
belece normas-para o funcionamento das 
frentes de serviço organizadas em perío
dos de seca, e_ dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenário. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão extraordinária realizada em 19 de maio 
de 1988. 

Em votação; emturno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. __ _ _ 
Oprojeto ifá-a sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 22, DE 1988 

(N<i> 1.932/83, na Casa de origem) 

Estabelece nonnas para o fundo~ 
namento das frentes de serviço orga
nizadas em periodos de seca e dá ou
traS providêndas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? As frentes de serviço organizadas 

pelo Governo federal, estadual ou municipal, 
por suas entidades vinculadas, ou_com recur
sos repassadOs pelos mesmos, para- atendi
mento às populaçõ"!s sujeitas a estiagens pro
longadas, ficam obrigadaS a pagar aos traba
lhadores recrutados salários nunca inferiores 
ao salário mfnimo. 

Art. 2° Poderão-pleitear os benefícios das 
frentes de serviço tantos membros de cada 
núcleo familiar quantos tiverem atividade pro
dutiva permanente interrompida por força da 
estiagem. 

Art 3"" Aos menores com idade superior 
a 14 (quatorze) anos, quando arrimo de famf-
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lia, será pago mesalmente o valor do salário 
mínimo. 

Art. 4? Nenhum valor poderá ser deduzi~ 
do do salário do trabalhador, salvo o referente 
ao número de dias que possa comprovar co
mo necessários para o traba1ho em favor de 
sua própria famflia. 

Art. 5o Os sindicatos rurais e os sindicatos 
de trabalhadores rur~is da região em que fun
ciona urna frente de servj:ço são órgãos ·com
petentes para ftscaltzª-r o recrutamento de tra
balhadores, o pagamento dos salários, as 
eventuais faltas por motivo de saúde,_ a presta
ção de c;ontas de órgão, empresa, ou pessoa 
encarregada de dirigir a frente de serviço. -

Art. & Esta lei entra em vigor na data de 
dua publicação. 

Art. 7? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 2: 

Votação, em turno ún[co, do Requerimento 
n"' 3, de 1989, de autoria do Senad.Õr Marcon
des Gadelha, soli<::itando, nos. terrnos do art. 
50 da Constituição e o incíso ( do art. 418 
do Regimento Interno; a convocação do Se
nhor Ministro de Estado da Fazen:aa.- doutor 
Maílson da Nóbrega, para, perante o plenário, 
prestar informações sobre o ''Plano Verão", 
especia1mente sobre a_s taxas de juros ora pra
ticadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. Primeiro-Secr:etárlo. -

É lido e aprovado o seguinte·· 

REQUERIMENTO 
N'6,de 1989 

Nos termos do art. 350, combinado com 
a alínea c do ªrt. 310 do_Regimento Interno, 
requeiro-adiamento da votação do requeri
mento n~ 3, de 1989, constante do item n" 
2 da Ord~m do Dia, a fim de ser feita na 
sessão de 1 "13/89: - _ . 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1989. 
- Rac:hid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Nelsoi'J Carneiro) 
- Em conseqüência, a matéria retomará_ ao 
exame do Plenário na data fixada no requeri
mento que acaba de ser aprovadà, 

O SR. PRESIDENTE (Ne\so11 Carneiro) 
-Item 3: 

Discussão, em turno único, da redação 
final (oferecida pelo Relator Senador 
Mansueto de Lavor, em seu Parecer n~ 
11, de 19_87}._dQProjeto de Leida Senado 
no 232, de 1985, de autoria do Senador 
Gastão Müller, que isenta de tOdas as Cus
tas judiciárias e cartorártas a a!;âO ou c;on
testaç_~o judicial de qualquer· natureza, vi
sando à preservação d.o mei9 ambiente, 

A matéria foi aprovada, em segundo turno, 
no dia 5 de dezembro de 1986, ficando a apre
ciação da redação final sobrestada, nos ter
mos da Resolução n~ 11, de 1987. 

Pass,;~.-se, agora, à discussão-da redação fi
nal. (Pausa.) 

Em-discussão (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discUSSão. -

Are"d~ÇãO fi_nai é considerada definitivamenw 
te aprovada, nos termOS do ·art. 359 do Regi

-menta Interno. 
O projeto vai à Cârnara dos Deputados. 

É a seguinte a- matéria ~provada~ 
- Redaçaá ffi1ãl do Projeto de Lei do Sew 

nàdo n" 232, de 1985,_ "que isenta ele todas 
as custaS jqdiciárias e_ cf:!_rto_rárias a açâo 

- ou contestação fudfcíal de qualquer natu
. réza, WSanl:Joà presefVação do meio am
biente. 

O Con9resso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ . É isenta de todas as c;ustas judiciáw 

_.rias__ ~-s:artorárias a ação judicial, de qualquer 
nat~reza; visando à preservaçãO do méio amw 
biente. 

PB.fágtãfo ·uruco. Geia da mesma isenção 
a parte que conteSta qualquer ação judicial 
que agrida ou àmeace a conseJVação do meio 
ambiente. 

__ ~--2° · Considera-se _Qreservação do meio 
ambiente, para etelto desta lei, as finaltdades·
da Secretarla.E;spe<:ial do Meio Ambiente (Se
ma.} 

Art 3~ Esta lei entra e111 vigor na data de 
sua publicação. · 

Art. 4~ Révogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-- Esgotada a Ordem do Dia, vaiwse passar 
à-apreciação do Requerimento n~ 5, de 1989, 
lido no Expediente, solicitando a realização, 
em 15 de março de 19_89, de uma sess_ão 
especia1 do Senado, destinada a homenagear 
o H der sindical e ecologista Francisco Alves 
Mendes Filho. 

Em VQtação-u requerimento. 
OS Srs. Senadores que o aprovam perma-

neçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

--0. sR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro) 
- Con~do a paJayra ao _nobre Senitdor Car-
los Chiarellí, pa~~--~~~ -~o_nluntcação urgente. 

O SR. CARLOS CHIARELU (PFL- RS. 
Para uma c:-õmunícilção. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, sur
preendidos fomos, hoje, por essa matéria insew 
rida nas páginas do Jornal de Brasl7ia, e, de 
r_e_sto, também divulgada por outro matutino 
do Rio de Janei~o. em um comentàrio, se pão 
me falha a memória, do Jorr.alista Ricardo 
Noblat, onde se diz que -o Primeiro-Vice~Prew 
sidente ___ em exercício da Câmara dos Depu-
tados_ teria, determinado o arquivamento da 
denúncia forJTlulãda de crime de responSa
bilidade referente ao Senhor Presidente daRe
pública, a ministros de Estado e ao Sr. Consul
tor_-_Geral da República. 

A urgência, a celeridade, a tmportànc:ia, a 
essencialidade desta manifestação neste ple
nário, dispensa- parece-me- qualqu_er tipo 
de comentário. 

Sr. Presidente, estamos perante a _absol~~a 
e -clara situação de i\egaliçlade e inconstitudo-

nalidade. A Lei nQ 1.079, no ~eu art:~T9, fcgu
lando matéria pertinente à tramitação do~ cri
mes de responsabilidade, o faz de maneira 
objetiva, e o faz de maneira absolutamente 
lúdda, transparente e pertinente. Ali se pode 
verificar, sem maior esforço de hermenêutica, 
e sem maior necessidade de conhecimento 
de exeges~, que ao presidente da Casa- -
e,_ no caso, é a Casa dos _Srs. D_eputados -
apenas im:::umbe a tarefa de dar andamento 
.ao feito. Uma tarefa -meramente procedjrnen
tal, adjetiva, processual. A ele se encaminha 
e o s_~u despacho é um despacho de ciência, 
de notificação ao Plenário; que, uma vez ocor· 
rendo, e o devtl ocorrer no prazo de 24 horas. 
- nesse caso os prazos são realmente impe
rativos -, abre-se o espaço para que se com~ 
ponha, por indicação das lideranç;;Js, em 48 
horas, a Comíssão Especial, da qual deverão 
participar todos os partidos, para que e;ssa co· 
missão, em I O días, se manifeste sobré o mé
rito da denúncia, e leve ao Plenário, para que 

-- o Plenário - e este é a única instância -
diga, pelo voto de cada um cios deputados 
e por um percentual mínimo de 213. $e a_colhe 
ou não a denúncia. - -

t o_ que repete a Constituição, Sr. Presi
dente. que V. EX' com bnlho, e nós. co_m empe
nho, acabamos de vqtª'r, no art. 51, que esta
belece a tarefa, o encargo _e o dever da Câmara 
dos Deputados. O art 52 estab~ece o dever 
do Senado Federal. 

Falo aqui, Sr. Presidente, não apenas nã --
condição de senador. Falo porque o despacho 
do presidente rntetino da Çãmata dos Depu
tados pratica, lamentavelmente, um trauma
tismo irreparável, se não nos rebelássemos, 
em nome do direito e da justiça, çontra_o c!ireiw 
to de este Plenário apreciar, como instânda 
julgadora, a: dl'!núncia, a_qualificação e a tipifi
cação dos crimes de responsabilidade dos in
tegrantes do primeiro escalão de governo. 

i:: uma figura lamentável esta a que_ nc;.s 
leva ao despacho inusitado e individual de al
guém que se su_bstitui a vontade, o direito e 
o dever de cerc:a & __ 500 parlarnenfai'es. 

A decisão de_ mértto, o direito. de_ arquivar, 
a possibilidade de rejeitar, a viabilidade de não 
acolher a denúncia é um ato __ do Plenário _da 
Camara dos Deputados, é um ato de todos 
os deputados e de c;ada um dos deputados, 
uma vez tramitados o _feito e o processo. 

O que ést<imos Vendo agora, lamentave-l-
mente, Sr. Presidente, antecipando-se, inde
vida, ilegal e inconstitudonalmente, estamos 
vendO agora o Sr. Presidente interino da Câ
mara dos Deputados obstaculizando a rharc:ha 
processual, negando o encaminhamento 
substantivo e, mais do que isto, impedindo 
que a sOciedade, através do Plenário dã Câma
ra, apré<:ie a forma da denünica e a sua-Víabili
dade té.cnico-jurídico-processuaJ, e o Sen~do 
possa, como- instância julgadora, cumprir a 
sua tarefa, qu~ é das mais elevadas, na sua 
condição eventual de Câmara capaz de apre
ciar denúncias dessa natureza, depois de tra
mitadas na Casa Baixa do Congre_sso Na'cio
naL 

Sr._ Presidente, como alerta, como chama
mento e Como nÕtiflcação a esta_ Càs~ -.e _a 
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cada um dos Srs. Sen.:i.dores que estão sendo 
castrados no seu direito de deliberação, e co
mo denúncia a esse ato inusitado e surpreen
dente, que, na verdade, é um despacho "Ba
teau Mouche", não podemos aceitar essa deci
são. Tenta-se esconder a sujeira da Casa var
rendo-a para debaixo do tapete, Impedindo-se 
o exame de mérito, evitando-se o julgamento, 
elidindo-se o contraditório, e contra isso não 
podemos senão nos rebelar. Não estou discu
tindo sequer o mérito da matéria, sobre o qua1 
tenho absoluta convicção, até na quálidade 
de relator do parecer da CPI, que serviu como 
uma das bases da denúncia formulada pelos 
Srs. SenadoreS e cidadãos, e na qualidà.de de 
cidadão, t:omo o senador José Ignácio Fer
reira, Senador José Paulo Biso!, Senador Mau~ 
ricio Corrêa, Senador Mansueto de Lavor, Se~ 
nadar Chagas Rodrigues e outros, aos quais 
acompanhei. 

O que estou discutindo não é o mérito, o 
que estou discutindo é o inusitado, o surpreen~ 
dente, o inadequado, o inconveniente, o injus
to do despacho ilegal e inconstitucional, hoje, 
infortunadamente, divulgado pelas páginas da 
imprensa, o qual merece a rejeição, a repulsa 
e uma tomada de posição política não apenas 
dos autores da denúncia, mas, creio eu, da 
própria sociedade brasileira, que deve _querer 
ver, a final de contas, um fato dessa natureza, 
uma denúncia desse porte, com os indícios 
que ali estão evidentes~ com as provas às deze
nas que ali estão somadas, ju!Qado por quem 
de direito. 

Sr. Presidente, tenho certeza de que o Sena
dor José lg:nádo Ferreira, que sobre a matéria 
também vai, deseja e haverá de s_e manifestar 
com mais brilho e pertinência do que nós, 
fará, inclusive, as sugestões, as ponderações,_ 
sobre as medidas judiciais, pOlíticas e legisla
tivas adequadas, para que se evite o .dano de~ 
corrente de um despacho tão infeliz quanto 
esse. 

O Sr. José lgnácio FeJTeira- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como o ·senador José 1gnãcio Ferreira vai
abordar o mesmo assunto, deixarei para deci
dir, em nome da Mesa, depois de ouvir os 
argumentos de S. EX' 

Com a palavra o nobre Senador José lgná
cio Ferreira 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
(PSDB - ES. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, es
se fato nos causou surpresa-desde o final da 
tarde de ontem, quando um jornalista que dele 
tomou conhecimento porque vazou a infor
mação, talvez por desejo do próprio I •· Vice~ 
Presidente da Câmara doS DepUtados, esse 
jornalista infoimou-nos e -pediU reservas, _até 
que hoje o assunto viesse a·pUblico. --

Evidentemente, a partir de ontem, já estáva
mos cientes, e, portanto, buscando as infor
mações que fossem possíveis, para nos asse
nhorearmos das motivações que levaram o 
Presidente a praticar esse ato. 

O fatõ é o seguinte: não pode haver susten
tação alguma - e digo iSto Sem sequer co-

nhecer o texto do despacho de S. ~ - para 
-ascondusões a que ele chegou. S. Ex> deter
minou cn~-rquivamento, pura e simplesmente, 
segundo dá conta o Jornal de BrasDia de hoje: 

"Com argumentação, semelhante à do 
Consultor-Geral da República, Saulo Ra
mos, o ·parecer de dez páginas - feito 
pelo Primeiro Vice-Presidente da Câmara, 
Deputado Inocêncio Oliveira, mas com 
uma argumentação curiosamente seme~ 
lhante àquela que_ tem sustentado o en
tendimento do Sr. Saulo Ramos, segundo 
dá conta o jornal- ''considera o enqua
dramento dos indiciados em crime de 
responsabilidade inadequado aos precei
tos constitucionais." 

Sr. Presidente, não pode haver sustentação 
para esse parecer pelo fato simples de que, 
adma da vontade do Presidente, acima do 
texto regimental, há uma lei, e acima dessa 
lei há o texto constitucional. 

A Câmara dos Deputados hoje apenas emiM 
te o juízo de admissibilida<;le. de uma acusação. 
No· passado, a Câmara admitia a acusação, 
processava, posteriormente decretava a acu
sação. o que equivã1e à pronúncia do nosso 
processo comum, e aí se man_dava o processo 
para o Senado, onde, _então, se iniciava a fase 
de julgamento, com o libelo acusatório já no 
Senado. 

Hoje, com o texto constitucional novo, te
mos as-coisas um pouco mudadas: a Câmara 
dos Deputados recebe a acusação, admite a 
acusação, e admitida a acusação, manda o 
processo; já instaurado ao Senado, onde se 
inicia o julgamento; após o julgamento, se ini
cia a instrução, e, depois, o julgamento. 

Hoje, cabe à Câmara dizer se admite ou 
não a-a-CUsação~ A Câmara como um todo 
o Plenário. A Lei no 1.079 é clara quando reza 
no art. 16: 

--.. AaeriiiOcia, assinada pelo denuncian
te com" firma reconhedaa. deve ser 
acomPanhada dos documentos que a 
comprovem ou da declaração da impos

-sibilidade de apresentá-los, com a indica
ção do local onde possam ser encon
trados. Nos crimes em que haja prova 
testemunhal, a denúncia deverá conter 
o rol de testemunhas em número de 5 
(cinco) no mínimo." 

O Presidente da Câmara, a 13 de dezembro 
do ano passado, recebeu a denúncia, com 
o preenchimento de todas as formalidades 
previstas no art. 16~ portanto, assinada pelos 
denunciante.., seis cldadãos,_ que eram: os Se
nadores José lgnácio Ferreira, Carlos Chiarelli, 
Chagas Rodrigues, Maurício Corréa, José Pau
lo Bisol e Mansueto de Lavor.- Seis cidadãos 
brasileiros ãssinar~m uma denúncia, não uma 
denúncia qualquer, uma denúncia que não 
foi colhida na rua por informações, por ouvir 
dizer, mas uma denúncia respaldada no acer
vo de peças que elencavam cerca de cinqüen
ta depoimentos, doze mil páginas e que consti
tuíam aquilo tudo que foi apurado por uma 
comissão parlamentar de inquérito que, afmal 
admitiu a ocorrência não só de crime de res
pOnsabilidade c_omo de crimes comuns prati-

cados pelo Senhor Presidente da República 
e por vários de seus miriistros. Esta não era 
uma denúncia qualquer. 

Respaldados nessa denúncia, fizemos, en
tão, uma peça acusatória de cento e noventa 
e oito páginas e a enà.iininhamos, subscrita 
pelos seis senadores na condição de cidadãos, 
ao Presidente da Câmara dos Deputados, 
preenchidas todas as formalidades. Era dia 
13 de dezembro. O dia 14 era o penú1timo 
dia de funcionamento da Câmara dos Deputa
dos, e ainda se _admite que se possa dizer 
que não foi sequer lida nó Expediente, como 
manda a lei, porque naquela ocasião ainda 
não se _tinha autuc;tdo aquele conjunto de pe
ças. Veio o dia 14. E o dia 15 foi o último 
dia de funcionamento reg~lar da Câmara. 

Sr. Presidente, abertos os trabalhos, agora, 
da Cãniara dos Deputados, o que teria de fazer 
o Presidente? Teria que cumprir o art. 19 da 
Lei no 1.079, em plena vigência. Recebida a 
denúncia, S. Ex" não tem que fazer nada mais 
do que dispõe o art. 19. Recebida a d~n_únda, 
e. se S. Ex• n8.o a-recebe,teria que dizer: "A 
denúncia, não posso recebê~la, porque não 
preenche as formalidades do art. 79, há defeito 
de forma; há firmas que não foram reconhe
cidas; há documentos que deveriam estar 
acostados nela e que não estão. "Alguma coi
sa que pudesse obstar o conhecimento liminar 
do Presidente. Mas não, todos os requisitos 
da lei_ estão atendidos; não é cabível que S. 
Ex" pOssa ter invocado isso. Então, por que 
o Sr. Presidente não cumpriu o que dispõe 
o art. 19? 

Reza o art. 19: 

"Recebida a denúncia, será lida no Ex
pediente da sessão seguinte e despacha· 
da à COmissão Especial eleita, da qual 
participem, observada a respectiVa pro
porção, representantes de todos os parti
dos, para opinar sobre a mesma.': 

Sr. Presidente, esperamos -que as próprias 
lideranças da Câmara, e com muftas contac
tamos hoj_e pela manhã, se arregimentem no 
sentido de buscar fórmulas regimentais para 
recorrer da decisão do Senhor Presidente da 
República. 

Vamos também buscar, através dos meios 
judiciajs, o mandado de segurança, para o 
qual já se aprestou o Dr. Raymundo Faoro; 
vamos buscar através dos meios judiciais a 
coerção, para que o Presidente da Câmara 
se veja compelido a cumprir a Lei n~ 1.079; 
e mais, quem Sabe, outras providências de 
natureza política po-ssam ser tomadaS por um 
País indignado - a sua sodedade civil e a 
Ordem dos Advogados do Brasil estão aí para 
representar essa indígnação muito bem -, 
um País indignado que seguramente poderá 
mobilizar-se todo na-ânsia de ver a Câmara 
dos Deputados compelida, através do seu Pre
sidente, a dar cumprimento à lei e a dizer se 
dá ou não seguimento a uma acusação. 

Esperamos que a Câmara cUmpra -o seu 
dever. Vamos tomar as nossas providências. 
Entendemos, nesta Ciporturtidade, que essa 
medida atinge profundamente o Senado e o 
Congresso_ como ·inStituiÇãO, e nós deveria~ 
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mos colocar esse problema com a ênfa_se ne
cessária. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~O Plenário acaba de ouvir as palavras dos 
nobres Senadores Carlos Chiarelli e José lgná
do Ferreira. 

A resposta foi dada pelo próprio Senador 
José lgnáclo _Ferreira, ao acentUãr_ que cabe
à Câmara tornar as medidãs que ju1gar neces
sárias contra um ato do seu PresJdent.e. 

O Senado não pode , e S. Ex~ fez questão 
de excluir o Senado desta responsabiliâaae,
tomar qualquer medida contra o ato do Presi-
dente da Câmara. · 

Se os poderes são harmónicos e indepen
dentes entre si, com maior razão, a Qmarã 
e Senado devem agora harmonicamente, mas 
sempre independentes uma C~ da outra. __ 

É privativa da Qmara dos Deputados, pelo 
art 51, invocado pelo nobre Senador Carlos 
Chiarelli, é competência da Câmara autorizar, 
por dois terços de seus membros, a instalação 
de processos contra o Presidente e o Vice~Pre
sidente da República e os ministros de Estado. 

Se há alguma coisa a condenar, a criticar, 
deve ser criticado o ato do Presidente da Câ
mara, pelos seus pares da Câmara dos Depu
tados. 

O Senado ouviu as interveoçõ_es dos nobres 
senadores, e passa à lista de oradores. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- concedo a palavra ao nobre Senador Ro- _ 
berto campos.-- - ---- . -" 

OSR. ROBERTO CAMPOS (PDS -MT. 
Pronuncia o seguinte discurso.)_- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, em momentos de crise 
e treva, é sempre bom detectar algumas rés
tias de esperança. Gostaria de registrâ·r duas 
ocorrências recentes, favoráveis. 

A primeira é a atitude do Ministro do Desen
volvimento Industrial, Ciência e Tecnologia, 
Deputado Roberto Cardoso Alves, cer(!eando 
as arbitrariedades da SEI -Secretaria Espe
cial de Informática, essa agência anticoncep
cional que se especializou em retardar ou 
abortar projetes de modernização tecnológica. 

A segunda foi o lançamento, pelo empre
sário de Marinha Mercante, José Carlos_Frago
so Pires, de uma proposta imaginosa e provo~ 
cante - a criação de um mercado comum 
continental para o próximO milénio. SODre lsso 
falarei mais tarde. 

O Ministro Cfu-doso Alves conseguiu, pela 
primeira vez em anos recentes, disciplinar essa 
rebelde agência- a SEI, ao -aprovar o projeto 
de computadores, impressoras e_ teleimpres
soras da 'Tenpo". EsSe prOjeto dormiu 27 
meses nos sepulcros burocráticos da SEI, ou 
seja, como disse o próprio Ministro, pelo perío
do de três __ gestações. Isso revela, incidental~ 
mente, a importância de submetermos as 
agências do Poder Executivo ao principio do 
decurso de prazo, hoje aplicado ao Poder Le
gislativo. 

O esquema da "Tenpo", que agora se viabi~ 
liza, é Uiri exemplo de boa arquitetura de coo~ 
peração internacional na informática. 

A Olivetti transferiu 75% das ações e três 
grupos brasileiros, a saber diretores da empre~ 

sa, trabalhadores e distribuidores de produtos, 
sendo essas ações pagas a prazo com os lu
cros-gerados pelas atividades ampliadas e mo
de_rn_izadas da empres_a. O restante do capital 
seria transferido pela Olivetti a uma empresa 
intemadona1 - a Fides -, sem vinculações 
ou operações no Brasil.- É Uma forma de si
multânea naciona1ízaÇão e democratização do 
capnru.-sem iricentivoS, subvenções ou finan~ 
darrientos p"Ublicõs~ São, assim, cerca de três 
rriil brasileiros qU-e Se tornam acionistas de 
uma empresa de informática, com amplo 
acesso a tecnologias atualizadas. 

_ Ao fétélrdar, por -27- meSes a apr9Vação do 
projeto, o secretário~eXe_cutivo__da SEl, Coman
dante Ezil Veiga, tornou~se excelente candi~ 
dato à sua demissão do posto. São três os 
motivos para isso: Primeiro, por abuso do po- -
der burocrátiCo, ao reter o processo com su
cessivos-cirtífidos dilatórlos, por mais de dois 
anos. Para nos coriscientizarmos de quão ab
surda é essa delonga, leJTl.br=erJ?:o~nC?_s de _que 
na COnstituiÇãó de 1967, o Congresso tinha 
dOis meses para aprecíar decretos~leis e agora, 
com a nova ConstitUição,- deve pronunciar~se 
el"!l aperi~s-lfinta dias so]?re as medidas provi
sóri"as, que por definição se referem a assuntos 
de alta relevância. Segundo, por indisciplina, 
desobedecendo a sucessivas recomendações, 
do Ministro do Desenvolvimento fndu::;trial, 
d"ência e Teó1ologia. TerCeifo, po_r_ arbitrarte~ 
dac;le subjetivlsta, pois, "apresentados todos os 
comprOvantes legais de transferência de 
açõeS da Olivetti em favor da T enpo, o pro
cesso não foi despachado sob a alegação arbi~ 
trária _e Subjetiva da inexistência de indepen
dência: tecnológica. 

A avaliação, do grau de dependência ou 
independência é exercido obscuro, envolven
do a1to grau de subjetivismo. Tem servido de 
pretexto para preseJVar da concorrência indús~ 
trias 'Carta riaiS e tecnologicamente retardadas. 
Diga~se de passagem que nenhum dos fabri
cãfités. Ji.ácJOnais de_ cOmputadores desenvol
veü ihovações Originais, tanfõ-as51m·que ne
nhum deles ousou expor~se ao teste do mer
cado" inteinadónal, Isso hão só porque os pre
ços são três vezes superiores aos praticados 
no mercado compeUtivo, como porque esta~ 
riam sujeitos a ações legais dos concorrentes, 
por cópia de produtos patenteados. 

Em matêti:a _de_desenvolvimento informá
tico,--ést.amoitem-pósição inl.iito inferior á T ~i
wan e Coréíã do Sul, que exportam chips e 
microcomputadores em es-cala mundial. A 
companhia Daewoo - da-Coréia e Acer de 
TaiWãii-são marcas internacionalmente acei
tas e comercializadas competitivamente. 

-Aliás, o próprio conceito de "ilutonomia tec
nológica" em informática é discutível. Mun
di"almeilte; a palavra de ordem de quem quer 
avançar nessa indústria não é independência 
e, __ sim~ 'interdependência", tal a velocidade 
do progresso tecnológico. 

A forma natural de organização na era tec~ 
notrônica ~-a "joi!lt verituret; muito mais éfue 
a "empresa nacional"-:- Se quisermos citar 
exemplos, basta lembrar que, em que pese_ 
toda a tradição cieDtífic_a_e põderio econômíco 
de seus países, foi necessária a _conjugação 

de trêS~ empresas gigantes, cOrilo a Philips, 
da Holanda, a Thompson, da França, e a Sie

. mens, da Alemanha, para adquirirem capaci~ 
tação competitiva na microelettônfca, hoje do
minada por japoneses,_ americanos e Cbrea~ 
nos. _ 

Cario Benedetti, o grande empresário italia
no, presidente da Olivetti, a maior empresa 
de computadores da Europa, reconheceu ele 
próprio há tempos que nenhuma empresa de 
eletrônica poderia sobreviver competitivamen
te no mercado internacional, se não assen
tasse pelo menos num tripé: a Europa, os Es~ 
tados Unidos e o Japão. -

A grande surpresa recente na microeletrô
nica, campo em que estamos apenas tartamu~ 
deando, é a associação entre empresas gigan
tes americanas e japonesas. Foi anunciado, 
hª_ dias, que, a fim de juntar rec_ursos· para 
o :desenvolvimento dos "chips" de memória 
de 4 a 16 megabytes, foram formadaS duas 
novas "joint ventures" que ligam, de um lado, 
a Motorola e a Toshiba e, de outro, a Texas 
lnstruments e a Hitachs. Tal é o volume de 
recursos para ql.iem deseja manter posição 
de liderança na microeletrónica, que japone
se~ e é_:~meiiCanOs Consideram indíSpeiisável 
unir recursos humanos e fmanceiros. 

Voltando ao cenário nacional, gostaria de 
parabenizar os trabalhadores, diretores e distri
buidores da Tenpo. Benefic:iar-se-ão os usuá~ 
rios brasileiros que passam a ter acesso a um 
tipo de equipamef!_to_ competitivo e moderno. 

Cabe--me, finalmente, parabenizar o MinistrO 
Cardoso Alves pela sua demonstração con
creta -do desejo de "desregulamentação"'. Na 
verdade, uma das deficiências do- nosso-aEual 
"Plano Verão" é-ignorar, quase por Corripleto, 
a questão da desregulamentação, a meu ver 
tão ou mais importante quanto a própria priva~ 
tização, a fim de se aumentar o grau de eficiên
cia da economia. 

Nada mais urgente para o desenvolvimento 
genuíno de nossa indústria de informática, que 
a sua descartorialização. Pagando três vezes 
o preço intem.9.donal porequipamentos com 
duas gerações de atraso tecnológico, o usuá
rio brasileiro não é um usuário, é um contri
buinte para empresas privadas que se transfor
mam efn agências fiscais_autorizadas a extrair 
tnbutos soD-a forrha de sobrepreços. 

Passemos, agora, ao segundo aconteci
mento auspicioso. J:: o surgimento, num mo
mento em que carecemos de ousadia e imagi
nação, de uma idéia~força; - a criaçãO- de 
um mercado continental para o terceiro milê~ 
nio. Esse mercado comum abrangeria todo 
o continente, e se concretizaria pela ·acessão, 
inidalment~ pelo Brasil e potencialmente, pe~ 
los vizinhos latino-americanos, ao _mercado_ 
norte-americahó--=- canadense, recém~criado, 
para implantação gradual ao longo de 1 O (dez) 
anos. 

Essa idéia-força- num mercado continen~ 
ta]_- ressuscita um velho sonho de Simon 
Bolivar, o grande visionário, que em sua"-mell
sagem ao Congresso do Panamá, em 1820, 
adumbrava essa idéia, oUsada demais para 
a épcrca. Infelizmente, por uma dessas cruéis 
ironias da História, em vez de marchar para 
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a integração de mercados, a América Latina 
assistiu à proliferação de micronações e à frag
mentação de mercados. 

Ao longo dos últimos 30 anos, esforços es
paçados de integraçâo regional surgiram, sem 
entretanto. firme convic-ção política ou suces
so econômico. 

O primeiro esforço foi o da Zona de Livre 
Coinércio __,...a Alak·-, hoje substituída pela AI à
di --Grupamentos paralelos foram o Grupo 
Andino e o_ Mercado Comum Centro-Ameri
cano. Nehum_ deles, entretanto. _obteve con
senso político para se tomarem projetas na
cionais persuasivos. E o grau de liberali.zãção 
foi tímido. 

Achamo-nos agora de qualquer maneira~ 
superados pelos acontecimentos e empurra
dos pela história. Estamos na era dos merca
dos globais, de porte continental. 

O primeiro exemplo é a Europa unificada 
de !992. 

O segundo é, precisamente, Õ do mercado 
norte~americano-canadense, que representa
rá um poder aquisitivo de 5..5 bilhões de dó-
lares._ · - - -- -

O terceiro exemplo, bem menos din21mico, 
é o Come<:on, dos países_socialistas. 

O japão busca, afanosamente, reconstruir 
os Investimentos e comérdo~ a esfera de pros
peridade que falhara em construir pela agres
são bélica. 

No Senado americano levantam-se vozes 
- o que para a América latina é um sinal 
alarmante de marginalização a favor de um 
bloco dos "oito" que abrangeria o mercado 
norte-americano, o japonês, os tigres asiáticos 
e a Australásia, países todos que comungam 
na Idéia do capitalismo democrático, que ê 
o casamento da democracia política com a 
economia de mercado. 

A América Latina corre. assim, o risco de 
ficar à margem dos grandes conglomerados 
e das principais correntes do mercado mun
dial. 

É óbvio que a formação de um mercado 
continental exigirá longo período de adapta
ção. Somente após um quarto de século a 
Europa se acha preparada para essa nova e 
grande aventura. No caso americano
canadense, o prazo previsto para a total elimi
nação de barreiras é de dez anos. Alguns paf
ses que aderiram ao Mercado Comum Euro
peu, como a Grécia, gozaram de um periodo 
de adaptação de 12 anos, período que se en
curtou um pouco para a Espanha e Portugal. 

A julgar pela dinâmica dos acontecimentos. 
não seria desejável retardarmos preguiçosa
mente a marcha inevitável de integração inter
nacional dos mercados. A idéia nova de um 
mercado continental seria algo a se concre
tizar nos albores do terceiro milênio. 

É óbvio que várias medidas de adaptação, 
algumas penosas, mas todas úteis, terao que 
ser tomadas, visando, sobretudo, a alcançar
mos um razoável grau de harmonização de 
políticas. _ _ _ _ 

Entre os principais prindplos a serem Ob
servados, citaríamos os seguintes: 

l-Liberalização cambial, iSto é, éÍdoção 
de taxas flexíveis de_ câmbio, que tivessem a 

virtude de promover um automático equilíbrio 
do balanço de pagamento, pelo e;;tírl)ulo às 
exportações e_ ao ingresso de capitais. de um 
Jadó; e a cOnt~riçãO de importações, de outro; 
2-Liberalização comerda/, isto é, a substi

tLÍtção de cotas e licenças por tarifas adua
neiras_dedinantes no tempo. 

TrídiPendentemente da idéia integracionis
ta.-e simplesmente por motivos de exigência 
ec.onômica, alguns dos países latino-amerí· 
cahos têm feito progresso neste sentido. O 
México~ que tinha cerca de dois mil produtos 
de importação sujeitos a licenças, hoje sub
inete a controle prévío 2ipenas seis ·produtos, 
e sua tarifa máx:irila é de 20% "ad valorém" 
e 1 O% em média. No Chile,. existe _uma tarifa 
únfCã- sobre iinj)Ortaç:ões, de 1_5%. Na -Bolívia. 
essa tarifa é_de 20%. 

No Brasil, muito mais atrasado em seu pro· 
cesso de liberalização comercial, a tarifa média 
é ainda de 45% , com o paradoxo de que a 
tarifa efetivamente praticada é, às vezes, muito 
menor, em vif41de de Isenções burocratica
mente deddídas e anarqu!came_nte distribuí
d!!$. . ~ 

.3 -_Ub_exda_de no fluxo_ de capitais e de in
vestimentos. 

A Eur_Opa uníficada de 1992, além do livre 
fluxo de mercadorias e capitais, contempla, 
também, um livre fluxo _de pessoas. 

Isso seria impraticável por longo tempo em 
nosso Continente, em virtude dá enorme atrã
ção qUe a grande democracia americana exer
ce spbre_.ç}.$ populações vizinhas mexicanas, 
caribenhas e centro-americanas. ~ 

Sotn<mte_çqm a elevação do padrão de vida 
e a consolidação das liberdades democráticas 
nessas.reglOeS desaparecerá a migração ma
ciça para os Estados Unidos, possibilitando-se 
a livre drcu1ação não apenas de mercadorias 
e de. capitais, mas também de pessoas. 

A proposta, do ilustre empresário carioca 
de nossa acessão ao grande mercado da parte 
norte do continente parece, inicialmente, cho
cante e até utópica. Entretanfo, aepois de algu
ma medjt~ão, forçoso é concluir que não 
TIC!S_r_estam alternativas na América Latina 

Mesmo regionalmente unificada toda a 
América Latina não é s:en~o uma pequena 
frãÇáo Qo mercado internacional. O maior 
mercado -:- o Brasil - não (: mais que 1% 

_do _comércio mundial. 
D_e outro lado, não faria sentido, nem econo·

fl)iç_amente, nem _geopoliticamente, buscar
mOs integração q)ffi outros mercados, como 
a Comunidade Européja ou os mercados 4o 
PacífiCo . .Nasso de?tino se joga, para o bem 
ou para o mal, neste Continente. 

E óbvio que o inusitado da id~ia provoque 
objeções. Uma delás seria os percalços resul
tantes dos enormes desníveis de desenvolvi» 
menta entre os países. A meu Ver, isso é um 
argumento em favor de uin longO Período de 
adaptação, mas não invalida a idéia mesma 
da integração. _ __ 
-_(&:mbr.emo-nos de que, no Continente Eu
ropeu. Portugal, Espanha e Grécia têm um 
nível Qe desenvolvimento muito inferior ao da 
Alemanha Fed~ral, mas, ante o desafio com
petitiVO, estao prOmovendo profundas refor-

mas internas, que acabarão por energizar suas 
economias. 

Uma segunda e correlata objeção é nossa 
falta de competitividade. Mas esta provêm exa
tamente _de estarmos habituados às muletas 
das reservas de mercado, as quais anulam 
os desafioS competitivos e nos levam à indo
lência tecnológica. Nossa capacitação cornpe· 
titiva deve resultar da especialização, segundo 
V<!ntagens comparativas. 

-- Cumpre, aliás,- ilão subestimarmos noSsas 
chances-de_ competitividade. A_agriculturabra
sileirajá é cõmPetiiiVa. e-convém lembrar que, 
ho)e, 72% de nossas exportações são produ
tos industrializados ou seml-processados. Es
sa competitividade tenderia a melhorar, graças 
a novos investimentos, facilitados pelo clima 
mais liberal de mercado. E adquiriria impulso 
adicional se liberalizássemos as importações, 
já que os -insulfioS importados são determi
nantes ponderáveis na dinâmtca de exporta-
ção. - - -- -

Sob o ponto de vista político, nada seria 
mais benéfico para a América Latina que o 
contágio das democracias tradicionais da 
América do Norte que muitas lições nos têm 
a dar, no tocante ao sistema de governo, à 
preservaÇão de liberdades básicas, à dinâmica 
do mercado e à administração da justiça. 

No contexto da preparação para um mer
cado continental do terceiro- milênio, vários 
Constrail.gimeritOs;hõje penosos, Se tomariam 
passíveis de soluções racionais. Nossas refor· 
mas Internas passariam a ser encaradas, não 
como imposição de financiadores internado· 
nais, e sirTI como resultado de uma decisão 
consciente de criar um mercado eficiente e 
cOmpetitivo pafa o terceiro milénio. 

Do ·lado dos países credores, a disposição 
de encontrar fórmulas imaginosas para a solu~ 
ção do problema da dívida externa serta esti
mulada se as medidaS de flexibilização da dívi· 
da fossem concebidas não como uma forma 
de alívjo a __ bancos credores imprudentes, e 
sim como prepàtaç:ão para lirh grande mer~ 
cado continental, melhor, capaz de enfrentar 
o desafio europeu e asiático, graças à sua va
riedade de solos, matérias-primas e_ vocações 
industriais específicas. 

Em suma, a idéia do mercado continental 
para o terceiro miléniO é uma idéia cujo tempo 
já chegou. Conio dizia Victor Hugo, "Nada 
IT'Jais forte que uma idéia cujo tempojá che-
gou." · 

Solicito iransCriçi3:o nos AnàiS da Casa de 
entrevista do empresário Fragoso Pir:es sobre 
o mercado continental, que agora passo às 
mãos de V. fr.~-Sr. Presidente. 

O Sr. Marcondes Gadelha --V. Ex' me
permite um aparte? 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Com 
muito prazer. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Se
nador Roberto Campos, V. Ex• faz uma análise 
bastante realista sobre as perspectivas da inte
gração regional na América Latina e, felizmen
te, o seu parecer é favorável, a sua atitude 
é positiva em relação à América Latina, em 
relação à integração. 
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E nós sabemos o ·quanto isso é importante, 
porque V. Ex.'., por hábitO, não faz concessões 
e se baseia em parâmetros da estrita raciona
lidade. Queria acrescentar tamDém um ele
mento a mais para nós, em favor da possibi
lidade desta integração já para os albore_s do 
século XXJ. É que; neste momento, nós temos 
a experiência repassada dos povos-qUê ousa
ram se integrar em outros continentes. A Euro
pa não tinha nenhum antecedente, quci.ndo, 
por volta de 1948, Jean Monnet, Adenauer 
e outros integracionistas lançaram a proposta. 
O exemplo era muitó_ remoto, mtúto longín
quo. Era a própria integração norte-americana 
entre os 13 Estados-e, depois, a montagem 
desse vasto mercado ,comum, que são os 50 
Estados norte-ameri~n_os. Naquele tempo, 
a1ém dos problemas, dos obstáculos que V. 
Ex" apontou para a integração, hoje, da AméR 
rica Latina, problemas de desigualdade, de de
senvolvimento, problemas de dificuldades de 
comunicação, problemas de ordem política; 
a1ém de tudo isso havia, naquele tempo, uma 
idiossincrasia profunda entre os países mais 
importantes da Europa, -conseqüência da 
guerra que estava ainda muito recente. Era 
quase impensável França e Alemanha se con
sorciarem em um projeto que preVia, inclusive. 
uma cidadania comum, a ausência total de 
barreira, a existência de Uni Parlamento euro" 
peu, com capacidade de decisão supranacio
nal, e outras medidas e atit1,1des sqlid_4ri-ª_s que, 
depois, o futuro mostrou plenamente exequf~ 
veis. Agora, temos essa experiência de qUé 
as coisas são possíveis. É verdade que todo 
o atraso da América-Latina conspira contra 
essa integração: os conflitos subRregionais que 
ainda persistem; outros obstáculos, até mes
mo o narcotráfico, que ainda_ e pOr muito tem
po será um câncer minando_as Í9Iças, as ener
gias da nossa ctvilização __ autóctone. Tudo i$50 
conspira fortemente centrá Q processo· in,te
gracionista. Nobre Senador, çomo V. Ex' mui
to bem mostrou, esta é uma tendência absofu
tamente incoercível, é uma tendência absolu
tamente_ inevitável. Temos que fazer isso, ·até. 
porque os outros o estão fazendo; os outroS 
o farão, os que são mais fortes, os qUe são 
mais poderosos, os que _são mais ricos, os 
que têm mais experiência; todos eles busca
ram na integração uma forma de conviver e 
uma forma de disputar rude competição inter
nacional pela afirmação dentro dos mercado~ 
A Europa será um bloco homogêneo a partjr 
de 1 992; os Estados Unidos e_cO Canadá fo(
mam outro bloco, o sudeste asiático evolUi 
ineludivelmente para esta situação. E nós aqüt, 
nobre Senador, não temos outra alternativa: 
é integrar ou fenecer. Não vejo out,r~ alterna
tiva e, por isso, esta compulsão ncs leva, tam
bém, a tender a minimizar os nossos proble
mas e as nossas cüfLc_uldad~s para a integra
ção. Essa atitude é positiva, é importante e 
ajuda a apressar as soluç_Qe.s, 

O SR ROBERTO CAMPOS - Muito 
obrigado, nobre Se_nadp_.r. Folgo em registrar 
nossa completa coincidência de pontos de vls
ta. Sempre fui favorável à integração latino-a
mericana; fiquei desapontado co_m Q$ _repe
tidos insucessos, e folgo em registrar, apesar 
de s€r .Wiembro da Oposição; que o Presidente 

Samey logrou notáveis avanços na reaproxi
mação com a Argentina, elidindo antigas sus
picácias. Entretanto, o problema que hoje se 
coloca é a súbita mudança de escala, os mer
Cãdos mudaram de escala. E a integração re
gional, que parecia uma solução atraente e 
"éficaz, -hoje nos- parece Lima solução miúda 
ante a formação dos grandes blocos conti
nenta~s e até a exasperante velocidade do pro
gresso tecnológico. 

Minha atenção, neste momento, era lançar 
a idéia. Espero que a semeadura frutifique, 
não é aind.:Hempo de colheita. Como V. ~ 
beffi rei notar, mesmo na Europa, que sentia 
cbnturidentemente, de urri lado, a presença 
-agressiva Sovi_ética, e, de outro, a concorrêndil: 
americ~na, longos anos se passaram até criS
talizar-se o Tratado de Roma. As personali
dades que V. EX' mencionou: Adenauer, JeaJ) 
Monnet, Schuman, se interessãram pela for
mação da ComUnidade praticamente a partir 
de 1948, onde se criou a Comunidade Euro
péia do Aço. Mas o Tratado de Romq,_ __ que 
corporificou o_Mercado Comum· e crió1,1 tnsti
tuições _supranacionais, só viria _a_ser a~fsinado 
em 1957 ._ E me lembro que nessa oc;asião, 
convei-sando com ecooq_m_isí:as d~ países rela
tivamente pequenos, como Holanda, Bélgica 
e Itália, todos expressavam o receio- de que 
ficariam marginalizados na grande Europa, e 
que os países maiores e_ de industrialização 
mais avançada, como a França ~ Alemanha, 
acabari{lm absorvendo a quase totalidade dos 
investim-entos estral)geiros, distanciando-se 
ainda mais na escala de desenvolvimento. 

Curiosamente, não foUs.so o que acontec_eu, 
A Holanda, que depois juntou~se_ à Belgica 
para a forma:çãcYdo Benelux, passou a imantar 
extraordinariamente capitais estrangefros, e 
tornou-se um pólo industr_ial dinâmjco. O 
mesmo ocorreu com q_ Itália que se julgava 
prejudicada na confrontaçãO com os grandes. 

--ó Mi:i-Cad6 Comum "Cofltúlental traZ-nos-ia 
alg~:IJ!I~S C!-té ag~adáveis. ~s, como V. Ext mui
to bem aç_entu_ou, qual a alternativa? O realiS~ 
mo político, assim como a compulsão comer
cial não nos deixam outra e$colha. 

Vejo, com apreensão, ante a irritação inter
nacional com a América Latina, seja pelo seu 
protecion.ismo comereiª!, seja pela sua inca
pacidade de buscar soluções realistas para o 
prOblema da divida externa, receio que ante 
este ·cansaço, Vis-à-vis América Latina, sur~ 
jam novas idéias, como a do Grupo dos 8~ 
que realmenté implicaria nUma reorientação 
40 ·grãiide mercado norte-amerk:aoo para a 
Asia, esquecendo-se a América Latina como 
um apêndice esvaziado pelas correntes da His
tória. 

- I:: esta a minha apreensão Sr. Presidente. 
Muito agradeço ao nobre Senador pela sua 
brilhante intervenção. ~uito obrigado. (Muito 
bem! Palmas) 

DOaJMENTO A Q(JESE: REFERE: O 
SR. ROBERTO CAMPOS E:M SE:U DIS· 
CURSO: 

Entrevista - Fragoso Pires 
COMO PREPARAR O BRASIL 
PARA O NOVO SÉCULO 

O Brasil já vive um clima de grande expec
tativa e, por que não; de esperança, como 
a proximidade da campanha Presidencial. 
Uma indagaçãc.: certamente aflige cada_.cida~ 
dão brasileiro neste momento:_ o que esperar 
do novo Presidente da República? Que carac
terísticas principais deve ter esse ilustre cida
dão que se propõe realizar a difícil tarefa de 
reconduzir esta sofrida Nação para os cami~ 
nhos do desenvolvimento? 

Para debater :um assunto de importância 
tão fundamental para o País, ninguém melhor 
que-um 9railde empresário,_ dirigente de um 
grupo-que opera em diversos_estado_s dei Fe
deração e no exterior, ncis ramós da indústria, 
comérciO, expOrtação, írilportação; transpor
tes marítimOS, reflOrestamento e atividades 
agropastoris e cujas empresas colaboram de 
forma expressiva para a receita cambial e tri
butária do País. Como josé Carlos Fragoso 
Pires gostaria que fosse o novo Presidente _da _ 
RepúbliCa? 

Para o empresário, _é imprescindível que o 
próximo dirigente da Nação tenha ampla visão 
do futuro, __ condição prioritária para que possa 
levar a bom termo a que será uma de suas 
principais missões no governo: preparar oBra
sil para enfrentar o novo século nl.lma posição 
hoilrosa. Além de muita coragem, competên
cia e seriedade para tomar as decisõeS neces
sârias a tal missão. 

Frag_oso Pires tem propostas de impacto 
a fazer ao futuro Presidente, voltadas para o 
principal objetivo de acabar de vez com as 
sucessivas crises económicas_ que vêm devas
tando o Brasil nos últimos anos e que acaba· 
ram por instalar um caos inflacionário sem 
precedentes na nossa história. Entre elas;-rima 
medida de grande alcance que seria levar o 
País a aderir imediatamente ao Mercado Co
mum Americano/Canadense, com-·um pro
grama gradual, semelhante ao estabeledo pa
ra o_ Canadá, que foi de dez anos para a sua 
completa integração. 

Na visão do empresário, uma ação desse 
teor abre caminho para a solução de muitos 
dos nossos sérios problemas atuais, como a 
dívida externa: "Afinal, iríamos ser sócios de 
nossos credores", comenta. Sem dúvida náci 
podemos ficar de fora das asSociações de co-~ 
mércio e de produção_ qu_e hoje se assiste 
acontecerem no Mundo. Como deixarmos de 
participar ativamente do futuro grande Mer
cado Comum Americano, inevitável por seme
lhança com a Comunidãde Ecoiiômica- Euro~ 
péia e com o Bloco Asiático? Não seria extre
mamente benéfico para o País aderk_a esse 
Acordo de Comércio USNCanadá, que,-iriclu
sive, lndl.lirá em breve o MéxicO? 

Quanto às possíveis reações internas· a essa 
idéia, Fragoso Pires não as teme, em absoluto, 
e acredita que terminará por ser compreen
dida e muito bem aceita. E prova que está 

-certo em sua convicção ao lembrar fatos da 
hiStória braSileira. "A Primeira República, até 
o segundo mandato de Getúlio Vargas, pro-
grediu lentamente, e o País viu-se de repente 



172 Quinta-feira 23 ' DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Fevereiro de 1989 

defasado da realidade 20 ou 30 anos. O brasi
leiro não acreditava em si mesmo, nem na 
sua capacidade de produzir, e foi aí que ap.,re
ceu Juscelino e virou a mesa. E hoje eu reco
nheço com que imensas dificuldades ele pôc;le 
fazer valer suas idéias e colocâ-las em prática 
para que nós hoje possamos desfrutar de seus 
resultados". -

Para que essa participação num Mercado 
Comum Americano se tOmasse uma "medida 
realmente eficaz, seria fundamental, na- opi~ 
nião do empresário, que fosse conduz.ida com 
bom senso, competência e soberania. Para 
ele também é claro que, ao lado de iniciativas 
como essa de maior impacto, muitas outras 
medidas internas prec!sam ser colocadas em 
prática para que muitos dos nossos problemas 
sejam resolvidos. Ele defende, por exemplo, 
a adoção de um programa de austeridade de 
combate à inflação, dentro do prindpio de 
''não se gastar mais do que se ganha", além 
de um processo de desestatização galopante 
e a retirada ao máximo do Governo da econo
mia. 

Enfatiza, sobretudo, que é urgente se im
plantar um programa de controle de natali
dade '"para- acabarmoS com essa _-verdadefra 
fábrica de miséria que é a inflação_ popula
cional". 

José Carlos Fragoso Pires acredita numa 
importante força que deve ser usada em bene
ficio do Brasil: a classe empresarial. Ele lembra 
que, nas contínuas e intensas crises, os empre
sários demonstraram um tremendo jogo de 
cintura, desafogaram a importação, aumen
taram as exportações e vêm sobrevivendo na 
batalha contra uma inlfação alta com poucas 
baixas. 

O Estado de S. Paulo -21-2-89 

PERGil/YTA:OSenhor,alémdeempresJdo 
bem-sucedido, é também um cidadão e, as
sim sendo, como gostada que fosse á novo 
Presidente da República? 

RESPOSTA:. Tem Os qúe jirepãraió PafS pa
ra o novo século. O Presidente que eU desejo 
é um cldadão com ampla visão do futuro e 
que tenha coragem de tomar as decisões que 
serão necessárias a taJ missão. 

PERG{]NTA:-Podenâ iisp(:dficar melhor? 

RESPOSTA: As crises por que passamos 
são principalmente de origem económicas, e 
não vamos sair delas a médio e longo prazo_ 
se não dermos uma grande guinada para tirar 
o País da mesquinhez em que ele se atola, 
e lançá-lo decididamente para o futuro. 

PERGGNTA: E corria 7SSO seria j)ossfvel? 

RESPOSTA: Com f'n;ecfidas práticas de 
grande alcance. Por exemplo, levar o Pals a 
aderir imediatamente ao Mercado Comurri 
Arnericano!Canadense com um programá. 
gradual de integração semelhante ao estabe.:
lecido para o Canadá, que foi de 10 (dez) anos 
para a sua completa integração. lembre-se 
que os europeus enxergafâ-rn -isto -há ·muito 
mais tempo e se engajaram num programa 
de mais de 20 (vinte) anos _que se completa 
em 1992, com a criação de um dos dois maio-

res mercados -dO-mundo. -uma ação desse 
tipo força- noyoS- -agrupamentos e não pode
mos ficar de fora. Uma ação dessas abre cami
nho para a sol_ução de muitos dos nossos 
grandes problemas atuais, como, por exem
plo, a dívida externa - afinal iríamos ser só
cios. Os demais problemas, como tarifas, in-

-- formãtié:a, novos inv.estimentos e outros,__ en
C:Oritra_riam uma solução natural. I;stou certo 
que ísto pode ser feito com altivez e soberania. 

PERGUNTA: O Senhor não ritcearia sermOs 
engolidos por países mais fortes no caso dessa 
adesão ao .Mercado Comum Americano/Ca
nadense.' 

RESPOSTA Engolidos nós estamos sendo 
hoje •. e e-provável que assim venham a pensar 
os ditos progressistas para trás. Mas a verdade 
é diametralmente oposta, e além dq m.;lis_tere
mos mUitoS anos para nos ajustarmos de urna 
forma plen_§l e §!'1-tisfatória. Essa integração se 
faz por etapas e muitos setores são preser
vados. Não vamos perder a nacionalidade 
nem a soberania. Basta ver o Mercado Co
murri -EuiOpeu: a Jitglaterra continua sendo 
a mesma com Rainha e tudo, assim como 
a França, a- Itália e os outros._ 

PERGIJJYTA: Mas o Senhor ntiO acha que 
agindo assim ftfamos nos juntar aos ricos e 
abandonar os pobres? 

RESPOSTA: PeJo cOntrário. Eu quero é que 
o Brasil fique rico para poder ajudar aos po
bres -:- a começar pelos nossos. Além do 
mais, eu aetesto a miséria, e se dependesse 
de mim ela já estaria extinta. É preciso pensar 
grande! Só a riqueza gera riqueza, miséria nem 
os miseráveis querem. Eu já estou farto de 
ver o meu Pais desfilar no bloco da quarta-feira 
de c~zas e quero vê-lo no Grupo 1. 

PERGGNTA: Agindo assim o senhor não 
acha que os nossos aliados latino-americanos, 
principalmente, in~m ficar contra nós? 

~ RESPOSTkJustainente--0 iflvei-sO. NO prin
meiro momento; talvez eles ficassem meio 
-tontOs, mas dePois que· fossem -esclarecidos 
eles caminhariam para tomar ess_e bonde e 
eStaria aberta a poria para a forl)1ação de .Mer.
cado Continental Americano, e o Brasil prepa
rado para enfrentar o novo século numa posi
ção honrosa. 

PERaal"'fA: E nã -piite iii'terna, o senhor 
nao esperanà reações dos _empresários, traba
lhêtdores_ ou dos militares? 

RESPOSTA: Todá idéia a Ser atacada no 
início. mas cõffio o_tenlpo, se _ela é consistente, 
vai sendo àplainada, aceita e no fim endeu
sada. O senhor se lemb'"ra que a Primeira Repú
blica, até o.segu!ldo mandado de Getúlio Var
gas, progrediu lentamente, e o País viu-se de 
repende defasado da realidade de 20 ou 3Q_ 
anoS. OO_r.asJleiro não acreditava em si mes
mo; nem ria sua capacidade de produzir. foi 
aí que apareceu Juscelino e virou a mesa 
E hoje eu reconríeço com que imensas dificul
dades ele pôde sustentar suas idéias e colo
cá-Jas.em prática para que nós hoje possamos 
desfrutar dos seus resultados. Quanto a alguns 
empresários, a reação sería idêntica no Início, 
mas ele.s são. inteligentes e vão acabar por 

açlerir rápido. Além do mais, o sistema é grada
tivo e haverá tempo para uma adaptação. 

Quanto aos trabalhadores, eles têm sido 
uma grata surpresa,_ e esse programa estaria 
inteiramente de aCordo com o sindicalismo 
de resultados, e "bota resultado nisso". 

Quantó aos mllitares, estou tranqüilo, pois 
as falhas do regime militar trouxeram grcindes 
ensinamentos e abriram seus olhos suficiente
mente para não verem mais {~ntasmas ao 
meio-dia. 

uMAGRANDEGUINADAPARAOBRÁSILSE: 
RlA 

ENTRAR NO MERCADO AMERICAN07CA~ 
, NADENSE 

P: O senhor não acha que um programa 
dessa grandeza se chocada com os novos dis
positivos constitucionaiS? 

R: A nova Constituição ainda guarda resquí
cios de principias suplantados. Precisamos ser 
progressistas, mas progressistas para freitte 
e não progressistas para trás. A própria COnsti
tuição prevê a sua mOdificação. Afinal de con
tas, ela tem que ser uma carta de direitos e 
obrigações, e não .. uma camisa-de-força. 

O EMPRESÁRIO NÃO DEVE SER TRATADO 
COMO UM PÁRIA PAGADOR DE IMPOSTOS 

P: Que outras atitudes importantes o saihor 
r;speraria do novo president~, além_ da~ que 
sugeriu? - -

R: Quando eu declarei que esperava uma 
grande guinada e menctoneí a adesão ao Mer
cado Comum Americano/Canadense, natural
mente me referi a uma atitude _de grande al
cance, mas naturalmente isso não invalida, 
multo pelo contrário, a adoçãa de um progra
ma de austeridade cristalina de combate à 
inflação, dentro do princípio de não gastar 
mais do q!Je se ganha, de um processo de 
desestatização galopante, um urgente progra
ma de _c:ontrole de natalidade para acabarmos 
com ~es-sa verdadeira fábrica de miséria. que 
é a inflação populacional. Tudo isto sem es
quecer da necessidade de retirada, ao máxi
mo, do Governo da economia. 

Durante as crises nós sofremos, e esse é 
o seu lado negativo. Mas elas têm o seu lado 
positivo, pois é delas que tiramos os novos 
ensinamentos que vão nos ajudar no futuro. 

P: O senhor vai swpreender muita gente 
com essas idéias ecoriômicas e, sobretudo, 
com sugestões de ordem prAtica. O senhor, 
coma ddadio, não poderia ajudar mais prati
camente? -

R: Como biasiie!fo eStou serrlpre Pronto pa
ra empurrar o meu País para o alto e também, 
quando for preciso, para desentupi-lo. 

P: E do qutro lado, o senhor acha que seria
mos bem recebidos pelos Esta~os Unidos e 

Canadá? c • ·· ·· • ' 

R: No primeiro momento a reação vai ser 
de surpresa e espanto, mas não tenho dúvidas 
da posterior receptividade. Afinal de contas, 
eles pensam grande e vão logo compreender 
o que isso significaria, até porque_ o suc~_SSó 
brasileiro na agricWtura tropical complemen
taria o papel de çeleiro do mundo, ensej~ndo 
aos agricultores nacionais novas e imensas 
possibilidades no mercado mundial. 
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P: Poderá o Governo Samejl aproveitar esw 
sas_suas idéias? 

R: üOoveino Samey é um-Governo de tran
sição, que esteve praticamente imobilizado 
por 3 anos pela nova Constituinte e ago-ra luta 
para ajustar-se às novas regtas·e faz um supre
mo esforço para conter a inflação, pelo menos. 
Eventualmente ele poderia dar partida a essas 
idéias, pois já está no final do períOdo, mas 
o senhor me perguntou sobre o posiciona
mento de um novo Presidente com um man
dato de 5 anos pela proa, ungido pelo voto 
popular e com um novo programa e eu lhe 
disse como gostaria de vê-lo. 

Os governos militares fizeram crescer imen
samente a dívida externa. É _uma realidade, 
mas esse dinheiro não foi jOgaao fora. Pode
mos até admitir que alguns gastos foram mal 
feitos, mas estou certo de __ que pelo menos 
80% foram bem empregirdos.- A capacidade 
instalada está aí para qualquer um ver, e no 
fundo _é ela que está agüentando o barco. Ela 
tem dado provas de que é muito mai!J forte 
do que nós imaginávamos. 

Na hora da crise o empresariado demons
trou um tremendo jogo de tintura, desafogou 
a importação, aumentou a exportação, reme
diou na economia inform-ãl e vem aprendendo 
a sobreViver nessa batalha inflãdonária com 
muito poucas baixas. É hora de usá-los como 
uma forca em beneficio do País, e não tratá-los 
como uma horda de párias pagadores de im
postos. 

O Governo é um ffial néc_essárlo; e comb
tal deve se restringir à sua necessidade mínima 
e não atrapalhar o pro-gresso. 

P: E internriinente como o novo presidente 
daria o que o senhor chama de grande gui
nada? 

R: De T6i'ma inuito -simples: com uma pofí
tica que eu chamaria de enriquecer a classe 
média. " 

O PRESIDENTE DEVE TER AMPLA VISÃO 
DO 

FUTURO E CORAGEM DE TOMAR DECI
SÓES 

PERGUNTA Mas só a dasse médja? E a 
classe pobre? 

RESPOSTA: No_ momento em que você 
con--segoe enriquecer a classe média, a pobre 
vai junto e vai sendo promovida a média. O 
ideal seria até que fosse possível extingui-la. 
Naturalmente esse enriquecimento não se faz 
por Decreto nem com leis patemalfstas, mas 
com a inteligência, visão, muito trabalho e total 
apoio e· liberdade à iiiídativa privada, únicas 
ferramentas eficazes para alcance desse obje
tivo. 

A prática já mostrou que o princípio deve 
ser esse e _os tempos de milagre brasileiro 
comprovaram a exatidão dessa assertiva Essa 
política teria um efeito devastador, pois esse 
enriquecimento provoca um efeito "dominó", 
amplia mercados, cria empregos, melhora o 
nível de salários, aumenta o poder de compra, 
aumenta a produção, etc. Chega, pois, de se 
explorar a miséria. A meta é tomar todo mun
do rfco. Não tenho dúvida de que não haverá 
democracia estável sem uma class_e média 
forte. 

PEROGNTA: E para realizar jsso tudo Qual 
é Q_Se_u candMe.'to.' 

RESPOSTA: No Brasil vários candidatos po
derão tornar efetivas essas medidas, mas em
presário não deve lançar nome de ninguém, 
pois pela mentalidade atual quando o faz vira 
agente funerário. Todavia, de uma coisa não 
tériho tlffietlor dúVÍda. O q~ue o povo -gi)stafia 
mesmo-é de votar em Juscelino KUbitschek. 
Mas o p-ovo brasilejro anda s;em socte. O gran
de líder está morto, e até agora não apareceu 
ninguém em quem ele possa ter a certeza 
de que empunharia essa bandeira _e reeditaria 
a sua ação. -

PERVVNiA: Se iii{iuém aproveitar essa 
idéia com grande- "êXito, o Senhor acha que 
lião lhe reconhecer o mérito? 

RESP-OSTA: Sim, ap6s a minha mOrte. -
PERGUNTA: D. Fragoso, a julgar pela sua 

convicção. todos os candidatos deverão em
barcar ryesse barco. ~ os que não o fizerem? 

RESP0ST A: Embarcarão numa canoa fura
da. 
(Trans·;rltp do JorriaJ dO '6rasil de 18-2·89.) ~-~ 

Durante o discUrso do Senador Rober~ 
-_to Campos o Sr. NelsOn Carneiro, PreSJ·
dente, deixa a cadeira da presklt}ncja, que 
.é ocupada pelo Sr. Iram Sara1'va, ]" Wce~ 
Presidente. 

_ O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -:
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Ma
rar1hão; 

:.· Q SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. 
P!l ?l'ii.m_r::;ía o Seguinte discurso.) ~ Sr. Presi
dente, Srs.- Senadores: 

A cdse económica e scidal do Brasil está 
áf;- t"iiiíiiOSa, solerte, intranqüi/a. E no bojO da 
crfse,_p_~i!_gual o- Brasjf nunca passou, está 
a malfadada dívidã externa do pais. 

-A dívida existe. Deus sabe como chegou 
a_ esse_ assombroso montante e ela tem ·que 
üfrpaga. É aquF(jue Começa e recomeça toda 
c;-i:fjsc;_ussão. Que Seja paga, mas ndo às-Custas 
da_ vkia 9~ f)9SSO povo e d_e nosso desenvol
vimento. lnfe}jzmente povo e desenvolvimento 

Já-estão sentindo em si mesmos o resultado 
deSsa divida infeliz. 

A economja brasjfeka e5tá baseada nas ex
portações e djzem_ que há saldos extraordi
nádos na balança comercial. O saldo é usado 
para pagar juros da dívida externa. Isso é levar 
o país ao colapso de suas energias para se 
abrir ao desenvolvimento. Desenvo/ver~se co
mo, se o-· -que- entra- sai todo para pagã r os 

. juros_da divida _externa? "É lesJonante_que tudo 
que entra num país por suas exportações não 
sirva nem para pagar os juros dessa dívida': 
tffsSe Hortênàa Bussf. viúva_do Ex-Presidente 
A/fende, J1_!J II Congresso Latino-americano de 
OqjanizliÇões de Direitos Ht.Jmélnos. realiÚdo 
em Ba_dajóz. na Espdnha, na ptimeira semana 
de dezembro. Na mesma Jjnha de pensamen
to, o .teptesentante brasjleiro nesse mesmo 
congresso, Antônio Cados Qfjveira, disse que 
o subdesenvolvimento da amérk:a latina vem 
do desenvolvimento alhejo, que continua a alj
mentá-lo': Nessas duas posições, vemos que, 
pagando a dívida, tanto a vida social do povo 

está prejudicada,-Como prej~dicado está o de-
s"enVolvili7"ento de nosso pafs. 

A fundação Agne/li, fihanciada pela liat, 
apresentandq sua pesquisa, em roma, durante 
um seminário do qual partidpou o viceprest
dente da fiat. GmbertoAgnelli, disse: "Os paí
ses em desenvolvimento não podem pagar 
sua djvida externa e, embora possam abonar 
seu servtço, "isto sigm1ica uma tal drenagem 
de dinheiro, que toma inútl7 qualquer ajuda 
externa para o desenvolvimento·: (Tribuna da 
Imprensa, 2-12-88). - -- ---- --

Sr. Presidente, já se alastra pelo mundo afo~ 
ra, a consciência de que essa dívida é injusta, 
que o pagamento dessa dívida é um assalto 
à soberania- dos povos em desenvolvimento. 
Uma tomada de posição se faz_ n~cessária, 
Sr. Presidente. O re__cém-eleito presidente da 
Venezuela, Carlos Andres Peres, tentará "unir 
os países da América Latina para chegar a 
um a.cordo de renegodação da dívida". (Esta
do de S. Pàulo 4-12-8$). 

Sr. Presidente, o problema da dívida externa 
envolve os dire"ito-5 humanos, Pois para pagá-la 
tewos que ~atar o povo e acabar com o País. 
Constatamos jsso-em nosso __ País. _O povo já 
não_ agüenta mais sei achacado pelos pacotes 
]iScais que Sâem- a Cada dia. O custo de vida 
lá nas alturas_. Os salários defasados, a inflaçãO 
acabando com as nossas energias, o desem
prego chegando às nossas portas. Tudo isso 
_por _quê? _porque parou o -desenvolvimento. 
Parou poi'que _não et1tra ditlheifó- noVõ -para 
o Pafs. E o que ei:ttfa riem chega a entrar, 
pois é para pagar juros de dívida externa. En
tão, a dívkla ·está sendo paga às custas da 
vida do povo e do desenvolvimento do País_. 
J:. -por iSso que o Congresso dos Direitos Hu

_manos, reunido em Badajoz, disse que "a dívi· 
da externa dos países latino-americanos en
volve de forma direta os direitos do homem 
em nosso continente". (Conclusões prelíirii
nares do_ U Congresso Latino Americano das 
Organizações de Dir-eitos Humanos-, em Bada
joz na espanha. Tribuna da Imprensa, 
2-12-88). . . . . . . 

Sr. Presidente, o Brasil não tem condiçÕes 
de pagarsuas dívidas, tanto_asstm que o pró· 
prio governá'' está-tentando para-ela um novo 
acordo, porque o anterior, feito em setembro 
de 87 durou pouco e sobre ele o entusiasmo 
do governo e _a fé da comunidade interna
cional_diminuír-am. Representantes do gover· 
no e dos bancos credores voltaram à Mesa 
'!e ne_gociaÇáo para "discutir mlj-dança -em 
ifenS do-acordO, que-o Brasil cons_jdera oficial
mente difícil de cumprir" (Jornal do Brasí/, 
4-12-88). 

_ Ass;im, Sr. ~residente, _o l?rasi[ confessa que 
não pode_ pagar suas dívidas. Martim Fran
cisco, etn suas cartas andradínas, diz qUe "a 
dívida é ã morte do espírito da ordem e da 
economia". A ordem estamos vendo a cada 
instante__sacolejada e a economia nacional está 
n~ am_ontoado total. E fulminou: ••a teoria 
doS empréstimos é um abismo". Um abismo 
em que estamos mergulhados há alguns anos, 
pois _emprêstimos sobre empréstimos fC.ram 
feitos e o abismo escancarou suas goelas so-
bre nós. 
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A dívida externa tragou a América Latina. 
E não temos, Sr. Presídente, uma solução à 
vista. Só nos resta então o caminho da sobrevi
vência. A nossa salda é a integração regional, 
através de um mercado comum latino-ame
ricano. Pois esta_é a tendência do muna o atua_l: 
integrar-se regionalmente. 

Brasil e Argentina, através de seus presi
dentes, estão dando passos decisivos para a 
integração latino-americana. A integração co
meça com os dois. Depois virá o Uruguai. 
Depois s_erá a vez do Chile._Muitos problemas 
e interesses estão em jogo. E serão superados. 
E o_ rriãfOi" detes é a conquista da confiança, 
pois durante séculos os latino-amerlcanos se 
desconfiam mutuamente. 

Mas nessa caminhada já temos alguma luz. 
Esforço- está sendo feito. -Cóilfié'inça--se con
quista e vai ser conquistada, s!m, poiS "as pen
dências em tomo-de ftaipu foram resolvidas" 
a contento. [sso é um sinal, como que dizendo, 
que os esforços para a integração regional 
do continente podem chegar ao porto da sal
vação da América Latina. 

No dia 28 de novenibro próximo passadO, 
o presidente José Samey Visitow a Argentina 
e os dois presidentes assinaram um tratado 
internacional que garante o processo_de inte
gração dos dois países, mesmo -após -o man
dato de cada um deles. Os dois querem con
solidar o ambicioso projeto que vai dar origem 
ao mercado comum latino-americano. Outros 
países latinos-amerfcanos COmo o México, a 
Venezuela, e Uruguai estão interessados em 
partidpar desse mercado-comum 

Brasil e Argentina vão iniciar este incipiente 
mercado. Querem- nú~pFaZ'() de dez anos 
eliminar todas __ as bãrreiras comerciais entre 
os dois países. Os congressos dos dois países 
apreciarão o documento_ para que tenha vali
dade. 

Os dois Presidentes,_ desde a inauguração 
da ponte T rancredo Neves, em 1985, ·estão 
decididos a encaminhar a economia dos dois 
Países para utna integração -com que possa 
chegar a um futuro mercado. 

Foi a integração Eurcipéia, pelo mercado 
comum europeu, que salvou a Europa da po
breza e da dependência e, agora, este mesmo 
mercado tenta salvar o resto pobre da e_uropa 
como: Portugal, lrlanda, Grécia e Espariha, fa
zendo-os ingressar no mercado. 

Assim me parece que a solução para a po
breza de nosso PaíS e da Região LatinO Ameri
cana é sua integração em um mercado CQ

mum, a exemplo da comunidade &onômiC"ã 
Européia. -. . . _ 

A dívida externa, dragão eriçado e de garras 
afiadas, está prestes a devorar a economia 
e o desenvolvimento brasileiro: Essa dívida in
crustou-se no corpo vivo da nação e como 
a maleita está depauperando a vitalidade de 
nosso povo. 

Ante a dívida externa, nosso patriotismo se 
vê numa encruzilhada perguntando: deve-se 
ou não continuar pagando os juros da divida 
e a dívida propriamente dita? Alguns ana1istas, 
principalmente aqueles que nos meteram nes
se buraco, dizem que sim, porque o calote _ 
é imoral e levaria o Pafs a não conseguir mais 

empréstimos de ninguém. Seria a retali<J.ção 
internacional contra nós outros, patriotas sem 
peias, dizem que _só em juros já pagamos mui
to mais do que devemos e por iss_o não deve
mos pagar mais nada, porque nada mais deve
mos. 

O Sr. Alulzio Bezerra ~ Permite V. Ex" 
um aparte? 

i:> Sr. Ney Maranhão - Ouço o nobre 
Colega ~uizlo Bezerra. _ 

O Sr. Aluizlo Bezemt - Admiramos o 
pronunciamento que faz V. Ex•, neSta tarde, 
sobr.etudo pelo seu conteúdo e pelo enfoque 
que dá à questão da dívida externa de nosso 
País e dos. países do T ercriirO ~uildo. Não 
poderiam os deixar_ de ouvir o discurso de V. 
Ex", Versando sobre problema de tão alta im
portllncia como este, sem sOlicitar um aparte, 
na oportunidade que nos brinda com uma 
intervenção de interesse nacional e latino-a
mericano. O problema da dívida externa, sem 
dúvidã alguma, a todos nós deve preocupar. 
E por quê? SabemOS perfeitamente que eis 
nossas economias, que as nossas estruturas 
de desenvolvimento econômico, do Brasil, ou 
de outros países em via de desenvolvirr. ento, 
náo poderão ter saída, de ac:o.rdo com a!> ne~ 
cessidades dos nossos povos, sem que ant.es 
tenhamos uma solução para a questão da divi
da ext_ema. Hoje a discussão sobre este asst.n
to tem oc_upado inúmeros fóruns interna·:io
nais e já existe uma mentalidade, nos mt·ios 
intelectuais e polttlcos, que _aponta na dir~~fio 
de que não podemos mais procrastinar na 
busca de uma solução para o problema da 
dívida externa. Ora, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, é necessário que o Brasil, através do 
Congresso Nacional, a partir do que dist õe 
_a ncyª-_çQn$_tituição, possa tomar medidas que 
tenham efeitos práticos e objetivos. Por outrc 
lado, que as Lideranças do~ nossos Partido!; 
Políticos, e o Governo, busquem, a nível de 
Estado, um trabalho de coordenação com N. 

demais países vizinhos. O nobre e recém-~? 
leito_ Presidente da Ven~ue)a, Andrês Pé r e;~. 
tanto_ na sua propaganda de eleição como no 
pronunciamento de posse - para mais umu 
vez ocupar o cargo de Presidente da Venezuel.: 1 

-, colocava como centro das suas preocu· · 
pações a questão da dívida externa. E neces~ 
sário, pois, que daqui, desta Casa e do Con
greSso Nacional, e do nosso $}overno __ s~iam 
posições concretas também neste sentido, pa
ra que, com os demais países latino-ameri
canos, busquemos uma solução de conjurtto. 
Não basta uma inlciativa, mesmo que seja he
róica, Individual; há que se busc.ar no arco 
de alianças uma solução de conjunto dos paí
ses para uma discussão prática, objetiva, com 
os países credores. Por isso, parabenizo V. ~ 
pelo pronunciamento que nos brinda nesta 
alta importância, porquanto não bastam os 
Planos Verão sem que antes tenhamos solu
cionado a questão da dívida externa. Qualquer 
Outi'-o plano, na área da economia, fracassará, 
se antes não resolverl"!'lOS o problema da dívida 
externa. Parabéns a V. Ex' pelo pronunciamen-
to que faz. -

O SR. NEY MARANHÃO- O aparte de 
V. Ex', Senador A.luizio Bezerra, enriqueCe meu 
pronunciamento no Senado da República. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. 
Ex" um aparte, nobre Senador Ney Maranhão? 

-- OSltNEVMA.kANHÃQ-Temo_aJ,aru; 
o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena
dor Ney Maranh~o, pªrabenizo_ V. Ex' p_or ti'a
~.er, mais vrna vez, este assunto à discussão 
no Senado, Nós,_ aqui, somos muitas vezes 

. acusados de omissão, os nossos defeitos são 
apontados com grande divulgação. O que fa
zemos aqui de_ certo, de correto, é omitido 
normalmente. Quando vejo o Congresso de
baixo de fogo, muitas vezes com correção, 
críticas justas, outras vezes não,_uma das preo
cupações que tenha é a de que um Deputado 
Federal, um Senador, depois de 4, 8 anos 
de mandato, tem que ter renovada a confiança 
do povo na sua atividade política, na sua ação 
parlamentar, e, lamentavelmente, não vejo n~
nhum Parlamentar em condições, a não ser 
aqueles poucos que têm uma cobertura maior 
dos meios de_ comunicação, de poder sair da
qui, deste plenário, desta Cas_a~deste Congres
so, e.--Se dirigir aos seus eleitores para pedir 
a aprovação, a renovação da confiança do seu 
eleitorado, baseado na sua atuação parlamen
tar, p-orque esta é desconhecida de todos, por 
falta de comunicação, por falta de divulgação 
do que aqui é feito em benefício da discuSsão 
das questões nacionais. V. Ex• está fazendo 
um pronunciamento a respeito da dívida exter
na. Já vi uma crítica de um ilustre homem 
público, hoje também Parlamentar, qUe. em 
determinado dia, tinha ouvido 17 pronuncia
mentos na Câmara a r_espeito de dívida exter~ 
na, _e que aquilo parecia uma psicose. Des
culpe V. Ex• por estar-me aJongando, mas 
aquilo parecia uma psicose ... 

OSR. NEY MARANHÃO- O aparte de 
V. Ex" é muito importante para esta Casa. 

O Sr. Jutahy Magalhães - ... falar sobre 
dívida externa, quanao muitOs não entei1dlam 

_ do assunto, segundo ele. Por outr_Q lado, ele 
esquecia-se de que este problema da dívida 
externa é crucial para a Nação, para todos 
nós, economistas ou não, e, por isto, todos 
nós ternos obrigação, aqui, no Congresso, de 
leVar os nossos questionamentos sobre esse 
problema que irtteressa _a todo o povo-brasi
leiro, e que é fonte do sacrifício de quase toda 
a população brasileira. Por isto, temos, a cada 

__ diª, d~ estar repetindo esse debate a respeito 
da dívida externa - quando, há mais de _um 
ano, aqui, fazendo pronunciamentos, dizemos 
que nós, brasileiros, náo poderíamos ser calo
teiros, mas também não poderíamos ser ·atá
rios, é porque estávamos defendendo uma te
se que hoje vemos, com satisfação, estar co
meçando a tomar corpo no âmbito interna
clonai dos presidentes dos países da América 
Latina; quando dizem que já devemos pagar 
nossas dívida externa pelo preço real de mer
cado e não pelo preço da dívida; quando o 
dólar da dívida externa brasileira é negociado 
lá fora por cerca de 78% de deságio, por que 
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vamos pagar o dólar pelo seu valor integral, 
quando os banqueiros negociam entre si e 
alguém vai ganhar 22 centãvos de dólar por 
dólar do pagamento _da nossa dlvida eJd.ema? 
Esse sacrif{Çjo o povo brasileiro não pode mais 
fazer. E é por esta razão que parabenizo V. 
Ex- Vamos sempre repetir, vamos sempre de
fender esta questão _a_qui, mostrando como 
é a forma. Podemas__Qiy_grgir até da _io~_rpre
tação de como fazer, corrid agir nessa questão 
vida externa, mas é do QeR&te_entre nós que __ 
poderá surgir alguma solução. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Ju
tahy Magalhães, V. Ex", nesse aparte, Sintetizou 
um ponto: somos o Poó~.r desan:n<1do~ somos, 
muitas vezes, um saco _Çe pancadas. As coisas 
boas que defendemos para o p-ovo brasileiro, 
para o bem-estar social da Nação, às vezes 
não sa-o-divu\gados como çleveriam sê-lo, mas 
a partir de pequenas coisas, algumas co!sas 
erradas tentam denegrir a imagem do Con
gresso_, a imagem do Representante do povo 
brasileiro. 

Tenho experiência,-senador. Fui Deputado 
Federal por 1 6 anos - tenho uma empresa 
que meu pai me deixou há 50 ano$_-, Vim 
para a Câmara dos Deputados, começando 
no Rio de Janeiro e, quando fui cassado em 
196S, deixei meus· afa~e;res,_ minha empresa 
praticamente abandonéJ.Q.,. Quandq reassumi, 
a empresa tinha mais de mil títulos protes
tados e mais de cinco exe~tados. Repus, de
pois aquilo que meu pai me deixou. Nós aqui 
nos sacrificamQ_s, _mas há algumas coisas que 
desejo dizer: a imprensa, às vezes, é injusta 
conosco. Devia e çl.eve prestigiar este Poder, 
porque é o Poder desarmado, é o pulmão 
da Nação que mostra os acertoti e os desa
certos que somos obrigados a defender ou 
atacar. 

Nobre Senador Ju~hy- Magalhães, V. E:,xt, 
como nordestino, como homem, não tem ~r
rodeios para dizer as coisas certas ou erradas 
-diz na cara. -

Agradeço a V. Ex' essa contribuiç~o ao dis
curso que estou pronunciando no Senado Fe
deral. 

Assim, Sr. Presidente, estamos pagando ca
ro, muito caro, pela dívida e pelo refinancia
mento. O desemprego amedrontador, as gra
ves recessões_que podem_levar·o País ao de
sespero e uma inflação que está beirando a 
hiperinflação. t: isso que está acontecendo. 
Não só conosco, mas com outros países deve
dores da América Latina. E como resultado 
dessa desgraça econômtca financeira, os pa
drões de vida do povo caíram vertiginosamen
te. 

Quando vamos a 1::\QSSO$ credores para ne
gociar novos empréstimos -dívida sobre dí~ 
vida - condições mass;ªçrantes de mais aus
teridade são impostas e cõin elas vem no bojo . 
mais inflação e mais de-semprego, tanto para 
nós como para nossos··co-irmãos Ll;\tino Ame
ricanos:. 

Nossa dívida foi feita com um certo patamar 
de juros. Depois unilateralmente, _os credores, 
a seu bel-prazer, elevaram as taxas de juros, 
em dólares. E nós devedores .como poderia-

mos reagir? Gritar! Como se gritou! E nada 
adiantou. E como vítimas condenadas entre
·gamos o pescoço ao ·garrote vn. 

A instabilidade económica tem sido o nosso 
pão das lágrimas e da dor. A produção indus
trial tanto em 1977 e 1985 caiu em 15% e 
a iriflação foi crescendo indomavelmente, até 
chegar à casa dos tres dígitos, já beirando 
o abismo da hiperin'flação. - · 

Os salários estão def~ados. Daí a inlsitência 
das g~~s_que_ a olhos menos avisados_pare

-cem antipatrióticas, quando o que está aconte
cendo de real é que _o salário não está dando 
para fazer frente ao custo vida. Os salários 
cafram de forma dramática no México. E o 
Chile, _a argentina e a Venezuela viram o declí
nio de suas economias, aq lado de uma infla
ção galopante. 

Em 1990, dizem, a dívida-da América Latina 
chegará ao patamar de 429 bilhões de dólares. 

A economia do Terceiro Mundo é uma eco
nomia endividada. O <;aso c!o Sudão é tipfco. 
Em 1986 sua divida era de nove bilhões de 
dólares. Na tentativa de conseguir emprésti
mos adicionais, estes foram_ vetados pelo FMI, 
sob o argumento de que o Sudão não tinha 
c;_ond.ições de produzir duzentos milhões de 
dólares para pagar de juros a seus credores. 
O governo sudanês ~levou imposto~ e os pre
ços dos alimentos foram ~lém das nuvens. 
Pequeno devedor, com problemas adicionais 
como o problema dos refugiados da Etiópia 
e do Chade, tratado severamente pelos bancos 
internacionais e os banqueiros reunidos deci
dindo o destino do País ... 
- Para que os juros sejain pagos e a divida 

do principal seja rolada, as exportações dimi
nuem, os investimentos fenecem, a infra-es
trutura se _debilita, a· eficiên<;ia produtiva se 
destr9i, o desenvolvime.nto cai, ~Inflação cres
ce e o crescimento .Qo país vai a zero. 

Assim é todà a América Latina. 
Graças à dívida externa o cidadão de classe 

média consome menoS caióríaS hoje que em 
1975, pioram os serviços de educaçãÔ e saÍi
de, a §ubnutriç:ão e a mortalidade infantil cres·. 
ceram_. 

A América Latina está sentada sobre um 
vulcão que a qualquer momento pode entrar 
em erupção. 

As nações endMdadas Começam a se ln
_ quietar. Não estão encontrando um caminho 
razoável para saldar uma dívida extenuante. 
A inquietação é tamanha, a falta de caminho 
é tão alvar, que já se chega à tentação que 
o caminho salutar seria o não~pagamento, 
pois já não lhes restam forças para pagar mais. 

As grandes potências também já entram 
em sintonia com as apreensões dos países 
devedores. T ai apreensão já chegou à ONU 
através da pess_oa do líder comunista, presi
Qente da Rússia, o Sr. Mikhail Gorbachev. Eri1 
seu discurso na ONU, no dia sete deSte, cori
denou os países credores em seu compoi
tamento para com os palses devedores, incri
minando-lhes wn novo "colonialismo". Como 
antigamente as potências exauriam as rique
:r..a_s de suas c;:o!ônias naÁsia .. África ou América 
Latina, agora, comportam-se do mesmo rrio
do, exigindo-lhes o que não podem realizar. 

E a aforismou que a saída para a dívida dos 
países devedores é "intemacioilaliuJr" O enCá~· 
minhamento das soluções. Nos termos origi
nais, continuou Gorbacbev, a dívida acurou· 
\ada não pode ser paga ou refmandada no_s
termos originais. A Rússia, disse ele, e~~tá djs
posta a instituir uma moratória de até cem
anos para os juros da -dívl.da dos paíseS maiS 
pobres e, em alguns poucos casos. perdoar 
todo o mon"taf!te da dívid~. E dívidas de-países 
como o Br~il e os bancos comerciafs estran· 
geiros, o preSidente sovfético apoiou ~ tese_ 
dei crtação _P-e. um organismo internacion~, 
no âmbito da ONU, capaz _de assumir ~~e 
débito. (Jomaldo Brasil, 8-12-88). ---

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quem não 
se preocupa, hoje, com a dívida externa dos 
países devedores? A pre_ocupação maior_nos· 
sa é sabermos que o pais não tem condições 
de saldar suas dívidas. E quein nos diz isso, 
não sou eu, nem meu patrio_tismo, mas o pró~ 
prlo Ministro da Fazendat Mailson da Nóbrega, 
em recente entrevista A Folha cje S. Paulo. 
Nessa entrevista, o ministro diz" ao Brasil inte
rio, que o problema que o País enfrenta "é 
o excesso de dívida". E afirrilou rriais aiOda, 
dizendo que "parte da dívida é impagável". 
"É excessivo o estoque da dívida", diz o minis
tro, e por cons_eqüência o serviço também o 
é. Se_ a situaçãQ _dos países devedores conti
nuar como vai, eles "se destroem", porque 
é uma transferência de recursos qu~ _r~re
senta 15 a 20% da poupança'", (Folha de S. 
Paulo, 11-12-88). 

Diante disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é urgente que os ilomens públicOS reSpon
sáveis parem para que se encontrem uma saí
da para o Pais. 

Mas, creio, Sr. Presidente, que o caminho 
metios negro e rhais dentro da moral capita· 
lista seria: unir os devedores para, juntos, ne
gociar com seus credores. 

O Congress'o readquiriu seus poderes que 
lhe fofam podados pelo Golpe Militar de 1964. 
Uma Constituiçâo foi feita e bem mais avan
çada que as_outras sete que tivemoS De sua 
feitura o pOVo tomou parte ativa. . _ 

A dívida externa é preocupação do povo, 
do Governo -e do Congresso. E o Congresso, 
readquirindo seus poderes, tem condiÇOis--de 
agir, em face à esta dívida. 

Oufro dia, O Uder do PMDB, Ronan Tito, 
num pronunciamento, alertou a Nação de que 
nossas riquezas nacionais estão se exaurin_do 
e nossa dívida aumenta cada vez. mais, sem 
nenhuma esperança de resgatá-la e_ que está. 
custando a miséria e o empobrecimento do 
Pais. 

É necessário que tomemos medidas urgen· 
-ies, consdel1tes; sem deinagogia. O Senado 
da República é O Poder Moderador da Naç_â.o. 
E I"!_Ó~'-~ené\dQ_~e_s.,· son1o:;; representantes de:S~ 
se Poder. Então, faço a meus jJãres uma SU· 

gestão: há iniJíto tempo se ouve, de ahas per
sonalidades políticas do mundo, que a dívida 
externa- dos países devedores tornou-se uma 
assunto ínternaçionaL que a solução para ela, 
já que-interessa a todo mundO, é intemado
nalizá-la. 
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O Sr. Leopoldo Peres- V. EX' me per
mite um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex' 
com muito prazer. 

O Sr. Leopoldo Peres- Senador Ney 
Maranhão, ouço o pronunciamento de V. EX" 
com a atenção que o seu-patriotismo e a sua 
amizade sempre me mereceram. No que diz 
respeito ao problema da dívida externa brasi
leira, dois aspectos deveni-ser consídÚados. 
Acredito que grande parte dessa dívida seja 
legítima, mas é preciso ver que 91% dessa 
dívida foram constituídas durante uma fase 
em que a representação popular brasileira, em 
que o CongresSO-Nacional tinha os seus pode
res cer-ceados e não podia, em nome da Na
ção, impedir esse endividamento que se fez 
tão atabalhoada e irresponsavelmente. O ca
minho seria, e talvez não só do Brasil, o reestu
do do endividamento, separando o joio do 
trigo, para que se verificasse aquilo que o País 
realmente-deve, qual o dinheirO que rearmente 
entrou, quais os recursos realmente aplicados 
e aquilo que setviu apenas para a negociata 
de certos grupos económicos ou de grupos 
estrangeiros gananciosos, que não hesitaram 
em sacrificar, em hipotecar o destino e o futuro 
da Nação. 

OSR.NEY MARANHÃO-Senador Leo
poldo Peres, V. Ex• citoU qUe essa dívida foi 
contraída na época em que o Congresso Né:
donal não tinha poder. Lembro a V. Ex' 1976, 
quando o Brasil, sem anuêri.cia do Congresso 
- nessa época perdurava a força do regime 
militar - rompeu relações com um paíS que 
visitei agora. Rompeu relações diplomáticas 
com Formosa a-China Nacionalista, e abriu 
relações com a China COntinental, que é de 
grande interesse para a Nação brasileira. De
veria ter deixado- como a maioria dos países 
que romperam relações diplomáticas com 
Formosa naquela época --pelo menos um 
escritório comerdal nesse pêiíS. Haja vista, Se
nador Leopoldo Peres, que no ano de 1988, 
a China Naciona1ista negocia com o Brasil 
- como diz o nosso matiJtó - por porta 
de travessa -, porque não tem nenhuma re
presentação e, no ano de 1988; tivemos uril 
comércio com esse país de ma!s de-700 mi
lhões de dólares. Isso significa o desacerto 
na tomada de dinheiro da divida externa hoje. 
V. Ex• calcule, num caso desta natureza, o 
dinheiro que o governo militar tomou e empre
gou sem nenhum retomo. Hoje, a Nação está 
pagando o ônus. Muito obrigado pelo aparte, 
que muito honrou este meu pronunciamento. 

O Sr. Francisco Rollemberg - V. Ex!' 
me pennite __ um aparte? 

O SR. SENADOR NEY MARANHÃO
Com rriuito Prazer, nobre Senador. 

O SR. FRAI'ICISCO ROLLEMBERG
Senador Ney Maranhão, V. Ex" tem ocupado 
a tribuna desta Casa, tádas as vezes, para tratar 
de assunto de capital importância para a Na
ção. Por is_so, relicito-o neste instante. Neste 
momento, ao interpelá-lo, lembraria um pro
nunciamento anteder, fe1to nesta CaSa dO Se-

nadar Roberto Campos. Propunha o Senador 
Roberto Campos-aliás, idéia já amplamente 
debatida nas reuniões do Parlamento Latino
Americano - lançássemos as raízes de um 
Comércio Coinunl Latino-Americano. Ora, ao 
lançarem_essas raízes, raízes outras também 
têm que set lançadas, que é a formação do 
cartel de devedores, para que os latino-ame
ricanos não negociassem de per si as suas 
dívidas, porque sozinhos, enfraquecidos, eles 
não se fazem ouvir perante o_s devedores inter
nacionais, que aumentam dia a dia ã nossa 
divida, de uma maneira unilateral, com o au
mento de juros, prime rate etc. Além do mais, 
a Nação já deveria ter fixado o máximo de 
remessas de divisas para o pagamento da dívi
da, porque, ao continuar como estamos, va~ 
mos terminar exauridos na tentativa de pagar 
aquilo que é impagável, que á a atual divida 
externa brasileira. Parabenizo V. Ex!' pelo pro
nunciamento. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador 
Francisco Rollemberg, eSse aparte que V. ~ 
acaba de me conceder, abordando o proble
ma da junção, da unidade dos devedores, está 
de pleno acordo com a linha do meu pronun
ciamento.lndusive darei uma sugestão ao Se
nado da República nesse sentido. 

Agradeço a V. Ex!' por este aparte, que muito 
enriq:uece o pronunciamento que estou fazen-
do no senado da Repúbfica. . 

Creio que é·- assim, Sr. Presidente. E em 
melo a tantas sugestões apresentadas, de!ltrO 
-da linha_ d~ilite-macionalização da dívida, que
ro também dar a minha humilde contribuiÇão. 

Os Ministros da Fazenda dos países deve
dores estão se reunindo para encontrar uma 
solução técnica para a dívida. Creio que o ca
minho não é técnico, maii eminentemente po-
lítico. -

O-Senado Federar é composto de homens 
de muita vivência polttica, além de ser o Sena~ 
do o próprio símbolo do poder moderador. 
Nossa experiência política é muito grande. Es_
sa experiência nos dá uma vj~o mais ampla 
das coisas. Os problemas políticos e sociais 
de uma nação são melhores sentidos pelos 
políticos que somos _nós, . qu~_ por quafquer 
-teCnocrata ou embaixador. Assim, creio eu, 

- -esse problema da divida externa, que deixou 
de ser assunto técnico e fmanceiro e se tomou 
um problema político - porque não temos 
mais condições de saldar nossas dividas -
esse problema seria melhor tratado dentro e 
através do Seo~do da República. 

O -Senado brasileiro convocaria os outros 
senados da América Latina, para juntos, resol~ 
vermos tão magno e doloroso problema. Al
guns dos nossos companheiros, quatro ou 
cinco,- exp-erimentados e capazes, seriam es
colhidos pelo Senado para conversar e dialo
gar com outros senadores -quatro ou dnco 
- de cada país da América latina, sobre o 
pagamento dessa dívida. 

Pois a divida não é assunto para ser tratado 
com a visão fria e distante de um tecnocrata 
ou de um embaixador. A dívida, repito, tomou
se assunto essencialmente político. 

.Assim, senadores do Brasíl, da Argentina, 
do México, e da Venezuela, dos países da Amé-

rica Latina se reuniram em tomo de um pro
grama sobre a divida, estudando-o, avallan
do-a,-chegando-se a uma conclusão que seria 
a assumi~a por todos e posta em prática, con
tanto que vieSse acabar de uma vez por todas 
com esse problema angustiante e sem saída 
para cada um de nossos países. 

n ín1pártante é a Ainérlca- Lãtlna se unir. 
Unidos somos a consdência de nossas forças 
e com ela barganharmos o que fosse melhor 
para nossos países em razão da dívida imensa 
e impagável, a não ser dizimando com cada 
povo da América Latina. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o adágio po
pular nos diz: "querer é poder". O Brasil quer 
e os nossos irmãos da América Latina querem 
resolver de uma vez por todas esse tormento 
da dívida que nos devora. O Senado do Brasil, 
da Argentina, do México, da Venezuela e dos 
países da América Latina, unidos terão êxito. 

c Não custa tentar. 1 

Para mim, é o único caminho que se apre
senta para a solução de tão magno problema, 
antes que seja tarde demais, antes que o vul
cão entre em erupção e em Sl.Jas lavas trague 
brasileiros e a América Latina inteira. 

Tenho dito, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Senador Ney 
Maranhãç. o Sr. Iram Saraiva, 1~ Wce-Pre
sidente, deixa a cadeira da gres!dência, 

- que ~ ocupada pelo Sr. ÁureÕ /vrt;~iQ, Su~ 
p!ente de S~cretário.--_ 

Q SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSDB - RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, tenho lido com satisfa
ção-- pronunciamentos .do Senhor Ministro da 
Justiça no seQtido de que z.elará pelo cumpri
mento das leis. 
~ necessário que isto ocorra. 
Do desrespeito às normas Iegais surge uma 

corte de males à cofetividade. 
Confesso minha preocupação com os pre

ceitos que inscrevemos na Constituição. Mui
tos há que ali estão a depender de texto regula
mentador; outros há que têm valor imediato. 
Não podem, porém, ficar no papel, para sim
ples análise dos estudiosos. 

UméJ Constitui_ção é o estatuto de um país. 
Não deve jamais representar uma fantasia. 
Precisa ser uma realidade. 

_No Capítulo denominado "Dos Direitos e 
Deveres Individuais e Coletivos", no art. 5~, 
extenso e magnífico, vem _dito, em seu inciso 
XLIX, que é assegurado aos presos o respeito 
à integridade fisica e moral. 

O preso, seja ele apenas um indicado, um 
processado,_seja ele um condenado, não per
de a condição de pessoa humana. A pena, 
segundo escuto sempre dos especialistas do 
Direito, com os quais tenho tanto convivido 
nas lides parlamentares, tem o objetivo de ree
ducar, de recuperar, ao lado do de castigar. 

Mas, Sr. Presidente, que dizer desse belo 
princípio inserto na Constituição, do respeito 
à integridade ftSica e moral do preso,_ diante 
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do noticiário da imprens-a; amiUdado, de vio
lência contra cidadãos detidos? 

É impossível esquecer a brutalidade prati
cada, no início deste mês, numa delegacia, 
na Cãpíta1 de São Paulo, contra cerca de cin
qüenta presos. Foram -eles encurralados numa 
cela pequena, tipo denominado cela-surda qu 
cela-forte, consoante o jargão policial. Empur
rados, violentam_e_nte, uns contra os outros, 
de nada valeram seus gritos contra o fecha
mento da porta, o que lhes tirava praticamente 
o ar. Aberta a porta, horas depois, dezoito eram 
osmortos. . ____ _ 

É evidente a crueldade, é manifestada a in
sensibilidade. Que_é-istõ;-ern rea!ídade, se não 
a prática de tortura na sua acepção exata? 

Está escrito na CoriS:tituição, no ·mesmo art 
59, no incisO XLm, que a lei considerará crime 
inafr.ançável e insuscetível de graça ou anistia 
a tortura. 

O Brasil assinou, pélo Presidente Samey, 
em 1985, wna CoOVeO.Ção dã- ONG contra 
a tortura e outros tratamento:? ou castigos 
cruéis, desumanos ou degradantes. 

Os princípios estão no papel. As nonnas 
foram colocadas na lei mais irilportanfe, que 
é a Constituição.. ~ 

Na prática, entretanto, esses princípios têm 
sido violentados, massacrados, ridiculariza
dos. 

A existência dessas <:elas de tamanho r~du
zido, para castigo, seja nas delegacias, seja 
nas penitenciárias ou ém qualquer outro tipo 
de prisão, é _inadmissível diante do respeito 
que a Constituição assegura à integridade fisi
ca e moral do detento. 

Elas devem ser desativadas, sem mais tar
dança. Desativação, no caso das delegacias, 
de responsabilidade das Secretarias Estaduats 
de Segurança. Imprescindível existir responsa
bilidade nisto. No caso dos estabele<::imentos 
prisionais, a responsabilidade ficaria a cargo 
dos órgãos encarregados dos presídios e dos 
Conselhos Penitenciários. 

Penso, porém; Sr:- Presidente, _que esS:a_ de
sativação não será suficiente. Permanece a sel
vageria cometida. E não pode prevalecer a 
impunidãde. Sei que há inquérito instaurado. 
Talvez haja mais de um. O qu"e -a Nação exige 
é o resultado do inquérito, com os seus desdo
bramentos imediatos. Morreram estupida
mente dezoito presos. A população quer saber 
como vai ficar isto. 

Queremos poder c:onfiaf _nas__le!s. Para isso, 
entretanto, é necessário que elas valham. Que
remos acreditar na supremacia das leis. Para 
isso, é preciso que elas sejam aplicadas. 

Neste sentido, Sr. Presidente, nobres Srs. 
Senadores, estou apresentando um projeto 
com o seguinte teor: 

PROJEI'O DE LEI DO SE!'IADO 

N" •••••••····•••• 
Proibe a exístência de celas pam Ci!s

tigo de presos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional de<::reta: 
Art. 1 o Fica proibida a existência, nas de

legacias da polícia e nos e_stablecimentos pri
sionais, de celas de tamanho reduzido _ou ilu-

minaç_ão ou ventilação inadequadas utilizadas 
para Castigo de presos. 

Art 2~ As Secretarias Estaduais de Segu
rança e a do Distrito Federal. bem como os 
Conselhos Penitenciários, na órbita respectiva, 
encaminharão ao Ministro da Justiça, no prazo 
d~- trinta dias, inforniaçãO a respeito -da desati
vaçã.o de celas do tipo das referidas no artigo 
anterior, assegurando a inexistência das mes
mas. 

Art._ 3~ Esta h:::i entrará em vígor na data 
de sua publicação. 

Art. 4c Revogam-se as disposiçõ~~ em 
contrário. 

-Justificação 

A ConstitULç_ão"inscreveu o respeito à integri-
4_ade moral e fisica do preso Como princípio 
fundamental. 

As deriomina'das celas-surda.s, ou éei8s-for
te5, ofendem ·nàssos "fC)fos de ilação cMlizada: 

O notiCiário da imprensa registra, amiuda
damente, Viôiênciãs Cõil.tra detidos. "Neste mês 
de fevereiro, numa delegacia da cidade de São 
Paulo, morreram dezoito preSos, vítimas da 
estupidez de seus ca-rcereiroS. dnqüenta pre~ 
SOS foram forçados a entrar numa cela redu
-zida, qUe teve a porta trancada durante algu
mas horas, Dezoito eram os mortps quando 
a porta foi reaberta. 
. ,_O_"que.està na CoOstituíção precisa valer. 
__ A proibição que o Projeto quer estabelecer 
é reclamada pela consciência nacional. 

_Sr. Presidente e_ nobres _S~nadores, ao dar 
entrada neste projeto de lei, nada mais estou 
fazendo do que cumprir um dispositivo consti
tucional. 

O Sr. Ney Maranhão- V. EX' me pennite 
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço o aparte 
do nObre Senador Ney Maranhão com muita 
honra. 

o: Si. Ney -Marã.DhãO -- Nobre Senador 
Jamil Haddad, em primeiro lugar, quero me 
solidarizar com V. Ex", e creio que toda a Na
ção, contra essa violência inominável contra 
os presos. Ap~sar de Senador de Oposição 
ao GOvél'no Federal, quero dar um depoimen
to _sobre o MiniStro Oscar Corrê a. Fomos com
panheiros no Rio de Janeiro- eu, Deputado 
Federal por Pernambuco, e ele, por Minas Ge
rais. Oscar_ Col'rêa é um homem que gosta 
de cumprir as leis, tenho c_erteza absoluta de 
que crime dessa natureza não irá repetir~se, 
porque o Sr. Ministrada Justiça terácond.içõe& 
de fazer cumprir a lei. QUanto a esta denúncia 
que V. Ex" está fazendo à Nação, S. ~ toma,rá 
as providências -devidas. É o depoimento qUe 
presto,-iieSte instante, com respeito ao Miriis
tro da Justiça_, Oscar C<:Srrêa. 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Sena· 
dor Ney Maranhão iniciei ó-meu pronuncía
mento dizendo que tenho lido declarações do 
Sr. Ministro da Justiça, cóm quem mantenho 
l,1l11 relacionamento de amizade, e S. Ex" tem 
feito várias afirmações no sentido de que :z:ela
rá pelo _cumprimento das leis. S. EX' necessita 
também de_ novas _leis, porque várias Comis-

sões Parlamentares de (nquérito fqram consti
tuídas neste País para estudar o problema do 
sistema penitenCiário brasileiro, e, no entanto, 
apesar de terem chegado a conclusões alta
mente importantes, na prática nada foi provi
-denciado a respeito das mesrrlas. Na verdade, 
o que ocorreu nessa delegacia- em SáO PauJõ 
foi uma tortura. Colocar 50 presos numa cela, 
fechá-la sem condições de oxigenação,-·sem 
luminosidade, era na realidade, uma tortura. 
E, ao ser aberta a porta dezoito presos, esta
vam mortos. 

Não podemos admitir isto no final do século 
XX. A nossa Con~tuição preceitua claramente 
o respeito à digriíããde, à vida dos presos. 

Por i559 apresentei este projeto de lei, que 
pode_ não ser o ideal, mas é o prenúncio de 
uma legislação. Ele será emendado nesta Ca
sa,_será emendado na Câmara, e amanhã será 
uma lei contendo norinas_ asseCl,lfatórias dq 
respeito à pessoa humana." · 

Naquele momento, na delegada, o que se 
comete_u foi uma barbárie, quC talvez nãO te
nha ocorrido nem na Idade Média. 

Eram estas as palaVras, ·sr. Presidente, que 
eu que.iia, neste momento, pronundar da tri~ 
buna d._a mais Alta Câmara da República, quan
do da apresentação do projeto de lei contra 
o uso _d~a.s- çeJas m_alditas nas delegacias 
e nos setores de_ _estabelecimentbs prisionais. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -O 
Sr. Senador Jamil Haddad enviou_à Mesa pro
jeto, cuja tramitação de acordo comg disposto 
no art. 259,- III, a, 3, do Regimento Interno, 
deve ter início na Hora do Exp~diente. Por 
esta razão, a proposição será anunciada na 
próxima seSSão. (Pausa) __ _ __ __ 

Concedo a palavra ao nobre Senador dd 
Sabóia de_ Carvalho. 

O SR. CID.S!\BÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: --

0 que me traz à tribuna é uma_ advertência 
ao Poder Executivo, quando da aplicação-da 
chamada Hora de Verão e é também uma 
defesa dos Estados nordestinos nesse mister. 
Com efeito, acaba de ser publicado, eni Farta~ 
leza, um trabalho do Professor Caio" LósSio 
Botelho, que trata da impropriedade _da Hora 
de Verão no Nordeste setentrional e no Meio 
Norte. O Professor Caio Lóssio.Botelho é uma 
pessoa muito douta, tem muitos trabalhos pu~ 
blicados a respeito de temas astronómicos, 
geográficos, geofísicoS, etc. . ·-

Ele faz algumas advertências, esClarecendo 
que: 

-Espedfica.TnEmte oS Estados prejudiCa
dos com a adoção da chamada hora de 
"Verão" 'são_:o_s_ seguintes:_ Maranhão, 
Piauí, Ceará, Rio Grande dO Norte, Paraí
ba, Pernambuco, A\agoas, Sergipe, parte 
Norte da Bahía, parte Norte de_ GoiáS (fu~ 
turo Estado do TocantinS)" e parte Norte 
de Mato GrosSo. --

Deixo claiO que o Estado de I ocantins, o 
novo Estado que saudamos, agora, está entre 
aqueles prejudicados. 
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Vale ressaltar, que a insistência da apli
cação do horário de ''verão" nas duas 
regiões supracltadas acarretará inexora
velmente um aumento do consumo de 
luz elétrica e energia, tendo em vista o 
atraso de iluminação entre o 1 ~e 2~ Solstí
cio, visto que as diversas atividades hu
manas se inlciam com -uma hora de ante
cedência (5 horas da manhã), quando 
o Sol ainda não surgiu no horizonte, além 
de graves conseqüências psícol6gicas no 
comportamento do homem e da coletivi
dade, pelo encurtamento do período ma
tutino, o que chega mesmo a alterar o 
biorritmo do cidadão. 

Finalmente, queremos salientar que 
até o ano de 1987, 100% do território 
nacional era obrigado a adotar a hora de 
"verão", visto que a região Norte, que 
abrange 49% do País, estava inserida ne_s.. 
te contexto, e que ta1vez tenha sido exclu[
da tendo em vista as nossas ponderações 
junto ao Departamento de Águas e Ener
gia Elétrlca, conforme Oftcio de n~ 
341/86, de 11 de abril de 1986. 

No estu_do da implantação da chamada Ho
ra de Verão, deve ser considerado não apenas 
o problema da variação da longitude, mas, 
sobretudo, é importantíssimo tomar-se _em 
conta o problema da latitude, o que não foi 
feito no Brasil, esclarece _o_ professor na sua 
advertência que acaba de ser publicada no 
Estado do ,Ceará. _ _ ____ _ 

O horário de verão só tem validade-nas Zo
nas Glaciais, Temperadas e parte das Zonas 
Tropicais, situadas abaixo de 11 graus e meio 
de latitude sul até o Tr6pico de Capricórnio 
e acima de 11~graus e me!Q de latitude norte 
até o Trópico de CânCer, e -nunca- em Z:ona 
Equatori_al. 

Erro foi implantar a Hora de Verão clentro 
de um zon_eamento geoeconômlco, quando 
deveria ter _sido feito_ atravé§ de um zonea
rnento geocósmico. O Nordeste Setentrional 
e o Meio Norte são tanto Equatorial como 
a região Norte, sob o ponto de vista astro-
nômico. _ 

Verifica-se que apenas preponderou, na 
análise para a solução deste problema, o as
pecto_meramente ec;onômico, 

4. A implantação da chamada horª' de 
''verão" só tem validade nas Zonas Gla
ciais, Temperadas, e parte das Zonas Tro
picais_até 11 ?, 5, devido à acentuada desi
gualdade entre os dias e as noites, nestas 
zonas, como uma decorrência da varia
ção da inclinação da obliqüidade da eclíp
tica combinada com os movimentos de 
translação e de rotação da Terra. ChaR 
maRse de eclíptica o caminho descrito pe
Ja Terra em torno do Sol, que é_ conhecido 
também pelo nome de órbita. A inclina
ção ou obliqüidade da eclíptica é D ângulo 
de23927' 23", indicado no trabalho técniR 
co do Prof. Caio Ló.s,sio Botelho, que traz 
a exame uma série de deta1hes e de dad_os_ 
técnicos __ que, evidentemente, não devem 
constar deste pronunciamento. 

8. -0- problema da aplicação da hora 
legal, da hora local e mesmo da chamada 
hora de_ "verão", requer antes de mais 
nada um conhecimento da Geografia As
tronômica da área estudada, o que la
mentavelmente não tem sido feito no Bra
sil, visto as disciplinas de Astronomia ou 
Cosmografiã e Geografia Astronômica te
rem sido retiradas dos_ currículos universi
tários, sobretudo do Curso de Geografia. 
Sem este conhecimento prévio, o mapea
mento do espaço para fins de estabele

_ct_mento da hora de "verão", fica comple
tamente sem uma cobertura técnica, pro
piciarido, destarde, erros crassos, como 
agora verificados no Brasil. 

9. Por outro lado, a divisão regional 
vigente no Brasil está apoiada mais num 
proCesso de polarização económica, do 

-que mesmo num zoneamento que reflita 
áreas de caracterlsticãs astronómicas 
com unidades específicas. A nossa atual 
divisão geográfica, onde o Nordeste co
meça em pleno Meio Norte indo teremiR 
nar no Sul da Bahia, retrata mais um zo
neamento geo-sócio-econômico, do que 
um :Wrieamento de características astro
nômicas,_visto que são impossíveis cida

. des como Manaus (aproximadamente 39 
de latitude sú.l), São Luís (aproximada
mente a 2o de latitude sul), Fortaleza 

·- (ãj:irOXfrrfádãi'hente ·a 39 -de latitude sul) 
apresentarem as mesmas características 
astronôniicas da cidade de Salvador 
(api'óxirTiadamente a 139 de latitude Sul), 

· -da( por que toma-se humanamente ina
ceitável ínStitudonalizàr uma hora de "ve
rão'' única, para áreaS tão díspares, como 

· o Ceará,-a Bahia _e Minas Gerais, sob o 
ponto de vista da individualidade de seu 
teffipo, considerando as suas posições 
astronõmkas. _ 

--------12. No Brasil a implementação da 
chamada hora de "verão" traz uma série 
de problemas e traristoni.os, não só para 
os habitantes da Região Norte (Amazô
rtiaT. ·mas também para tJ.ós habitantes 
-da Região Nordeste Setentrional e Meio 
Norte. Não podemos negar que determi
-nados hábitos e costumes são intima
mente ligados a certas fenomenologias 
da natureza. Sabemos que o ciclo do Sol 
cOncliclona certos fatos, não apenas no 
reino vegetal e animal, mas na própria 
atividade humana, tanto isso é verdade 
que o sentido da_ expressão "um lugar 
ao Sol" só é perfeitamente entendido nas 
Regiões Temperadas-e Glaciais; aqui no 
Nordeste, no Meio Norte e na.Ama~ônia, 
o espaço meUs disputado é aquele qUe 
fica na sombra, por isso as casas, os terre
nos, etc. têm mais valor quando se situam 
no lado da sombra e não do sol, eis aí 
un'f exemplo de como a natureza cuman
da certas posturas humanas. Assim, o 
adiantamento de uma ( 1) horr ~m nossos 
relógios vai determinar um en ... urtamento 
do período matutino gérando, conse
qúentemente, maiores agitações, nervo
sismos, nas pessoas, no trânsito, no co
mércld', ocasionando destarte graves 
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conseqüências psicológicas no compor
tamento do homem e da coletividade, 
chegando mesmo a alterar o biorritmo 
do cidadão. 

___ 13. Além do mais, acarreta também 
para n6s em Fortazela, que nõs situamos 
apenas a 3? .de latitude sul, um aumento 
do consumo de luz elétrica e ener_gia, visto 
que às 6 horas da manhã, _o sol ainda 
não brilha no horizonte (o atraso de ilumi
nação no fim do ano é no máximo de 
15 minutos) e SoinoS foi-çãdo_s a aumen~ 
tar o consumo de luz elétrica rlas resid€m
das, nas fábricas e alguns setOres terciá
rios, devido as ativides se inidarem éom 
uma hora de antecedência (5 horas da 
manhã). Afora isto, existem sempre as 
ameaças de assaltos, já que _o tr~balhador 
ao sair de casa "-inda_é de madrugada. 

14. Do exposto, deduz-se que a cha
mada hora de ''Verão'_. só tem sentido e 
resultado prático no Brasil apenas nos 
seguintes Estados: 

A) ZONA TEMPERADA: 
(7,06%_ da área brasileira) Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina, maior parte_ do 
Paraná, parte Sul de São Paulo, e extremo 
meridional de Mato _Grosso do Sul; 

B) ZONA TROPICAL: 
(12,4% da área brasileira) Extremo Norte 
do Paraná, maior_ parte de Mato Grosso 
do Sul, maior parte de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
maior parte da Bahia maior parte de Mato 
Grosso, maior parte de Goiás. 

Como vemos, a adoção da hora de "ve
rão" só tem realmente resultados práticos 
e sua aplicação em 19,10% do espaço 
brasileiro, conforme o 8_cima exposto. 

·15. Do Território Nacional, 80,90% 
não há necessidade nenhuma d<:) aplica
bilidade da hora de "verão", o qual abran
ge49,00% do País na Região Norte_(talvez 
excluída tendo em vista as nossas ponde
rações junta ao Departamento de Águas 
e Energia Elétrica, conforme Ofício de 
n' 341/86, de 11 de abril de 1986) e 
31,90% do Brasil, compreendendo as Re
giões -do Meio Norte e Nordeste Seten
trional, as quais estão prejudicadas com 
a_implantação desta medida, e abrangen
do os segUintes Estados; 

1. _Maranhão 
2. Piauí 
3. Ce_ará 
4. Rio Grande do Norte 
5. P~rruba 
6. Pernambuco 
7. Alagóas 
a Sergipe 
9. P-arte r::Jorte da Bahia __ 
1 O. Parte de_ Goiás (futuro Estado do 

Tocantins) 
11. Parte Norte de Mato Grosso 
16 ... Conclui-se que só tem sentido a 

aplicação da hoi--a de "verão" em apenas 
19,10% do território brasileiro assirri dis
tribuído: 

A) ZONA TEMPERADA, NO SUL, gue 
vai db Trópico de Capricórnio até o extre-
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mo sul do País e abrangendo 7,06% do 
espaço brasileiro; 

8) ZONA TROPICAL, inidando-se a 
11 ",5 de latitude sul até 23~ de latitude 
sul (Trópico de Capricórnio), a qual 
abrange 12,04% do espaço na dona!. 

Não tem sentido prático a aplicação 
da hora de "verão'"' em 80,90%-do territó
rio nacional assim distribuído: 

A) ZONA EQUATORIAL (1) REGIÃO 
NORTE, que se Inicia a 0° de latitude 
(Equador) até 11.5" de latitude sul e a 
parte do Hemisfério Norte, abrangendo 
49% do Pais; -

B) ZONA EQUATORIAL (2) MEIO 
NORTE E NORDESTE SETEI'!TiliO
NAL. que vai da Bacia do Gurupi até-O 
paraJe-lo de 11,5° de latitude sul, inclusive 
o E~ .• ddo de Sergipe, a qual abrange 
31,90%. 

17. Convém observar também ·que·o 
problema dos (usos horários cria situa
ções deveras interessantes. A esj;aciolo
gia do Brasil cria realmente problemas 
curiosos na locomoção dos nossos habiM 
tantes, nos transportes terrestres. Senão 
vejamos: um cidadão, ao deslocar~se de 
Brasüia (fuso horário-3o de Greenwich) 
para o Acre (fuso horário - 5º de Green
wich) por via terrestre, terá que, forçosa
mente, atrasar o seu relógio duas vezes; 
a primeira vez, ao atingir o EstadO de MatO 
Grosso __ (diminuição da primeira hora), 
pois, ao atingir àquele Estado cruza, ele 
o fuso horário - 4~ em relação a Green~ 
wich; e a segunda, ao penetrar no Estado 
do Acre (diminuição da segunda 1 hora), 
uma vez que, nesse Estado, ele ingressa 
na faixa do fuso horáio - 5 ein relação 
a Greenwich. C6rrio-Veinos, o aludido _ci

dadão alterou duas vezes o seu cronó
metro em relação ao tempo em que dei
xou a Capital da República. 

18. Na União Soviétici, o malar Pals 
da Terra em extensão teiTitóríal. o proble
ma torna-se mais complexo, visto que 
nesse EStado EuraSiátiCO-estão contidos 
11 fusos horários~ Quando em Chukotka 
são 5 horas da manhã, em Moscou· são 
19 horas do dia anterior. No território -do 
Estado Soviético ·o Ano Novo se celebra 
11 vezes, isto é, unia vez em: cada fuso 
horário, enquanto no Brasil se comemora 
apenas 4 vezes. 

19. Devido à extensão territorial de 
nosso Pais,- de prOporções continentais, 
a hora, no Brasil, não é igual para todas 
as suas regiões. A situação do Pclís, à Oes
te de Greenwich, faz com que as sUas 
horas sejam retardadas em relação a des
se observatório inglês. Sê o quatro os nos-
sos fusos horários: 

A) Duas horas de atraso sobre a de 
Greenwich (Londres). Abrange as ilhas 
oceânicas de Fernando de Noronha, Trin
dade e Martim Vaz. 

EX. 17h, numa dessas ilhas oceânicas, 
correspondem a 19h em Greenwich (me
ridiano inicial). Área: 38 km2 aproxima
damente 0,00004% do Brasil. 

~ 8)- i rés -horas Para menos em relação 
a Greenwich. Compreendendo o Territó
rio do Amapá, porção Leste do Pará, Miw 
fias Geiãís, Goiás, Distrito Federal e todos 
os Estados litorâneos brasileiros. 

EX23h, em Brasflia, correspondem a 
2h do dia se~uinte, em Londres. Área: 
4.322.405 km -50,769% do País. 

C) Quatro horas de atraso sobre a de 
Londres. Situam-se, nessa área, grande 
parte do Pará (porção oeste), a maior par
te do Estado do Amazonas e a totalidade 
do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, além dos Territórios de Rondônia. 
---EX serido 12h, em Porto Velho (Ron
_dônia), serão 16h em Londres. 

Área: 3.847km2 -45,135% do Brasil. 

D) Onco horas, para menos, em rela
ção ao 6beiVatório inglês Incluem-se o 
Estado do Acre e a parte Sudoeste do 
Estado Amazonas. 

EX. Quando forem Sh, em Rio BfanCo, 
Acre, significa que, na capital da lngla

- ---terra, serão 13h. Área: 348.664km2 -

4,095% do Pais. -
20. Fatocuriosoéoquesepodeveri

ficar quando determinada pessoa se des
loca, por via área, pois poderá ocorrer 
que, saindo_da Dha de Fenando de Noro
nha, num dia, por exemplo: 9 de março, 
possa chegar ao Acre no dia 8, por incrível 
que pareça Suponhamos que o Sr. "X' 
haja cometido um desrespeito à Lei brasi
leira, na ilha de Fenando de Noronha, 
no día 9 de março à 1 hora da manhã, 
estando, portanto, passível das penas pre

-vistas pela Justiça. Log_o em seguida ao 
-delito. embarcou em um avião a jato su-
persónico (1 hora de v6o) para o Estado 
do Acre, lá portanto, chegando às 22 ho
ras do dia 8 de março, por ter cruzado, 
naquele espaço de tempo três fusos horáw 
rios, causando, assim, uma aparente in~ 

-congruência o fato de haver chegado ao 
Acre antes de sua partida de Fernando 
de Noronha. Pelo visto, observamos co
mo a Geografia pode servir de instrumen
to no aUXIlio à Justiça, em determinados 
casos, para o cumprimento do seu nobre 

-- mister, qual seja o de fazer valer a lei (pon
do abaixo supostos álibis), impondo, des
se modo, a ordem em todo o Território 
Nacional. 

Com isso, queremos chamar a atenção do 
G_<?v~mo Federal, para que, na próxima opor
tunidade em que decretar o horário de verão, 
exclua os estados que indicamos dessa provi
dência, pois está havendo o -predomínio do 
ihtéresse âos outros estados sobre toda uma 
Região,- sem- QUe Se --indague nessa região 
quais os prejuízos que sofre para beneficiar 
outra; aquilo que é b·om para uma região é 
péssima para outra; o que é lucro para uma 
região é prejuízo para outra. O Brasil é muito 
grande e não comporta essas providências, 
absolutamente generalizadas, contrariando a 
ciência, contrariando, inclusive, os conheci
mentos astronômicos. 

Sr. Presidente, efa e$ta a advertência que 
gostaria de fazer, trazendo ao conhecimento 
do Sena-do as adVertências do ProfessOr Caio 
Lóssio Botelho, dÕ Estado do Ceará- - . -

Muito obrigado. 

DOCGMENTO A C/(1E SE REFEREO 
SR. ODSilBÓMDECN?VALHOEMSEU 

. DISCURSa . 

CAIO LÓSSIO B01ELHO 
A IMPROPRIEDADE DA HORA DE "VERÃO" 

NO 
NORDESTE SETENTRIONAL E NO MEIO 

NORTE 
JANEIRO - 1989 
APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho tem -por ·objetivo cha
mar a atenção das autoridades _do País e das 
Regiões Nordeste Setentrional e Meio Norte 
para o despropósito ·da implantação da cha
mada hora de "verão" nesta parte do território 
nacional. 

O espaço prejudicadO abrange mais de 
31,90% da área nacional, fruto talvez de um 
equívoco _técnico, por desconsiderar no prcr 
cesso o problema da variação da latitude, de 
importância fundamental para o aSsunto. 

Lamentamos que, tecnicamente, tenha sido 
considetado apenas o problema da Variação 
da longitude, sem uma· atualização mais clara, 
precisa, concisa, do nascer e ocaso do Sol, 
no 1 ~ e 29 Sostfcios medida essa que poderia 
ser executada com maior segurança pelo Cen
tro de Radiação Solar, conjuntamente com 
o Departaménto de Águas e Energia E1étrica. 

Especificamente os Estados prejudicados 
com a adoção da chamada hora de "verão" 
são os seguintes: Maranhão; Piauí, ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ala
goas, Sergipe, parte Norte da Bahia, parte Nor
te _de Goiás (futuro EStado do -TõcMtins) e 
parte Norte de Mato_ Grosso. 

Vale ressaltar, que a insistência da aplicação 
do horário de "verão" nas duas regiões supra
citadas acarretará inexoravelmente um au· 
menta do consumo de luz elétrica e -energia, 
tendo em vista o atraso de iluminação entre 
o 1? e 2-' Solstício, visto __ que as divei-sas ativida
des humanas se iniciam com uma hora de 
antecedência (5 horas da manhã), quando o 
Sol ainda não surgiu no horizonte, além de 
gi'aves conseqüências psicológicas no com· 
portamento do homem e da coletividade, pelo 
encurtamento dó período matutirió; 6 qüe 
chega mesmo a alterar o biorritmo do cidadão. 

Finalmente, queremos salientar que até o 
ano de 1987, 100% do território nacional era 
obrigado a adotar a hora de "verão", visto que 
a Região Norte, que abrange 49% do País, 
estava inserida neste contexto, e que talvez 
tenha sido exduída tendo em vista as nossas 
ponderações junto ao Departamento de 
Águas e Energia ELétrica, conforme Ofício 
de n• 341186, de 11 de abril de 1986. ··· 

O nosso intUito é que -sejam excluída das 
regiões Nordeste Setentrional e Meio Norte, 
as quais compreendem 31 ,90% do espaÇo 
brasileiro, considerando a improprie-dade da 
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aplicação deste horário de "verão'· nas, áreas 
mencionadas. 

DestaqueNse que o Meio Norte e o Nordeste 
Setentrional são áreas sítuadas em plena Zona 
Equatorial, tanto quanto a Região Norte, por
tanto impróprias para a adoção desta medida, 
tão incoerente quanto despropositada. 

Calo Lóssfo Botelho 
1. No estudo da implantação da chamada 

hora de "verão", temos que considerar não 
apenas o problema da variação da longitude 
mas, sobretudo, _é irhportantíssimo tornar-se 
em conta o problema da latitude, o que não 
foi feitQ no Brasil. 

Por que incluir o Nordeste Setentrional e 
o Meio Norte OiJ chamada hora de "verão", 
quando se eJÇ.Cluiu _a._ Re_gião Norte, sabendo_ 
que estas áreas apresentam as mesmas carac
teristicas astronómicas, para efeito da duração 
da luz solar no horizonte? Por que inclutr Forta
leza na hora de "verão" e excluir Manaus, 
quando ambas cidades têm a mesma latitude, 
39 de latitude e as mesmas individualidades 
geocósmicas? ·-- . 

O horário de "verão~· só tem validade nas 
Zonas Glaciais, Temperadas e parte das Zonas 
Tropicais, situadas abaixo __ d~l1_9_, 5_de latit,_ude 
su1 até o Trópico de Capricórnio e _adma de 
llo;o, 5 de latitude norte até o Trópico de Cân
cer, e nunca em Zona Equatorial. O erro foi 
implantar a chamada hora de "verão" dentro 
de um zoneamento geoeconômico, _quando 
deveria ter sido _ _fe_ito através de um zonea
mento geocósmico. O Nordeste Setentrional 
e o Meio Norte_ sãç tanto Equatorial como 
a Região Norte, sob o ponto de vista astro
nômico. 

2. A hora legal surgiu de uma Convenção 
lntemadonal, onde o nosso Planeta foi divi
dido em 24 fusos hor~rios, tendo como ponto 
de partida e linha ref~rencial _o tempo médio 
do bairro de Greenwich, na cidade de Londres, 
com 12 füsos para o Leste e_l2 fusos para 
o Oeste, da linha GMT. .-- --

0 número de fusos _é .obtido pela divisão 
de 3609 (Esfera Terrestre} p-Or 24 horas (Dia 
Solar). A circunferência equatorial que mede 
40.076 km é diviàida_ por 360? (Geóide de 
Revolução), c_ujo resultado é de 111,32 km 
donde se conclui, que se multiplicar 111 km 
por 159' (Um Meridiano) se obterá uma distân
da de 1.665 km que é o espaço de um Fuso 
Horário, em cujo fuso o Sol leva uma hora 
para percorrer. No momentQ em _que o Sol 
passa pelo _Meridiano Central de cada fuso, 
é melo-dia para toda a_ região desse fuso. Cada 
fuso horário_ a Leste_® linha GMT é açresctdo 
de uma hora, e a Oeste é diminuído de uma 
hora, tendo portanto _a Leste da ci~da linha 
12 fusos e a Oeste mais 12 fusos. Dentre de 
cada fuso horário a hora é constante, não exis
tindo fr~ção de hora, a não ser em casos espe
ciais previstos em Convenções. 

3. Surgiu a chamada hora de "verão" no 
Reino Unido da Grã-Bretanha, por necessi
dade económica, sobretudo no campo indus
trial, daf generalizando-se em quase todos os 
pais .. es_da Ellrópa, Norte América e em se~ ui da 
na Asia Setentrional, Sul da Oceania e Afrlca 
do Norte e do Sul. O Brasil começ;ou pela 

primeira vez a adotar a hora de "verão~· a partir 
de 3 de outubro de 1931. 

.o 4. A implantação da chamada hora de "ve
rão" s6 tgm validade nas Zonas Glaciais, Tem
per adas, e parte dasZon_as Tropicais até 11 ,0 5, 
devido à acentuada desigualdade entre os dias _ 
e as noites, nestas zona.s, como uma decor
rência da variação da inclinação da obliqüi
dade da eclíptica combinada com os movi
mentos de translação e de rotação da Terrã. 
Chama-se de eclíptica o caminho descrito pela 
Terra em tomo do Sol, que é cOnhecido tam
bém pelo nome de órbita. A inclinação ou 
obliqüidade da eclíptica é o ângulo de 2,3° 
27' 23'" formado pelo plano do Equadro e 
o plano da eclíptica ou órbita terre_stre. Em 
vittu9~_Qessa inc]il:J.ação e das diferentes posi
ções que a Terra vai ocupandO em relação 
ao Sol, no seu movimento de translação, os 
vários poritóS_deSuã. superfide-hão sãO ilumi
nados, n~m recebem o _calor de maneira_igual, 
o que dá como resultado a maior duração 
do dia em relação_à. noite ou vice-versa. 

"5. _Se _a inclinação de_ nossa eclíptica fosse 
nula (0°) em relação ao plano do Equador 
T ~rre!ste, os dias e as noites seria.m_ i Quais, 
em todos os pontos do Globo e durante todo 
o ano o Plan~ estaria sujeito a mesma expo
siç_ã_o de luz solar. Como aTerra apresenta 
uma·iridin"ação do plano da eclíptica (2_3° 27' 
23"},_~$te fatp propicia destarte uma_in<:Iina-

- _ção _do ebf_p _de r_otação de nosso Planeta em
cerca de 45° de arco num só ano,_ indo este 
a~ontecímento. provocar- a desii;Jualdade dos 
dia_s e das noites, a ponto de que na Linha 
EquatOrial (0° de latitude) os dias serem iguais 
as"iioites, e nos Pólos- (900 de latitude) os dias 
e às noitês terem a duração de 6 meses r_es
Pecllvamente em cada um dos Hemisférios. 

Daí resulta que só na Unha Equatorial o 
dia e a noite têm a mesma duração. Fora 
dess<;J Unha, !lá uma época em que o Hemis
fêilà Boreal tem os dias mais longos e as noi
tes mais curtas, enquanto no Hemisfério Aus- _ 
trai se dá o contrário, e_ outra época, em que 
os dias são_rnais c_urtos e as noites m~s lçmgas 
no Hemisfério Boreal, dando-se o inverso no 
Austral. _ - _ 

Duas vezes por ano o diª é igual a noite, 
para todos os pontos da Terra, isto se dá-é{uan
do_ o Sol em seu movimento anual. aparente 
paSsa por dois pontos da eclíptica, denomi
nados Póntos do Equinócio ou Equinociais, 
isto nos dias 21 de março e 2S de setembro. 

6. Vejamos agora o mecanismo do Sol 
durante o _ano; . 

No çl.ia 1" Solstício- (21 de junho)- .o 
&ol percorre o Trópico de Câncer e Q. tl!!mis
fério Norte está no verão (dias mais longos 
e. as noites mais curtas, estação qu~nte) e o_ 
Hemisfério Sul está no ~nverno (dias ,mais cur
tos e as noites mais longas, estação fria); 

No 19' Equinócio -_ (23 de setembro) -
o Sol percorre o Equador (todos os pontos 
da Terra recebem a mesma quantidade de 
luz, porque o círcu1o de iluminação corta os 
paralelOs em ângulo reto). Para o Hemisfério 
Norte, inicia-se o outono- estação das frutas, 
ao passo que no Hemisfério Sul começ_a a 
primavera estação das flor.es; 

No 2Q Solstício-::---- (21 de dezembro)- o 
Sol percorre o Trópico de_ Capricórnio e o 
Hemisfério Su1 está aí no verã._o- (çl_ias mais 
longos e as noites são mais curtas, estação 
quente) e o Hemisfério Norte está no inverno 
(dias mais curtos e as noites mais lpngas, esta
ção fria}; 

No 2" Equinócio - (21 de março) -o 
Sol volta a percorrer o _Equador. Enquanto 
no Hemi~fério Norte é primavera, estação das 
flores, no Hemisfério Sul é outono, estação 
das frutaá 

DissO decorre que os fenÇ!men_os. d.a$ quatro 
estações-·somente-são observa<;los com regu
laridade nas duas Zonas Temperadas. 

7. Pel9 _quadro_ab_aixo, poderemos ter uma 
idéia do tempo de duração da luz solar no 
horizonte (dia) óu ausência desta luz solar no 
horizonte (noite), nas diversas latitudes da T !'!r
ra, em períodos que se alternam -nos dois He

-misférios: 
Cf Ec:iuador ...... 12h 
23() Trópicos ...... 13h _ 
6& Orcu)o ~olc;Jr _ .... _ 24b._aL.s_e _gbserva 

o Sol- da Meta-Noite, durante_ o -periodo de 
um dia, em cada semestre do -CV1o.:Q SÇ>I não 
se põe; _ 

67°um mês 
690 ·dois meses 
73° três:·meses 
77:' quatro meses 
820 cinCo ·meses 
90"' Pólos, seis meses 

-AsSiin é que na Grã-Bretanhá, pàís C{U.ê eStá 
situado no Hemisfério Norte, durante a esta
ção_inv(!mo~ (fips do segundo s_em.estre), en
.quanto .as noites têm duração de J& ho~. 
os cllas iêrn, apenas 6 horas; sabemos,. por 
outro lado, que a vigência do trabalho diário 
n_ão ultrapassa de um modo geral o periodo 
diurno; sen4o.assim,_ a produção daquele país 
seria profundamente golpeada se não fossem 
aproveitadas as 6 horas que ultrapassam o 
Ç.i;;~ .solar (períoqo em que o Sol permanece 
n-o horizonte) naquela faixa do ano. 

. 8 .. 9 problema da aplicação da hQ_r~ l~gal, 
da horal loCai e mesmO- da chamada hora 
de ''verã~", requer antes de ma i&. nada um 
conheciments> da Geog'ráfia-Astronômicá da 
área _eS,t.u.dada, o que lamentaVelmente não 
tem sido feito M Brasil, visto as disciplinas 
de Astronomia ou Cosmografia e Geografia 
Astrômic_a._ terem sido retiradas dos currículos 
universitários, sobretudo Qo_ÇucSQ.._de_ Geogra
fia. Sem este cOnhecimento préVIo, o mapea
mento_do espaçcifl<ira fins de estabelec;:imento 
da hora de ''verão" fica completamente sem 
urna cobertura· têcn_íca, propiciahdO destarte 
erros crassos, como agora verifiCados no Bra-
sil. . .... _ _ ,- _ 

9. Por outro lado,_ a divisão regional vigen
te no BraSa está apoiada méiis num prOcesso 
de polari?;ação econômica, do que rn~~mo 
Iium zoneamento que reflita áreas de cal'acte~ 
rísticas a~tronômi~~ com. unidades _esped
ficas. A noSsa at\,lal c;lj_yisão geográfica, onde 
o Nord~e conw~a em pleno Melo Norte indo 
terminar no Sul da Bahia, retrata mais um 
zoOeaménfo geo-sÓcio~econômico, do que 
um zoneai:J:t_en.to de características astronômi-_ 
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cas, vísto que são impossíveis cidades como 
Manaus (aproximadamente 3~ de latitude sul), 
São Luís (aproximadamente a 2" de latitude 
sul), Fortaleza (aproximadamente a 3" de lati
tude sul) apresentarem as mesmas caracte
rísticas astronômlcas da cidade de Salvador 
(aproximadamente a 13° de latitude sul), daí 
por que torna-se humêlnamente inaceitável 
institucionalizar uma hora de "verão" única, 
para áreas tão dtspares, como o Ceará, a Bahia 
e Minas Gerais, sob o ponto de vista da indivi
dua1idade de seu tempo; considerando as suas 
posições_astronômlcas. -

1 O. Vejamos agora o atraso de iluminação 
entre 1 ~ e 2" Solstício nas diversas cidades 
brasileiras: 

.M.acapá ... 0" de latitude Nulo 
Belém ..... 1 o de latitude sul .. 05 minutos 
S.Ltús. ____ 2" de latitude sul .... _ lO minutos 
FOrtaleza . 3" de latitude sul .... 15 ffili1utos 
.M.anaus ..... 3o_ de latitude sul--~· 15 minutos 
Recife .... u.. ao de latitude sul........ 30 minutos 
Salvador.. 13° de latitude_ sul ...... 60 minUtOs. 
P. Alegre . 300 de latitude sul..... t2o rTiinutOs 

Como observamos no quadro acima, o atra
so de iluminação com as diferenças entre o 
1" e 2" Solstício variainexoravelmente _em fun
ção da latitude. 

11. Como explicar, cidades como Forta
leza e Manaus, com latitudes idênticas tenham 
ficado com durações horárias diferentes, isto 
é, Manaus excluída da hora de "verão" e_ Forta
leza incluída na hora de "verão"? 

12. No Brasil a implementação da chama
da hora de ''verão'.- traz üma série de proble
mas e transtornos, não só para os habitantes 
da Região Norte (Amazônia) mas também pa
ra nós habitantes da Região Nordeste Seten
trional e Meio Norte. Não podemos negar que 
determinados hábitos e costuines são intlma
mente ligados a certas fenomenologias da na~ 
tureza. Sabemos que o ciclo do Sol condiciona 
certos fatos, não apenas no reino vegetal e 
animal mas na própria ativldade humana, tan
to isso é verdade que o _sentido da expressão 
"um lugar ao Sol" só é perfeitamente enten
dido nas Regiõ_es Temperadas e Glaciais; aqut 
no Nordeste, no Melo Norte e na Amazônia, 
o espaço mais cüsputado é aquele que fica 
na sombra, por isso as casas, os terrenos, etc., 
têm mais valor quando se situam no lado da 
sombra e_ não do sol, eis aí um exemplo de 
como a natureza comanda certas posturas hu~ 
manas. Assim, o adiantam__ento_ _ _de 1 (uma) 
hora em nossos relógios vai determinar um 
encurtamento do período matutino gerando, 
conseqüentemente, maJores agitações, nervo
sismos, nas pessoas, no trânsito, no comércio, 
ocasionando destarte_ graves conseqüências 
psicológicas no comportamento do homem 
e da e.oletivídade, Chegando mesmo a alterar 
o blorritmo do cidadão. 

13. Além do mais, acarreta tambéin para 
nós em Fortaleza, que nos situamos apenas 
a 3° de latitude sul, um aumento do Consumo 
de luz elétrlca e energia, visto que às seiS horas 
da manhã, o Sol ainda não brilha no horfz.onte 
(o atraso de iluminação no fim do ano aqui 

é no máximo de 15 minutos) e somos força
dos a aumentar o consumo de luz elétrica 
nas residências, nas fábricas e alguns setores 
terciários, devido as ativldades se iniciarem 
com uma hora de antecedência (cinco horas 
da manM). Afora isto, exiStem Sempre as a me
ças de assaltos, já que o trabalhador ao sair 
de casa ainda é de madrugada. 

14. Do exposto, deduz-se que a_ chamada 
hora de "verão" só tem sentido e resulado 
prátic:O no Brasil apenas- nos seguintes Esta-
dos: .. _ 

A) Zona Temperada: (7,06% da área brasi
leira) Rio Grãnde-dO SUl; Sarita Catarina, maior 
parte do Paraná, parte sul de São Paulo, e 
eXtremo merfdiorial de Mato Grosso do Sul; 

8) Zona Tropical: (12,4% da área brasileira) 
Extremo Norte do Paraná, maior parte de Mato 
GroSso- do Sul,- maior parte de São Paulo, Mi
nas- Gerciis, -Rio de Janeiro; Espírito Santo, 
maforparre da &hia, maiOr parte de Mato 
Grosso; maior Parte de Goiás. 

ComO ·vemos, a a:dOção da hora de "verão" 
só tem realmente resultados práticos e sua 
aplicação em 19,10% do espaço brasileiro, 
conforme o acima exposto. 

15. Do Território Nacional, 80,90% não 
há necessidade nenhuma da aplicabilidade da 
hora de ''verão", o qual abrange 49,00% do 
País na Região Norte (talvez excluída tendo 
em vista as nos~s ponderações junto ao De
partamento de Aguas e Energia Elétrica, con
forme Oficio de _n9 341/86, de 11 de abril de 
19~6) e 31,90% -do Brasil, _5:_9mpreendendo 
as Regiões do Meio Norte e Nordeste Seten
trional, as _quais estão prejudicadas com a im
plantação desta medida, a abrangendo os se
guintes Estados: __ 

1. Maranhão 
2, - Piauí 
3. Ceará 
4. Rio Grande do Norte 
5. Paralba 
6. Pernambuco 
7. Alagoas 
8. Sergipe 
9. Parte Norte da Bahia 
1 O. Qa.rte Norte de Goiás (futuro Estado 

do Tocantins) 
11. Parte Norte _de Mato Grosso 
16. Conclui-se que só tem sentido a apli

cação da hora de "verão" _em apenas 19,10% 
do territórto brasileiro assim distribuído: 

A) Zona Temperada, no S_ul, que vai do 
Trópico de_ Capricórnio _até o extremo Sul do 
País e abrangendo 7,06% do espaço brasileiro; 

B) Zona Tropical, iniciando-se a 11",5 de 
latitude sul até 23° de latitude sul (TrópiCo 

-de Caprlc:órnfo), a qual abrange 12,04% do 
espaço nacional. 

Não tem s_entido prático a aplicaç_ão da hora 
de "verão" em 80.90% _do território nacional 
assim distribuído: 

_A) Zona Equatorial ( 1) Região Norte, que 
se inicia a 0" de latitude (Equador) até 11", 
5 de latitude sul e a parte do Hemisfério Norte, 
abrangendo 49,00% do País; 

B) ZOna Equatorial (2) Meio Norte e Nor
deste Sententrional, que vai da Bacia do Guru
pi até o paralelo de 11°,5 de latitude sul, indu-

sive o Estado de Sergipe, a qual abrange 
31,90%. 

17. COnVêm observar também que o pro
blema dos fusos horários cria situaçõeS- deve
ras interessantes. A espaciologia do Brasil cria 
realmente problemas curiosos na locomoção 
dos nossos habitantes, nos transportes terres
tres. Senão vejamos: um cidadão, ao deslo
car-se de Brasília (fuso horário - 3 de Green
wich) para o Acre (fuso horário- 5 de Green
wich) por via terrestre, terá que, forçosã:mente, 
atrasar o seu relógio duas vezes; _a primeira 
vez, ao atingir o Estado de Mato Grosso ( dimi
-nuiçãO aa primeira hora), pois, ao atii19ir aqu_e
Je Estado cruza, ele o fuso_ horário --4 em 
relação a Greenwich; e a segunda, ao penetrar 
no Estado do Acre (diminuição da segunda 
primeira hora), uma vez que, nesse Estado, 
ele ingressa na faixa do fuso horário- 5 em 
relação a Greenwich. Como vemos, o aludído 
cidadão alterou duas vezes o seu cronôinetro 
em reiãÇ:ão ao tempo em que deixOU a capital 
da República. 

18. Na União Soviética, o maior País da 
Terra em,~eXtensão territorial, o problema tor
na-se mais complexo, visto que nesse Estado 
Eurasiático estão contidos 11 fusos horários. 
Quando em Chukotka são 5 horas da manhã, 
em Moscou são 19.00 horas do dia anterior. 
N.o território do Estado Soviético o Ano Novo 
se celebra 11 vezes, isto é, uma vez em cada 
fuso horário, enquanto no Brasil se comemora 
apenas 4 vezes. 

19. Deyjdo à _extensão territorial de nosso 
Páis, de proporções Continentais, a hora, no 
Brasil, não é igual para todas as suas regiões. 
~ situação do País, à Oeste de Greenwich, 
faz com que as suas horas sejam retardadas 
em relação a desse obseJVatório inglês. São 
quatro os nos-sos- fusos horários: 

A) DiJas hOras de atraso sobre a de Green~ 
wich (Londres). Abrange as ilhas oceânicas 
de Fernando de Noronha, Trindade e Martin 
Vaz. EXX.:_ L7h, numa dessas ilhaS oc"eânicas, 
correspondem a 19h em GreenWich (meri
diano inicial)~Área: 38 km2 aproximadamente 
0,00004% do Brasil. 

B) Três horas para menos _em relação a 
Greenwich. Correspondendo o Território do 
Amapá, porçãO Leste _do Pará, Minas Gerais, 
Goiás, Distrito Fe-deral e todos os Estados fito-

- râneos brasileiros. Ex.: 23h, em Brasília, cor
r~spondem a 2h do dia seguinte, em Londres. 
Area: 4.322.405 km2 - 50,769% -do País. -

C) Quatro horas de_ atraso sobre a de Lon
dres. Situarit-se, nessa área, grande parte do 
Pará (porção Oeste), a maior parte do Estado 
do Amazonas_e a totalidade do Estado de Mato 
Grosso e Mato Grosso_do Sul, além do_s Terri
tórios de Roraima e Rondônia. Ex.: Sendo 12h, 
em Porto Velho (Rondônia), serão 16h em 
Londres. Área: 3.847.737 krrt -45,135% do 
Brasil. 

D) Onco horar, para menos,- em relação 
ao observatório- inglês. Incluem-se o Estado 
do Acre e a parte Sudoeste do Estado do Ama
zonas. Ex.: QuandO forem 8h em Rio BrariCo, 
Acre, significa que, na capital da Inglaterra, 
serão 13h. Área: 348.664 km2 --4,095% do 
Pais. 



182 Quinta-feira 23 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Fevereiro de 1989 

20. Fato curioso é o que se pode verificar 
quando determinada pessoa se desloca, por 
via aérea, pois poderá ocorrer que, saindo da 
Ilha de Fernando de Noronha, num dia, por 
exemplo: 9 de março, possa chegar ao Acre 
no dia 8, por incrível que pareça. Suponhamos 
que o Sr. X haja cometido um desrespeito 
à Lei brasileira, na Ilha de Feinando de Noro
nha , no dia 9 de março à 1 hora. dã manhã:, 
estando, portanto passível das penas previstas 
pela J_ustiça. Logo em_ s.eguida ao delito, em
barcou em um avião_ a jat_o s_upersânico ( 1 
hora de vôo) para o Estado do Acre~ lá portan
to, chegando às 22 horas do_ dia 8 de março, 
por ter C(UZado, naquele e_spaço de tempo três 
fusos horários, c::ausandoL ~im, uma aparen
te incongruência o fato de haver chegado ao 
Acre antes de sua partida de FemandQ_ de 
Noronha. Pelo visto, ob.se_rvamos como a Geo~ 
grafia pode servir de: instrumento no auxílio 
à Justiça, em determinados casos, para o 
cumprimento do seu nobre mister, qual seja 
o de fazer valer a Lei (pondo ab<!ixo supostos 
álibis), impondo, desse modo, __ a ordem _em 
todo o T enitório Nacional. 

CAIO LÓSSIÓ BOTELHO 

-Doutor ern Pl.çmejamento Regional e 
Geografia Integral - OEA; 

- Uvre-Doc~nte em Geográfia Econômica 
-Universidade Federal do Çe~rá; 

-Engenheiro-Geógrafo - OEA; 
-Professor Titular _ç:le Geografia Astronô-

mica -Universidade Estadual do Ceará; 
-Professor Catedráticó-de_Ctência Regio

nal, da Academia Gener:<ti Edgard Facó. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo 
Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -
RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores_._ volvemos uma grave 
crise. Sem dúvida a mais grave crise de nossa 
História e temos esperança de que o Pl~no 
Verão nos traga dias menos nebulosos e de-
volva a esperança aos brasileiros. -

O que não aceitamos é qUe em nome dessa 
crise se tente inviabiliz()r uma Unidade federa-_ 
tiva, penalizando as obras de_yma hidrelétrlca 
cuja primeira turbina entraria em ·operação dia 
30 de abril próximo e onde já foram gaStos 
cerca de 700 milhões de dólares. 

Falo, Sr. Presidente, da hidrelétrlca de Sa
muel, localizada no meu estado, o Estado de 
Rondônia, que está completamente parada, 
tendo sido demitidos 1 mil e novecentos ope
rários, agravando dessa fonTla os problemas 
sociais que afetam o estado E: c;_au?ando sérjos 
prejuízos à economia rondoniense. 

E uma forma estranha d~ _contprnar a crise, 
pois cria dificuldades intransponívefs para um 
estado que não consegue res_olver os proble~ 
mas já existentes e vê-s:e_ aSSim na contin
gência de declarar a su_a.i<Mênda, ~ 

Não podemos_ aceitar que o Governo Fede~ 
ral tente resolver os seus problemas colocan
do toda a carga sobre os nossos ombros~ res
tando ao meu estado pagar o ônus de um 

déficit Público que, certamente, não fot gerado 
por n6s. 

A situação é caótica;. mas v~os lutar com 
todas as nossas forças para que o Estado de 
Rondônia não pague por erros cometidos no 
passado e para que os rondonienses não ~e
jam punidos injustamente. _ 

Não podemos responder por uma dívida 
que não geramo_s, pois ela foi cOntraída pela 
Eletrõilorte junto à construtora e rião pode
mos ser vítimas da irreSponsabilidade daque
les que querem inviabil_izar o meu estado. 

Entendo que deva haver cortes orçamen
tários, mas eles devem ser feitos criteriosa
ineilte, com um mínimO de bom- senso, obe
decendo a critérios lógicos e racionaL<>. 
- Cada casO deve merecer uma avaliação cui
dadOsa do Governo Federal, e tenho certeza 
de_ que a Hidrelétrica de Samuel_ não teria as 
suás obras paralisadas cas_o e_sse critério tives
se sido utilizado. 

A conclusão da hidrelétrí<:a ê de importância 
vital sendo o Estado de Rondônia e para toda 
a reg-tão Norte, e é inadmissível a desativação 
dess_e projeto. 

O nosso desenvolvimento está visceralmen
te ligado à- geração de energia elétrica, sufi
ciente parà tocar as nossas ihdústrias, sem 
o que estaremos condenados à estagnação 
económica e ao caos social. 

Precisamos conquistar a nossa autonomia, 
mas- ela só virá SE: tivermos energia elétrica 
suficiente para implantarmOs um parque in
dustrial_, e fsso só será possível com a condu~ 
são da Hidrelétrica de SamuE~l 

É inconCebível que se rnarltenha essa deci
são, que importará em prejuízos incalc:uláveis 
para o Tesouro Nacionçl peloS investimentos 
já feitos alí e provocará c::onseqüências tais 
que poder.â comprometer o futuro do meu 
estado. _ _ . . . _ _ 

Somos pm estado ~Inda _em crescimento 
e não podemos suportar o ânus dessa deci~ 
são. Não ternos estJ:utura ecónôrriica para es
-petar Cjlre o Governo Federal resolva os seus 
problemas, para então resolvermos os nossos. 

Não podemos aceitar que a Hidrelétric~ .d~ 
Samuel sela vista como uma obra supérflua 

-OUT.:ifi:lônka, pois dela depende a sobrevivên
cia de um poVo:e o·des~r:wotvimento"de um 
estado. 

Repito, Sr. Presidente, é. in.,cred.itáve! que 
tenhamos ainda que convencer o Governo da 
importância dessa obra e. que apenas 50 mi
lhões de dólares, num projeto_dessa enverga
dura, póssam provotãr todo ~sse impasse. 
- Hâ outras obras, talvez menos importantes 

ou menos urgentes, que podeilam ser parali
sadas ou até: m!!smo retardadas, mas Sãmuel 
não pode ser vi:>ta dessa forma, pois ela repre~ 
senta o pulmão para toda _a região Norte, e 
sem ela seremos asfiXiados ecoriomlcamente. 

O Governo r edera:J tem cOffip-rõiTtiSSOs as
Sumidos com Rondônia e deles não pode fu
gir. Estamos faz~ndo a nossa parte, mas espe
ramos a contrapartida do Governo, e a Hidrelé
trica de_ Samuel sintetizã tUdo isso. 

Ternos feito enormes saCrifíciOs para garan
tir, precariamente, a energia elétrica; mínima 
necessá.ri_a para não deixar que o Estado pare, 
mas não temos mais condições de suportar 

_ess~_ estado d~ ~ois_a_s sem cor:n_prometer o 
nosso desenvolvimento. 

_Somos um ~tado atíPfco, po-is temos pro
blemas seriíssimos com a migração e não 
cQnseguimos ac_ompanhar o ritm9 de cresci
mento populacional criando para o Estado um 
déficit no _setor habitacional e na oferta de 
emprego, afetando seriamente os problemas 
báslCos, como saneamento, saúde e _educa~ 
_ção, • 

Fazemos o poSsíVel, mas ri.ão podemos fa
zer milagres! Queremos cfeS<;_er, queremos 
conquistar a nossa autonomia, mas precis_a-

~.mos do apoio do Govemo FederaL pois ainda 
não podemos andar por nós mesmos. 
--A Hidrelétrica de Samuel representa o mar

co inicial de riossa red_enção e:"tonômica ~ es~ 
tamos çertos de que o Gov~rno Fe4eral não 
frustará o nosso sonho. 

O Estado de Rondônia é Um Estado pOten
cialmente rico, mas precisa, pelo menos, che-

-- gar à adolescência para garantir a sua emanei~ 
_paçãq. Não podemos ser abandona_do_s agora 
pelo nosso tutor, pois ainda não temoS condi
ções__de sobreviver sozinhos. 
-·- O Plan·o Verão pretende _ser um plano sério 
e não pode _começar por impor uma decisão 
de tamanha insensatez. 

É impossível conceber_que essa decisão te-
- nha sequer sid_o ·cogitada, mas esperamos, 

nós rondOntenses, qüe ela nãci prevaleça e 
que não nos seja negado o fUturo a que temos 
direito. 

Essa decisão só pode ser entendida como 
fruto de um julgamento precipitado, sem uma 
séria avaliação das prioridades governamen
tais. 

Temos esperança de que o GoVerno reveja 
_a sua posição nao para nos gararitir qualquer 
privilégio, inas para nos fazer justiça e-dar a 
sua cqn_tribuição no nosso processo de d~en-
volvimento. -- · 

- A nossa Situação, no setor elétric;o, é deses
peradora, o que tem comprometido o nosso 

-crescimento: Mortes têm oc;orrido nos_bospi-
. tais do Estado devido à falta de energia elétrica 

e indústrias estão permanentemente no ver~ 
melho por não conseguirem dar continuidade 
-à Sua produção; ta-mbém devido ao problema 
energético. Problemas e mais problemas nos 
desafiam e não podemos assumir mais essa 
preocuPação e absorver as c;onseqüêi1c:ias de 
uma atitude impensada dos tecnocratas do 
Governo. 
-A Hidrelétrica de.-samueré a a grande aspira-

- -ção dos rondonienses. Esperamos poi" ela, du-
rante muito tempõ; e ilão queremos que agora 
a apenas 60 dias do seu fl!Tlcionamento,_seja 
esquecida, entregue à ação corrosiva do tem~ 
po, jogando fora çerca de 700 milhões de 

--dólares. 

~É Uffia questãO de bom senso. Tmpõe-se 
uma decisão política, que esteja adnla- dos 
cálculos_ frios dos teCnOCrã.t~S e em -Cõnso
nâncici C:-om oS inte·reSseS -nacionaiS. 

Sr. President~. Srs. Senadores-; este é Õ qua
dr.o que estamos vivendo diante da ameaça 
do Governo Federq.l_ de paralizar as obras da 
H_idrelétrica de_ Samuel. É: impossível prever 
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todas as conseqüencias negativas,_resultantes 
dessa decisão._ 

Recusamo-nos a ·ac-reditar que ela venha 
a ser implementada, pois seria a negação de 
toda uma filosofia de-GOVerno que se apregoa, 
com prioridade para o social. A sua implatação 
seria uma agressão violenta às camadas mais 
carentes, àquelas que mais sofrem com o 
agravamento dos problemaS sedais. 

Faço um apelo à sensibílidade do Senhor 
Presidente da República, dos Srs. Ministros do 
Planejamento e das Minas e Energia no sen
tido de reativar a construção- da Hidrelétrica 
de Samt.tel, numa atitude que somenfe poderá 
dignifícar o GOverno Federal e _certamente res
taurará a esperança do povo rondoniensenum 
futuro mais promissor, fazendo-o novamente 
sonhar com um Estado onde haja habitação, 
educação e saúde_ para todos . Enfim, ·um 
Estado mais justO e mais fcilfé::-

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

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Concedo a_ palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB- SE. Para emitir parecer.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Estado de Sergipe 
é uma terra pequenina, se a comparamos às 
demais Unidades da Federação. Sua grandeza 
se encontra no espirita indomável do seu po
vo; sua maior riqueza; nas contribuições meri
tórias de seus filhos ilUstres ao desenvolvimen
to do noss_o País. 

Quero lhes falar, hoje, Senhores, da vida 
e da obra de um desses conterrâneos:-o Dr. 
Antônio Manoel de Carvalho Neto. Há cem 
anos, no dia 14 de fevereiro, nasceu esse gran
de homem no Município de Simão Dias. Era 
filho de D. Josefina Freire de Carvalho e do 
médico Joviniano Joaquini de Carvalho-
ambos descendentes de portugueses emigra
dos para o Brasil no século XVJU, cujos esfOr
ços-contribuíram -para a fomiação e o cresci-
mento daquela regiã:o. ~-

Carvalho Neto, como T objas Barreto, SílVio 
Romero e tantos outros sergipanos de nomea
da, dedicou sua inteligência, seus esforços, 
sua vida enfim, à evolução da sociedade do 
seu tempo. Sergipe, afualmente, reverencia o 
centenário de nascimentO desse grande vulto, 
promovendo uma vasta programação. 

Sendo o primogênito, acompanhou de per
toa carreira politica de seu pai, Deputado Esta
dual à 1 ~ Assembléia COnStituinte:- âO Estado 
e, posteriormente, Deputado Federal por cin
co legislaturas. Ao final do fmpério, ó Dr. Jovi
niano joaquim de Carvalho comandava o Par~ 
tido ConserVador:- s-eUS -debates com Fausto 
Cardoso, no Parlamento Nacional, _tiveram 
grande repercussão. 

Também no filho, a eloqüéncia bem_cedo 
se manifesta. Já ao tempo do curso ginasial, 
Carvalho Neto se projeta como orador, bem 
como pelo conhecimento das letras e das lín
guas clássicas, principalmente latim e o fran
cês. No infdo do século muda-se para o Rio 
de Janeiro, onde se distingue como acadê
mico da Faculdade de Direito. 

Admirador incondicional de Tobias Barreto, 
pleiteou que o busto daquele insigne escritor 
e jurista fosSe_ inaugurado no salão nobre da 
Faculdade. A solenidade se realizou sob o pro
nunciamento de carvalho Neto, da mesma for~ -
ma como, em 1920, a estátua de Tobias Bar
re_to_seria inaugurada na praça hoje denomi
nada Tobias Barreto._ 

Aos 22 anos, já formado, retorna a Sergipe, 
onde cOmeça a ãdvogar e ingressa na política 
como Deputado Estadual, tornando-se Líder 
do governo. Aos 24 anos, é nomeado Juiz 
de_ltabaiana_f:_se casa com Vetúria -_a namo
rada doS tempos de ginasiano - filha do Cel. 
Fefisberto Prata. adversário político de sua fa
mília.~_ Logo após, participa da comissão ·de 
redãção do Código de Processo Civil-e Com-er- -

-cral aocsmao; nesSa época, fixa residência 
em Aracaju e deixa a Magistratura. 
· :_Aos 29 aliôS, torna-se Oiretor-Geral da Ins
trução e da Escola Normal, promovendo vá
rias reformas pedagógicas, ao mesmo tempo 
que amplia seu âmbito de ação como advo
gado ~~lh~!lt~. Três= anos depois. elegeu-se 
Deputado Federal, distinguindo-se por seus 
projetas e discursos. 

E, porém, na Legislatura 1924-1926;-sr: 
Presidente, qUe Ca'rvalho Neto mais se desta
Ca, _tomando-se, como bem o disse Manoel 
Cab'raLMachado, '· ... o paladino da urií!icaçeo· 
e fedefalização da justiça, e do processo clvü 
e crimíha/ - e ainda um dos maiores precur
$_Ore_s do Direito do TrabalhO ·~-antes que a le
gislação trabalhista fosse _comtemplada na 
Carta ConStitUcional de Va_rgas. Essa primeira 
vitória do trabalhismo no Brasil despertou co
mentários e reações antogânicos. Apesar de 
haver destacado como líder católico e maçon 
e de receber os elogios de muitos, Carvalho 
Netci fói acusado de comunista, não mais con
seguindo se eleger, durante longos anos. 

Desiludido com a incompreensão popular, 
Srs. _Senadores; esse homem probo e c_ulto,_ 
eSsàiflr'eligênda privilegiada, esse pioneiro_de 
idéiaS e idéias encontra cainpO de expressão 
naJiteratwa. na atividade forense e na criação 
juiídica. Agiganta-se Carvalho Neto no campo 
do Direito Penitendãrio, publicando teses, dis
cursos, conferências e normas doutrinárias de 
repercussão nacional. 
_ Estimulado pelo filho Paulo, escreve roman
ces e crônicas. Ministra aulas de Direito Admi
nistrati-vO. Exaffiina concurso na Faculdade de 
Direito da Bahia. Participa da fundação da Fa
culdade de Direito de Sergipe. Desdobra-se, 
enfim,_em múltiplas atividades intelectuais que 
o consagram como pensador e humanista de 
qualidades indiscutíveis. 

Já doente,- retorna à Câmara Federal em 
1950_ e 195 f, OediCarido-se apaixonadamente 
a dois grandes temas: o parlamentarismo e 
o- direito de greve. Apesar de seguidas opera-

- ções "e melhoras temporárias, a doença pros
seigue.-FaleC:é"em 26 de abrir de 1954, ampa
rado pela esposa, também idosa e combalida, 
pela família e por ainigos dedicados. 

Sr. Presidente, Srs; Senadores, Antônio Ma
noel de Caivalh~r Neto - professor, jurista, 
es-Critor, político e acadêmico s_ergipano -
construiU, em-SeuS 65 anos de vida, um legado 

intelectual de imenso valor para as gerações 
atuais e vindouras. 
Fiéis ao exemplo e à memória de Carvalho 
Neto, seus três filhos - Juviniano, Antônio 
e PauJo -_ dão continuidade à obra daquele 
que foi considerado Pelos alunos da FaCul
dade de Direito de Sergipe ·· ... o últíino varão 
da 1' RepúbHca". 

Eia o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - ~ 
Tem a palavra o no_!:>re Senador Odacir SoarEis. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. 
Pronuncia o_ seguinte discurSo.) ....,... Si'. Presi
dente, Srs. Senadores, à história das_ civiliza
Ções tra-s em seu bojo, invariavelmente, a his
tória çl.a criação e da evolução dos sistemas 
de medida. Pode-se m_esmo dizer que: há uma 
estreita relação entre o grau de avanço de 
uma cultura e a complexidade de seus siste
mas métrico e cronográfico, acompanhada 
naturalmente da menor ou da maior exatidão 
de seus .Instrumentos de medição. 

Qualquer estudioso que examina sob o refe
rido aspecto a grande_s;ivifização tecnológica 
deste final de melênio, emtretçmto, notará, por 
certo, um acentuado descompasso entre _a 
nossa_ cronografia e a velpcidade que o ho
mem desenvolveu no transporte e nas comu
nicações - encurtando, anulando e até mes
mo invertendo valores até _há pouco conside
rados absolutos, como vem acontecendo com 
o tempo. 

Podermos assttir a um evento na vespera 
de sua realização deixou, há mais de dezoito 
anos, de constituir simples ·especulação ou 
sonho de ficcionistas, por mais fantáStico que 
isso nos_ pareça. Vem-me à __ memória a __ E.x
pô'70, Feira Mundial de Indústria e Colnércio, 
que o- Japão realizou na cidade de Osaka, 

_transmitida via satélite para todo o planeta. 
Lembro-me bem, com relação àquele envento 
à abertura da Feira às 23 hOras de 13 de mar
ço, quahdo_a mesma foi aberta às 11 da ma
nhã seguinte, 14 de março! 

Isso se deu graças ao sistema em uso_ de 
dividirmos a Terra em 24 zonas horárias, siste
ma esse implantado através da Conferência 
Internacional de Washington, em 1884. Tal 

- sistema é, hoje, um anacronismo que não 
mais atende à re_alidade do século XX. Este 
problema tende a agravar-se mais e mais; na 
medida em que o homem vem darido cumpri
mento ao seu destino de -ocupar e habitar o 
espaço cósmico - seja em plataformas ou 
estações orbitais onde não existe noite, seja 
em planetas ou satélites cujo período de revo
lução_ difere em _ _muito das 24 horas do dia 
terrestre. 

Da mesma forma como os poderosos vei
culas de transporte e comunicação tomaram 
pequena a Terra·, assim também o Universo 
conhecido se_ faz cada vez mais próximo de 
nós, o que impõe a revisão de inúmeros con
ceitos e_ refer~nd~iS até _há pouco conside
iados imutáveis, mesmo eternos. 

Quanto a nós, se para o Terceiro Mundo 
essas perspectivas assumem um caráter pura
mente vicário, não podemos alhear-nos ao fa-
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to de que a modernidade nos oferece, por 
outro lado, um conjunto de problema (e, igualw 
mente, soluções) bem mais dlretos, bem mais 
concretos._ A instantaneidade com-que hofe 
nos_ comunicamos --' por rádio ou televisão, 
por telex ou pelo telefone - torna obsoleta 
a manutenção, em território ·naclóhãl, de mais 
de um fuso horário. Centros impórtanfes, co
mo Manaus e Porto Velho, perdem diretamen
te uma hora em suas atividades econômica:S 
vinculadas ao Leste e_ao Sul do País. No que 
toca a Rio Branco, no Acre, a perda é _de duas 
horas diárias: Dadas as peCuliaridades de nos
so estágio de desenvolvimento e considerado 
o séntido lest~oeste em que ele historicamen
te se processa, grandes são os desníveis e 
profunda é a dependência económica e tecno
lógica dos Estados da Amazônia em relação 
aos das Regiões Sudeste e Sul. Fas-se, por 
isso, imprescindível unificarmos o horário na
cional, ampliando, assim, as horas úteis de 
intercâmbio eritre nossaS ·regiões. - - -

Recebi há diaS, da Rede Amazónica de Rá
dio e Televisão, um· estudo intitulado "COnsi
derações, sobre a Nescess_idad_e de Fixação 
da Hora Unica no Brasil". O _estudo, assinado 
pelo diretor daquela Rede sediada em Manaus, 
Dr. Phelippe Daou, historia a implantação dos 
fusos horários no Mundo e no Brasil, trazendo 
ainda em anexo texto __ daLei no 2"8"0, de 1912, 
a qual instituiu os atuais fusos horários, em 
número de quatro (F emam:lo de Noronha, o 
p~imeiro fuso, viria posteriormente a igualar-se 
à hora do Rio de Janeiro, então Capital da 
República). 

Vale a pena ler as considerações da Rede 
Amazónica, cujo estudo anexo a este pronun
ciamento. Vale, igualmente, ressaltar que a _ 
conveniência de unificarmos o horário não se 
cirrg-e-apenas-a interesse_s da imprensa. Todo 
os setores económicos, como o bancário, o 
comercial e o iJtdustrial, o setor de informática 
e o serviços em geral, toda atividade humana, 
enfim, se beneficiará âa adoção do -sincn):-
nismo. 

Creio mesmo que a realiZação da -tão senTia
da integração latino-americana conduzirá fi
nalmente a uma sincronização de todo o sub
continente, a exemplo do que já ocorre na 
área da Comunidade EC_onõmka Europeia. -
Para nós, poderá ser vantajo-so-darmos o pri
meiro passo, uma vez: que a tendência dos 
demais países será adotado o nosso horário, 
altamente conveniente para nossas coorde-
nadas geográficas. __ 

A grande verdade, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, é que nada há que justifiCjue, no Brasil 
de hoje, a manutenção de horários de(eren
ciados em nosso território. Unificar é, -pois, 
medida de puro bom senso. 

Era o que tinha a dizer, Sr: PreSiderite: 

DOC(JMENTO A Q{JeSE REFERE O 
SR. ODACIR SOARE$ EMSEG DISCaR-
50 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A NECESSI
DADE DE 

FIXAÇÃO DA HORA ÚNICA NO BRASIL 

No momento em que a Amazônia Ocidental 
vem de ser castigada, com a ftxação do "horá-

rio de verão", peni1itimo-nos solidtar sua aten
ção parã as informações que proporcionamos 
a seguif, e;no caSo de se decidir pela verdade 
que eJa~fiéfleterri, faz;er o-que--e-stfVer ao'oseu 
alcance. no sentido de adoção da ''Hora Úni
ca'' no país, solucionando esse grave proble
ma de conformidade com a realidade nado

-Ji~J; particularmente amazànica. 

COMO FOI AXADA A HORA 
LEGAL DO BRASIL 

Adotou-se ng Brasil, a partir de 1913, a cha
mada "hora universal'', nOme dado a um siste
ma de 24 fusos horários, distribuídos pela su
perfície inteira da terra, conforme parecer da 
.Çqm_iss_ão d~ Constituição e Justiça da_Câma
_ra doS Deputados, porque· até então seguer 
o país pOJ?SU~ hora _legal. _ _ 

Com efeito, além da hora do Rio, usada 
nas estações teleQráfiCas, ericoritravam-se ho
ras locais as.mais variadas e arbitrárias, o que 
causav.a p-rejuízos às relações comerciais, So
bretudo àquelas que envolviam transações 
mercantis, dependentes de contratos envol
vendo questões de tempo (does. noS 1, 2, 3 
e 4). 

Em decorrência, a Lei n~ 2.784, de 18-6-13, 
em seu _art. 1 c, determino_u que Hora Legal 
em todo o território da República "e para todas 
as _ _rel~es contratua_is, internacionaís e co
merciais",- passava a _se basear na do meri
diano fUndameotal de Greenwich~ "diminuída 
de duas, três, quatro ou cinco horas, conforme 
o fuso a que pertencer o lugar considerado" 

OS FUSOS HORÁRIOS NO MONDO 

A partir de 1884, o mundO foi diVidido em 
24 zonas, de modo que a diferençá entre Cada 
zona fosse sempre de 1 hora exata. Cada z-ona, 
corresponde a aproximadamente 15 graus de 
longitude, com alguns ajustes, de modo que 
as linhas divisórias de cada zona acompanhas

-sem as fronteiras âos países para evitar incon-
- venieotes cfe horários diferenfes numa mesma_ 

sub-região. --
0 principal fatOra estirriular a -necessidade 

de estabelecimento de_ um sistema padrão de 
médição do tempo foi a expansão dos siste
mas de estradas de ferro, principalmente nos 
Estados Unidos e Canadá. --

Algumas companhias chegaram a adotar 
um sistema de tempo padrão próprio. 
-O congresso científico realizado em Roma 

em 1.883, sugeriu o uso de Greenwich, locali
dade_ Situada nos arredores de Londres, ~onde
está sitUado o Royal ObseJVatory como o pri
meiro meridiano (zero ·grciU)."Fíilalmente, em 
1884; Lima conferência governamental inter-

__ nacional realizada em Washington D.C., Esta
dos UnidOs, adotou a Sugestão_, que tomou 
possÍVel o uso do sistema de 24 zonas horá
riás. 

A- partir de então, pOucaS áreas mantém 
horários que não difiram do horário padrão 
por um número de horas inteiras. Alguns paí
ses do Oriente Médio, por sua vez, ainda hoje 
adotam o_ horário solar que, em função da 
não-uniformidade do movimento solar ao lon
go do ano pode apresentar diferenças de até 
16 minutos, _dependendo da éj:>oca do ano. 

Uma vez adotado o padrão Greenwich, co
nhecido como GMT. coube aos- governos de 
cada Um dos paíSes- ratificar a zona horária 
ém que se enquadr-ariam, como fez o Brasil 
em 1913. __ 

Todavia -cada país, em vez de simplesmente 
adota_r a zona que lhe teria sido atribuída, cui
dou de adaptar os meridianos horários, haven
do casos extremos_, como a China que, com 
suas dimensões continentais, adota um único 
horário em todo o país. 

Há também, vários países, de dimensões 
semeJhantes ou um pouco menores do que 
o Brasil, que ad_otam horário único, ou em 
número menor do que as zonas horárias que 
os, atingem, sendo o_ exemplo mais_import.i:irtte 
o da Europa OCidental, qUe a dota um- úriico 

_horário _além daquele de Londres/Greenwich, 
_quando _deveria ter até três e no mínimo dois 
horários diferentes. Obviamente, o fator que 
levou a esta situação foi a neceSsidade de [nte
gração dos países, como forma de racio!}alizar 
suas atMáades eCohõmiCas, e usufruir dos be
nefícios de estarem tão próXinioS. É proVável. 

_ que a adoção de um horário praticamente úni
co na Europa tenha sido o primeiro passo 
correto para ~ tão propalada _unificação do 
continente, Prevista para 1992. Out_roS_ pa_f~es 
e sub-continentes que fugiram um poucO- à 
regra dos meridianos de Gieeriwicb fOram: 

PAfSES H CRAS 
LEGAIS 

China 
Índia 
Irã 
Euro-pa Ocidental 

Noroeste da 
África 

1 
I 
I 
I 

(Argélia, Maft,""f,lTgtir, 
Marrocos, Mauritania) 
Sul da África 1 
Nordeste da África 1 
Argentina 1 

ZONA HORÁRIA 
DE GREENWICH 

3 
2 
2 
3-
3 

3 
2 
2 

O MONDO DE HOJE 

De 1913 à década de 80, o mundo tornou
se aqw1o que Mac Luhan chamou de "aldeia 
global", pela simultaneidade dos acontenci
mentos e seu imediatQ conhecimento em 
qualquer quadrante. Tanto a álegria, quanto 
a angústia se universaJizãri:tm na mesma lin
guagem_ da mfdia eJetrônica, cada vez mais 
sofisticada e voraz. 

Novas realidades tecnológicas convivem 
com o_ homem corO um em uma_ eçoQornia 
cada vez mais tran&acionalizada, :que anacro
niza -a cada dia as conquistas científicaS de 
ontem fazendo do espaço-tempo uma qUase 
e única mectid.fl. __ 

A ÁTOALJDADE BRASILEIRA 

Nesse quadro é compatível discutir a exis
tência não do fuso horário em si, Jnas a persis
tência de fusos di_fere_nciados no país. 

Para .efeito de raciocínio, ali))ha~se alguns 
dados, à época da implantação da hora legal 
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no país, não se contava ~om um sistema finan
ceiro realmente nacional, informatizado, ope
rando instantaneamente, mercado de capitais 
diversificado, com bolsa de valores sofistica
das, sem falar nas-operações do mer.c.adoJutu
ro. Acresça-s_e a isso um sistema_ de comuni
cação, com toda parafernália eletrôilica dispo
nível, unificando o país de Norte a Sul_,_ de 
Leste a Oeste. 

Diante_ disso e de outras e;vidénc.ias_ que não 
vém a pelo alinhar, a manutenção de fusos 
horários distintoS no. país, passa a entravar_ 
o deseovoJvimento agora, que antes preten
deu fomentar. Na verdade agrava as dificul
dades existentes, impedindo que populações 
de regiões inteiras não- participem_ da forma
ção da riqueza nacional, impossibilitadas que 
estão de participar, por exemplo. dos negócios 
das Bolsas de São Patilo e Rio, por força de 
horários diferenciados. 

ATO DE SOBERANIA INTERNA 

Ora, tais dificuldades podem ser solucio~ 
nadas. Atentando para a justificati•1a da Lei 
n"' 2.784, de 18-6-13, percebe-se que o país 
adotou a Hora Legal com base no meridiano 
de Greenwich, voluntariamente, serrt a isso es
tar obrigado por nenhum tratado ou ·conven
ção internacional a que houvesse aderido, ou 
seja, praticou o ato com base no princípio 
da SQberani;;l interna e, se. consiçier.arrnos, que 
essa qualidade é a autoridade suprema e inde
legável que toma possível a personalidade e 
independência de um Estado--e a existência 
de um governo reconhecido universalmente, 
então, por outro _ato da_ mesma índole e força, 
poderá ser Qnifonnlzada a Hora Legal Na
cional, pelo desaparecimento de fusos di~n
tos, adotando-se um único e s6 parâmetro 
de tempo para o Brasil, mediante lei ót'dinária. 

HORÁRIO DE VERÃO 

Baseada no mesmo princípio da soberania 
interna, desde a década de 30 a República 
Brasileira vem, anualmente, alterando a hora 
legal do país, com a adoção sazona] do cha
mado "horário de verão". (doe. 5) 

Caso o padrão do fuso horário houvesse 
sido implantado por força de algum trabalho 
internacional, do qual fosse siQnatáría;- teria 
de denunciá~lo, para admitir outro ·entendi
mento. 

Acresça-se ao fato de que o fuso horário, 
não passa de mera convenção que o Horário 
de Verão se encerra _após o transcurso de tem
po determinado pelo governo, mediante ato 
administrativo (decreto, não leil), com o retor
no à sistemática anterior, sem com isso, cau
sar qualquer lesão a interesses nacionais ou 
internacionais. - -

UNIFORMIZAÇÃO É A SOLUÇÃO 

Ora, se a motivação do horário antes refe
rido, obedece a ra4®_s d_e exclusiva compe~ 
tência governamental (economia de energi!i), 
bem mais. ponderável, é a uniformização da 
hora do país, permitindo que entendimentos, 

transações, negódos,.enfil'!'J tudo, qu~ _con
corra para a formação do tecido nach::.:nal, seja _ 
regido pelo princípio do sincronismo. . 

Com -a uniformização da Hora Legal ánica 
no país, não estariam Ocorrendo as dificu\
dad~s que a .Amazônia Ocidental hoje está 
enfrentando com o horário de verão iniciado 
em outubro;--

C6ri10 este ano as unidades fe:derativas 
arfiazônlC:ãSJfc_úam fora do horário de verão; 
o restante do Brasil adiantou lima hora o seu 
relógio, distanciando-se do Acre 3 _horas~ do 
Atrra-zonas; ROraima e Rondônia 2 horas; do 
Amapá- 1 hora. (doe. 6) 

COnSiderando qUe o sistema financeiro ·obe
dece a Hora Legal de_Brasília, o mesmo acon
tece com as telecomunicações, cOm as com
panhias de traJfsjiorte aereo etc., etc., fâcil é 
verificar "que ficamos, nós da Amazônia, em 
situaçãO rhüito difícil para as nossas opera
ções com as demais unidades federativas. Co~ 
mo dizem certos observadores, a Amazônia 
é condenada ao atraso até na hora. 

De tudo isso, infere-se _que a solução é, in
disCutivelmente, a fixação da Hora Leia! ánica 
no paí:~Çaléfldendo a todos os interesses, eis 
que o fatO.não íilibe que novemos ou-partícu
lares ftXem oS hOrários de süas a:tiVídades, em 
no~entãiitô comprometer- o- írifereSse'" mator 
nacional-- - -

CÀMMA DOS DEPUTADOS 
l'f0280-1912 

-Detennina a hora lega/,' com parecer 
da Commissão de_Constltuição e Justiça 

A .ComnlissâÓ- de-Obras PLa)Jicás e Viação 
foi presente a mensagem do Presidente da 
Republ!ca de 23 de agosto findo, bem como 
o aviso n" _ 2~8;_ do Ministerio da Viação, e o 
de n9 109, do Ministerio da_ Agricultura, com 
as seguintes cOnSiderações: 

•·Agita-se em quasi todos os paizes _a ques
tão do estabelecimento da '"hora univer_sal", 
nome dado a um syStema de 24 -fusos hora
rios, distriQuidós pela sUperficie inteira da terra, 
em cada um dos quaes a maxima differeriça 
entre a hora real e do meridiano oficial não 
ultrapassará o lapso de meia hora, differença 
esta que imperceptivelmente -ínflue naS rela~
ções sociaes. 

A Irlanda, a Russia, a thit1a, ·e a maio-ria 
das nações sul-americanas não adheriram à 
adopção dessa hora. 

Mas a recente adhesão da França vae certa
ment~ incit~r muitas nações a seguir o .exem-
plo desse pãtz. -

As republicas Argentina e do Uruguay estão 
actualmente tratando do assumpto, que foi 
discutido e votado nu Cong~~sso _Latiria Ame
ricano, realizado em Buenos ·Afies no ánno 
transacto, e no Congresso Pan-Aniericano, 
posteriormente. · 

Agora, o OLib de Engenhãria, desta Capital, 
acaba de discutir tão palpitante assumpto, ten~ 
do adoptado unanimemente o parecer do Sr. 
Dr. HeoríqUe Morize, director do Observatorio 
Nacional, doi:urrieri.fo esse que a tllt.istre":Sode.: 
dade enviou a este ministerio, solicitando a 
sUa cooperãção --no sentido de serem as con
clusões desse parecer convertidas em-lei. 

Assim, pois, julgo-que a occasião é propicia 
para o Braz:H adherir a esse movimento,_lãrito 
mais quanto nem siquer possuimos a hora 
legal. - --

Realmer1te, ao lado da hora do Rio, usada 
nas· estações telegrãphicas da União, encon
tram-se horas locaes as mais va.riadas_ ~ arbi
trarias, o que, evidentemente, prejudica as re
lações commerciaes, já diffiCultando -o eStabe
lecimento seguro· do trafego mutuo nas estra
das de ferro, já impedindo a cori1paração daS 
datas e horas dos despachos telegraphicos 
e a solução das transacções mercantis, depen· 
dentes de ·contractos que envolvem questões 
de tempo. 

Re:leva acrescentar a. aJ:)opção do meti di ano 
de áfeenwich, como_furidamental, simplifica 
e uniformiza as questões de cartographia e 
de navegação. 

A Commissoã_O itãe parecer ser de aJtã con
veniencia o estaDelecímefltO-da hora legal, pe
lo que apresenta o seguinte projectQ_de lei: _ 

O Congresso NaCiOnal decreta: 
Art. 1 o Para as _relações contractuaes in

ternacionais e cóinmefciaes. -o meridiano de 
Greehwfch será considerado [undari1enful erh 
todo o território da República dos Estados Uni
dos do Brazil. 

Art. 2n __ O territóriO da República fica dividi
do, no que diz respeito á hora legal, em quatr_o 
fuSos distintos: __ 

a)O Piiméfu fuso, carácterízadO peta hora 
de GreenWich "nl.enos duãs hoi'âs" - éOm
prehende o archipelago Fernando de Noronha 
e a Ilha da Trindade. 

b )O segundo fuso, caracterizado pela hora 
de Greenwich "méncis três horas" ---: coffipre-
hende todo o litoral do. Brazil e os Estados 
interiOres (menos MattO -GrOSso- e An1"ãzonas_), 
bem como parte do Estado do Pará delimitado 
por uma linha que, partindo do monte Ci-e
vaux, na fronteira c.Om a croyaná Franceza, 
vá seguiildo pelo alveo do rio PecuarY até o 
Javary, pelo _alveo deste até o Amazonas, e 
C!.O sul pelo leito do Xingú até entrar no Estado 
de Matto _Grosso. _ _ 

ciO te'rCelro fUsO, carã.cteriÚ!do pela hora 
média d~ Gre:enwich "rnenos quatro horas" 
- comprehenderá o Estado do Pará a W da 
lfriha preCedente, o Estl:fdo de Matto Grosso 
e a parte do Amazonas que fica a E de uma 
linha (cirCulo maximo) que, partindo _de Taba
tinga, vá a Porto Acre. 

d)O quarto fusq -cafacferizado ·p-ela hora de 
dreenwich "menOs cinco horas" -~ cómpú!-
henderá o território do Acre e os cedidos re~ 
centemente pela Bolívia, assim como a área 
a W da linha precedentemente descripta. 

Art. 3~ Fiq)rn revogadas as_ disposições 
em contrario. 

Sala das Commissões, 6 de setembro de 
1911 - "é:ãrneirO de Rezende, Presidente. -
João de Siqueira, Relator. - Alaor Prata. -
Marcello Silva. - PrudenciO Milanez. ~ Raul 
Veiga. -_Aurelio Amorim.- Eduardo Saboya:. 

PARECER DA COMMISSÃO DE JUSTIÇA 

FLX<iç<1o cfa hora legai 
Foi a afecta à Comniissão de tOilstituição 

~ Justiça- da cantara dos Deputãdos uma 
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questão de ordem technica e scientifica, sobre 
cuja constitucionalidade tem eUa de interpor 
o seu parecer, desde quando foi ella reduzida 
a projeto de lei pelo Club de Engenharia e 
depois pela CommisSão de Obras Publicas. 

Podia a Commissão de Constituição Jiinitar 
suas observações _a uma mera declaração de 
que o projecto não attenta contra nenhuma 
prescripção constitucional, prindpãlmente em 
vista de sua feição exclusivamente scientifica. 
Mas não deixa de ser de certa importancia 
entrar a Commissão na analyse dos elemen_tos 
constitutivos da questão, afim de tomar bem 
evidente e incontestavel a _sua gande impor
tancia e convenlencia. 

A questão reduz-se á necessidade que ha 
de estabelecer-se a hora legal, por meio de 
um projecto de lei, em vistçl. do grande inte
resse e necessidade que ha disto nascido nas 
relações sociaes e coril.merciaes do palz que 
exigem a fiXação de uma hora legal. 

Tem razãO; pois, o officio dirigido pelo Minis
tro da Agricultura ao Preside_nte da Republica 
sobre o assumpto,·quando diz que "a o~casiáo 
é propicia para o Brazil adherir a esse movi
mento, tanto mais quanto nem siquer poSsui
mos a hora legal''. 

Realmente, ao lado da hora do Rio, usada 
nas estações telegraphicas da União, encon
tram-se horas lacaes as mais variadas e arbi
trarias, o que, evidentemente prejudica as rela
ções comrnerciaes, já difficult.ando o-estabele
cimento seguro do trafego mutuo nas estradas 
de ferro, já frilpedindo das datas e horas dos 
despachos telegraphicos e a solução das tran
sações mercantis, dependentes de contractos 
que envolvem questões de tempo. 

Basta isto para assignálar de uma maneira 
incontestavel a importancia e a vantagem do 
proJecto_ sobre o -qual a Commissão tem de 
faUar pelo seu lado constitudona1. 

Basta isto, essa ligeira synthese _para de
monstrar a necessidade_que tem o Brazil de 
adoptar uma hora legal, em nome de seus 
interesses commerciaes _e. para acompanhar 
o grande movimento que se faz sentir hoje 
em quasi todos os paizes em roda do mesmo 
assumpto. De facto muitos paizes europeos 
já aceitaram a fJ.Xaç.fio de uma hora official 
ou legal, pela convicção em que entraram de 
suas vantagens. E esse ffiovimento de adhe
são tem crescido depois que a frança adheriu 
ao movimento. _ 

Ultimamente as Republicas Argentina e do 
Uruguay cogitam do mesmo assumpto, que 
foi discutido e votado _no __ Cón9resso Latino 
Americano, realizado em Buenos Aires em 
1910 e depois no CongresSo Pan-Americano. 

Entre nós todo esse movimento refletiu-se 
no aub de Engenharia que brilhantemente 
discutiu tão importante assumpto; teiido for
mulado um parecer pelo ilustre director o Dr. 
Henrique Mritze que pelo mesmo club foi re~ 
mettido _ao Ministério da Agricultura, solldtan
do a sua cooperação no sentido de serem 
as conclusões desse parecer convertidas em_ 
proje_cto de lei. 

O Ministro da Agricultura e o Ministro da 
Viação affectaram a questão ao Presidente da 
Republica que, em mensagem de 23 _de agos
to do anno passado, affectou a mesma ques-

tão ao Congresso-Nacional, pedindo a elab_o
ração de um projecto de lei baseado nas con
clusões_ do parecer do Oub de Engenharia. 
-Esse-trabalho já foi brilhantemente feito pela 
Comrriissão de Obras Publicas no projecto 
que elaborou, baseado todo elle nas conclu
sões daquelle parecer do Club. 

Como foi dito em linhas anteriores, seme
lhante projecto não fere nenhuma disposição 
constitucional,- sendo, pois, a Commissão de 
Constituição e Justiça de parecer que seja elle 
apprõvado pela Camara dos Deputados, sem 
a menor -ãlteraçáo de suas disposições, con
victa como _está ella da necessidade que -tem 
o paiz de semelhante acto dos poderes consti
tuidos da Republica. 

Sala das CommissõeS, 3 de -setembro_ de_ 
1902-.o- Cunhaftqchado, Presidente.- Fe
llisbello Freire, Relator. - Afranio de Mel/o 
Fraiico~--Porto Sobrinho. - Carlos Maximi
liano. - Nicanor do Nascimento. - Muníz 
de Carvalho. --Meira de Vasconcellos. 

/>!ENSAGEM A QUE SE REFERE O 
PIVIECER SUPRA 

Srs. Membros do Congresso Nacional -
Transi'fllttindo-vos a inclusa exposição que me 
foi apresentada pelo MinistrO de Estado da 
Agricultura, Industria e Commerdo, sobre a 
necessidade do estabelecimento da hora legal, 
rogo vos digneis elaborar a necessaria lei, ba
seada nas conclusões do Çlpb de Engenharia 
desta Capital. 

Rio d_~ Janeiro, 23 de agosto-de 1911, 90° 
da Jndependencia e 239 da Republica. - Her
mes R. da Fohseca. 

Rio de Janeiro - lmprenSII Nacional 

CN>IARA DOS DEPUTADOS 

N. 280-A -1912 

Redação final do projeto no 280;- deste 
-anno, que determina a hora legal. 

O COngresso Nacional decretá: 
Art 1 c Para as relações contractuais inter

nacionais e Comerciaes, o meridiano de 
Greenwich s_erá considerado fundamental em 
todo Õ território da República dos Estados uni
dos do BrasiL 

Art. 2c O Território da República fica divi
dido, nO que diz respeitá á hoi'a legal, em qua-
tro fusos distinCtós: -

_ al_ o primeirp fuso, carãderizado pela hora 
de GreenWich "menos duas horas", com
preenderá o archipelago Fernando de Noro
nha e a llha da Trindade; 

b) o segUrido fuso, caracterizado p-ela hora 
d_g_Q_re_enWich ·:menostres horas", compre
hend_erá todo _o litoral do Brasil e os estados; 
intedoreis (menoS Matto Grosso e Amazonas), 
bem como parte do Estado do Pará delimitada 
por uma linha que, partindo do monte Cre
vaux, na fronteira com a Guyan_na Franceza, 
vá seguindo pelo alvéo do rio Pecuary até o 
Jm'acy, pelo alvéo deste até o Amazonas, e 
áó SUl pelo leito do Xingú até entrar no Estado 
de Matto Grosso; 

c} o terceiro fuso, caracterizado pela hora 
média de Greenwich "menos quatro horas", 
compreenderá o Estado do Pará a da linha 

precedente, o Estado de Matto Grosso e a 
parte do Amazonas que fica a E de uma linha 
(circulo m_~mo) que, partindo de Tabatinga, 

_ vá a Porto Açre; __ 
d) o quarto fuso, _caracterizado pela hora 

de GreenwiCh "menos cinco horàs", compre
henderá o TerritoriO do Acre e os cecüdõs re-
centemente descripta. -

Arl 3° Ficam revogadas as disposiçõ_e_s 
em contrario. 

Saia das Commissões, 11 de novembro de 
1912.- Erasmo de Macedo.- CunhaVas
concellos. -S. Mascarenhas. 

Rio de Janeiro --.,.Imprensa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mel!o)- Na 
Presente Sessão terminou o prazo para Apre-
sentação de Emendas ao Projeto de Resolu
ção N~ 201, de 1988, que cria cargos em co
missão do Grupo Direção e Ass_essoramento 
Superiores, na subsecretaria de comissões, e 
dá outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas Emendas. 
A matéria será despachada às Comissões 

~e Constituição e Justiça e d~ Finanças. 

O SR- PRESIDENTE (Aureo Mello) -A 
Presidência lembra aOS Srs. Senadores que 
o Congresso Nacional está convocado para 
uma sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutOs, no plenário da Câmara 
dos Deputados. 

SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) --Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a ordinária de ama
nhã a sequinte 

ORDEM DO DIA 
- 1 

Discussão, em turno único, da redação final
(oferedda pelo Relator, Senador Ronaldo Ara
gão, em seu Parecer no 6, de 1987), do Projeto 
de Lei do Senado n1 235, de 1984, de autoria 
do Senador Henrique Santillo, que altera a Lei 
n" 6.341, de 5 de julho de 1976. 

2 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei da Câmara n9 102, de 1985 (n~ 3.305/84, 
na Casa de origem), que dispõe sobre _a_cría
ção de uma escola técnica federal, no Muni
cípio de Cajazeiras, Estado da Parâíba, e dá 
outras providências, tendo -

PARECERES FAVORÁVEIS; sob n~ 419 a 
421, de 1986, das comissões_:.. 
- de Educação e Cultura; 
-de Agricultura; e 
-de Munk:iplos. 

3 
Díscuss§o, em fl.irhO úhíco, do Projeto de 

Lei da Câmara n' 104, de 19SS (n' 3.138/84, 
na Casa de origem), que dá nova redação 
ao art 9~ da Lei n? 6.999, de 7 de juilho de 
1982, que dispõe sobre a requisjçâo de servi
dores públkos pela Justiça Eleitoral, tendo 

PARECER FA VORA'VEL; sob n' 782, de 
1985, da Comissão 

- de Serviço Público CiD. 
4 

-·-Discussão, em segundo tUJTIO, do Projeto 
de Lei do Senado no 274, de 1980, de_autoria 
do Senador Humberto Lucena, que modifica 
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o art. 16 da COrlsolidai;:áO àã:s Leis-dO Traba~ 
lho, tendo 

PARECER; sob n' 7, de 1987, 
- de redação, oferecendo a redação do 

vencido para o segundo turno regimental 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mel! o) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 
minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE, 
N~ 022, de 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimerito Inter
no, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Díretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vistã o que Consta do Pro- _ 
cesso n" 001.306/89-8, 

Resolve aposentar, voluntariamente, So!on 
de Coutinho de Lucen_~,_Adjunto Legíslativo, 
Classe "Especial", Referência_NS-19, do Qua
dro Permanente, ocupante do cargo em co
missão de Chefe do Gabinete do Presidente 
do Senado Federal, código SF-DAS-101.4, 
nos termos dps artigos 40, inciso J]l, alín~a 
"a", e 37, inciso XL da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combinados com 
os artigos 428, inciso 11, 429, inciso I. 414, 
§ 49, e 437 da Resolução SF n" 58, de, 1Q72; 
artigo 39 da Resolução SF_ n" 58,_ de 1~85; 
artigo 29 da Resolução SF-n9 192, de 1987, 
artigo59 da Resolução SF n" 155, de 1988, 
artigo 3" do Decreto-Lei n~ 2.204, de 1984, 
combinado com a Lei nn 7.338, de 1985, e 
artigo 29, § J9, da Lei no. 6.323, de 14 de 
abn1 de 1976, com p-roVentOS integrais, corres~ 
pondentes ao vencimento do cargo em comis_-

São, oDserVando o disposto no.artígo 37, indsO 
XI, _da Contituição Federal. 

-Senado Federal, ein-22 de fevereiro de 
1989.-Senador Nelson Cametro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE, 
J'll9 023, de 1989, 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Inter
no e de conforiTtidade corri a delegação de 
competência que me fcii outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve 
nomear Estela Maris de SoUza Moscoso, Ad
junto Legislativo, Classe ''Especial", Referên
cia NS-1 9, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, para exercer o cargo em comissão 
de Chefe de Gãbinete da Presidente, Código· 
SF-DAS-1 01.4, do Quadro Permanente do Se
nado Federal. 

Senado Federal, 22 de fevereiro de 1989. 
....:.senâ.dOr Nelson Cmeiro Presidente do Se
riado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 024, de 1989 

XI;- da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinados com os artigos 428, 
inciso J(, 429, inciso r, 414, § 4°, e 416 da 
Resolução- SF no 58, de 1972; artigo 39 da 
Resolução SF n~ 13, de 1985; artigo 2° da 
Resolução SF no> 182, de 1987; artigo 5", da 
Resolução SF no 155, de 198ü; artigo 39 do 
oecreto-"Lei no 2.204, de .1984, combinado 
com _a Lei n9_ 7.338, de 1985, e artigo 2", § 
29, da Lei n9 6.323, de 14 de abril de 1976, 
alterada pelo Decreto-Lei no 2.270, de 1985, 
aplicada no Senado Federal pelei ResOluçãO 
SF n921, de 1980, e modificada pelas Resolu~ 
çóes SF no 7 de 15, de 1987, e 198. de 1988, 
com proventos intégrais, correspondentes ao 
venciffiento_de cargo efetivo,-o!Jservado o dis
Posto nO ãrtigo 37, inciso xr. da Constituição 
FederaL 

·senado Federal, 22 de fevereirGJ de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• o2s, de t9s9 

O Presidente do Senado Pederal, no ustY 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso lV, do Regimento 

O Presidente do Senado_Federal, no uso Interno, em conformidade com a delegação 
ç:las atribuições que lhe conferem os artigos de competência que lhe foi outorgada pelo 
52", item 38, e· 97, inciso [V, do Regimento Ato n" 2, de 1973, revigorada pelo Ato no 12,-
lnféfii9,_ em ·conformidade a delegação de _ de 1983, da Corriissão Diretofa, de acordo 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato com o que dispõe a Resolução n" 130, de 
da CõiTliSsão Diretora no 2, de 4 de abril de 1980, e tendo em viSta o que consta -do Pro-
1973, E;_teJ?dO em vista o que consta do Pro- cesso n,_ 000.771/89-9, ·resolve dispensar, a ~ 
ceSSo na 001.251/89-9, resolve apOsentar, vq- __ partir de 25 de janeiro -de 1989, o SenhOr 
luntariamente, Rubem Patú Trez.ena, Técnico José FrancisCo Cândido, do empiegao de As~ 
L.~gislatívo, Classe ''Especial", Referêhcia sessorTécnlco do Gabinete do Senador 0\avo 
NS-25,doQuadroPermanentedoSenadoFe-. Pires, contratado sob o regime jurídico da 
dera!, ocupante do cargo em comissão de Di- Consolidação das Leis do Trabalho e_ do Fun
retor da Subsecretaria de Administração Fi- do de Garantia por Tempo--de Serviço. 
nanCeira, Código SF-DAS-101.4, nos termos SenadO Federal, 22 de fevereiro de 1989. 
dos artigos 40, incisem, alínea "a ... , e37, inciso -Senador Nelson Cameirc, Presidente. 
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1.1-ABERTURA 

12.-EXPEDIENiE 

1.2.1-Mensagem do Senhor Pre~ 
sidente da República 

-N• 48/49 (n• 80/89, na origem), de 
agradecimento de comunicação. 

1.2.2 -Leitura ele Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 17/89, 
de autoria do Senador Jamil Haddi:ld, que 
proíbe a existência de celas para castigo 
de presos e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n? 18/89, 
de autoria do Senador João Menezes, que 
dispõe sobre crime inafiançável a remar
cação de preços de gêneros alirnentidos 
de _qualquer espécie, expostos à venda, e 
dá _outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado no 19/89, 
de autoria do Sertador Joãq Menezes, que 
proibe emissão de moeda pelo prazo de 
sessenta dias, e dá outras providências. 

1.23-Comunicação 

- Do Senador Divaldo Suruagy, de que 
s_e ausentará do País. 

1.2.4- Comunicação da Presidên· 
da 

SUMÁRIO .. 
-Recebimento das Mensagens n9s 49 

e 50/89 (n~s 82_e 83/89~ na origem), pelas 
quais o Senhor Presidente d8 República, 
Solicita ·autOriiãção para que as prefeituras 

_-,-_-·mun~cípais das _cidades do Rio de Janeiro 
- RJ e de São Paulo- SP possam emitir, 
em caráter excepcional, letras financeiras 
destinadas a substituir Obrigações do Te

-souro dos Municípios que serão extintas 
_ na forma do art. 15 da Medida Provisória 
n~ 32, transformada na Lei n~ 7.730, de 
31 de janeiro de 1989. 

1.2.5- DJscurso do Expediente 

, SENADORAFONSOARINOS~EJabo
ração das leis complementares. 

L3- ORDEM DO DIA 
- Redaçâo final_ do ProJeto_ de Lei do 

Senado n9 235/84, que altera a Lei n~ 6.341, 
de 5 de julho de 1976.Aprovada a redação 
fmal A Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 102185 
(n~ 3.305/84, na Q3~a cl.e Õrigem), .que dis
põe sobre a criação de un'la escola técnica 
federal, no Município de Cajazeiras, Estado 
da Parwba e dá outras providêndas. Apro
vado. A Sanção. • 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 104/85 
(n' 3.138/84, na Casa de origem), que dá 
nova redação ao art _ 9~ da Lei n_? 6.999, 
de 7 de junho de 1982, que dispõe sobre 
a requisição de servidores públicos pela 
Justiça Eleitoral. Aprovado. A Sanção. 

--Projeto de Lei do Senado n~ 274/80, 
que modifica o art. 16 da Consolidação 
das Leis d<:? Trabalh:o . .Aprovado em segun
do turno. A Câmara dos Deputados. 

1.3.1 -Discursos após a Orclem elo 
Dia 

SENADOR J.OTAHY MAGALHÃES ::c 
Energia· elétrica. 

SENADoR JARBAS PASSARINHO .:..._ .. 
Nepotismo no Congres&o Nacional. Cobi~ 
ça inte~aclonal na Amazônia. 

SENADOR JAM!L HADDAD- CP! paro 
investigar os transportes marftimo e fluvial. 

SE!'WXJR OlRLOS ALBERTO- Ta
rifa de energia elétrica rural. 

SEJYADOR JOÃO MENEZEs- "Aná
lise de uma agressão descabida". Artigo 
publicado no Jornal do Comércio, do Rio 
de Janeiro 

1.3.2 ..:.._Comunicação dá Pres.ldên~ 
da 

-Término do prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução n9 3/89. . . . .. 

1.3.3 -Designação da Ordem do 
Dia da próxima ~são 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2 ~MESA DIRETORA. 

Ata da 5.,. Sessão, em 23 de fevereiro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

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

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM-sE 
PRESE1YTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia _,AJuízfo Bezerra - Nabor Jú~ 
nior - Leopoldo Peres - Odacir Soares -

Ronaldo Arag~_o - jqã"o Meneze&; - Almir 
~Gãbriel-Jarbas Passarinho- Moisés Abrão 
- CãfiOs Patrociriió--=- Antonio Luiz Maya -
João Castelo - Alexandre Costa - Ec1uion 

Lobão - Chagas Rodrigues.....,.... Afonso- San
cho -Od Sabóia de Carvalho -Mauro Bene
vides- Lavoisier Maia-Marcondes Gadelha 
- Marco Madel .:._ Ney Maranhão - João 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado FederaL _ 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

EXPEDIENTE 
CWiiiOCWf ICO 00 $FilADO FEDEiftAL 

DIÃMO 00 CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob 11 responsab•hdade da Mesa do Senado Federal 

Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS DE BASTOS Semestral .................................................. NCz$ 9,32 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto_ 

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 
T1rageri-l: 2~200-eXemplares. 

Lyra- Rubens Vilar- Franciso Rollemberg 
- Lourival Baptista ~ Ruy Bacelar - José 
[gnácio Ferreira - GerSon Camata - Jamil 
Haddad - Nelson Cameíro - Alfredo Cam
pos- Ronan Tito -.Severo Gomes -Iram 
Saraiva~ GoniagaJaime -:-_Pompeu de Sou
sa- .Meira Filho- Roberto Campos - Men
des Canale -- Rachid Saldanha Derzi - Wil
son Martins - Affonso CamaiSo --Jose Ri
cha -Jorge Bomhausen- Nelson Wedekin 
- CarlOs Chiarem. ' - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A lista de presença acusa_o _compareci
mento de 47 Srs. Sena._d_ore_s._Havendo núme
ro regimenta!, declaro aberta a sess_ão~~ _ _ 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

E lido seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM.DO PRESID(::NTE 
DA REPÚBUCA 

De- agradecimento df:. _cp_m_/,JJJ[ç_~ão: 
N~ 48/89 (n~ 80!89,_ na_ orjgem), de 20 cto 

corrente~ relativa à aprovação da matéria cons
tante da M.ens.agem da_Presidência da Repú-
blica n9 35, de 1989. - - - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
- O Expediente lido __ vai à publicas;ão. 

Sobre a mesa, projetOs que serão lidos pelo 
Sr. 1 ~ Secretário. · - --

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

anterior, assegurando a enexistênçia das mes
mas. 

Art.- 39 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4o Revogam-se as disposições em 
conttário_, 

JustifiCação 

A ConstituiÇão insc~eu o·respeito à integri
dade _rnoral e ÍLSica do presO Como princípio 
fundamental. 

As denominadas celas-surdas, ou celas-for
tes, ofendem nossos foros de Nação civilizada. 

O noticiário-da imprensa registra, amiuda
damente, violências contra detidos. Neste mês 
de fe~reiro, numa delegacia_ da cidade de São 
Paulo, morr_~ram dezoito presm;, vítima da es- _ 
tupidez de seus carcereiros .. Cinqüenta presos 
for~_m ~qtçados a entrar- numa cela_ reduzida, 
que teve a pórta trancada ,durante algumas 
horas. Dezoito eram_os mort.os·quando a porta 
foi reaberta. - . 

O que está na Coi)stltuição Pte~sa valer. 
A proibição que o Projeto quer estabelecer 

é reclamada pela consciência nacional. 
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1989. 

.:: ... :jà[iin Haddad. · · 
À COmissãO âe ConstituiÇão_ e-Justiça 

PROJETÓ DE i.EI DO SENADO· 
- -~ N' 18, DE 1989 

Dispõe $Obre "crime inalianÇáveia re
• marcação de preços de gêneros alimen

-_ tfcioi; de qualquer espéCie, expostos ~ 
venda,_ e d~_ outras provii:fêricias ... 

O Congresso Nacional decreta: 
N(> 17, DE 1989 Art. ]?- Constitui Crime inafiançável a re• 

Proíbe a existênda- de celas para ClJS- marcação de_ preços de gêneros alimentídos 
tigo de presos e dá outras providências. de qualquer eSJ)écie, éxpostos·-ã venda ou a 

o Congresso __ Nacional de!=reta: .. marcaç~O -de t:!reço superior âo de produto 
Art..- 1 ~ Fica proibida a e)âstên<:::ia, nas de- igual expo_sfõ à COmerC:iaJ_fzaçaOdesde que 

legadas da polícia e ne$_ ~elecimentqs plj-_ _ nesse cªso, i.al produto haja sido adquirido 
sionais, de_ceias de tamanho re_duzid_o ou ilu- -pelo comerciante pelo mesmo preço daquele 
minação ou ventilação in~Q~cjuadaS.Utilizadas que já se- entootrava_ exposto à venda. Pe!la 
para castigo de presos.. -Reclusão de 4 (quatro) a_ 8 ("oito) anos, 

Art. 29
0 

-As Secretarias E&tadua[s de Segu- e multa de 1.000 (um mil) vezes o piso sal~rial 
rança e a do Distrito Fe4era1, bem com os vigente por ocásião cta execuç~q. 
Conselhos Penitenciários, na órbita r_espect_iva, f P Nas mesmas penas incide o comer-
encaminharão ao Ministro daJustiça, no prazo ciante, enten_dende:-se __ çomo ~. o sócio-ge-
de trinta dias, informação a respeito da de-sati- rente, õ diretor, gerente ou todo aquele que 
vação de celas do tipo das referidas ho artigo já tendo adquirido _os gêneros alimentícios. 

os retiver em local não exposto à venda a,o 
público, com o objetivo de remarcar, de forma 
oblíqua, os preços de mercadorias iguais ad
qWridas pelo mesmo preço daquelas já expos
tas ao público. 

Justificação 
Além das_ in(Jmeya,s cau~as do flagelo infla

cionáriO, há urrla qué, pela-sua-tamanha ilicitu
de, está a damar pela tutela jurfdico-Pehal. 

Os gêneros alimentícios, produtos d_e pri
meira necessida.de, como é ~ido, sã9 consu-_ 
mídos de forma bastimte a_c_elerada, ficando 
riaS prateleiras dos comerciantes, em és_pecial 
dos supermercadoS,' por ctirtisSüno ~pác;o âe 
tempo. -

·Não obstáli.te, Insatisfeitos- com oS QaniTos 
obtidos Coni a ne9odaÇãó de tais PrOdutos, 
a todo momento, merc"adórias_ iguais, adqui
ridas pelO comefciante por preço igt.ial, são 
remarcadas para venda ao consumidor fmal, 
não havendo nenhuma justifiçativa plausível 
para tal prática danosa, já que a margem de 
lucro indispensável a toda ativ:idade negoc:;ial 
já se aha embutida "no-Preçb marcado, não 
havendo por que_ remárcar-se'a meS'rni3: mer
cadoria, que fiCa pouquíSsimo ferrfpb há: prat~ 
feira, além do que; éoino ê costume comercial, 
o negOciante as vende, aà -público, à vista, 
e as paga, ao produtor, normalmente, dias 
ou meses _depois, isto é; fatlirado; podendo 
meSmo~ como é-notófio;entrar com esse capi
tàl na ciranda financeira; obte"ndo; COm issO~ 
ainda, lucros maiores. -

Quando da aquisição .de novos ptodutos, 
por preços superiores, aí sim, justiRca-se a 
alteração do preço do produto. No mWs1 tra
tando--se de_gêneros alini.eritfcios, a prática da 
remarcação ate~tâ o, ~spírito êrihíinoso daque
les que querem !ocupletar;.se, a todo·~ c;Ltsto~ 
da já sofrida qUase totalidade da população, 
- Desta forma, a· prática reiterada da remar

cação como vem ocorre:ndo, com o beneplá
cito das autoridade_s, e;stá~a eJd_gir do legislador 
um posidonaineilto rígido a fim de coibir taJ 
comportamento nocivo_ à sociedade,_ e que es
tá a lesar, diariamente, o bolso -do brasileiro, 
mormente por se tratar de .produtos il)dispc;n
sáveis a _sua próPiia sObrev;ivênc;ia, e _que; por~ 
tanto, não podem ficar à_ mer:cê da g?IJlâ,nci,a, 
de poucos que, a par da inflação r~inª}1te, 
querem~ cada vez mais, enrique-cer, de Jorroa 
reprovável, à custa alheia, gerando com isso, 
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mais inflação e reflexos altamente prejudiciais 
à economia e à própria nação. 

Sala das sessõe, 23 de fevereiro de 1989. 
Joáo Menezes. 

A Comissão de Coristitiilfão-eJustiça-

PROJETO DE LEI DO SEriADO 

N• 19, DE 1989 

Profbe emissAo de moeda pelo prazo 
de sessenta dias e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art }9 Ficam proibidas, pelo período de 

60 (sessenta) dias, todas as emissões de pa
pel-moeda. 

Art. 29 O papel-moeda, finalizado e aca
bado, estocado na Casa da Moeda, perma
necerá em seus depósitos, ficando indispen
sável por igual período. 

Art 39 A Cada da Moeda fica obrigada a 
relacionar, no prazo de 10 (dez) dias, todo 
o numerário existente em seu poder. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua pubücação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Dentre os maiores responsáveis pela eleva
ção dos índices inflacionários, destaca-se, na 
opinião unânime das correntes. e._conômicas 
consagradas, a emiSsão de dinheiro. 

Com a instituiçâo do "Plano VerãO·~. o gov_er
no brasileiro, reconhecendo os efeitos_rnalé
ficos de tal emissão, decidiu limitar os seus 
gastos ao montante arrecadado e, nada mais 
prudente e aconselhável, que sejam suspen
sas, temporariamente, as atividades da Casa 
da Moeda, no que tange à emissão de dinheiro. 

Nosso projeto cuida, portanto, de _evitar que 
as conseqüências danosas _das emissões, in
crementem a inflação, elevando~a a picos in
suportáveis e neste momento .em que_ todos 
os segmentos r;ia Nação,_ corr1: grandes sacrifi
dos, esforçam-se para que o "Plano Verão" 
seja coroado de êxito, julgamos que através 
dessa medida estamos prestando nossa cola
boração ao Pais que precisa retomar seu cres
cimento. 

Sala das Sessões, em 2:3 de fevereiro de 
1989. -Senador Jõao Menezes. 

Às Comlssõcs-de-Cóilstítuíç~O e·JuS-' 
tlça e de Fmanças; · - - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Os projetas serão publicados e. a seguir 
remetidos às Comissões. <:o.mpetentes. 

Sobre a mesa, _comunicação que será Uda 
pelo Sr. l 9 ·Secretário. 

É lida a seguinte 

OF/GS/DS/007/89 
Brasília, 22 de fevereiro de 1989_ 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex.ce_

lência, de acordo com o disposto no art. 43, 
alínea "a", do Regimento Interno-do Senado 
Federal, que me ausentarei dos trabalhos da 
Casa, no período de 27/02 a 13/3/89 para 

breve viagem ao estrangeiro, em caráter parti
cular. 

Ateridosamerlte saudações, -Diva/do Su
ruagy. 
-0 SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 

-A comunicação li .da vai à promulgação. 
A Presidência recebeu as Mensagens n(lll 49 

e 50, de 1989 (n~ 82 e 83/89, na origem), 
de 22-do corrente, pelas quais o Senhor Presi
dente d~ República, nos termos do art. 52, 
inciso IX. da COnstituição, solicita autorização 
para que as Prefeituras Municipais da cidade 
do Rio de Janeiro (RJ) e de São Paulo (SP) 
possam emitir, em caráter excepcional, letras 
financeiras_ destinadas a substituir obrigações 
do Tesouro- dos Munidpios que Serão extintas 
na forma do art. 15 da Medida Provisória n~ 
32, transformada na-Lei nç 1.730, de 31 de 
janeiro" de 1989: 

As matérias ficarão aguardando, na Secre
taria Gera1 da Mesa, A instalação das comis
sões permanentes. 

O SR- PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
- Há oradores inscritos. 

Tenho de conceçl.er a. palavra ao nobre Se
nadçr Afq_nso Aril;lQS· 

O SR- AFONSO ARINOS (PSDB- RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso) ..:..:._sr. Presi
dente, meus dignos Colegas: 

Era minha intenção, rlo início desta inter
venção de hoje, abordar assunto que está sen
do, -extrema e inquietamente, veiculado pela 
imprensa, a respeito de ligações administra
tivas empregatícias de carátei funcional entre 
numerosos parlamentares em exercício e al
guns rpemDros de suas Exrn~ Familias. 

Tinha eu a intençãO, realrriente, no princípio 
desta fala, de abordar esse problema, que deve 
ser examinado num c_ontexto que pareça mais 
justo, mais correto, mais explicável, mais con
corrente, para manter o. prestígio com que 
devem ser considerados as Casas do Con
gressõ Nacional. Mas comO _este problema 
ainda está sendo tratado de. maneira muito 
emocional, espero poder usar da palavra em 
sessãO próxima para_ abordar este assunto. 

Hoje preferi ocupar a tribuna para manifes
tar-m~ a resp_eito çie matéria que tem uma 
importânda imediata mais geral e_ que deve 
merecer, igualmente, a atenção não ape_nas 
dos Srs. Senadores mais do que isto, de todo 
o CongresSO e dá óPinião pública que se ocu~ 
pa dos trabalhos do_ Congresso neste rriomen
to. Quero referir-me, Sr. Presidente, ao proble
ma da abordagem da elaboração do com
plexo de leis complementares que devem ser 
organizadas erri (unção indispensável, em ne
cessidade inadiável, como objetiVQ prioritário 
da açâo do COnQressci, a comeÇar da_ presente 

_Sessão Legislativa. 
Farei unia declaração ou, antes, uma confis

sãq um pouco melacólica. Há mais de 40 
-anos, em 1947, quando alguns dos nossos 

jovens Colegas aihda não tfansítavam por este 
_mundo, eu era Deputado FeQeral e, nesta con
dição; apresentei à Cârriara dOs Deputados 
um requerimento criando uma Com.issão Es
pecial de leis comolernentares que viesse a 
elaborar aqUeles textos que se tomavam ne-

cessádos em função da adoção da Consti-_ 
tuição de 1946. 

Persistindo durante algUm tempo nesta in
tenção, constituímos esta comissão, de que 
participaram gra-nde-s nomes da CârrÍara da
quela época; e quero lembrar-me, apenas co
mo uma sintese da sua presença, da sua com
petência, da sua ek.qüência, do seu brilho, 

. da sua cultura, do grande João Mangabeira. 
Ele fez parte desta Comissão. Qúefo sir'ltetizar 
na sua pessoa, e na minha saudade pessoaJ 
daquele companheiro, tudo que se pode dizer 
a respeito da 'irriportância que o Congresso 
então atribuiu a essa iniciatiVa- · 

Posteriormente, em conversa com o meu 
querido amigo; velho companheiro Nelson 
Carneiro, abordei esse assunto, e ele me disse 
que a sua intenção estaria a!ltes em formular 
não a criação: de uma grande Comissâo Mista, 
como fOi feito naqLÍela ocasião; ma·s estabele
cimento de um número de tomissões Espe
ciais do Congresso -qrie-'---cdiTe:spondessem ao 
núrriero de títulos da Constituição, e qUe, as
sim! pudéssemos fazer trabalhos separados, 
com-a elaboração conjunta-de umã Comissão 
Mista de Deputados e de Senadores. 

Não podemqs deixar de examinar, de nos 
intereS{>ar, de nos curvar diante_ desta necessi
dade, pelas razões que procurarei em breve 
enumerar, e que sãO ·simplesmente trechos 
-e que raramente terá acontecido no Senado 
-desse discurso proferido por mim há cerca 
de 40 anos, ou melhor, mais de 40 anos, em 
1947, a respeito desse discurso, solicitei à mi
nha assessoria tivesse a bondade de procurar 
nos arquivos do Senado, e que eu trago aqui 
ao conhecimento da Casa, conlo uma espécie 
de demonstração da permanência deste tra
balho, que é absolutamente indispensável à 
consideração dos Si-s. Senadores hoje em dia: 

Sr. Presidente, é ponto ass_entado, entre 
os melhores cultores do Direito Público, 
que a divisão dássica das Constituições 
em escdtas e não escnlas não pode ser 
tomada rigidamente. A Constituição in
glesa, paradigma da lei fundamental cos
tumeira, apóia-se, de fclto em numerosos 
textos_ escritos~ Reciprocamente a Consti
tuição Americana, modelo reconhecido 
de lei constitucional escrita, incorporou 
à sua prática mais de um elemento intro
duzido pelo costume. 

E não é somente por incorporar cons
tumes ãO' t'eX:to .fOrmai que_ as Constitui
ções chamadas escritas deixam de cor
responder à sua designaç~o. É porque, 
em muitos casos, as suas provisões nâo 
bastam, por elas mesmas, para assegurar 
ã execuÇãO das medidã:s que_ assentam. 
O te'xto eScrilà da Constituição c;leiXa, as
sim, de ser auto-suficiente, ou, para em-
pregar a expr€Ssão té~ca consagrada, 
deixa de ser auto-aplicável, exigindo o au~ 
Jálio de toda urna legislação complemen
tar. Pode-se portanto, afirmar, que nenhu~ 
ma Constituição é completamente escri
ta Todas necessitam, 'para a construção 
do seu mecanismo, de textos comple
mentares que as interinpretem e as enri
queçam. 
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Legislação Complementar 

Devemos acentuar desde logo o ca-áter 
extraordinário desta legislação comple~ 
mentar. Não se pode identificar a lei com
plementar da Constituíção com a lei 
constltudonal. ESta última _é a própria 
Constituição, _ou com ela __ se conft01de. 
O conceito de Constituição escritef,"- ob
serva Carl Schmitt na sua ''Teoria da 
Constituição"_ ....... "nãó enunda ouÚa coi
sa senão que:-ª- CQOSti(UiÇãO- é lgi.Jal_a 
uma série de leis_ cqnstituc;:ionais. Mais 
a1ém do conceito_d_e lei_constfulcionaJ Se 
petde o conceito de Constituição". A lei 
constituciona~ por Conseguirite, no regi
me de_ constituição esCrita_, que é o nosso, 
corresponde exatamente a uma emenda 
à Constituição, e só com as caute.las ex
pressas dentro desta poderia ser elabo
rada. 

A este propósito Tomaz Cooley. famo
so conStl.tudonalistá aroe_ric_<mo, escreve 
no seU 'clássiCo livro 'Tratado das Limita
ções C6!lstitucionciiS": "Aínda que nenhu
ma das disposições -de uma Constituição 
possa ser considerada simplesmente es
claretedora, a verdade é que algumas 
existam que são tão incapazes de execu
Ção' compulsória quanto geralmente as 
proViSões que traçam diretrizes. A razão 
disto é que, embora o propósito seja de 
estabelecer ·direitO.$.,_ em impor deveres, 
não contém elaa.:regras por meio das 
quais tais direitos possam ser protegidos 
ou t.aJs deveres impostos.- Neste caso, an
tes que a medida constitucional possa 
ser efetivada, deve ser provida de legisla
ção complementar". 

Aqui faço um pequeno parêil.tese, e solicito 
a atenção dos meus queridos colegas para 

·o seguinttt. a expressão' "lei complementar", 
em função desta referênciã feita por Cobley · 
o grande constitucionéÚista .;,me_ricano, foi utili
zada pelo-orador em 1947, nesse mesmo ano, -
num concurso que fez para a Faculdade de 
Direito da UERJ -. Univetsldade do Estado 
do Rio deJaneiro. Então; ne-sse concursO ado- -
tei, como matéria da tese, isto, "As Leis COrri- -
plementares da ConStituiÇão", e, nesse caso, -

• introduzi- esta expresSão '1ei ·complementar" 
• tirada de.Cooley, e daí pbr diante esta expres
são "lei complementar"· passou a ser tratada 
como vocábulo corre~ -~O nosso Direito, da 
nossa história política. __ 

As próprias constituições s_olic!tam muitas 
vezes, no seu texto, p au,xílio da legislação 
complementar, ao se referirem à regulamenM 
taçãoy por lei ordinária,_ d~ste ou daquele dis-
positivo.·. . , ,....,. , , ~, 

No Bfasil a Constit.uiç:P.o~de 1891, instru
mento de. uma época feliz.de.estabilidade eco-
nômicã. e paz social, e~tab~leceu apenas as 
grandes linhas da orgaJ;~itação do Estado. Já 
o natura] aumento da complexidade dos negó
cios públicos e a instabilidaP,e geral do mundo 
contemporâneo fiZeram com que as Cartas · 
modernas tivessem o seu âmbito de ação mui--' 
to desenvolvido e, conseqüentemente, o seu 
material dispositivo multo mais variado. 

A Constituição de 1891 possuía 91 artigos, 
enquanto a de 1934 continha 137, e a de:_ 
1946 apiesenta não menos de 218. A atual . 
ConStituição, de outubro de 1988, tem 245 
artigOS. Evidentemente, tendo de provertantos 
e tão diversos assuntos, as modernas Consti
tuições generalizam o mais possível a5: regras, 
e'faz.em, por isto mesmo, apelo largo à colabo
ração do Poder Legislativo ordinário. Se f~er
ffios uma comparação, sob este aspecto, das 
Cartas- republicadas, veremos que, enquanto 
a de 189Lapelou menos de vinte vezes para 
o-cOncurso da lei ordinária, a de 1934 deixa 
a· cargO destã lei a regulamentação de quase 
eem-dos seus dispositivos, enquanto a de 
194.6 eleva este número acirilé) da centena. 

-A Constittiição de 1988, no Capítulo dõs 
Direitos Individuais, tem 25 disposições refe
rentes ~ lei. No Capitulo dos Direitos Sociais, 
ela tem quase 300 disposições referentes às 
necessidades de legislação.-

Ela iem feferênda expressa a 44 leis com
plementares. Nós vemos por aí o gigantesco 
trabalho que está sobre a nossa cabeça. O 
Con_gressb Nacional está na obrigaçã_o de or
ganizar um processo, um sistema, uma ma
neira, um modo, _enfun Conseguir os elemen
tos su_ficientes para fazer face a essa carga 
tremenda. Quer dizer, 25 leis nos Direitos e 
Garantiéis Individtiats: 300 nos Direitos e Ga
rantias Sodãts e 44 leis complementares dire- . 
tamente referidas. 

Isso_ dá um exemplo, de fato, do que é a. 
responsabilidade do Congresso, do que é o 
vulto da tarefa deste Poder incwnbido disso. 
Nós chegamos aqui, el~itos pelo povo, para 
fazer isso,_ a reverência que este Poder exige 
da opfuíâo pública C:orrespohde ao cumpri
mento desse dever. 

Em vez dessa abertura, há uma agressão 
continva_ que tem explicação dlreta, quando 
ningqéJU está prestando ci ateri.ção -na quota 
imensa, na gigantesca tarefa de que estamos _ 
incumbidos por escrito, enl função da Consti- _ 
tuiçã_O que adota_nios. -- -

O ~r. Jo~o Menezes- Nobre Senador, 
permite v._~ um aparte? (Assentimento do 
oradoi"T- - - ----

Emin.ente_Sena(ior, apartear V. Ex_. é uma 
ho'nra' e-· até um pouco difícil. v. Ex" traz à 
baila assunto -que reputo da maior importân
cia: é que a nossa CoriStituíÇãó, ou por pressa 
ou por circunstâncias óbvias, foi feita rapida
mente após um ajuste, o_u um chamado "acor
do das liderançaS'1• Então, o que aconteceu?· 
Ê Ls§õO que V. EJc!' está moStrando, de escalpelo 
em punho. Nós fiZemos uma. Constituição, e 
agora quase que se precisa fazer-outra, porque 
quase tudo é "na foirna da lei". Quer dizer, 
vamos ter que fazer a lei ·para aplicar a Consti

·tuição. Sr. Se-naQor, esta foi uma das razões 
que mais me fiZeram, ialvez, votar contra e 
também me abster ni disCussão da atual 
Constituição. Entendi q(le havia pressa, ha~a 
interesse de grUpos para resolver de imediato 
esseouaque_l~'problema e, num certo sentido, 
embair_ a oPinião peibilca, dizendo que _o as
sunto eStava solucionado e teria sua aPlfcação 
imediata. V. Ex" dem?~~ti-a agora, à Casâ. e 

ao Brasil, o defeito fundamental espedfico que 
tem esta Carta .. Se qUise_trnos realmente apli
cá-la, teremos um trabalho superior e talvez 
mais importante do que a feitura de Consti
tuição incompleta, no meu entender, e de 
COl!Jplexa aplicabilidade. Os_ Congressistas, 
para tomar a ConStituição_aplicáveJ;"terão de 
enfrentar um ·traba1ho eficiente e corajoso, que 
os Constituintes não tiveram. Muito obrigado, 
e desculpe-me interrorrlper V. Ex!'. 

O SR. AFONSO AÍUNOS -Agradeço 
ao nobre Senador. A advertência contida no 
seu·apãrte é muito útil e significativa. Apenas 
pondero que estamos diante de um fato histó
rico inafastável. O trabalho da Constituinte não 

- foi deliberadamente voltado para a idéia de 
opulência verbal. Ele foi um campo de coii
flitos e de divergências; foi wn campo de en
contro de forças; foi um rodãmoinho de signi
ficação social inarredável, indeclinável e indis
cutível, porque se seguiu a uma fase de vinte 

- anos de ditadura neste País. 

Tivemos aqui dentro não a concentração, 
a afluência de_ aspirações, de pontos de vista 
concordes, de desejos mais ou menos unifor
mes. Tivemos aqui uma arena de lutas, de 
divergências, de superposição de conflitos, de 
interesses que não eram pessoais, mas so
ciais, que emergiram historicamente de anos 
e anos-de paralisação-em todo iJ" Pals. O que 
ocorreu entre nós foi, de fato, uma ~nevitável 
conseqüência do que já tinha ocorrido antes 
·que nos reuníssemos. 

_Ao·contr_ário do que pensa o nobre senador. 
meu amigo, digo que devemos nos· orgulhar 
de _estar incumbidos de deciffar 'eSse ·gránde 
enigma que aparece diante de nós numa con
frontação visível, a suscitar esperanças, a inspi
rar receios, a gerar decepções. 

Esse enigrÕa é o Brasil O Brasil é, hoje, 
-um grande enigma -"9 MundO. Se- (osse um 

país sem Unçortância, um pafs sem vitalid-ade, 
· um país que não inspirasse receio e reSpeito, 
- teríamos .condições fácds. Mas_é 'ínerenie à 

nossa maneira .de ser,_ é inerente à'sOCtedade 
brasileir~ hoje1 ~que ela insp(re coriffanÇa; re
ceio, preocupação, tanto no terreno nacional 
como internacional. ~- - -- - -

Isto tudo está. hoje, conçentrado- ~a inicia
tiva do Congresso Nacional. Não _é o Presi
dente da República, não é o Poder_ ExecUtivo 
que tem obrigàção_de _fàz~r iss_o, mfl~ r; DQssa 
a obrigação de fazer isso.. . , . 

. Portanto_. não_ temos que nos l~mE:ntc;r sçbre 
-as ruínas de Ponipéia Temos que esquecer 
a erupção vulcânica e acreditar no fu4J~o e 
trabalhar para ele. É. ridículo o homem_ mais 
velho de todo o Congresso N_acional dizer que 
temos de trabalhar para o futuro, mas, até 
à véspera de morrer, vou.dizer: .temO$ que 

-trabalhar pelo futuro! (Palmas) 

Sr. Presidente, meus queridos companhei
ros eu dizia .que tinhamos cerca de 300 refe
rências_ nos.Di(ejtoq So~iais, ;2!) .no~-pireitos 
Individuais, além de 44 nas leis complemen~ 
lareS: O primeíro trabalho exigido é reconhe
cer quais são as disposições auto-apUcáveis. 
Depois qUe tivermos vencido essa etapa, de-
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reconhecermos quais são as disposiÇões au
to-aplicáveis, poderemos partir para a elabo
ração de um plano geral de quais são aquelas 
que têm precedência cronológica sobre a nos
sa atividade. 

Twe a honra de conversar a -este respeito 
com o meu querido Companheiro de moci
dade, Nelson Carneiro"- quando digo moci
dade, não me esqueço que sou mais velho 
do que ele, mas enfim, posso dizer Campa· 
nheiro de mocidade - e ele me disse da sua 
intenção, que já declarei aqui, de fazer as Co
missões correspondentes aos titulas, e de in
cumbir essas Comissões dos trabalhos, o ape
lo que eu faria ao nobre Seriador Nelson- Car· 
neiro, Presidente do Senado Federal, ê para 
que issso seja seguido de providência admi
nistrativa no Senado, que sejam providência
dos os recursos necesssários, os espaços con
veniente, os funcionários adequados, e i)ue 
as escolhas sejam acertadas, a fim de que 
isso possa de fato funcionar. · 

Neste ano de 1989- temos que fazer com 
que isso realmente funcione, porque, se isso 
não funcionar, se nós não tivermos esse traba
lho, não estaremos enfrentando devidamente 
a situação politica brasileira que vai transcorrer 
na ocasião da sucessão presidencial. Se o País 
não tiver essa capacidade de, independente
mente desse drama que vai ser a sucessão 
presidencial, organizar a sua vida, através do 
seu COngresso,_ Teremos· fracassado o Con
gresso diante desse problema magno, que é 
o da sucessão presidenial. Para mim ele não 
existe, porque, c__omo so_u parlamentarista, 
acho que nós temos condições, ainda de pro- -
ver esse problema de mudança de regime -
não quero provocar discussão agora, vamos 
deixar a discussão para depois -, mas pode· 
mos ainda encarar esse problema da mudan
ça do regime a tempo de evitar esse drama 
que vem aí, esse drama social, .esse drama 
histórico, esse drama nacional, esse drama 
político, esse drama que vai s.er a carripanha 
da sucessão)'residencial no Brasil. Não vamos 
entrar nesta questão. Estou pensando_ no se- _ 
guinte: é possível que a manifestação eleitora] 
no País traga à Chefia do Estado e do Governo 
wna pessoa que não tenha a maioria do Con
gresso, que esteja em minoria marcante den
tro do Congresso. É possível que isso ocorra; 
é mesmo provável que isso ocorra. E aí tere-~ 
mos uma situação singuJar: num sistema pre- _ 
sidencial, o Presidente é eleito com· a maioria 
popular do eleitorado e tendo um Congresso 
que não está de acordo com aquela linha assu
mida pelo eleitorado nacional, em fUiy;:ão _c!_o 
pleito presidencial. Este_ é um·ckiS Problemas 
que podem ocorrer. Mas, enfim, não vamos 
entrar nisso, porque nós teremos oportuni
dade de falar sobre o assunto. 

Volto aqui ao texto antigo,- que eu retoquei 
wn pouco:·· _ --
---h diSPOSIÇõeS-alltC;::aptiCáVeis. 

O primeiro trabalho exigido Pela ConStitui
ção é reconhecer quais são as suas dispo
sições auto-apllcáveiS. Esta expressão pode 
ser compreendida no sentido geral ou no· parti
cular. No geral, são auto-aplicáveis todas dis-

pOsiçõeS constitucionais que contenham em 
si mesmas os suficientes meios para a execu
ção das medidas que promovem. Habitual
mente pertencem a esse gênero os artigos 
que se referm à organização federal e à defini
ção dos mais altos poderes políticos do Es
tado. 

No sentido restrito, são_ sempre considera
das auto-aplicáveis, segundo a lição de Rui 
Barbosa, as constitucionais que versam sobre 
os seguintes assuntos: 

"I O-As proibitivas, porque, corri o ad
verte Rui, a norma juridica encerra em 
si mesma tudo quanto se hâ mister para 

-QUe desde logo se toine obrigatória a 
proibição, _embora a sanção contra o ato 
que violar ainda não esteja definida." 

A opinião de Rui Barbosa é interessante. 
Desde que a norma jurfdica contenha todos 
os elementos necessários para a sua implan
tação, mesmo ·que ela não _tenha sanção com 
referência à não aplicação, ela é autoMaplicável, 
porque contém os· elementos necessários e 
não existe ainda norma que estabeleça a sanM 
ção, Rui Barbosa acha que a norma essencial 
passa a ser auto-aplicável, apesar da ausência 
de normas complementares. _ _ _ 

As declaratórias de direitos também são 
auto-aplicáveis; sempre ainda nas palavras de 
Rui: 

nais", assim se expressa sobre a caracteriza
ção das disposições constitucionais que exi
gem complemento legal: 

"Uma provisão constitucional não é au
to_-executável quando indica s_imples
mente princípios, sem estabelecer regras 
por meio das quais a esses princípios pos· 
sa ser at:rfbuída força de lei." 

Tenho a impressão de que, como o livro 
de Cooley é anterior à morte de Rui, ele deve 
ter-se baseado nesse autor. 

Rui Barbosa se expressa sobre o assunto 
quas_e_com as mesmas palavras: 

"As determinações constitucionais, 
que apenas estabeleçam princípios não 
se podem executar enquanto uma lei não 
as tomar executáveis, organizando-lhes 
esse mecanismo que a Constituição, no 
seu texto, não deixou constituído." 

A primeira ConstitUição rePublicana era 
uma lei de caráter marcadamente político, no 
sentido menos extenso da expressão. Sua 
preocupação dominante foi a de organizar o 
aparelho do Estado no que concerne ao esta
belecimento da definJção das atribuições dos 
poderes políticos, isto é, dos poderes públicos 

-tomados na sua estrutura mais formal do que 
substancial, mais estática do que dinâmica, 
operativa ou social. - -

"A declaração de um direito individual Devemos, aliás, reconhecer, nas condições 
pela Constituição importa na im~diata históricas mundiais e nacionais que _ceicãram 
aqUisição do direitO assegurado e na proi- o advento da Coristiti.tíção de 1891, que o 
biçAo aos particulares e às autoridades problema brasileiro era também predominan~ 
de 0 violarem". temente político. - _ 

Na oCBsião em que se elaborou a Consti-
Portanto, todos aqueles direitos individuais tuição de 1891, cuja a história é muito conhe-

que estão assegurados no texto não (:arecem cida- temos grandes tratadistas que se ocuM 
obrigatoriamente de normas legislativas ardi- pam da história dessa Constituição -, quase 
nárias para que _sejam apUcados. Quem es~ todos os problemas que existiam e que apare-
dizendo isto é o grande intérprete_ da Consti- cem no texto dos Anais da Assembléia Consti-
tuição de 1891, e o grande intérprete do presi- tuinte são problemas de natureza política, é 
dendalismo brasileiro. muito raro aparecerem problemas de natureza 

Aqui, pedindo desculpas pela insistência, económica, de natureza social, problemas de 
querolembrarqueessa"Oraçã:oaosMoços"'', saúde, ou de. instrução, até de educação e 
dirigida aos estudantes de São Paulo, Rui Bar-- outros desse_ tipo, que são freqüentes nas 
bosa retirou-se de sua posição presidencialista ConstituiçõeS modernas. 
e declarou-se parlamentarista. Ao fun da vida Os problemas da coexistência da democra-
em São Paulo, na "Oração aos Moços", que cia política com- as normas que atendam à 
é uma das obras-primas da sua inteligência, melhor distribuição das oportunidades econô-
ete-dedara Que abandOnava a posição presi- micas e com_ a elevação social dos traba1ha-
-dencialista. - dores, se encontram na base_ de todas as tenta-

As dedaratórias de direitos são auto-apli-- tivas reformistas do Direito Constitucional mo-
cáveis, porque, sempre, ainda nas palavras de demo. O resultado concreto dessas tentativas 
Rui, "a declaração de um direito individual pela pode ser traduzido nesta obseiWção: 
Constituição importa na imediata aquisição do "As ConStituições modernas não pro-
direito assegurado e na proibição aos partlcu- curam somente controlar as condições 
lares e às autoridades_de o violarem". económicas e sociais de vida coletiva, 

Finalmente, "as que contêm isenções fis- mas o fazem criando no seu texto, ou 
cais expressamente declaradas, que a lei fiscal fora dele,- órgãos especiais de _controle 
ordinária não tenha ainda disposto sobre 0 - econôffiicO e social que exerçam, no 
assui-tto". -

campo de açã,o respectivo~ função seme--
N.5! Qpini%9_9~le---~ ~~~-~9-ªs__l~is ªJ-11:9-ª.P!J- ihante à -conferida ·aos órgãos ·poiíticos 

cáveis, independentemente de lei comple- para 0 exerddo das atribuições políti_cas. 
mentar. o-

Agora, há disposições que não são aplicá- O século XIX foi caracterizado pela conquis-
veis automaticamente. M, recorro de novo ao ta constitucional dos direitos individuais de na-
autor americano Cooley, que, no sell clássico .. - tureza política, formulados com largueza e elo
livro "Tratado das Umitações Constitudo- qlrência pelos pensadores do século XVIU. O 
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s_êculo XX se v~m _Ca.@.s:;!..~rtz?t11çiO pela con~ 
quista constitucional dos Direitos SoCiais, tani
bém de ordem política, formulados com igual 
amplitude e vibração pelos pensadores do sé
culo XX. Cada época mOdema vai realizando, 
assim, no direito Positivo._@_$ {Qrml,ll~ções teó
ricas da era precedente. Creio que Joi Renan 
quem disse: "lentamente, mas incessante
mente, a Humanidade executa o sonho dos 
sábios". 

Pode-se considerar{!. Constituição alemã de 
1919, a famosa Constituiç~_o _de Weimar._ co
mo sendo a pioneira do novo cons1;ituciçma
lismo democrático do século XX. visto que 
a Constituição soviética de 1918 já impunha 
a confessada ditadura de classe, que, até hoje, 
afasta aquela nação -da prática democrática 
política, ta1 como a entende a doutrina ociden
tal. Foi a Constituição de Weimar que inaugu
rou os Conselhos de Economia que imitamos 
na nossa Constituição de 19~4,_ àe_st,!nªdos 
a impulsionar as forças de produção, e a pri
meira que reconheceu expressamente. o _con
ceito de propriedade do estágio subjetivO -
o domimUm tradidoil.ill -:-:- para a noção de 
função sodal, que nãó pode ser exercida em 
prejulzo dos interesses coletivos. 

Hoje, pessoalmente, meus caros colegas, 
tenho uma posição um pouco diferente com 
referência ao século XIX. Para mim,_ na Verda
de, historicamente, o final marcante do século 
XIX é o Ieninismo. Confunde-se com a dou
trina Ieninista, expressa a partir de 1917, com 
a vitória do bolchevismo na Rússia, que se 
extingue com o fim do stalintsmo e_ a nqva 
emergência de uma mentalidade poUtica e ju
riclica completamente diferente na União So
viética, sob a lider:ança c:le Gorb_ac;hev. 

Esse problema é muito sério; e ri1Uito mais 
sério para o pensador político, para o professor 
de Direito; para o Parlamentar do que pode 
parecer à primeira vista um "fiOticiário de tele
gramas. 

É um problema sério, porque decorre de 
uma circunstância decisiva que pouco é men
cionada, já que está nos refolhas da realidade. 

A realidade é como uma flor, é como uma 
rosa. Ela tem as suas pétalas, a sua beleza, 
a sua coloração, mas tem a sua_ substância 
profunda, 'o seu centro, e esse centro, muitas 
vezes, não é entrevisto pela radiação da beleza 
forinal. 

Entã_o, a realidade atual não mostra o fll)1da
mento dessa tr;msforro.ação que se opera no 
pensamento marxista, porque, desde 1848, 
·com a publicação do "Manif~~o Comunista:', 
de Marx a doutrina marxista tem evoluído de 
forma diferente, inclusive em relação a Marx. 
Quem conhece bem a obra de Marx - não 
tenho competência para julgá-la- terá certa 
idéia da vida d~ Mar:x. EU tei)ho a maior e 
a melhor biografia dê Marx, que -e :Cliriosã
mente escrita por um americano: "Karl Marx"._ 
Aliás, comprei-a nos Estados UnidQS, em New 
York. 

Então, vemos que a obra de Marx repre
sentava uma etapa do processo do pensa
mento social que se foi modificando, na me-

cllda em que as condições objetivas, a que 
ele tanto se referia, estavam transformando--se 
de forma que ele não podia prever. Vou chegar 
logo ao que eu .estou dizendo; não vou fazer 
nenhuma teoria. 

_ Bombc;1 nuclear! A bqmba nucle~r é _o- Í'llTl
do prosse~uimento daquele_ processo inevi
táveLdaJorma~~o marxista Qa idéia de domí~ 
nio, da sua teoria no mundo. A revolução inter~ 
_naçlonal, a luta de classes, tudo aquilo que 
pode ser, mas a vitória dessa revoluÇãO inter-
11acional, di_ante da utilização redproca de uma 

. arma que"'âestrói tudo, como é o caso da 
bomba nuclear, toma tudo isso conversa fiada. 
Quer -dizer, não existe mats possibilidade ne
nhuma de haver uma confrontação direta en~ 
tre os dois sistemas baseados em um pro
cesso genial de elucubração menta1, como 
foi o de Marx. O de Marx não é bem o de 
Lenine; o de Lenine se chama marxismo-Ie
ninismo. A obra se Lenine, que eu tenho, pelo 
menos na sua éxpressão mais compacta -
-devo dize.r que foi um embaixador soviético 
que me deu os três columes da obra seleta 
de Lenine-, essa obra de Lenine c-orrespon
de à finalização da possjbilidade da idéia mar
xista da: revolução mundial. 

A revolução ni.undial tomou-se impossível, 
por causa da bomba nuclear. Não existe possi
bilidade nenhuma. O processo se opera hoje 
dentro de cada país, dentro de cada Estado, 

. dentro de cada Nação, porque é impossível 
que Isso se generalize, desde que a contra
dição armada se torna inviável, diante do fato 
de Os-aois maiores representantes das ideolo~ 
gias contradit6i1as posSUíi'em a mesma arma, 
que_ é_LJ!l_pla~ável, que acaba com tudo. Gorba
chev disse, outra dia, numa fala: pública, qUe 

. ~_bQJnba nuclear pode acabar com tudo, "aca
bar com toda a vida na terra". De maneira 
gue todos os esperançosos da revolução de
vem ficar tristes; todos receosos da revolução 
podem ficar tranqüilos, porque revolução 
mUndial não haverá maiS. 

Estou S~il&unuito :fOra. PeçO descUJpãs 
de estar, aqui, pensandO que estou falando 
na Faculdade de Direito, mas não. Estou falan
do no Senadó Fedi::ral, e -devo_ seguir as nor
mas moderadoras da sua tribuna. 

Peço, mais uma vez, desculpas de estar abu
sando da minha presença. Estou terni.inando, 
podem fiCar tranqüilos, pois acabarei dentro 
de pouco tempo. 

Sr. Presidente, _e_stas eram as no_ções que 
eu gOStaria de trãzer a esta Casa, com refe
rência a este velho esforço, esse efetivo traba
lho que eu procurei, ·desde 40 anos passados, 
de reunir, no Congresso, uiti número·suficien
te de companheiros das duas Casas do Con
gresso Nacional que pudessem interessar-se, 
imediatamente, absolutamente, completa
!Jlente, fortemente, passionalmente, por este 
assünto, pela neceSsiaade de se completar o 
quadro das lefs cóinplelnentares da Consti
tuição. 

Era isso qUe eU gostaria de· diZer. Não quero 
mais prosseguir; acho que ainda poderia falar 
mais alguma coisa, mas, na verdade, já chega. 

Então, queria agradecer aos caros _q?le_gas, 
~rs. Senad_ore~ pela , atenção com que me 
honrarain, e áizer que estou inteiramente à 
disposição para qau1quer novo esda.re<:irne_n~ 
to: Muito obrigado. (Muito bem! Palmc;~.s) 

COMPAREéEM MS os SRS. sENADo; 
RE& 

Áureo Mel!~ - Cario~ Alberto ....=.-::1\Ú;-~no 
Franco -Jutahy Magalhães- Afonso Arinos 
-Fernando Henrique Cardoso- Mauro Bor
ges- Mauricio CoiTêa- Loureriiberg NUnes 
Rocha - Carlos_ Chiarem -José Paulo Biso! 
-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
. -Está esgotado o tempo destinado ao expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item k 

Discussão, em turno único, da redação 
final (oferecida pelo Relator, Senador Ro
naldo Aragão, em seu Parecer n9 6, de 
1 987), do ProJeto de Leí do Senado n9 

-235, de 1984, de autoria do Senador He
rinque_Santillo, que altera a Lei no. 6.341, 
de 5 de julho de 1976. 

A matéria foi aprovada em segundo turno 
no dia 18 de novembro de 1986, ficando _so
brestada, nos termos do art. 11 da Resolução 
n• 1, de 1987. 

Ehi." diScussão a redação fmal. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a disCussão, a redação finàl é 

considerada defmitívainerite a-prOvã..da, ·nos 
termos do art. 359.do Regimento Interno. 

O projeto vai à CâiTtara dos'Deputados. 
~ · - E a seQuinfe ã _ffiaféría ·aprovada: 

Redação final do Projeto de Lel do se
nado nr- 235; de 1984, "que altera a Lei 
n? 6.341, de 5 de jUlho de 1976.. 

. _Ó Con9resSO. Nacional decreta: . -·. 
Art. 19 A ementa da Lei n~ 6.341, de 5 

de julho de 1976,._ passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Oispõe sobre a Organização e Funcio
namento de Movimentos Trabalhistas e 

"Jovem nos Partidps Políticos, e dá outras 
providências." 

Art. 2" Os_ artigos 1", 2~. item JJ, 3<>, 10, 
1L 13,15 ~ 19daLein9 6,341, de_5_dejulho 
de 1976., passam a vig<:>rar com a seQuinte 
redação: 

"Art. 1" Os Partidos Políticos po
derão organizar movimentQs Jovem e 
Trabalhista, c6In direito--a" representação 
nos diretórios Municipais, Regionais e Na
clonais, como órgãos de aç_ão partidária. 

Art. 2• ............................................ -----
lf.:...:.se jovem, a prova de ser--maiOr 

de 16 anos e ter idade máxima de 27 
(vinte sete) anos. 
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Art. 3? Caberá aos Movimentos _Jo
vem e Trabalhista, através da ação parti
dária, pugnar pela reallzação de seus 
ideais e-objetivos. 

Art. 1 o. o mandato dos integrantes 
de órgãos dos Movimentos Jovem e Tra
balhista terá duração igual ao dos mem
bros dos Diretórlos Partidários. 

Art. 11. As Comissões Executivas 
dos Partidos providenciarão o registro, 
nos Tribunais Regionais, dos Diretórios 
Munidpais e Regionais e, no Tribunal Su
perior Eleitoral, dos DiretóiíOS nacionais 
dos Movimentos Jovem e Trabalhista. 

Aprovado. 
O projeto -irá à sanção. 

e o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
1'1• 102, de 191;15 

(N~ 3.305/~, ~ Casa de origem) 

D1'spõe sobre a criação tje uma escola 
técniCa federal; no Mum'cfpio de Cajazei
ras. EStãdo da Paraíba. e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J? Fica o Poder Executivo autorizado 

a criar no Município-de CaJazeiras, Estado da 
Par-ªíba, urna escola técnica federal -

Art. 13, __ para indicação. dos candida- Art. 29 Q_ estabelecimentO de ensino de 
tos, os Movimentos Jovem e Trabalhista 
reunir-se-ão, em Assembléias gerais, oh- que fr.ãtàO artigo ã.nterior destina-se a manter 
seNados 05 requisitos do art. 34, da Lei cursoS- de formaÇão de técnicos em agricul-
n9 5.682, de 21 de julgho de 1971 (Lei tura, pecuária e qUimica irl:düstrial, erri- nível 
Orgânica_ dos Partidos Políticos), até 1 O de 2? grau._ 
(dez) dias antes da correspondente con- Arl 3? As despesas com a instalação da 
venção partidária, podendo votar. Escola Técnica Federal de Cajazeiras correrão 
................................................................................. ., -~por conta do Fundo de Apoio ao Desenvol-

Art.- 15. Os Partidos Pol[ticos deverão vffuéntõ SOcial (FAS), consignando-se no Dr-
promover a adaptação de qualsquer·ór- çamento_Federal,paraosexerdciosseguintes, 
gãos de atuaç:ão_ jovem ou. trabalhista as neces_sárlas dotações, que garantam o fun-
existentes às normas fJXadas nesta lei. cionamento da instituição de que trata esta 
........................................................... .,. ............... ~--lei. 

Art 19~ Os Diret6iios riaCiOilài.S dos 
partidos designarão uma CorjljsSão Pro
visória Jovem e uma Comissão Provisória 
Trabalhista, cada urna composta de 9 
(nove) membros, as quais_ terão. também. 
a atnbuição de constituir Comissões Pro
visórias Regionais incumbidas de _orga
nizar os respectivos Movimentos nos Es
tados e Territórios." 

ArL _3~-- É revogado o parágrafo único- do 
artigo 29 da Lei n" 6.341, -de 5 de }ulho de 
1976. . .. 

Art '4<? Esta lei entra em vigor na_ data de 
sua publicação. -

Art. 59 Revogam-se cis dispôS!ç:ões em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (NeJson CarneirO) 
-Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 102; de 1985 (n<? 
3.305/84, na Casa de origerri), que dispõe 
sobre a criação de uma Escola Técri.iCa 
Fedeial, no Município de Cajazeiras, Esta
do da Paraíba, e dá outras providências, 
tendo __ 

PARECEREl>FAVORÁVEIS, sob n•' 
419 a 421, de 1986, ·das ComissõeS: __ 

-de Educação e Cultura; 
-de Agricultura: e 
-de Municfplos: 

Em discussão ·a projeto em turno único. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -

Em VotaÇão. 
Os srs. SeriadOres que o ãprovam CJueiram 

permanecer sentados. 

__:: Art. 49- O Póder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, conta
dos a partir de sua vigência.- · 

Art. s~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
-7\rt.. B"' ReVogam-se as disposições em 

--eontrário. 

Q sR-. PREsiDENTE (Nelson Carneiro) 
"-Item 3; 

DiscusSão, em turno -único, do Projeto 
_de Lei da Câmara ri~ 104, de 1985 (n9 
3.138784, na Casa de origem), que dá 
nova. redação ao art. 9" _da Lei n? 6.999, 
de 7 de junho de 1982, que dispõe sobre 
a- ~equisição de servidores públicos pela 
Justiça Eleitoral, tendo 

PARECER FAVORA VEL, sob n• 782, de 
1~85,-da Comissão __.,_de Serviçg Público 
Civil.. . -

:-Em-discussão o projeto, em turno único. 
(PaLJsa) .- _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discusSãO; 

Em votação, 
Os-St&SeJlâdoreS CJUe o aprovam queirarn

perlriafleCer sentados. (Pausa) 
Aprovado. _ _ _ _ . 
O prOjeto" irá à_ sanção.- ~ 

E o-seguinte o projeto aprovado: 

PRÓJEFO DE LEi DA CÂMARA 
1'1• 104, de 1985 

(1'1' 3.138184, na Casa de origem) 

Dlj nova redação ao aJt. 99 da Leí n~ 
_-- - 6.9fl9;de '7 dejunbQ de 1982, que dispõe 
--o- sobrf: a requisição de _servidores públicos 

pela Justiça EleitoraL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" o art. 99 da Lei n~ 6.999, de 7 de 

junho de 1982, pssa _a vigorar com a seguinte 
re-dação: 

"Art. 99 Ao seiVidor requisitado para 
a seiViço eleitoral ficam assegurados os 
direitos e _vantagens inerentes ao_ exer
cício do seu cargo ou emprego, inclusive 
a contagem- de interstício, independen

. temente de avaliação, para fins de pro
gressão e ascensão funcionais a qüe se 
refere a Lei n9 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, e segundo o disposto no art 
79 do Decreto-Lei n? 1.445, de 13 de feve
reiro de 1976, com a alteração nele)iltro
duzida pela Lei n? 7. 163, de 7 de dezem-
bro de 1983." -

Art 29 Estéf lei entra em vigor na .data de 
sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-ltem4: 

Discussã(), em segundo turno, do Pro
jr!to de Le(do Senado n9 214, de 1980, 
.de autoria do Senador Humberto Lucena, 

_ que modifica o art. 16 da COnsolidação 
- das leis do Trabalho, tendo 

PARECER, sob n• 7, de 1987, da Co· 
missão 
-de Redação, oferecendo a redação 

do vencido para o segundo tumo regi
mental. 

O projeto foi- aprovado, com e'menda, em 
primeiro turno, rio dia 5 de dezembro de 1986, 
e enviado à Comissão de Redação, ficando 
sua apreciação sobrestada, nos termos do art 
11 da Resolução n" 1, de 1987. 

em discuSsão o projeto, em segundç turno. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça _a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a dis_cussão, o projeto é dado 
como defmitivamente aprovado, nos termos 
do art 315 do_ Regimento Interno. 

A matéria irá _à Câmara dos_ Deputados. 
É o seguinte o projeto aprovado: _ 

Redação do vencido para o·.2?-(uino 
regimental do Projeto de Lei_do Senado 
n~ 274, &! -1980, que mOdifiCa- O ilrt. 1 ó 
da Consolídação das Leis do Trabalho. 

O Congresso ~âdonal decreta: 
Art 1 o O art: 16 da Consolidação das Leis 

do Ttabalho passa a vigorar com a seguinte 
reêlação: ' -~" -. . --

"Art. 16. A Carteira de Trabalho e 
Previdência Sôdal (ÇTPS), além do número, 

-série, data da erriissão e folhas destinadas às 
anotaçõeS pertinentes ao coritrato de trabalho, 
conterá: 

1-fotografia, de_ frente, modelo 3x4; 
11-nome, filiação, data e lugar de nasci

mento e assinatura; 
!Il-nome, idade e estado civil dos depen

dentes; 
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IV- número do documento de naturalízaw reiterando que temos obrlgaç8o de encontrar 
ção ou data da chegada ao Brasil e demais uma solução imediata para uma crise que 
elementos constantes da identidade de estran- agora se agrava pela inabilidade das autori
geiro, quando for o c.aso. dades governamentais em incorporar às ded-

Parâgrafo único. A Carteira de Trabalho sõesJuodamentais as populações e regiões 
e Previdência Social (CTPS) Será fornecida afetadas. _Peço mais_: que o Senado, e solici
mediante a apresentação de: taria ao Sr. Presidente desta Mesa, convide 

a) 2 (duas) fotografias com as caracte- os_ dirigentes da ABCE, Assoc[ação Brasileira 
risticas mencionadas no inciso I; de Coilc.eS:Sionáii8 -de Energia, enquanto não 

b) qualquer doc_urnento _oficial de temos aS ·nossas Comissões funcionando, pa
identificação pessoal d_o interessado, no tã um rrie!hor esclarecimento da situação. 
qual possam ser colhidos dados referen- Ao mesmo tempo, estou encaminhando 
tes ao nornecompleto, filiação, data e lu- Requerimento de Informações a;o Ministério 
gar de nascimento." ___ d_as Minas _e energia solicitando esclarecimen-

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de to sobre a c ris_ e_ de inveStimento e_ riscos de 
sua publicação. déficit do setor elétrlco no Brasil. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está esgotada a matéria cOnStante da Or
dem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 

Magalhães. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o _seguinte discurso)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, fiz, no III- nome, 
idade e estado civil dos dependentes; 

1\1- número do documento de naturaliza
ção ou data da chegada ao Brasil e demais 
elementos constantes da identidade de estran
geiro, quando for o caso." 

Parágrafo único. A Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CfPSr será fornecida _ 
mediante a apresentação de: 

a) 2 (duas) fotografias con1 as caracterís
ticas mencionadas no inciso f; 

b) qualquer documento oficial de identifi
cação pessoal do interressa_d_o,__ no qual pos
sam der colhidos dildQs referentes ao nome 
co~pleto, filiação, data e lugar d~ nascim~n
to. 

Art. d29 ESta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3o Revogam-se _as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está esgOtada a matéria con~nte da Ordem 
doDía. 

Há oradores jnscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy _ 

Magalhães. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- -
BA Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Pre
sidente, Srs. SE!nadOres.-fii,.-no dia 21 pasado -
- antes.de ontem-, um externo pronuncia~ 
menta sobre a crise de energia que ameaça 
o Brasil, em conseqüência da insuficiência de 
recursos para os investimentos necessários à 
implantação do Plano Eletrobrás 2010. -

Tambérri·enc.3rriinharel à Mesa sOlicitação 
para a convocação do senhoi ministro das 
Minas ~ Energia a comparecer a esta Casa, 
a fi_m de trª@r do a~sunto. 

Passo a ler, Sr. Presidente e Srs. Senadores 
- e este é assunto que merece a atenção 
dà Casa, porque da maior gravidade - npta. 
da __ ABCE, publicada hoje; no Correio Brazi-
lieilse, sob o título: - -

"E!ETRfCIDADE, 
VAI FALTAR EM 3 ANOS 

O exemplo argentino 

A Argentina está às escuras. Confir
mam-se, de forma dramática, os irrepa
ráveis -danos que a escassez de energia 
pode causar ao bem-estar e ao desenvol
virriento de uma nação. 

Embora alertados, os responsáveis pe
Jo setor elétrico da_quele pais pouco fize
ram quanto à nec.essidade de obras, à 
real_ização_ de inv_es,tirnentos e, ainda, 
quanto ao exc.esso de contenção tarifária 
com fms políticos. Enfim, a Argentina está 
parada. FaJta energia. 

Sefs horas diárias de corte na eletrici-
-- dade, hospitais prejudicados, canais de 

TV trarlSITtifindo pouco "tempo por dia, 
sinaiS de-trânsito -interrompidos. elevado
res parados, além de danosos efeitos so
bre as atividades produtivas, inclusive 
com desemprego, são, dentre outras, as 
conse:qüências trágicas de decisões não 
tornadas em tempo hábil. 

Da_mesma forma, a Associação Brasi
leira de ConcesSionárias de Energia Elé
trica (ABCE) vem alertando, há anos, as 
autoridades de nosso País sobre a neces
sidade de se adotar uma nova estrutura 
pata o setor, buscando formas criativas 
de capita1ização e financiamento, além de 
maior participação da so-ciedade, dos 
consumidores e da livre iniciativa; condi
çôes essenciais__ para se afastar, rapida
mente, o perigo da escassez iminente." 

- -Aqui faço um parêntese, Srs. Senadores. 
E hoje vejo, com _apreensão, qae estava -

e estou- com razão. Eis que vejo estampado, 
hoje, no COrreio BrazJ1kihSe (23.02:88) _ Lima 
alerta à Nação da Associação _Brasileira de 
COncessionárias de Energia - ABCE, de que 
VAI FALTAR ENERGIA NO BRASIL! É tàograve 

-· No ano passado, há mais de um ano, tive 

a questão que peço vênia para ler este aJerta, 

oportunidade de publicar, na Folha de S. Pau
lo, artigo sobre este assunto, com este alerta. 
Na ocasião, recebi do presidente da Eietro:. 
br~s,_ ~ntre outros, uma carta, incentivandÕ-me -
para que continuasse naquela luta, porque, 
realmente, o setor elétrico precisava de maior 

atenção, precisava de mais recursos, para po
der atender às suas necessidades, a fim de 
que não faltasse energia, dentro de pouco 
tempo, no Brasil. 

"Apesar de todo o üwestimertto feito 
nas últimas décadas no setor elétrico, tais 
como as obras de itaipu, Tucuruf e outras, 
deveremos ter, já no início dos anos 90, 
períodos de baixa conftãbilidade nO siste
ma elétrico, ou seja, racionamento. A diví
da externa Jo setor, hoje, é de 28 bilhões 
de dólares. Os investimentos necessários 
para que não haja falta- de energia são 
de 6,5 bühões de dólares por ano. 

Tal situação agravou-se recentemente 
devido à elevação de tributos, aos cortes 
nos orçamentos e atrasos nas Ilberações 
de crédito feito por instituições interna
cionais, alegando razões de meio am
biente e geoP6lfticas. 

AS autoridades federais da área econô
mrca têm sido insistentemente alertadas 
para este estado de coisas, sem que provi
dências cab(veis tenham sido tomadas 
até o presente momento. 

Vai faltar energia. O-alerta já foi dado 
e a r~ponsabilidade deve ser assumida. 

É necessário, portanto, que a popula
ção brasileira. no uso de seus direitós de 
cidadania, reforçados pela nova Consti
tuição, exerçam S(lbre as autoridades_ le
gislativas o seu legftirno poder de pressão, 
pata que os parlamentares, nossos repre
sentantes, sejam sensibilizados no sen
tido de propor leis qUe--venham contn'buir 
pafã evitar, ainda a-tempo, uma situaçao 
tão dramática como a que sofre, neste 
momento, a naçã? argentina." 

(Publicado no Correio Brazilíense, de 23-2 .. 89) 

Esta, Sr. Presidente, a nota da Associ!tÇio 
Brasileira de: Conc;:~ionárias "di;-_ Energia~ 
trica e devemos trazer para este plenário o 
debate deste as_s_P.,Jnto, _que acredito seja do 
r:naior interesse para a Nação brasileira. 

Sr. Presidente, outro assunto me trCIZ à tribu
na do Senado, fiz, no ano passado, reiterados 
pronunciamentos sobre a crise da dfvida exter
na do Brasil. No último deles, já quase ao 
término dos trabalhos legislativos, procurei de
monstrar o grande equívoco de se suspender 
a moratórlajustamerite quando o mundo intei
ro começava a se convencer da inconveniên
da de renegociações ortodoxas da dívida co
mo a subscrita pelo GovernO brasileiro com 
os credores externos. 

Vejo agora, Com entusiasmo, que o próprio 
Presidente José Sa"mey inclina-se à tese da 
renegociação nãb convencional que tanto pro
clamamos. Curiosamente, o próprio Ministro 
Maüson da Nóbrega vem tecendo comentá
riOs críticos à ne9oCiaçãO'Que ele mesmo co
mandou. .. 

Em recente reunião do "Grupo dos_ Oito"; 
agrupamento dos principais endividados da 
América Latina, realiZada em Caracas, Vene
zuela, o Presidente José Samey não só conde
nou em- declarações __ a rigidez dos credores 
no tratamen~ da dívida do terceiro mundo, 
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como subscreveu o chamado "Documento 
doRiodeJaneil:o". -·· 

A versão preliminar deste documento foi 
aprovada no ano passado, no Rio de Janeiro, 
pelos Ministros délS Relações Exteriores da Ar
gentina, Brasi1, Colômbia, Mexico, Peru, Uru
guai, Venezuela e Panamá (G-8), encarecend.o 
a reabertura de negociações <:.om vistas a "fór
mulas que permitam aos devedores captar in
tegralmente o -desconto do mercadq sectJD.
dário". 

Na reunião de Caracas, à qual compare
ceram os cin.c.o presidentes (Brasil, Colômbia, 
Peru, Uruguai e Venezuela) e os chanceleres 
da Argentina e México, além do Presidente 
Rodrigo Borja, como observador, foi aprovado 
o "Documento do Rio de Janeiro", cujos pon
tos principais sintetizados pela Folha de S. 
Paulo (04 de fevereiro de 1989) sao: 

1) Marco Institucional- poderia localizar-se 
no âmbito dos organismos financeiros mulb1a
terais existentes ou criar-se uma instituição 
para esse efeito, . 

2) Capitalização - deverá vir dos países 
industrializados, com participação minoritária 
dos países devedores. Pode ser parte da solu
ção o outorgamento de garantias ou uma par
tida especial de (DES Direitos. Especiais de 
Saque}, espécie de moeda contábil usada pelo 
FMJ. 

3} Mecanismo Operativo- "pode consistir 
no intercâmbio de promissórias por bônus, 
com desconto em relação a .seu valor nominal 
e taxa de mercado, ou por igual valor nominal 
com cupom reduzido ou p-or uma combina
ção de ambos. Os bônus poderão ser emitidos 
pela própria instituição garantidora ou pelo 
país devedor, com garantia daquela (institui
ção garantidora). 

4) Magnitude do Desconto ~ "para cada 
país que -decida participar, a redução da dívida 
deverá tomar como referência o valor da mes
ma no mercado secundário assirri eç>rhO sua 
capacidade de servHa sem prejuízo de suas 
legítimas necessidades de investimento". 

Faço uma fnterrupçãó; rieSte· ponto~ ·em 
meu pronunciamento. 

Esse tópico é exatamente aquilo que pro
nunciávamos, há mais de um ano, aqui, repe
tindo outros economistas, brasil~_i_ros _e _inter
nacionais: se_ o_ Brasil n~o pode, de maneira 
alguma, cortar, unilateralmente, o pagamento 
da dívida, passando como caloteiro, também 
não pode ser otârlo; não pode pagar a dívida 
por um preço que no mercado secu,ndário 
ela não custa. __ 

A nossa divida estava sendo revendida, há 
poucos dias, em negociaçõ~s entre banquei
ros. por 22 cents cãda dólar, e estamos pagan
do um dólar, mais os juros. 

Consta do "Documento do Rio de Janeiro", 
aprovado, hoje, pelo GrupO dos oito, e o Brasil, 
pelo_senhor presidente da República, está tam-
bém aceitando esta tese. .. . . . .. 

5) Condidoli.ãlidã:de~--- "o-acesSo" ao des
conto no serviço da dívida oferecido por tal 
mecanismo fonnaria parte ·de··prograniãs de 
refonnas ·que instrumentariam os países deve-

dores, com o propósito fundamental de recu
perar o crescimento. _ . · 

Tais programas deverão incluir metas traba
lhistas dentro Ç.e prazos razoáveis e mecanis
mos de c:ontingênda para o manejo de situa
ções imprevistas". 

6) Participação- "o critério básico é a con
certação. A participação será voluntária. Esta
belecer-se-ão mecanismos que evitem a ob· 
tenção de beneficies para os credores que 
não participe-m no acordO. Os governos dos 
países industrializados deverão promover as 
modificações em suas hoithas regulatórias, 
contábeis e fiscais, de tal- forma que se esti.~ 
mui e de maneira efetiva a participação da ban
cada comercial". 

Trata-se, como se vê, de um marco_ de refe
rências pãra a redução do valor global da dívi
da. Este é, com efeito, a ponto crucial de uma 
negociaÇão não convendorial, tal como vimos 
desde sempre preconizando como único ca
minho capaz de equacionar a grave ctise exter
na e seu_S nocivO_s reflexos sobre a economia 
irlterne) .dOs países devedores. 

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

Durante o discurso do Sr. Jutahy Mag~
Ihãiis, o Sr. Nelson. C3meiro deixa a ca
deira da presidência cjue é ocUpada pelo 
Sr. Iram Saraiva. - · 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
ConCedo a pélivra ao nobre Senador Jarbas 
P~ssarinho. ~ 

Leio no exemplar de hoje do O::mriio Brazi· 
liense que um ilustre senador nQsso. par pre· 
tende. apresentar a_qui um projeto deJei que 
impede que as nomeações_ para funções de 
confiança abranjam parentes de senadores. 
Sobre isto me reservo o direito de falar depois. 

Fui signatário do Al·5 e até_ hoje se .cobra 
de mim essa posição. Eu gostaria de saber 
que tipo de Al-5 é_-es_se que se pretende utilizar 
a partir de agora? · 
... Chegando e assomando à tribuna, o meu 
objetivo é _tratar do problema Amazônia, que 
está na Ordem do Dia também. 

Em primeirO lug~r, recordo ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Jar
bas Passarinho, antes de entrar no problema 
da Amazônia, V. EX' me pennite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO - Pois 
não, c;:om muito prazer. 

-0 Sr. Jutahy Magalhães-!3enadorJar
.bas Passarinho, quando V. Ex' abordar, se vier 
a abordar- e não sei se: será necessário abor
dar a .-questão de nomeações no Senado -, 
V. Ex' nãci tem que explicar nada aos seus 
pares, pois nós o conhecemos muito bem, 
sabemOs da sua compostura, da rilãneira co~ 
mo V.EX~ leva a vida pública com saCrifício, 
muitas vezes· para poder atender aos interes
ses nacionais. No momento em que todos 
estamos buscando não moralizar, mas melho
rar as situações internas nas diversas Casas 
LegislativaS, como no Executivo e no Judiciá
rio, como da vida pública nacional, percebe
mos que há uma orquestração que está sendo 
feita; no Brasil. E-fico preoCupado, senhor se-

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- nador, porque vejo também se divulgar muito 
.P.A..P..ronuncia o seguinte discurs_o.) Sr. Presi- a notícia de que o Congresso-deVe 5ei.dissol
dente, Srs. Senadores, ainda há pouco, no iní- vide, para haver as eleições gerais. 
do desse magnífico discurso do nosso Colega EstaS coisas Sorilam: ontem õüv:i" ta?nbém 
e Mestre Afonso Arinos, disse S.Ex~ que gosta- uma divulgação, meio sem sentido, da extin
~a de..começar tratando _d_o problema que tem çãO dos partidos políticos. Não ·chego a ficar 
sido objeto de farta documentação de publica- preocupado, porque tenho confiança na árvo
ção na imprensa a respeito do nepotismo nas re tenra da nossa eterna demoqacia,_ que é 
d..tm~ c~·sa:> do Congresso Nacional. muito tenra, muitó frágil, mas tenhO colltança 

MasSfrdEicidiut.ambém procrastinaressa de que agora foi bem plantada, embC?ra haja 
dedsão e sobre fsso falar em outra oportu- sempre -ãqueleS que querem viver dentro do 
nidade. regimento autOritário, que lutarão sempre para 

continuar bordejando em volta do poder, ou 
Eu me res.ervo eSse direfto tãmbém para dentro do poder, para continuar nessa fase 

tratar desse problema enl- termos pessoais, autoritária de mandar, de ocupar o poder, e 
porque d_esde 1982, iterativamente, tenho apa- v. Ex" não está neste caso. V. Ex' é um parla
fe.tído mi irriprensa com a mesma acUsação. ment.ar que todos homenageamos Como um 

Em 1982, 1984, 1986 -e ãQ'ora 1989~ Deste digno representante do Poder Legislativo, e 
modo pretendo, junto aos meus pares, desen- este_ Poder não s~rá ferido por aqueles que 
vOlver essa questão, caracterizando, inclusive, tentam denegri-lo, de fora. 
que passei pelo_ Governo do Estado_ do Pará:, 
por três ministé_dos da República, e não deixei O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
um úniC:o parente em_ qualquer função que obrigado, Senador Jutahy Magãlhães, espe
dependesSe de minha _nomeação. E pretendo dalmente pelo testemunhO· de" V. Ex", -qUe me 

nh é tão vaJiõSo. · expor aqui, sobretudo aos se ores s_enadores 
que -~stâo no seu_ segundo ou terceiro man~ Mas eu _reservaria meus ;;IrgumentQs para, 
dato, como er;;~; feita a admissão_ ~:~o Senado posteriormente,_ quando tiver a honra de ouvir 
da República, até recentemente, para caracte- a palavra do effiinente Mestre Senador AfonsO 
rizar até onde a nossa pqsição pode ter siso . Arinos, não gostaria de gastá-los agora, por
ae· ri"epotismo, pura e simplesmente ou até que eu suPonho que eles poderão servir, mais 
onCle. dentro desta Casa, não se faria uma: res- ·tarde, de _desdobram_ento do discurso dO se:. 
trlção, qüe seriá.ominosa apenas àqueles que nadar Afonso Arinos. E relativameiite à colo
pelo sangue tivessem parentesco_com os se-- cação do aparte de V. Ex•, com essa colocação 
nadares. · eu concordo. 
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Há multo tempo, já estou aqui no meu ter
ceiro mandato, tenho tido oportunidade de 
falar com a imprensa e caracterizo sempre 
fsto:· se o Poder Legíslativo é considerado co
mo um Poder altamente vulnerável - e até 
certo ponto se pretende que ele seja dispen
sável -pode se afirmar com segurança pelo 
menos uma coisa: onde há poder legislativo 
nem sempre há demo:cracia; seguramente on
de não há o poder legislativo não há demo~ 
cracia. E eu não sei a qUem serve isso, a não 
ser quando nos lembra o senador pela Bahia, 
o eminente Senador Jutahy Magalhães, já se 
fala, por exemplo, em eleições gerais; e o que 
isso ·significaria? Era, num primeiro passo, e 
eu me lembro dos meus tempo de oficial do 
Estãdo-Maior, -0-1, 0-Z: e 0-3, cjuer dizer, obje
tivo n9 1, objetivo no 2, objetivo n'l 3. COriquisw 
ta-se o Qw 1 para se chegar ao 0-3; há alguma 
coisa por trás disso que é o Ow3, E ai exataw 
mente parece-me que seria caracterizar a n6s 
todos aqui como sendo irresponsáveis, hedow 
nistas puros a fruir o poder, não tratando da
quilo que é fundamental, ao contrário, tratanw 
do de empregar nossos parentes. E isso justifiw 
caria, diante de_ determinadas corporações 
que existem no Brasil, uma revolta muito gran
de e, conseqüentemente, o desejo de cassar 
o mandato de todo mundo para fazer novas 
eleições. gerais. Isto, pelo menos, me parece 
que é o 0-2 ainda não é o 0.3; sObre _o Ow3 
eu me re(erirei posteriormente. 

Volto ao tema _que me trouxe fundamen
talmente à tnbuna, Sr. Presidente. 

Mestre Artur Cézar Ferreira Reis, colega no 
Instituto Histórico e Geográfico dp Brasil do 
eminente Senador Afonso Arinos, escreveu vá
rios livros sobre a Amazônia,_ pois que é o 
nosso historiador mais notável da área. E num 
desses livros havia um capftulo que _era "A 
Cobiça Internacional"; depois ele transformou 
o capítulo~ em titulo próprio "A Amazônia e 
a Cobiça Internacional"'. E tíve oportunidade 
de conversar com meu eminente amigo e dele 
discrepar em parte. Nunca fui opaco, nunca 
sofri de catarata sobretudo catarata intelectual, 
ou ideológica, e acho que não se pode deixar 
de ver as coisas com translucidez. 

O meu argumento, ousado em relação à 
tese do professor Arthur__Reis, é que a cobiça 
sobre a Amazônia, no passado, foi extremaw 
mente leve, branda, quase insignificante. 

Quando tivemos a política Imperial- portu
guesa, nesta área que nos concedeu esse sub
continente que temos,_ o grande ideal portu
guês era fazer duas âncoras de limitação ao 
norte e ao sul do s_eu território conquistado 
-, que seria no Amazonas e no Rio _da Prata. 
No Amazonas fornos além, porque graças in
clusive a um gaúcho, como Joaquim Caetano 
da Süva, que_escreveu "Do Amazonas ao Oia
poque", conseguimos, com o Barão do Rio 
Branco, chegar até' aO Oiapoque, e não ao 
Calçoene, que seria normalrneri.te a baliza nor
te_do território brasileiro. 

Conseguimos mafs do que isso: enquanto_ 
a Bula Papal fazia com que a Unha de Torde
silhas passasse pela cidade de Belém, no Meri
diano, até à Cidade de Laguna, todo o resto 

era eSParihol. Graças a um Pedro Teixeira, uns 
tantos mil índios e urnas- canoas armadas de 
flechas, tivemos aquele valente capitão portu
guês pataâo em" Quito, porque o adelantado 
espanhol desconfiou daquele "subversivo"
estávamos em 1637 -,e em 1640 haveria 
a testaurãção da Coroa Portuguesa; senão te
ríamos, como nos Estados Unidos, de costa 
a costa, o território brasileiro, do Atlântico ao 
Pacífico. 

O Sr~ AfonSo AriilOS .:...: Eu me -leffibro, 
o Orellana desceu, e o Pedro Teixeira subiu 
o rio - é o primeiro que sobe- o rio; depois 
houve um Sebastião Cochado que parece 
também subiu o rio. 

OSR-JARBAS PASSARINHO-O me
nor trajeto de Orellana, e da sua epopéia admiw 
rável, ficamos, inclusive, com a estória das 
amazonas, porque Frei Gaspar de Carvajal, 
que era o seu escriba e seu confessor, concor
dou corri- aquela fantaSia de qUe no _mesmo 
lugar que hoje é o muro ql!e separa a Ama
zônia Oriental da Amazônia OCidental, ou seja, 
o- Pará do Amazonas, teriam travado grandes 
lutas com índias, que tinham o mau gosto 
de secdonar um dos seios para poder melhor 
ali colocar o-apoio da flecha. E na verdade 
isso não se passava, porqu-e eram índios gla
bros que, realmente, não tinham pêlo em todo 
o corpo, e que foram tomados por índias; até 
porque, seis meses depois de comeÇar uma 
viagem dessa natureza, os espanhóis natural
mente trocavam uns· pelos outros. Era fácil 
trocar. (RiSos) 

Então, nessa nossa posiçãO de caracterizar 
que avançamos, nós fomos até onde? Até 
além do Javarl, e tivemos a possibilidade de, 
no ftrn, marcar, plantar o_ famoso chantão de 
posse, acima do Javarl, no rio Napo, e depOis 
regredimos até oJavari. Temos hoje a imensa 
Amazônia conquistada ao direito espanhol a 
partir do mornent9 em que interpretamos q~e 
o nosso direito era maior, com o uti possidetis, 
que foi reconhecido, se não_ estou equivocado, 
com o Tratado de Madri_, de 1750, onde Ale
xandre de Gusmão teve Qrande participação: 

- Ora, mais tarde, o que VejO na -Amazônia, 
o-quefoi? ------

OAcre. onde' eu-n~cL se eU tivesse·nascido 
dez anos antes, ou um pouco menos que isso, 
Qª-quele mesmo local, eu era boliviano. No 
entanto, eu nasci em território brasileiro, de

-,eois do Tr~!é- :o ~~- Petrópolis, ~m 19ô2. 

OSr.Afons~_~os--E:m 19Ü3. 

. O SR- JARBAS P!\SSARINHO- Jnicia
_&o em 1902 e assi"nad6 em 1903. -

.. ~o Sr. _Afonso Arlnos_---:- Era para preser
-var. Foi tombada pelo Serviço do Património 
Histórico a casã onde foi assinado o Tratado 
-de Petrópolis, ela_está na Westphalia naquele 
~~inho que Sa~_da_cidade para ír a Minas. 

O SR- JARRAS PASSARINHO - Eu 
- tive oportunidade de estar lá. 

O Sr. Afonso Arlnos -V. ~ esteve lá? 

O SR- JARBAS PASSARINHO- E fui 
fotografado lá pela situação de ser acreano 
de nascimento. 

Mas, o que me caracteriza mais o problema 
do Acre é que, graças a geopolíticos de valor, 
como, por exemplo, o General Mclra Matos 
- n6s chamamos isso de amálgama -, nós 
frzernO$ a amálgama. o-ACre, -sabem bem os 
ijustres brasileir~ que aQui se encontram, e 
particularmente os amazôfudas. foi conquis
tado por nós a despeito até do Governo Cen
tral. O Goyemo Central chegou a rriandar até 
um encouraçado, ou melhor, um cruzador, 
que foi posto até á-ddade de Manaus, e lá, 
graças a entendimentos entre -o!ioficiais e os 
a~azonens~s. qu~ eram oS que davam nlaior 
suporte exatarnente à revolução no Acre ... 

: O Sr. LeopoJdO Peres-O Govemavador 
Ramalho Júnior, que, inclusive, financiou, às 
custas do T escuro do Amazonas, cerca de 
quatro- mil -contos de réis para a Revolução 
Acreana. 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO -E lã, 
por enteridirnento entre os oficiais e essa área 
doS chamados aviadores, que não eram avia
dores de avião, mas aviadores de aviar forneci
mento pãi-a os Seringalistas, o crUzador na6 
teve mais condições de prosseguir a viagem. 
Houve pane, e o Cruzador não viajou. E foi 
graças à espada de um gaúcho, Plácido de 
Castro, e à infari.taria- dos nordestinos, espe
-cialmente o cearense, que conquistamos o 
Acre para nós. 
: Então, se há algwn prôbJema de imPeriaw 

lismo, nesse caso não será deles, _teria sido 
_ !J.O!;!f>,O._ _ 

Tive oportunidade de Verificar uma vez, 
quando ministro da Educação, visitando a Bo
lívia, e quando eu dizia que havia nascido no 
Acre e eu sentia que havia um certo constran
gimento, eu tive-oportunidade de vedficar que 
ainda havia livro didático do Peru, e não da 
Bolívia, mas foi mostrado por bolivianos, que 
consideram o Acre até_ hoje sob contestação, 
porque era justamente terra não demarcada. 

. ,_O Sr. Mário Maia-Até terras não· desco-
bertasi - · 

O SR- JARBAS PASSARINHO - Até 
teiTãs não descorbertas. 

Ora,-então, fonios nós que incoiPoÍ-amos 
o Acre. O que houve com o ''Bolívian _Syndi
cate", a grande multinacional da época .. -a q"uaJ 
recorreu à Bolívia? Com cem mil libras ester
finas, pagamOs õS direitos, e- não houve- a(p.ii 
-9esembarque de nenhull} rnarlner; e ficamos 
com aquele poder. - -

_Em _ _1930, o AmaZonaif~stava retalhado por 
--concessões.Todo o Rio Madeira", SrS:senado

res, era uma concessão: concessão america
na; outra, ·concessãO australiãna; -outra, con
cessão japonesa. Só estaya fofa das COnces
sões do EstadO-do AmazonaS-o que hoje é 
parte norte do Território de Roraima. 

Chega no Governo do Amazonas um jovem 
capitão, que há pouco tempo morreu com 
mais de noventa anos de idade -Nelson de 
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Melo. interventor no Amazonas , ele, pura e 
simplesmente, declara caducas_ as conces
sões .. Só ficou uma CQ_Qç_~s~ã_q,.:_que foi o Ford, 
no Estado do Pará, para a tentativa de fazer 
a famosa Fordlândía e, com aqUilo, neutralizar 
e eliminar o monopólio de borracha, que esta
va na mão dos ingleses. 

Ora, então, também a partir daí, não encon-_ 
tra nenhum poder de (orça in~rnaçional que 
se fixasse na Amazônia, até porque, talvez na
quela altura dos acontecimentos. com a civili
zação como estava, em progresso, a Amazônia 
ainda não fosse um grande objetivo desejaçlo. 

Vamos adiante._ Fala-se na Hiléia Amazõ~ 
nica. A Hiléia Amazônica foi produto _de quê? 
Primeiro, de um discurso do Dr. Getúlio Vargas 
em 1940, na cidade de Manaus, quando Sua 
Excelênda convidou os países vizinhos que 
também se debruçam sobre a Amazônia, da 
qual detemos 60% - a Amaz_ôl}ia bras_il~ira 
- para que discutissem, de comum acordo 
e na mesma mesa, o destino daquela região. 

O Sr. Leopoldo Peres- Lembro-me até, 
Sendor Jarbas Passarinho, se me permite, ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com 
Prazer. 

O Sr. Leopoldo Peres - ... de uma das 
belas frases desse discurso: "A Amazônia dei
xará de ser um simples capítulo da HistÓria 
da Terra para transformar-se nwn c:apítulo da 
História da Civilização. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Exata· 
mente. 

O Sr. João Menezes -Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- E nós 
continuamos Já, morrendo de han_seníase, de 
malária, de lelshmaniose, e ficamos co-m os 
ouvidos entupidos da voz poderosa do emi
nente Presidente Getúlio Vargas. 

Eu concluiria apemls;anteS de dar o aparte 
de V. fr, ""Senador JoãQMenezes. 

A partir db discurso do Dr. Getúlio Vargas 
em 1940, aparece um_e(nb_aixado_r brasileiro, 
que não era nem embaixador de carreir<l: ... 

Interrompo o meu discurso, para salientar 
aqui, com muito agrado, a presença do sem
pre Senador Paulo Brossard. E prossigo -
estou falando_ sobre os gaúchos; falei sobre 
Joaquim Caetano da SiVa, sobre Plácido de 
Castro e sobre Nelson de Melo, que também 
era um gaúcho. 

O Sr. Leopoldo Peres- E sobre Getúlio 
Vargas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- E Ge
túlio Vargas, a quem me referi, mas sobre os 
outros três falei em meu favor- Dr. Getúlio 
nem tanto. 

Ehi seguida, um embaixador nosso, Berre
do, fez um projeto de lef amazônica, Presfdente 
Nelson Carneiro! Foi ele quem fez. E esse 
projeto tramitou pelo Congresso Nacional e 
encontrou logo duas vozes na Câmara dos 
Deputados violentamente contra ele. Um foi 
Artur Bernardes e outro foi Augusto Meira, que 
era senador pelo Estado do Pará, ao que eu 

saiba -- ê provável, inclusive, que outros se 
tenham também associado a esse protesto. 

Paralelamente, o Govem.o pediu o parecer 
do Estado-Maior das Forças Armadas. Entra 
outro gaúcho nes_~ história:__ General Cordeiro 
de Farias. E com o· parecer de Cordeiro de 
Farias contrário, a Câi"riára arquivou a possibi
lidade de tramitar _o_ projeto da Hiléia Ama-
zônica. 

Eu paro, antes de falar no lago amazônico, 
para ouvir o aparte, certamente enriquece_dor 
do meu dis<:urso, do em.lnente Senador Jqão 
Menezes. 

O Sr. João MeneZes - Eminente Sena
dor Jarbas Passarinho, V. EXt faz, realmente, 
um brilhante discurSo e _revestido da maior 
oportunidade. Conforme é público, eu, nesta 
semana, segunda-feira última, convidei um 
grupO de parlamentares da Amazônia para 
comparecer à minha residéncia, a fim de ouvir 
uma palestra a ser proferida pelo General Leó
nidas Pires Gonçalves. Convidei V. Ex.-, como 
uma das estrelas da Amazônia. Infelizmente, 
inotivos sUPeriores, de última hora, conforme 
cciffiUrifCOLi, o impediu de IA comparecer. Te
nho a impressão, até, de que v. Ex" esteve, 
de espírito, presente, porque uma das grandes 
preocupações do conferencista foi de que este_ 
aSstinto amazónico não ~stçlva s_endo d~batido 
no CoitQiesSO. E Vem V. -Ex' hoje - parece 
que ouviu aquele- apelo -, nos presentear 
com esta oração que faz, nos dando quase 
que a história da Amazônia. Lastimei piofun
damente a ausência de V. Ex.', porque todos 

· aqueles que lá compareceram verificaram, 
nos detalhes, o_que vem acontecendo em nos
sa região e qtiais as providências que vêm 
sendo tomadas para manter tudo isso que 
V. Ex• vem explicando e que foi conquistado 
com inteligência, com trabalho e com força. 
Foi realment~ uma explanação que, tenho cer
teza, impressionou profundamente todos os 
presentes, e a nossa re_união foi realmente para 
a defesa do_s_ interesses da Am~ônia. Não t_eve 
{!_ míp.lm~ coloração partidária, comparecerãm 
representantes de quaSe todos QS partidos. Ti
vemos 26 parlamentares presentes. E todos 
eles ouviram, durante _uma hora e quarenta 
minutos, acompanhado de s/ides, o que vinha 
acontecendo na Amazônia, sobretudo a preo
cupação do Governo e das Forças Armadas, 
no sen_tido de estarem_ alertas para qualquer 
cOisa que possa acontecer em relação à Ama
zônia. Não adianté)m os noticiários, não adian
tam os stings, não adia[)ta qualquer outra me~ 
di da que venha ferir a nossa soberania, porque 
o Governo e as Forças Armadas estão alertas. 
Ele usou até a expressão,-depois de mostrar 
que a Amazônia está com todas as suas entra
das defendidas pelas Forças Armadas, que 
bastãvã lOcar uma campainha contra qualquer 
sombra de ameaça ou_ de tentativa de ameaça, 
em qu"alquer sentiº-o, que as nossas ForÇas 
Armadas e que o Govemo estavam prontos 
para tomar qualquer providência. Nestas cOii
dições, parabenizo V. Ex' que está atendendo 

_ ao primeiro apelo feito na reunião em r:ninha 
residência pelo_ ministro do ;Exército, de nos 
trazer conhecJmentOs magníficos, verdadei_ros 

e reais daquilo que acontece- com a nossa 
grande_ região. O miniStrO do Ex~rGitO -termj
nou enfaticamente a sua conferênCía dizendo: 
"Que o BrasU só pode progredir se a Amazónia 
_tiunbéf!1 progrê'!_ir." -- _.. ~ .. _ 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Agra
deço a V. EX o aparte, nobre Senador João 
Menezes. 

Devo dizer que, de fato, lastimei n~o_t_~ esta· 
do presente à reu_nião. Mas quando V. EX' disse 
que pude captar espiritualmente aquilo que 
ac6i"lteceü·a~rànte_ áiiQ1tê:_em que V. Ex- re
cepcionoü o ministro, os deputados e senado
res, é porque fui aluno do ministrp. 

Na escola do Estado-Maior fui aluno do mi
ntstro, e _éramos ambos majores, naquela altu
ra. E conheço bastante o ponto de vis:ta de 
S. EX'; não só a capacidade intelectual do em é~ 
rito professor que S. EX foi - nós ·a chamá
vamos instrutor, não o chamávamos de pro
fessor-; como, -mais tarde, tive a oportu
nidade _de visitá-lo no Comando Militar da 
AmazõOia. S. Ex~ esteve lá, se não me engano, 
por dois anos, c_omandando a Am~ônia, e 
conhece profundamente os problemas locais. 
lria tratar deste assunto, inclusiv:e, de citar o 
"Noticiário do Exército", que foi de S. Ex", a 
respeito da Amazônia, em terrilos peremptó
rioS, qUanto à sõberania. Mas não me. preo· 
cupo, evidentemente, com intervenções mili
tares. Entre os meus _dois trabalhos que_culmiK 
naram com _o meu ingresso no Es_tado-Malor 
do Exército brasileiro - porque saíamos .da 
escola_ do_Estado-Maior em estágio probató
rio, _e depois ainda tínhamos que apresentar 
trabalhos para serem submetidos ao Estado
Maior, no Rio de Janei_ro, para ver se eram 
ou não aprovados-, dos dois trabalhos meus, 
que foram ambos s_obre a Amazônia, um deles 
foi "Caminhos Possíveis_ de lnv<)são", onde vi~ 
mos a e.Ktraordinária capacidade dos portu
gueses, naqüe!a altura, de_ construir os fo~s. 
todos eles barrando os caminhos pos_síveis 
de invasão. E como a humanização_ da. área, 
até agora, é muito pequena, é um exerc(do 
intelectua1 fascinante rever _como, à luz da táti
ca e da estratégia atual, poderíamos colocar 
fortes barrando_ a penetr_açãCY,-e vamos encon
tráKlos Justapostos exatamente àqueles que os 
portugueses colocaram, desde _o_século XVliL 

Conheço o pensamento do ministro. Mas 
não penso em invasão da Amazônia através 
de tropa militar, não penso. Tinhamos, inclu
sive, em determinados ponfus, quando eu" era 
o cfiefe do EStado:Maior <:lo Comando Militar 
da Amazôllia, tírihamoS pelOtões Com-34 fuzis, 
e umaextraordinária diflculdade de apoio_lo
gístico. Muitas vezes, os soldados eram obriga
dos a entrar ria m-atã para-atirar em rilâêacO, 
para fazer do macaco--o seu suprimento; niiSK 
turado com aquilo que os que não são amazô~ 
nidas talvez nãc? conh~çin'!l, que é umã Tiuta 
de uma_ palmeira chamada pupunha. Muitas 

-vezes o Exército não tinha condições de che
gar lá com o suprimento em tempo oportuno, 
ta1 a dificuldade de locomoção. 

Çoin O _aparecimento _dOs aviões_ da FAB, 
<:om os c:atalinas, que fizeram extraordinário 
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trabalho de assistência, com a Marinha, em 
segu1da, fazendo, também, os percursos flu
viais, passamos a ter um atendimento que não 
tínhamos antes. Mas, em termos de poder de 
fogo, -34 fuzis eram muito pouco. E mesmo 
que seja um batalhão, mesmo que seja um 
regimento, as águas emendadas, as áreas por 
onde pode haver inflltração de pequenos _efeti
vos, essas são, até hoje, um tremendo desafio 
para uma defesa permanente da fronteira 
amazônica. 

Temos que defendê-la, mas agora, onde 
encaminharia para o meu fadocínio, -por outra 
forma de tentativa de ocupação, e não mais 
da ocupação militar, em si. 

Por exemplo, fa]ou-se no lago amazônico, 
também, como sendo um instrumento de im
perialismo americano. Tive um.a oportunidade 
extraordinária quando visitei o Instituto Hud
son. Cheguei lá, de surpresa, apresentei-me 
como ex-Governador do Estado do Pará; uma 
divulgata que me tinham dado no Pará como 
sendo secreta, comprei por vinte centavos de 
dólar e, em seguida, fui discutir com o Sr-. 
Robert Panero, que era um asSOCiado do fa
moso Herman Kahn, um terrível e malogrado 
futurólogo. E verifiquei qual era o objetivo; eles 
são até hoje uma instituição não governamen
tal, não oficial, que faz estudos acadêmicos. 
Eles estavam fazendo dois estudos àquela al
tura. Um era lDll novo canal ligando o Pacífico 
ao Caribe, daí ao Atlântico, saindo do Panamá 
e começando por fazer EJ Choco- peJa Colôm
bia. Não foi feito também. E o lago, quando 
começamos a discutir, ele me colocou o que 
nós chamamos, em linguagem militar, um cal
co transparente sobre o mapa. numa determi
nada escala, e esse era o lago pretendido; ia 
desde a altura de Gurupá até à Periferia de 
Manaus; isso de leste para oeste. De norte 
para o sul, ia desde as fraldas do Maciço Goia
nense até àquelas áreas setentrionais mais 
avançadas do Maciço Central brasileiro, que 
morre em Santarém. Então, discUtindo com 
ele, perguntei: mas por que afogar tudo isso? 
Ele me respondeu, muito tranqüilamente: por
que trezentos anos os Srs.levaram para cons
truir pequenos vilarejos e uma única cidade 
que tem alguma expressão, chamada Santa
rém. Por quê? Porque as terras onde os Srs. 
estão trabalhando são terras que não são fér
teis, são terras estéreis e, a partir do momento 
em que acharem um lago como esse, os Srs.. 
facilitam a navegação do Amazonas. Ela fica 
livre de qualquer tipo de praticagem. Segundo, 
vai ficar a área de borda do lago com as terras 
maís férteis, que são ás terras _dos campOs 
Gerais de Trombetas. E eu vi que eles tinham 
lido toda a obra de Paul Leycointe, os dois 
livros de Paul Leycointe. e "L'Arnazonie Bresi
Iienne", onde ele mostrava exatamente uma 
área em que a altitude média é_ de_ quinhentos 
metros, a temperatura é agradável e a terra 
é extremamente fértil. O que ele disse é prová
vel que se realize: " daqui a cinqüenta anos 
os senhores chegarão lá". 

Mas discuti sobre a inconveniência brutal 
de afogar toda aquela área amazónica e não 
houve, a partir daí. nenhum tipo de pressão 
para a constituição do lago amazônico. 

Agora, ar entra a minha preoCupação. O 
que vejo, agora, é, em grande parte, a ecologia 
sendo utilizada como um biombo para a tenta
tiva de se chegar a um pro~esso _que pode 
perfeitamente interromper o crescimento e o 
desenvolvimento brasileiros. 

Quem diz isto? Eu apenas, aqui desta tribu
na? Não. Quem o disse, há poucos dias, foi 
o embaixador brasileiro em Washington, Mar
cilio Moreira, quando exatamente se referiu 
à t~_ta_tiya de, através da estagnaçáo, do impe
dimento, do obstáculo criado para qualquer 
tipo de investimento brasileiro- obtido, inclu
sive, em Banco Mundial, nos bancos que tra
tam conosco em juros bem menos escor
chantes do que os demais - repito, através 
desse processo, impedir o desenvolvimento 
e o crescimento rápido do BrasiL 

Então, S. EX",--6 Embaixador Mardlio Mo
reira, quarido diz isso, deve estar cercado de 
iiistrumentõS e- meiOs que lhe permitam fazer 
tal aferição. 

Tive a oportunidade de conversar, aqui, com 
o secretário-g??ceral do _ltamaraty._ Embaixa
dor Paulo TarSo Flech~ de Urna. $_. Ex' me 
disse - e _acho que posso revelar aos ;5rs. 

_SenadOres - que nunCa, em toda a _sua vida 
n6 Jtarriarãty, sentiu tanta pressão internacio
nal contra o Brasil, locali~da espedalmente 
na França, na Alemanha e nos -Estados Uni-
dOs. - -

Subitamente se toma o problema da minha 
terra natal, não apenas o Acre, mas a minha 
cidade natal, que é Xapuri, e transforma-se 
aquilo num problema de tal ordem que dá 
a impressão de que a Amazônia está sendo 
depredada pela total responsabilidade dos 
brasileiros. 

Inventou-se que a Amazônia era o pulmão 
do mundo. É uma história mais ou menos 
antiga. O ex-Ministro Delfim Netto, convers~n
do certa feita- quando éramos ambos minis
trOS áO Governo- com o ministro das Finan
ças da Alemanha, dele ouviu esta reclamação: 
"Os senhoi'es estão acabando com o oxigê
-nlo". E o eX~MlniStro Delfim, que alguns consi
deram, no sentido grego da palavra, cínico, 
disse: "COmo é que nós forriecelnõs oxfQ-ênio 
e não recebemos rqy!Jftíes de pagamento?" 
Mas, a verdade é que os botânicos da área, 
os mais célebres botânicos do Brasil, já prova~ 
ram que issO é a maior balela que existe. A 
produção de_ox.igênio durante o dia, pela Hiléia 
Amazónica, é consurliida durante a noite. É 
um ciclo de 24 horas que se fecha. 

Então, é absolutamente inverídico di_zer que, 
a partir do momento em que houver- essas 
queimadas e o _desmatamento, iriam morrer 
por falta de oxigêni_o o alemão, o francês, o 
italiano, o inglês, o americano-do-norte. 

Tirado esse problema de lado, aparece ou
tro,_ que é o da estufa. O efeito estufa que 
está sendo caracterizado - e concordo que 
devemos estudá-lo com muito cuidado - é 
fundamentalmente produto e resultado da in~ 
dus_trialização dos povos industrializados. É o 
número excessivo de automóveis, é número 

excessivo de_ar condicionado de sprayde toda 
natureza, atacando a camada de ozónio. A pro
va disso é que não é na latitude sul onde apare~ 
ce a primeira ameaça ao azônio e sim na latitu
de norte. 

Então, riós daAmalônia estamos-realmen-
te, merecendo uma reavaliáção, uma análise 
crítica, eu não diria autocrftiCã, porqUe ela está 
hoje muito-incorporada à linguagein tradicfo..: 
na! de certos partidos políticoS, maS eu diria 
análise crítica que devíamos fazer da nossa 
própria atuação. Eu concordo CjUe não temos 
sido felizes. Os ilustreS representanteS de Ron~ 
dônia sabem bem que Rondônia está sendo 
ameaçada, hoje dada a velocidade com que 
esse desmatamento está sendo feito. No sul 
do Pará, nós temos o mesmo exemplo, Incên
diOs que foram realizados para transformação 
da mata em pasto que chegaram a ser detec
tados pelo satélite. 

O Sr. Leopoldo Peres -V. Ex" me per
mite, nobre Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Pois 
não, com muito prazer ouço V. Ex". 

O_ Sr. Leopoldo Peres - Acredito- que 
nenhum de nós amazôniadas, nenhum brasi
leiro, de um modo geral, poderá concordar 
com o descritério do desmatamento na forma
ção de pastagens da Amazônia, mas também 
nenhum amazônida de bom senso, nenhum 

- patriota deste País pode concordar com essa 
fa1sa sacralização da Amazônia. O que Se quer 
é passar a idéia de que o progresso é Incom
patível com a preservação. Ora, isso -s_eria ne
gar toda ciência e toda tecnologia modernas. 
Nós achamos que o Brasil pode e deve des_en
volver a Amazônia sem devastar a sua floresta 
e as suas reservas ecológicas.-

O SR- JARBAS PASSARINHO- A co
locação de V. ~. nobre Senador Leopoldo 
Peres, é precisa e perfeita. O que nos falta 
no ~rasil é_s_aber fazer silvicultura. Nós pode
mos tirar de um hectare da mata mais em 
economia do que tiramos se derrubarmos 
aquilo para fazer pata de boi, ocupando a Ama
zônia. 

O Sr. Mário Maia - V. Ex• me permite, 
nobre Senador Jarbas Passarinho? 

O SR- JARBAS PASsARINHO- Com 
muito prazer, eu ia prosseguir, mas ouço com 
muito prazer o meu conterrâneo, Senador Mâ-
rtoMaia. -

OSr.MárloMaia- V. Ex" está abordando 
um problema atual, sobre o qual nos detemos 
um pouco esta semana, já doiS- dias, sobre 
o problema da Amazônia, sua depredação, a 
ocupação inconseqUente e imediatista. Real
mente, essa grande riqueza tropical. não só 
da Amazônia brasileira, mas da Amazônia 
americana, deve ser explorada de maneira ra
cional. Não poderrlos ter a veleidade de consi
derar _a Amazônia um santuário intocável. Ela 
deve ser explorada racionalmente e o questio
namento atua( é que está sendo ocupada de 
maneira irracional, predatória e imediatista. 
Realmente, V. Ex~ fez uma referência anterior 
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sobre o exagero de se considerar a Amazônia 
o pulmão do mundo. Trabalhos feitos por 
cientistas isentOs de qualquer Ideologia têm 
comprovado que a quantidade de oxigénio 
Integrante no percentual da atmosfera é pro
duzida uma grande parte pela fotossíntese 
acontecida na; mfcroflora marinha das algas, 
das clorofiláceas. De modo que a percenta~ 
gem de oxigênio produzido pela Amazônia 
corresponderia, mais Ou menOS~ a 8 OU ·1 O% 
do oxigénio que circula na Terra. Então, quan
to a essa apreciação de que, acabanâo co_ril 
a Amazônia, ficaríamós sufocados, seria, do 
ponto de vista científiCo. um exag~:.Agora, 
nós, brasilelros, devemOs- aCudir este momen
to e ver que interesses grandes, exagerados, 
estão-se levantando a pretexto da tragédia que 
estabeleceu, neste momento, um marco histó
rico no desenvolvimento_ social e econômfco 
da Amazônia, que foi a morte de Chico Men
des, que veio juntar-se_ a outras mortes seme
lhantes. No Acre mesmo, há dez anos, morreu 
um líder sindical nas mesmas circuns~nc::ias, 
Wilson Pinheiro. E. naquela época, ninguém 
se levantou, no mundo, para fazer o protesto 
sobre __ a morte. De modo que temos que ir 
com muito cuidado, de cabeç.a fria e ·realmen
te levantar a bandeira, como levantamos com 
··o petróleO é nosso", "AAm~ônia é noSs~r·, 
mas empregar nossos esforços técnicos e 
científicos para que se possa desenvolVer de 
uma maneira racional, a bem do Brasil e da 
humanidade, com os nossos próprios recur
ou, sob as nossas bandeiras, com recursos 

e ajuda de outras potências que nos queiram 
auxiliar em beneficio da humanidade, no en
tanto, sob a __ nossa Qtientação, sob o nosso 
domínio. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Agra
deço a V. Ex!', Senador Mádo_~ia_. o excelente 
aparte que me dá. Havia planejado chegar a 
isso no final do discurso. Intelectualmente, 
imaginei fazer em três tempos este discurso 
desata via do. 

O primeiro seria mOstrai que a cobiça que 
sempre existiu era, de certo modo, irrelevante 
no passado. Depois, referir-me a Um eminente 
ex-ministro da fndia, que falou na ONU, e, 
nos anos 50, produziu algumas coisas admirá
veis como o livro Humgry People and Empty 
Lands, que é uma advertência para todos nós. 
E, nC> fll'Tl, chegar aO qUe cheguei. ·como ·eu 
passei por cima da intervenção de Chandra
sekhar, eu gostaria de- Chamar a atehÇãO dos 
Senadores exatamente para isso: nesta pági
na, por exemplo, à página 62--do livro - vou 
tentar traduzir do inglês -. ele se refere, aqui, 
que é latente uma ameaça de guerra. Qual 
é essa ameaça de guerra? Os países superpo
voados, que, mais tarde, ele definiria. COmo 
a China, a fndia e o Japão, os países superpo
voados, sem mais espaços vazios à SUa dispo
sição e famintos- que poderiam ser, ·como 
se dá em alguns casos, nos países que eu 
citei e, daí, o titulo: Hungry Peop/e and Empty 
Lands, fariam tal pressão sobre o mundo que 
seria até possível uma guerra, em nome da 
necessidade da sobrevivência da supe!popu
\ação asiática. 

Na introdução do livro, na apresentação do 
livro, diz-sé exatamente o que é que ele preten

- -dia e, precisamente, seria caracterizando uma 
SÍhtes_e do seu livro, da sua obra, diz aqui, 
WiJliamVogt 

"A população do sul e do leste da Ásia 
não pode ser confinada nos seus limites 
geográficos pr~sentes, tão logo esses es
paços vazios estejam submetidos à inde
pendência dos seus povos." 

Porque ainda havia povos; naquele tempo, 
colonizados. T eráo- consciência da necessida
de de fazer com que países que díspõem de 
espaços vazios _cedam- esses espaços, seja 
através da emigração, seja através até da ocu
pação. 

E ele foi tão claro que, em seguida, nomeou 
esses países-:- Já na página 68, diz quais são 
os países que têm espaços vazios: a Austrália, 
o Brasil e o Canadá. Ora~ mais tarde, esse 
homem reproduz[U parte do seu livro num 
discurso na ONU. Ele repetiu as mesmas pala
vras e as_ mesmas tese!b Atê agora, infeliz~ 
mente, dos anos 50 para -cá, não aconteceu 
a tal ameaça de guerra pelo excesso de popu· 
lação: Mas nós já temos, bem próximo-Já de 
Roraima. por exemplo, o desenvolvimento da 

-Cluian·a, que hoje é praticamente uma mistura 
de populações, numa etnia combinada de ne
gros e de asiáticos, numa pressão feita sobre 
o _Brasil, onde o Brasil é mais vulnerável, onde 
ele tem a_ m.e_nor possibilidade demográfica 

_de oçupação, que _é ex:atamente Roraima, que, 
---até bem pouco, tinha apenas 0,2 habitante 

por quilômetro quadrado. Então, este proble
ma que ele disse que poderia transformar-se 
ny_rpa ameaça real de guerra- que seria até 
uma guerra intercontinental-:-, esse problema 
é latente~ E agora o que nós vemos é isso 
que foi citado e muito b~ comentado pelos 
meus ilustres colegas que me deram a honra 
de aPartear. 
~até o- pfesldEmte da-República, na mensa

- gem qUe'JoUida ~ eu digo até o presidente, 
_porque estou mostrando o escalão a que che
-gou -,-dTz aqui, nesta página )0/: 

"Outro tema que Surge; que será; sem 
dúvida, o grande debate futuro __ é o proble
ma_ ecológico: O Brasil tem- um imenso 
Património natural a preservar. Temos á.' · 
maior floresta úmida. 9o_ glo~o. TemoS 

· -grandes recursos natl!fa_is. Não podemÔs" 
cometer os erros de muitos países desen-· 
vOlvidos, que progrediram destruindo o' 
meio ambiente, _dégrádando o planeta, de·. 
modo a ameaçar a própria vida, Por outrO 
lado, o arsenal nuclear das grandes pÓ-:.· 
tenetas é a m.:iior· ameaça ecológica que 
existe, pois pode destruir a Terra" 

E, ~m se9uida: 

"Queremos a ajuda ínterhadonal nesse 
setor." 

Parece que foi inc.lusiv~ o que disse, ainda . 
há pouco, o Senador Mádo Maia, c::_om o qué ~ 
eu concordo. 

"Aceitaremos" - prossegue o Presi~ 
dente, --"a c~pe_ração científica, tecno.,_ -

lógica, em recursos monetários e recur
sos humanOs. Mas o dever principal é 
nosso. Uma coisa, contuçl.o,jamais admi
tiremos: a internacionalização da Amazô- . 
nia, a troca da nossa terra, da nossa sobe
rania pela dívida ou por qualquer ouna 
compensação." 

Por Que--o Presidente da República se per
riiitiu mãndar, na sua Mensagem ânua, que 
lembra a fala do trono, este texto para que 
o Confiresso sobre ele-meditasse? Porque sua 
exceléncicf tinha recebido, um pOuco arites, 
uma estranha delegação de congressistas, jor
nalistas e outras pessoas que. eu não conheço 
bem, não poderia definir, constituindo uma 
delegação americana, presidida pelo Embai
xador Thiinoty Wlrth. Eles levaram ao Presi
dente da RepübHca uma proposta - que, 
aliás, era uina proposta, no meu ~ntender, ddí
cula, do ponto de vista quantitativo -, seriam 
a bilhões. de dólares trocados p'ela garantia 
cte não devastar a Amazônia. Ji~rn País que 
está com uma dívida externa de 125 bilhões. 
de dólares, pelo menos, falar em 8 bilhões 
de dólares seria alguma coisa próxima da 
construção da Ferrovia Norte-Sul. 

OCorre, e eu acho que essa colocação foi 
extremamente insóJita e "mars do que isso, 
cresceu em aUdácia, na medida em que o 
Senador Gore, na ni.edida em que o Senador 
Kasten declararam.- e_ste último, que a- Ama
zônia é iJm patrimônio do Mundo, não perten
ce só ao Brasil. Então, já planetarizou,já trans

--formou a: Aril&ônía -fn,1m aquário para âeleite 
aaS civilizações indus_trii:dizadas. Pior o Sena
dor Gore, que declarou, e eu tive a oportu

--nidade de dizer tsso numa &essão do Con-_ 
gresSõ Nacio.nal, em aparte ao Deputado 
Amafãl Netto, -ele declarou que ia apresentar 
no Senado americano um projeto de lei a vi
sando impedir a ocupação devastadora da 
Amazônia. Quer dizer, dentro de algum tempo, 
o eminente Senador Nelson Ca~iro deve ~ 
tãr-lendo, aqui, um projeto de lei, vindo do 
Congresso amerfcano, para ser objeto de 
apreciação pelo Congresso brasileiro, a ele 
submetido, por_ exemplo. Eu espero que isso 
nunca aconteça. 

O Sr. Leopoldo Peres- Uma lei ãmeri
cana para ViQ-e"r ilo BrasiJ, que absurdo! _ _ _ 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ex~ta, 
mente. Aliás,_não seria a primeira_ vez que se_ 
tentaria isso. d.e gu~quer modo~_ 

O Ministro João Alves também teve oportu
nidade de_ se referir, duramen_te, a e:sse tipo 
de intervençãO. Parece-me que agora devia
mos falar, para terminar a nossa presença na 
tribuna, sObre um desdobramenlo do que está 
acontecendo; já agora visível, concreto, não 
há mais dúvida algUma. E é possível que nós, 
até nesta -casa: -e, principalmente, na outra, 
tenhamos divisões de pontos de vista. Por 
quê? É a QUestão- de Altamirá, A Ailiazônia 
tem, hoje, o maior potendal hídrico do BrasiJ, 
tem, e sempre teve, hoje_ à nossa diSposição. 
E _enq'Uãnto era impossível, porque não havia 
solução para o transporte de grandes massas 
de _':nergia pri~ária, parti~a de blocos de gera-
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dores de energia a grande distâncias, de 1.000, 
2.000, 3.000 quilômetros, especialmente de 
corrente continua, esse potencial ficOu intoca
do. Agora, não. Estão resolvidos os dois pro
blemas: o tecnológico_ e o científico. Então, 
é p·ossível fazer a transferência a partir da expe
riência de ltaipu. Logo, a Amazônia pode per
feitamente ser um extraordinário abastecedor 
de energia elétrica de origem hídrica para 
energia primáiia. 

Nesta altura aparece um projeto feito pela 
Eletronorte, baseado na Eletrobrás, e que_ pre
tende fazer uma usina hidrelétrica que, quando 
concluída, s_erá aproximadamente igual a Jtai
pu, em potência instalada, e maior do que 
a maior usina hidrelébica brasileira, que é a 
Usina de Tucunú. 

Pois bem, são 300 índios qUe Vivem em 
diversos locais ribeirinhõs e. que certamente 
_s_erão afetados pela inundaÇão, se a obra for 
realizada, como_o foram os colonos_em Tucu
rui, como foram afetados em llha Solteira, co
mo foram afetados aqueles que amanhavam 
a terra em ltaipu. -

Absolutamente, não quero defender uma 
política irresponsável que não considere o ín
dio como ele deve ser considerado por nós. 
Acho que fui um dos autores do capítulo cor
respondente exatamenle aos índios na atual 
Constituição brasileira, ·não quero, repito, que 
essa gente seja tratada como objeto. Não! 

Mas também não posso admitir que uma 
área como a Amazônia fique absolutamente 
intocada em nome da defesa da ecologia. Es
sa usina pode perfeitamente ser feita, e ainda 
ontem o Presidente da Eletronorte dizia-me: 
"Vamos mudar o nome':, porque, de fato, en
tendemos que Kararaó representa _um grito 
de gu_erra das tribos indígenas, ~ com (sso 
eles não querem que esse nome seja dado. 
Concordo. Vamos mudar de nome .. Hoje mu.; 
daram para Bom Jardim ou coisa parecida 
- é meio difidl de encontrar Bom Jardim 
naquela região ~. mas de qualquer modo 
mudaria o nome. 

E ontem vimos o representante da Eletro
norte sendo ameaçado por uma indígena de 
facão em punho, perto da sua carótida, e é 
visível o constrangimento, para não dizer o 
medo do representante do Govenlo naqUela 
reunião, submetida à presença de pessoas es
trangeiras que vêm aqui salvar a eCD!ogia e 
o índio amazôrtico. 

O Sr. João Menezes - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Darei 
o aparte a V. Ex•, mas antes termino, dizendo 
que os índios americanos_ que lá se encontram 
eu devo saudá-Jos, devo saudá-los com muita 
ênfase, inclusive, porque me parece que são 
descendentes daqueles _que lutaram contra o 
bravo General Custer. 

Ouço agora o nobre Senador João Mene
zes. 

O Sr. João Menezes - Eminente Sena
dor, V. Ex~ continua trazendo um assunto pal
pitante e que reputo do maior interesse para 
a Nação brasileira, mas lutamos sempre com 

grandes dificuldades. Lembro-me quando es
tavam para fechar a~-- comportas de Tucuruí, 
os obstáculos que enfrentamos. Até o Gpvemo 

_do ~d_(): çhegou a propor uma ação popular 
para impedir que se fechasse a usina; se não 
fosse Ti.rcuruí, não se haveria mais energia 
elétrlca no Pará. O Nordeste, hoje, leva por 
800 km, estrã:da afcii'ã, energia de TUcuruí. 
O~ qUé'-CfeyíamciS 'querer é que se _completasse 
fUCuiUí; Isto sim, e não aiar dificuldades. V. 
Ex" falã fainbém nessa parte dos índios. Este 
ê um assunto qtie vem sendo muito ei<plorado 
contra nós. Vêm aqui os americanos e falam 
nos índios, que precisam ser protegidos. Co
mo2D írldio brasileiro, hoje, com uma popu
lação de 2ZO nlil, 1ém Uma média de 400 
hectares por cabeçâ; o américano tem, mais 
ou menOS, de 18 a 20 hectares por cabeça. 
Vê V. Ex•, que eles vêm gritar aqui por uma 
coisa que não pode e não deve._ Quando V. 
Ex" focaliza este assunto _é quase que como 

_Urtl alerta, éos.inoque está tocando em defesa 
dos interesses dei nossa região. Como disse 
o Ministro Leônidas Pires Gonçalves, na confe
rência que fez em nossa casa, não é possível 
que nós, _da Amaz6nia, continuemos a usar 
lamparina para satisfazer pressões; vamos 
procurar saber quais as razões dessas pres
sões que não querem, de maneira alguma, 
o nosso desenvolvimento. Mais uma vez para
benizo V. Ex' 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO- Muito 
obrigado, Senador João Menezes. V. ~ lem
bra bem quando nós discutimos Tucuruí, a 
-primeira grande õbjeção era que T ucuruí ia 
salinlzar a água do T ocanfins. Aparecerarri os 
cientfstas ~não sei formados por onde e que 
admitiram desde logo que a partir da barra
gem desapareceria o peixe e haveria a saliniza
ção da á_gtJa,_ Como o Tocantins é afluente 
do Amazonas, e como parte dessa água está 
sendo captada num outro afluente chamado 
Rio Guamá, então se dizia que a população 
de Belém só ia tomar água salobra a partir 
daí. Fofa primeira grande acusação. A segun
da era o desparecimento do peixe. A terceira 
era, provavelmente, a imensa proliferação de 

- mOsquitos e pragas de todas as áreas, a partir 
do mOmeilto qu'e se fizesSe a grande barra-
gem~-, - -- -

Hoje é a área talvez mais piscosa da Ama
zónia - se nós tomarmos lá por metro qua
drado, o que se Obtém de toCUnafé, ach.o que 
é bom até ·nem chamar a· aterição, para evitar 
determinado tipo de exploração ou explota:ção 
da área. 

AAmaz6nia p"ermitiu, como disse o Senador 
João Menezes, a eletrificação da área do sul 
do Pará. Graças a ela, inclusive, nós estamos 

_ çom uma área que, não fosse o problerna 
- fundiário, que é grave, evidentemente repre-

sentaria muito mais para a economia paraense 
do que tudo o que se- fez antes, graças a uma 
hidrelétrica, que recebeu energia, primeiro, do 
Nordeste, uma contribuição, e, em seguida, 
mandou-a de volta. 

Paraenses chegaram a desenvolver uma po
lftica· um pouco localista e até:, no meu enten
der, exaltada. Então, diziam que tudo saía do 

Pará; o minério saía para o Maranhão pela 
porta do Porto de Madeira, ficávamos com 
os buracos; a água era m?tl"!dada_para o Nor
deste, que era traduzida em energia. Só faltava 
rnanda_r -'ª- Fafá_ d.e_ Belém. Disseram, erltão, 
que já a haviam mandado também. Desta for
ma, esse tipo de previsão não há o que discutir 
com eJa. 

Temos, no mortiéiitO, eSta -preocupação. 
Chamarei espeCialmente a atenção da Ban
cada· do 'Rfo Grande do Sul, porque fui agre
-dido ontem por um naturalista ou ecologista 
f!aúcho--:- se não me engano chama-se Lud
zenbefger ~ que achou que tudo isto que 
estou reproduzindo agora e que publiquei co
rntl-artigõ no jornal Q Ub_er{Jl, do Pê!râ, seria 
sandice sobre sandice. Ele afirma que tem 
percorrido o mundo e que nunca ouviu falar 
na· internacionalização da Amazônia Eu_ acha
ria muita graça se ele ouvisse falar, que disses
sem a ele, como brasileiro, que pretendiam 
de urri brasileiro a adesão a internacionalizar 
:a: 1\rnazônia. Mas, no momento em que, por 
exemplo, um projeto do Banco Mundial de 
esgoto para a cidade de Belém é impedido, 
porque se diz que ele está dentro da Amazônia 
e a Amazônia está sendo depredada, eu ima
gino o que pode ser feito, a partir daí, em 
termos de limitação à qualquer tipo de absor
ção-de capital brasileiro, desejável para o de
senvolvimento nacional. 

De modo que eu queria concluir, Sr. Presi
dente e Srs. _Senadores ... 

OSr. Leopoldo Peres- Permite V. EX-
outro aparte? -

O SR. JARBAS PASSARII'IHO- Com 
muito pi"azer. 

9_ S_r. ~poldo Peres - Desculpe-me 
SenadorJarbas Passarinho, as seguintes in~er
rupções ao magnífico discurso que V. Ex+ vem 
pronunciando. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ao 
contrário; V. Ex" me dá muito-prazer com isso. 

O Sr. Leopoldo Peres - Quero apenas 
lembrar um dado, para que se tenha uma or
dem de grandeza, que o_ Lago de Kararaô, 
ou que·-outro nome venha a ter, é menor do 
que o lago da Hidrelétrica de Balbina, que 
vai produzir 250 mega"Watts, enquanto Qüe a
outra vai produzir cerca de 11 mi1. 

O que se está fazendo é uma empulhação 
ao povo brasileiro, em nome da salvação dos 
índios, os quais muito respeito, tendo, inclu
sive, emendas à Constituição em defesa das 
tnbos indígenas. O que se está tentando é 
um genocldio contra cerca de 1 milhão de 
ribeirinhos na Amzônia, descendentes de nor
destinos e netos de índios. O que se está ten
tando é retirar o melo da vida dessa pobre 
gente que se vai degradar e viver, no desem
prego, nas cidades_ de Belém e de Manaus. 
Isso é uma iniqUidade que se vem praticando 

_ç_cm_tra seres humanos, contra uma população 
quase tão grande quanto à palestina e nin-
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guém tetn uma palavra para defendê-la; nin
guém protesta contra essa infância. Não há 
movimentos ecológiCos fazendp passeatas na 
Alemanha e na França para defender esses 
pobres seres humanos que estão sendo impe
didos de sobreviver. Defender a An:l_azônia, 
sim, defender o interesse naç:lonal, sim; mas 
defender os interesses dos homens e mulhe
res que lá vivem- e ç:ujos ancestrais susten
taram a soberania nacional por tantos séculos, 
também é legítimo e também é necessário. 

OSR. JARBAS PASSARINHO-Nobre 
Senador, V. Ex' me comove. Huyssemanndizia 
que __ o discurso é tão nobre quanto qua1quer 
outra atividade literária e qlfe urrt bom discurso 
devia sempre ter wn bom início e, sobretudo, 
uma bela peroração. Se eu pudesse pedir em
prestado a V. Ex- a peroração, -que é o aparte 
de V. Ex•, eu encerraria agora, mas ainda me 
cabe dizer que nós também cometemos erros. 
Balbina, a que se referiu o nobre Senador Leo~ 
poldo Peres, é um exemplo de erro, que me 
desculpe a Eletronorte, porque faz um lago 
artifidãl praticamente igual a Tucuruí para ge
rar uma potência mínima para Manaus, que 
não vai resolver, porque, entre o início da sua 
construção e a sua G.Ondusão, Manaus cres
ceu muito mais do que aqullo. E o que acon
tece? Na área em que o rio é de planície, 
conseqüentemente nã,o há quedas de diferen~ 
ça de altitudes, então, é preciso alagar áreas 
muito extensas para obter um pequeno_resJJl~ 
tado. Esse foi um erra que nós praticamos. 

Já não é o caso _de Altamira, no Xíngu; o 
Xingu é caracterizado por-váriaS c:orredeiras, 
inclusive só é navegável vindo do Amazonas 
até o Porto de Vi_tóriª~-ª---nte_s_ de Altarnira. Aí 
está a diferença: ou nós temos a possíbnidade 
de utilizar a Amazônia como silvicultura para 
o desenvolvimento do nosso Pais ou n6s_seria~ 
mos realmente incapazes de mantê~la. 

Agradeço a V. Ex" as palavras candentes 
que usou para caracterizar o outro lado do 
problema. Mas, se não falha a avaliação feita 
pelos jornais do Pará, em Altamira 600 índios 
estavam sendo objeto de meeting de natu~eza 
multinacional, e inclusive eu não sou _contra 
o stfng, oomo foi àito pelo Sénador João Me
nezes, esse não pretendeu e..videntemente um 
protetorado que viesse a ser o_ responsável 
pela manutenção da Amazônia, ele pretendeu 
-_com o que eu concordo, como recebi de 
wn dignitário alemão que esteve no meu gabi
nete - financiamentos dirigidos às universi
dades para fazer treinamento de recursos hu
manos em ecologia. Concordo- plenamente 
que devemos f~er isso, 

Encerro, ainda sob o efeito _do magnífico 
aparte do Senador Leopoldo Peres, Oizendo 
que quero condamar as L.l_deranças desta Ca
sa para que façamoS a instalação de wna co
missão parlamentar de inquérito para estudar 
ó destino da Amazônia, porque atê agora nós, 
brasileiros, não votamos, em ambas. as Casas 
do CóhQfé"Ssõ Nacional, uma pçljtica de expio
ração florestal no )3rasil. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas Prolon~ 
gadas.) 

Durante o discurso do Sr. Jarbas Pas
sarinho o Sr. Iram Saraiva, deixa a cadeira 
da Presidênda que é ocupada pelo Sr. 
l'felsdri camf!{ro. - -. 

O SR. "'RESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Hadaaa.· ---

o SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pro
nunci;;i õ seguTil.te dls<:.urso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, as comissões parlamentares 
de inquérito representam um dos institutos 
mais importante_s_da vida Iegis\ativa._A atual 
ConstítUíção aum_entou a sua forç_a ao assegu
rar-lhes poderes de investigação próprios das 
autonaades judiciais. Exige-se que a apuração 
tenha por objeto [ato determinado. 

Tive sempre o maior respeito pelas chama
das CPJ e integrei várias delas desde deputado 
à Assembléia Legislativa do qntigo Estado da 
Guanab"'-ra. A utilização c_orreta _e oportuna 
desse tipo de comissão fortalece o Poder Le
gislativo porque reflete a açãó pronta e atenta 
dos parlamentares diante de problemas que 
angustiam a-população em·geral. 

Tenho, no momento, a honra de encabeçar 
requerimento para uma dessas comissões no 
SeiladO,-a -ttri\ de- apurar e-inVestíga"r-a fiscali
zação e as autorizações rel_ativas ao tréU)Sporte 
marítimo e fluvial em todo-O território nacional. 

Erri verdade, o que nos deve preocupar é 
a tutela dos direitos- dos cidadãos e, no caso~ 
cogita-Se precisamente do direito à vida, aque
le que ocupa o ponto culminante na orografia 
de todos os direitos, para usar a feliz e conh~
cidã eXpressão-do grande Nelson Hungria. 
·· Que razão teria de ser· o Estado, no plano 

-raciOhai, se não- esta de proteger os legítimos 
direitos dos seus cidadãos. E ao Parlamento, 
a quem incumbe a JeitUréi-das-Iels, fica reser
vaâõ o papel-de-definir o modo de se efetivÇ~r 
esSa ·proteÇão. 

O senado, por ser a. Casa da Federação, 
onde todas as unidades estão representadas 
igualmente, é o cenário apropriado para essa 
investigação, de inter_esse geral. No gigantesco 
Brasil, onde não ocorre o transporte marít~mo, 
há o transporte fluvial. 
·- De alguns a:nos a esta data, temos ouvido 

e lido, com maior freqÜêricia e maior intraiJq? 
!idade, noticias sobre desastres com embar_~ 
cações;-Apinhados de gente, os barcos não 
agüenta.m, viram, naufragam, fazendo nume
rosas vítimas. Mas tais everitos teriam lugar 
se o funcionamento cfiário dess_as embarca
ções fosse fiscaliZadO pelo pOder públicOi 

. _ E lógico, Sr. Presidente, que esse tráfego 
se dá atravês de autorização. Mas corno ocorre 
e.S$6 permisSão? QuaiS são as exigências? Co
mo é (ei.lQ ~vistoria? Em tempo certo, curto, 
pU_erri espaço longo ou não é r~alizada? QUem 
autoriza? É -o rriesrrio poder em todOS -os lo
caiS? A Marinha é ouvida, sempte, em alguns 
casos, em algwna parte? 
-Lemb.ro~me de acontecimentos fatais no 

Ãniai:onas e seus afluentes, no São FranCisco, 
rio de integração nacional. Mas os eminentes 
coleflas, por certO, hão de conhecer.epiS6dios 
triStes nas sUaS regiOes. 

É precisamente essa segurança, ou melhor, 
essa falta de segurança, crónica, irritante, tal
vez crimirlosa, -que o inquérito que pi'6j:l6nl1o 
tem por escopo esquadrinhar. Vamos colocar 
um basta neSSa desordem Cjue Vem a· ser urria 
irresponsabilidade. 

Há dias, os jornais noticiaram o insUcesso 
havido com uma embarcação que fazia o per· 

- cursos do continente brasileiro a Fernando 
de Noronha. O transporte pertei'ltia a uma 
firma particular. Como obtivera o licenciamen
to? Sob que condiçõeS? Os requisitos de segu
rança estavam atendidos? 

Na minha cidade do Rio de Janeiro, o ano 
de 1989-iniciou-se_ corh a -tragéi:lia do "Bateau 
Mouche", que transportava centena e meia 
de passageiros para assistir do mar à queima 
de fogos na praia. A Nação inteira sabe das 
lágrimas que durante muito tempo serão cho
radas por esse passeio._ 

A polícia estadual e a marinha, na órbita_ 
das respectivas competências, estão realizan
do inquéritos rigorosos para apurar responsa
bilidades. 

Sr. Presidente, a minha proposição tem uma 
finalidade -investigar para previnir desastres 
iguais aos conhecidos. Ingressando fundo no 
assunto, poderemos, amanhã, editar uma le
gislação segura, atualizada, exigente. Evitando 
mortes, estaremos salvando vidas. 

Efa eSsas as explícaçõ_es_ que desejava ofe
recer aos me.IJs ilustres-pares na oportunidade, 
em que apreseritei o requerimentO, cc;iil}_ o nú
mero regimental de assinaturas para que se 
constituísse a comissã_o parlamentar de inqué
rito, para apurar e investigar a fiscalização e 
as autorizações relativas ao transporte marí
timo e fluvial em todo o território nacional. 

Era-m estas, sr·. -Presid~nte; as considera
. ções qUe queria -fazer neste instante. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Car· 
los Alberto. _ 

Durante o discurso do Sr. Jamil Had~ 
dado Sr. Nelson Carneiro,· deiXa a Cildelrã 
da Presidência que é- ocupada pelo Sr. 
Pompeu de SouSa. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN. 
Pronuncia o seguinte discurso~) - Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, insiste-se em di_zer que 
o Brasil tem uma das tarifas mais baixas de 
energia elétrk:a _do_ mundo. No entanto, para 
-os prOdUtores rurais nordestinos;~ eSpecial~ 
mente os pequenos, o não-cur'nj:>fíritEmto da 
determinação da difêrença de 29% entre as 
tarifas urbanas e rurais faz com que a produ
ç:ão de alimentos Se transforme em atiVidade 
tão cara, que poderá tornar-se inviável, éin 
futuro próximo. 

Em meu estadO, o Rio Grande do Norte, 
Orlde é elevado' o n"úmêro de-laVouras irriga
das, alguns produtores vêm recebendo coritas 
mensais que vão de 500 a um. mil cruzadoS 
novos, <? que revela o absurdo- da situáÇã6 
atual, onde, paradoxalmente, o áoVemo Fede· 
rai tem como prioridade a irrigação de milha-
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res de hectares, espedalmente nos estados 
nordestinos, 

Diante desse fato, o custo da produção agrí
cola no Rio Grande do Norte é extremamente 
elevado e evidencia injustiças, diante das quais 
não podemos nos calar. Por exemplo, segun
do o Secretário de Agricultura do Rio Grande 
do Norte, Fernando Ferreira de Melo, o consu
midor urbano, que atinge um consumo infe
rior a 100 kilowatts mensa!s, pãga menos pela 
energia utilizada do que _o produtor rural na 
mesma faixa de consUmo~~- -

Por outro lado, a esta é o caso dos grandes 
produtores agrícolas, quando o consumo 
mensal é superior a 100 kilowatts. a situação 
se inverte e o produtor rural passa a ser benefi
ciado, em comparação ao consumidor urba
no. 

Ora, a reaUdade nordestina é de um número 
muito grande de pequenos produtores rurais 
e é portanto a grande mataria destes agricul
tores que vem sendo prejudicada. Por iss_o, 
é urgente uma ação no sentido de rever essas 
tarifas e de remover mais este obstáculo que 
impede o desenvolvimento do setor agrícola 
nordestino, espedalmente o de produção de 
alimentos. 

Síndicatos rurais, cooperativas e entidades 
como a Emater e Cosem deddiram criar uma 
comissão para estudar este problema _e apon
tar soluções, o mais rapidamente possível. É 
predso, Srs. Senadores, que não se ignore 
o esforço que vem sendo realizado - não 
só pelos produtores do Rio Grande do Norte, 
mas pelos nordestinos errrgeral- no sentido 
de ampliar as áreas plantadas e melhorar a 
produtividade das lavouras. 

Através da irrigação, o meu estado vem lu
tando para sair do subdesenvolvimento e_ da 
dependência da Unportação de alimentos, e 
o setor de p~~:~dução agricola tem obtido bons 
resultados, em várias cuhuras. No entanto, to-_ 
do esse esforço, que não é feito sem encimes 
investimentos e sacrifícios, pode Ser anulado 
por situações como o elevado custo da ener
gia. 

Dessa forma, aqui desta tribuna, -faço um 
apelo ao Ministério da Agricultura, na pessoa 
do Ministro ins Rezende, para que conheça 
esta situação e promova, o mals rapidamente 
possível, uma ação concreta, no sentido_ de 
solucionar este grave impasse. 

Se hoje festejamos, pelo terceiro ano conse
cutiva, um novo. recorde de produção de 
grãos, se a irriQação é meta prioritária deste 
governo, é preciso que o imenso esforço des
pendido pelos produtores rurais seja, não só 
reconhecido, mas apoiado por decisões con
cretas e efetivas. 

A população do Rio Grande do Norte e o 
estado como um todQ merecem a tenção e 
a solidariedade real do Governo_ Federal, para 
que a fome do povo seja saciada e que o 
trabalho intenso desenvolvido pelos nossos 
produtores rurais, especialmente os peque
nos, seja apoiado e estimulado. 

Se isso não_ -ocorrer, SrS. senadores, tudo 
que tem sido realizado por nosso sofrido pro
dutor rural poderá desembo_car na absoluta 

inviabilidade de produzir alimentos, o que, evi
dentemente, seria totalmente absurdo e ina
ceitável para todos n6s. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

OSR. JOÃO MENEZES (PFL- PA Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o artigo iiltitulado "Análise de 
Uma-Agressão Descabida", de auto da do Dr. 
José Maria de Castro, reflete o interesse e o 
cuidado que vem tendo o povo brasileiro con
tra os pronundamentos e divulgações nega
tivas feitas com o intuito de desmoralizar os 
poderes da República e nossa Cohstituição. 
Daí a razão da solicitação de transcrevê-lo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A" OOE SE REFERE O 
-SENADOR JOÃO />!ENEZES EM SEU 
PRONUNCfllMEIYTa 

_ ANÃLISE DE UMA 
AGRESSÃO DESCABIDA 

José .Maria de Castro 

Em-edição recente de destacado jornal des
ta cidade, um colunJsta, em matéria assinada 
que- intitulou "Molho de tripas", desancou sua 
ver~orragia ~bre o governo central,_sobre o 
Presidente, sobre o Congresso e seu presi
dente e componentes e até sobre deputados 
~~ta~_uals e vereadores. Culminou em apoplé
tica agressão a UJn modesto, mas muito altivo 
Estado da Federação, que não pode deixar 
de orgulhar-se por ter na Presidência da Repú
blica um c;ie seus filhos. Esperamos por algum 
tempo o surgimento de urna contestação váli
da a tão aviltantes quão sem cerimoniosas 
e ~stapafúrdias agressões até que, não tendo 
dela qualquer conhecimento, talvez pelo pró
prio desprezo da opinião públlca ao artigo, 
nos dispusemos a replicar os conceitos do 
_c_oiW}ista, simplesmente para desfazer o seu 
ódio ou despeito ao sempre respeitado Estado 
do Maranhão que jamais poderá Ser atingido 
por diatribes injuristas como as que lhe foram 
assacadas, nen:a o seu povo laborioso, honra
do, culto, nacionalista e patriota. Vale assinalar, 
Pbf5er muito oportuno, que a intriga caluniosa 
. e os agravos partiram de maldosa interpre
tação, justificada com a leitura do Pequeno 

- Dicionário de Aurélio e, após focalizar com 
ênfase o significado das palavras, segundo o 
texto codificado, procurou levar a ridículo ex
tremo a figura do Presi<;Iente e o Estado que 
lhe_ serviu de berço. _ _ -
-,.Criticar, destruir, deSfigurar, denegrir; COm

ptometer, costuma ser matéria fácil e dese
jável para línguas ou penas ferinas que se 
acostumam a utilizar ess_es efeitos para se_co-:
locarem em destaque perante terceiros~ou pe~ 
rante a opinião p~blica. Ocorre que nem sem~ 
pre esse 'ol>jetivo é alcançado, e por vezes as 
pedras -lançadas retornam, vindo a atingir 
quem as lançou. - -

Com efeito, em artigo publicado neste jor
nal, afirmávamos "A Democracia é a expres-

são de governo do povo_ para o povo, e é 
nesse_ sentido- que_ se deveria aperfeiçoar a 
nossa Carta magna, elaborando uma Consti
tuição que pudesse libertar o País das mazelas 
geradas pelos maus brasileiros, ou outros 
mesmo políticos que, sequiosos de poder, não 
têm um momento de reflexão sobre os desti~ 
nos _ _desta grande Pátria':. 

Vem muito a propósito a trimscriçãõ deste 
trecho para que se possa lembrar que em 
um grande País como o nosso não deve ser 
considerado uma desgraça total o fato de um 
cidadão do Nordeste vir a alcançar o poder 
maior, que é o_exercício da Presidência da 
República, e que as desgraças que se diz terem 
atingido a Nação_ vêm de longa data, e a dívida 
extema_que_se luta por c_ompor foi encontrada 
quase no mesmo ponto em que se encontra 
pelo atual Presidente que luta, sozinho, contra 
tudo e contra todos, sem apoio parlamentar 
para nenhuma medida por melhor que seja 
o objetivo a a1canç:ar. 

A traição impera em todas as ãreas do Go
verno, e somente as Forças Armadas dão se
gurança às instituições e ao regime. Nuvens 
negras surgem no horizonte do Brasil, e os 
demagogos_ vermelhos de esquerdas se assa~ 
nham, seguros ·de que_ alcançarão o poder 
maior louvados nas recentes pugnas eleitorais, 
baseando suas ambições na ignorância da
queles que não sabem avaliar a origem dos 
males que lhes foram impostos. Os trabalha
dores, embora atiçados para revolta e para 
a greve, tiveram um momento sério de refle
xão e pensaram alto nos destinos de suas fa
mílias, dé -seus filhos, de seu País e senta
ram-se à mesa_ com a-Classe empregadora, 
e oS resultã:dãs-nao tardaram a aparecer-.--

As dividas externa e interna têm merecido 
tratamento adequado, na medida em que uma 
providéncià extrema não venha causar uma 
seqüência de resultados negativos como foi 
o Plano Cruzado, mantidO vivo para propor· 
dõriar Vitória eleitoral ao partido do Dr. (J!ys
ses, e a imposição-desse mesmo grupo à fami
gerada moratória da dívida externa de reflexos 
tão danosos para a economia brasileira. 

Estes_são os aspectos que devem tomar-se 
objeto de debate e análise perante a opinião 
pública, sem maldade e espírito calunioso e 
com responsabilidade que deve ter todo ho
mem de imprensa . 

-José Maria de Castro é advog11do militante e dlretor·geral 
d11_emp~_S<1! de _advo~!!Cia especlallulda "Advocare~. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não há mais oradores inscritos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao projeto de Reso
lução n? 3, de 1989, de autoria da comlsslio 
diretora, que adapta o Regimento Interno do 
Senado Federal às disposições da Constitui
ção da República Federativa do Brasil, e dá 
outras providências. 

Ao projeto foram oferecidas 106 emendas. 
que vão ser lidas pelo Sr. }9-$ecretârlo. 
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São lidas as seguintes 

Emendas oferecidas ao projeto de Re~ 
solução n9 3, de 1989~ de autoria da_ Co~ 
missão Diretora, que Adapta o Regimento 
lnteJ"no do Senado Federal às t:ffsposlções 
da Constituiçáo dii República Federativa 
do BrasD, e dá outras providências': 

EMENDAN• 1 

Ao art. 7~ 
Acrescente-se um § 1 ~, renumerando-se o 

parágrafo único para § 29: -
"Arl 7~ ................... ..:.. _________ - --
§ 1 ~ Do nome parlamentar náo 

constarão mais de 2 (duas) palavras, não 
computadas ne_s_se !)Úmero as preposi
ções." 

............................................ , __ _ 
Justificação 

A presente emenda visa a manter a redaçâ:o 
original do art. 79 do Regimento Interno do 
Senado Federal, limitando em apenas duas 
palavras o nome parlamentar do senador, evi
tando-se que o parlamentar venha a adotar 
nomes muito grandes. ~ 

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 1989 -
-Jarbas Passarinho. 

EMENDA N•2 

Ao art. 13. 
Dê-se a seQuinte redação ao art._l ;3_ 49 Regi

mento !nterno do Senado Federal, s_uprimido 
pelo projeto: 

"Art. 13. O Senador que deixar de 
responder à chamada, nasvotações, terá 
descontado 1/30 (um trinta avos) da sua 
remuneração mensal" 

Justificação 

A presente emenda tem por finaJidade im
peclir O favorecimento ao_sênãdor faltoso, pe
nalizando-o pêlo seu_ não c:_qmparecimento às 
votações. _ _ _ 

Sala das SeSsões, lS de f~veyeiro_Qe 1989, 
-Jarbas Passarinho. 

EMENDAN•3 

Ao art 16. 
Dê-se ao art 16 do projeto a seguinte reda

çào: 

"Art. 16. O senádor poderá fazer uso 
da palavra: 

1-nos 60 (sessenta) minutos que an
tecedem a Ordem do Dia, por 20 (vinteJ 
minutos; 

ll-selíder: 
a) duas vezes por semana, nos 30 

(trinta) minutos que antecedem a Ordem 
do Dia, por 5 (cinco) minutos, se sua bcm
cada for de até 10 (dez) senadores, e por 
10 (dezlminutos se a barlca.da.for mª!or; 

b) ap6s a Ordem do Dia, pelo prazo 
de 20 (vinte) minutos, com precedência 
sobre os oradores inscrttQ&; 

III- na discussão de qua1quer propo
sição (art. 304), uma só vez. pelo prazo 
de 10 (dez) minutos; 

IV- na discussão da redaçã.o final, 
uma só vez, pelo prazo de 5 (cinco) minu
tos, o relator e um se_nador de cada par~ 
tido; 

V- no encaminhamento de votação 
(art 343 e:3451~ uma só vez, por 5 (cinco) 
minutos; · _ ~-

. -- VI:...__ em explicação pessoal, em_ qual~ 
quer fase da sessão, se nominalmente 
citado na Ocasião, para esclarecimento 
de cito ou fàto que lhe tenha sido afubufdo 
em discurso ou aparte, não sendo a pa1a· 
vfã"tlãda.-COm essa finalidade, a mais de 

--2 (dois) oradores na mesma sessão, por 
-5 (cinco) minutOs. · - - · 

-VIl- para-cofriunkaçao Inadiável, ma~ 
nifestação de aplauso ou semelhante, ho

- . menagem de pesar, justificar propOsição, 
uma s6 vez. por 5 (cinco) minuto$; 

a) pefa ordem, para indagação sobre 
andamento dos __ trabalhos, reclamação 

·quanto à observância do Regimento, indi
cação de fa1ha ou equívoco em relação 
à rnatéria da Ordem do Dia, vedado abor
dar assunto já resolvido Qela presidência; 

b) para suscitar questão de ordem, 
nos termos do arl 444; 

c) para contraditar questão de ordem, 
- lirn.!tada ~ palavra a um só senador; 

Vlll ~após a Ordem do Dia, pelo prazo 
de 50 (clnqõenta) miriutos, para ãS consi
derações que entender; 

IX- para declaração ·de voto, por 2 
(dois) minutos); 

x:_ para apartear, pelo prazo de 2 
(dois) minutos, obedecidas as seguintes 
normas: 

a) o aparte dependerá de permissão 
Oo ófador, subordinando·se, em tudo que 

Ihe"f6f éÍplicávei, às disposições referentes 
aos debates; 

b) não serão permitidos aPartes: 
-ao Presidente; 
-a pare.cer oral; 
-a encaminhamento de votaÇão, -sa1-

vo nos casos de requerimento de home
- nagem, de pesar ou de voto ~de aplauso 

oU- sem_elhãnte; 
- :___a ei<Plicãção" j>eSS6a1;-

- a questão de ordem; 
--a contradita a questão de ordem; 

. ~ cj_ a recúsii.de-permissão para aj:>artea:r 
__ ser_á s.e:mpre compreendida em caráter 
gerai, ainda qUe proferida em relaÇão a 
1 (um) só senador; · _ 

d) o aparte- proferido sem pemiíssão 
do orador não será publicado; 

e) ao apartear, o senador conservar· 
-se-á Seritado" e falãrá ao microfone. - _ 
~ . xr__.:. para lntelpelãr "ministro de EStá
do, por 10 (dez) minutos; e para a réplica, 
por 5 (cinco) minutos (art. 410,j), 

§ J9 É vedado ao orador tratar de assunto 
estra_nho __ à_fl_n-ªlJdJ;;_Q_e AQ__ d}spgsjeyQ -~rQ_gu~ 
se basear a concessão da palavra. 

§_ 29 _Ao_ representante de partido que não 
atenda às exigênc!as estabelecidas no art. 64, 
aplica-se o dispostQ na alínea "a" do inciso 
fi deste artigo na parte que se refere à bancada 
com menos d~ ~O (d_~z) senadores." 

._Justificação 

Com o advento_ do pluripartidarismo-au
mentou sensivelmente o número de líderes, 
6 que obriga a uma repartição menos gEme

- rosa do tempo para uso da palavra. 
-os aparteS rião devem ser longos nem 

constituir disC(frso- paralelo. 
Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 1989. 

~rbas Passiirinho. 

·EMENDAN•4 

Dê-se ao art. 16, im::iso III, alfnea a, do Projeto 
de Resoluçã_o n9 3, de 1989, a seguinte reda-Çãó:' .... · . - . 

"Art. 16. . ................. , ........................ . 
!- ........................ . 
11- ............................. , .................. ___ _ 
lll-selider: 
a) nos 30 !trinta) minutO$ que ãntece

derem a Ordem do Dia, para comuni
cações de ioteresSe partidário, por 1 O 
(dez) minutos." -

Justificação 

A -presente emenda objcliva preservar, dE:il~ 
tro da Éi:tica democrática, a igua1dade de prer
rogativaS para todos os líderes, no exercício 
d~ suas funções, indePendentemente do nú
mero de iritegrante de seus partidos. 

A vexa_t6ria fómiula aritmética encrustada 
nos dispositivos ora emendados para o rateio 
do _tempo destinado ao uso d_a_ palavra, além 
de traduzir_ uma capitis deminutio caracteri
zada pela redução do_ poder de representa
tividade, atenta de forma ostensiva_ contra o 
princípio federativo consagrado na CotlstitUi
ção Federal.· 

Diferente da Câmara dos Deputados, onde 
seus integrantes são eleitos pelo sistema pro
porcioriãl à pOpulação de cada estado, tenit6-
rio e do Distrito Fed_era_l, o Sena.do congrega 
igual número de representantes de cada uni
dade federativa, sem levar em conta <1 densi
dade demográfica. 

Seus membros são senadores da Repúbli-
ca, que é federativa. - __ - -

Portanto, assim como os tatores coeficiente 
eleitoral e número -de votos sufragados não 
distinguem, em absoluto, O Senador mais vota
do do menos votado, não guarda coerência 
clistinguí-lo quando no exercício da liderançtJ 
partidária, à guisa de odiosa inovação, apenas 
em razão da quantidad~ d(;)S liderados. 
- -Sob -o ponto de vista jurídico doutrinário, 

a representatiVidade partidária sempre_há de 
ceder lugar à representação federativa_ que, 
por essência, é iQualitária. - · 

- = ·Essa, sem dúvida~ a mens /egis da Carta 
Magna. 

Por outro aspecto, de natureza prática, tam~ 
bém não se justifica o -privilégio da c-oncessão 
de mais praio~a lídere-s ·dos partidos eom 
m_aiQr_r:r(lfD~-fQ_ i:f,~_j_I)t~~a_{l~~-·--~-f!l-~~-~mento 
dos líderes dos· Partidos nie_nores, tendo em 
vist:él que o uso da palavra ocorre em audiência·
coletivã, isto é, em oportunidade de explana
Ção diante da presença dos liderados, e não 
direcionada especialmente a cada um de per 
si. 
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Por essas razões, esperamos seja acolhida 
a presente emenda. 

Sala das Sessõ_es, 23.de fevereiro de 1989. 
-Maurfdo Cairea. 

EMENDAN•5 

Suprima-s_e a alínea b, do inciso JD, do art. 
16, do Projeto de Resolução n"' 3, de 1989. 

Dê-se ao art. 199, do Projeto de Resolução 
n" 3, de 1989, a seguinte redação: 

"Art 199. ESgotãda ·a "01dem do Dia, 
o tempo que restar para o término da 
sessão será franqueada aos oradores ins
critos na forma do disposto no art. 19." 

Justificaçiio 

Com a proposição em tela, pretendemos 
evitar a concessão excessiva de prerrogativas 
aos líderes, em detrimento dos liderados, em 
especial quando se disciplina a maneira pela 
qual os representantes dos estados e Distrito 
Federal, farão usO da palavra em Plenário, visto 
ser a palavra o principal instrumento de luta 
dos senadores na defesa dos interesses do 
seu estado ou Distrito Federal, e da própria 
República Federativa do Brasil. -

Ademais, o projeto em eStudo, ao· ensejar 
a existência do líder da maioria e minoria, além 
do de bloco parlamentar, acréscidos aos líde
res partidários já existentes, tomaria por de
mais concorrida a oratória em Plenário, redu
zindo sensivelmente as chances de uso da 
palavra por liderados, cen::eando-se, assim, o 
exerdcio de suas prerrogativas parlamentares. 

Por outro lado, aos líderes são assegurados 
no presente projeto, Oportunidades de uso da 
palavra em outras ocasiões, em caráter exclu-
sivo, no decorrer das sessões~ _ _ _ . 

Cumpfe obseNar que, em vírtude da cOrre
lação de matérias contidas nos dispositivos 
em causa, faz-se forçosa a modificação do 
art. 199, diante da supressão da alínea b, do 
indso lll, do art 16, ambos do projeto de reso
lução aqui tratado, tal como prevê o art. 153, 
alínea c:. do Regimento_ Interno ainda vigente. 

Assim, contamos com a manifestação favo
rável dos ilustres pares para a matéria. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
-Mauricio Corrêa. - · · 

EMENDAN• 6 

Ao art 19, § 29, in fine. 
Suprimam-se as expressões~ 

" ... salvo para as breVes cOmunicações, 
quando será diária." 

Justificação 

A supressão proposta visa a coadunar o tex
to do art. 19 com a emenda que apresen
tamos, tendente a abolir _o_ periodo de breves 
comunicações no Senado Federal, introdu
zido pelo Projeto de Resolução n", de 1989. 

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 198.9. 
-Jarbas Pasarinho. 

EMENDAN• 7 

Acrescente-se ao projeto as seguintes dis
posições; 

"Art. 20 ... - .............................. _ .... , __ ,,:_ 

I - ......................... ., ......... _ .. __ .. ,,, ___ ..... - .. .. 
ll- por outro senador: 
a) Com o séu cons.en'timento, para 

aparteá-lo; _ 
b) independentemente_ de seu con

s~ntimento, para formular à Presidência 
reclamação quanto à observância do Re-
Qiineirto. -

Parágrafo úníco. _o-·tempO de_inter
rup"Ção previsto neste ãrtigo será descon· 
tado em f~vor do orador, salvo quanto 
ao disposto na alinea a do inciso n." 

JustificaÇão 

Objetiva a emenda impedir que o orador, 
na Tribuna, seja interrompido quando algum 
senador pretenda formular questão de ordem, 
uma vez que essa interrupção causa um hiato 
na linha de raciocínio do orador. 

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 1989. 
-Jarbas PaSSilrinho. 

EMENDAN•8 

Acrescente-se ao projeto: 

"Art. 28. Se á1gum senador praticar, 
dentro do edific!o do Senado, ato incom
patível com o decoro parlamentar ou com 
a compostura pessoal, a Mesa dele co· 
nhecerá e abrirá inquérito, submetendo
se o caso ao Plenário, que deliberará em 
sessão secreta, no prazo ímprorrogável 
de 10 (dez) dias. 

Justificação 

Visa a emenda a dar_redação mais adequa
da ao texto do art. 28 sein, entretanto, alterar
lhe o mérito. 

Sãla das Sessões, 15 de fevereiro de 1989. 
-Jarbas Passarinho. 

EMENDAN•9 

Acrescente-se ao prOJeto: 
"Art,31. -Suprimido." 

JustifiCãção -

As disposições do art. 31 do Regimento ln
temo, que veda ao Senado tomar a iniciativa 
de cerimônia de caráter re!_igioso em- caso de 
falt~cimeilto de qualquer de seus membros, 

~_não são, na prática, aplicadas. Melhor, portan
to, suprimi-Ias. -

saia das Sessões, 15 de fevereiro de 1989. 
-Jarbas Passarinho. 

EMENDAN' 10 

Acrescente-se ao art. 36, do Projeto de Re
_solução n?_3, de 1989, o_§ 6°, com a seguinte 
redação: 

"Art. 36. .. ...... : ...... _____ , ___ .. · __ ,.: ........ --. 
---·-·-~-----..:......;.._ __ ..... _;., 

___ § 6'? Ao térmiito de cada sessão le
-gislativa anual, será publicada no Diário 
do Congresso, a freqUência dos sena
dores às s_essões·ordinárias, realizadas no 
respectivo periodo, fazendo-se constar as 
aUSéndas por motivo de ücença ou mis
são au_torizada." 

Justificação 

---O propósito da presente emenda é o de 
veicular pela imprensa oficial adequada as fre
qUências e ausênciãs dos senadores, tomando 
publicamente transparentes os registras da as
siduidade às sessões ordinárias. 

J:: a justificação que esperamos seja aco- · 
lhida. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
- Maurícío Corréêl. 

EMENDAN• 11 

Acrescente-se a expressão "da Constituição 
Federal" após_"·~· art. 55, III, ... 

_ Justificação 

Trata-se de emenda de cunho meramente 
redacional. 

O dispositivo citadO no corpo do preceito 
em tela refere-se à Constituição Federal. 
Quando da redação do projeto, omitiu-Se a 
expressa o objeto da presente proposição, mo
!ivo pelo qual é sugerida a sua inserção. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
-Maurício Corr&a. _ 

EMENDAN• 12 

Ao art. 52 
r- Substitua-se o n? 35 pelo seguinte: 

"35) exercer-a competência frxada no 
Regulamento Administrativo do Senado 
Federal." 

II-Suprima-se, em conseqüência, os n .. 
36,38 e 39. 

Justificação 

O Regimento Interno trata do processo le
gislatiVo. As competênciaS adminiStrativas de
vem ser enunCiadas no Regulamento Admi-
nistrativo. -

Sala das SesSões, 23 de" fevereiro de ·1989. 
~ FernandO -Henrique Cardoso. · 

EMENDAN• 13 

O ite~ 35 do art. 52, do Regimento fnte-ino, 
constante do projeto, passa a ter a seguinte 
redação. 

"Art. 52. Ao Presidente con1Pete: -

35) autorizar despesas, bem como a 
programação de desembolso da admi~ 
nistraçâo do Senado, conforme delibe~ 
ração da Comissão Diretora ou da própri"a 
Casa; 

·---·--·---·--
.Justificação 

_ A figura do ordenaclor_ de despesas deve 
ficar bem defmida no texto regimental: nos 
termos da. ~teração que propomos. 

É por todos os motivos conveniente que 
a competência de ordenador de despesas re
caia sobre a pessoa do Presidente da Casa, 
o mais alto representante da ComissãO Oire
tora. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
_-Mendes Cana/e, Primeiro Secretário. 
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EMENDA No 14 

O item 35 do art. 52, do Regimento Interno, 
constante do projeto, passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 52. Ao . .President~ col)1pete: 
............................ ·-·•·.u-·---:---
35) autorizar despesas, bem como a 

programação de desembolso da admi
nistração do Senado, conforme delibe
ração da Comissão Diretora ou da própria 
Casa; 

·································--······--
Justificação 

A figura do ordenador de despesas deve 
ficar bem definida no teXto ·regimental, nos 
tennos da __ alteraç:ão que propomos. 

É por todos os motivos _ç_onveníente que 
a competência de ordenador de despesas re
caia sobre a pessoa do presidente da Casa, 
o mais alto representante da Comissão Dire
tora. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
- Jutahy Magalhães. 

EMENDAN"15 

Inclua-se no final do art. 62, as seguintes 
expressões: 

Art. 62. . .. , na mesma legisJatura. 

JustJ"fic:açãó 

A Constituição veda a re.eleição ciQS m~m
bros da Mesa eleitos na 1• sessão legisJativa 
de cada legislatura mas não proíbe a reeleição 
quando se trata de legislaturas diferentes. Não 
pode, assim, o Regimento criar uma proibição 
não prevista na Constituição. 

Além disso a possibilidade de 1 (uma) ree~ 
leição em legislatura diferente, dará um pouco 
mais de estabilidade à organização do Senado, 
fortalecendo-o como Instituição. 

Sala das Sessões;23 _d~ fevereiro de 1989. 
-Femando H. Cardoso. 

EMENDAN• 16 

Suprimidos os arts. 63, B, 63. C e 63. D, 
o art. 63. A. passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 63. A Constituirá bloco parla
mentar a reunião, sob liderança própria, 
de senadores que representem, no mini
mo,5% (cinco porcento) da composição 
do Senado Federal. 

§ 1 ~ Aos blocos parlamentares serão 
assegurados direitos e prerrogativas con
feridos pelo Regimento_ Interno às Repre
sentações partidárias. 

§ 29 Para efeito de economia interna 
da Casa, o Sena, dor, ao integrar bloco 
parlamentar, será considerado desligado 
da Bancada do Partido Político ao_ qual 
está filiado, sem prejuízo do vínculo parti
dãr!o."" 

Justificação 

Pretende-se com esta emenda possibilitar 
a existência de blocos parlamentares, ex-vi art. 

58,_§ 1 ~. da Constituiçiio_ Federal, composto 
de parlamentares e_não d~ partidos como su
gere o ilustre Relator do Projeto_ de Regimento 
Interno. A adoção de Plocos parlamentares 
por partidos políticoS contr~ria a mens Jege 
da Constituição. Basta compulsar os anais da 
Assembléia Nacional Constituinte, para ver 
-que a vontade majoritária, ao permitir a ado-

- ção dessa forma de ~uação parlamentar, quis 
possibilitar melhor efitrosamento entre parla
mentares de partidos diferentes, mas com an
seios e cOnveniências eventuais assemelha

-=-das. A conclusão, portanto, é de que a vontade 
dos ConstitUintes é de que os bloc.:os parla-

--mentares sejam compostos de parlamentares 
e ·não de partidos, como quer o ilustre relator 
da matéria. 

Por outro lado, faz-se mister destacar que 
a redação do § 19 do art. 58 da Constituição, 
a nosso ver, não autoriza _a constituição dos 
blocos parlamentares por partidos, visto que 
ali se diz que "é assegurada tanto quanto pos-

- sível, a representação proporcional dos parti
dos ou dos blocos parlamentares". Ora., a-re
presentação dos partidos é formada de parla-

--mentareS, cada partido tendo sua bancada e 
se fazendo representar. Semelhantemente de
vem ser os blocos parlamentares, constituídos 
de parlamentares, de um ou mais partidos, 
em face de interesses equivalentes, com viStas 
à· atuação no âmbito inteinó- da Ca.s8 Legis
latfva. 

:é: imperativo destacar que o anteprojeto ela
borado pela Assess_oria. Legislativa do Senado 
Federa}, consoante se vê do af1:,_ 66, assegu
rava a constituição de blocos parlamentares 
pOr Senadores e não por partidos, como aliás, 
repita-se, dispõe o mandamento constitudo
nal. 

P_or fim,_ cumpre destacar que a imprensa 
escrita, no último fim de semana, noticiou que 
os blo~os parlamentares na_ Câmata dos De
putados, depois de amplo debate das lideran
ças, se'tão constituídos por parlamentares e 

não por partidos. 
Em face desses elementos aqui destacados 

e, certamente, de outros que serão alinhados 
pelos nobres Pares,_ não temos dúvida de QUe 
a emenda sob exame será aceRa, por mellior 
se!_®ªdunar com os objetivos do mandamen
to consfitucional 

Sala das Sessões, 23- de feVereiro de 1 !;)89. 
- Carlos ChiareUi - Marco .Madel -JOrge 
Bomhausen. 

EMENDAN' 17 

Acrescente-_se, ao Título IV do Regimento 
Interno, na forma adotada pelo art. 1 ~ do Pro
jeto de Resolução n~ 3/89, 0- seguinte capítulo 
e seus artigos, adaptando-se o restante pfoje
to, se_ e onde for nece~::iáriO: 

CAPITULOU 
Do Colégio de Uderes 

Art Os üderes da Maioria, da Minoria ~ das 
Representações PartiQária~ constituem_ o Co-
légio de Líderes.. _ .. 

Art. São atribUições do Colégio de Líderes: 
l---:-_9rganizar, sob a direção ~do Presidente 

do Senado, a programação da Order:n do Dia; 

D- opinar sobre propostas de alteração do 
· Regimento; 

DI-9pinar sobre criação de Comissão Es-
-pedal;- -
- IV..:__ requerer ao Presidente ,do Senado a 

transformaçãO de sessão de debates em sés .. 
são del_iPel]l.tiva e a convocação da sessão ex-
traordiná_ri~;_ ____ _ _ 
V- opinar sobre a suspensão do tempo 

de expediente nas sessões ordinárias; 
VI-propor ao Presidente do Senado a con

vocação de s~~.s,ecreta e a adoção de_ me
didas que garantam s~U sigilo; 

VII.:_ propor ao Presidente do Senado aC:or
dos interpartidários para ~ redaç:ão de propo
sições erritraffiitáção; 

VIII- indicar à Mesa, após acordo interpar
tidário, os cand.ida.tQS _çio Senado ª---_eleição da 
Comissão representativa de que trata o art. 
58, § 4~. ~a Constituição. 

Art. As reuniões do Colégio de Líderes se
rão presididas pelo Presidente do Senado e, 
na sua ausência, pelo líder da Maioria. 

Parágrafo único. As_ delibera_çõ~ serão to
madas, prefei"eridalrnente; ·por consenso e, 
quando não alcançado, por maioria absoluta, 
ponderados os votos dos Uderes _na_ propor

-ção déi e"xoressão numérica de cadabanc<:tda. 

-·=-Justifi.cação 

A ASSembléia Nacional Constituinte eriSejou 
'aMssareira-expel'iêfic:fá ·da ampla negociação 
política, sobretudo ã.cerca dos pontos polêmi
cos, Capitaneada pelos líderes partidários, que 
recolhiam os subsídios dos debates e das posi
ções assumida_s pelos Constituintes e Pelos 
segmentos sociais que faziam valer suas vo
zes, em reuniões das quais resl,litaram os co
nhecidos "acordos de liderança". tais acordos 
consagraram as fórmulas jurídicas e politica
mente p-ossíveis para cada tema, contribuindo 
decisivamente para o feliz desfecho da Assem
bléia Nacional Constituinte. 

O Colégio de Líde~es -também irrcorpo
rado no projeto de Regimento da Câmara -
aqui proposto tenciona agilizar a atuação do 
Senado, mantendo a positiva vivência de 1987 

- e;-sobretudo, de 198ft Tal providência é acon
selhável, uma vez que o Senado, após as elei
ções de 1990, COntará com 81 integrantes. 

A definição dos demats termos do Regi
mento, em particular quanto ao funcionamen
to regular das .ComisSões Té<:nicas, tomará 
eficaz e producente o tnstituto do Colégio de 
Uderes, em partic_ular par o bom desenrolar 
das sessões deliberativas. ~ . 

Sala das Ses_sões, 23 __ de .fevereiro de 1989. 
-Jos~Riché!,. 

EMENDA Ne18 

Dê-se ao art 64, suprimidos os respectivos 
parágrafos, a seguinte redação: 

"Art. 64. A maioria, a minoria e as 
representações de Partidos Políticos e de 
Blocos_ Parlamentares. terão lfderes e vf ... 
ce-lídei-eS.;, · -



208 Sexta'feira 24 DIÁRIO DÓ CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Fevereiro de 1989 

JustificaçAo 

A existência de bloco parlamentar é um fato 
novo e auspicioso no cenário polittco-parla
mentar, adotado pela nova Constituição da 
República, corno forma: de possibilitar maior 
e melhor dinamismo aos trabalhos do Con· 
gresso Nacional, na medida em que permitirá 
melhores condições de atuação aos parla
mentares identificados com obj_etivos co
muns, sem que, com isso, tenham que abdicar 
de suas respectivas_agremiações partidárias. 

Por isso, o Regimento lntemo não deve olvi
dar essa nova forma de agrupamento político, 
com atuação no seiO da Casa Legislativa, 
adaptando-o em todos os artigos que assim 
o exijam, para permitir total cumprimento do 
mandamento constitudonal. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
Qrfos Chiare/li -Marco Maciel-Jiirge Bor
nhausen. 

EMENDAN'19 

Comja-se, no ~rl 64, § 1-?, do Regimento 
Interno, na forma adotada pelo art 1? do Pro~ 
jeto de ResoluÇão no 3/89, a eXpresSão "Parti~ 
do", substituindo-a por ''Representação Parti· 
dária", assim cOmO- Ji.Os demais dispositivos. 

Justificação 

A correção se faz necessária para Uniformi
zar-se, no Titulo IV, a expressão que se empre· 
ga {Representação Partidária) para designar 
os Senadores integrantes de um determinado 
partido polític_o, do qual os parlamentares são, 
decerto, apenas uma fração representativa. 
Por uma questão de correção téCnica, cOnvém 
operar· a mesma subStituição nos demais dis~ 
positivos do Regimento. 

Sa1a das Sessões, 23. -de fevereiro de 1989. 
-José RicfuJ. 

EMENDAN•20 

Dê-se ao § 21' do art. 64 a seguinte redação; 

"§ 2o formada a Maioria, a Minoria 
será aquela integrada pelo maior Bloco 
Pa'rlamentar ou RepresentaçãO Partidária 
que se lhe opwer." 

JustificaçãO 

Maioria e Minoria não podem· seguir uma 
mesma orientação política, salvo, naturalmen~ 
te, em casos excepcionais. 

Sala das Sessões, 15 de févereiro de 1989. 
-Jarbas Passarinho. 

EMENDAN•21 

Ao art. 64 
Dê-se aos_§§ 29 e &.a.segUinte re.daçao:· 

"§ "29 AMinoria é 'o ·maior Bloco Par
lamentar ou Representação Partidária em 
contraposição à Maioria." 

§ 5o A indicação dos- Uderes partidários 
será comunicada à Mesa em documento 
sUbscrito pela MaJoria dos membros do par
tido." 

Justificação 

A definição âe Maioria e Minoria do regi~ 
mente anterior, se aplicada na· vigência da no· 

va Constltillção, distorceria a composição de 
órgãos como o Conselho da República. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
- Fermmdô Henrique Cardoso. 

EMENDAN•22 

Modifique-se a redação do art 64, § 79, do 
Regimento Interno, na forma adotada pelo art. 
19 do Projeto de Resolução_ n9 3/89, pelo acrés

- cimo do seguinte complemento: 
Art. 64 .....•.................•.............................•. , ......... . 

§ 79 ................ lideres, na proporção de um 
-Více-Líder para cada grupo de cinco integran
tes de Bloco Parlamentar ou Representctção 
Partidária, assegurado pelo menos um \!ice
líder e não computada a fração inferior a cinco. 

-JUstifiCação 

No espírito do caput do art. 64, que limita 
a formaJização de "bancadas" a pelo menos 
três Senadores, na atual composição da Casa 
(quatro, em 1991), não parece -conVeniente 
deixar em aberto a proliferação indiscriminada 
da figura do Vice-líder. Assim, é-necessária 
uma regra que assegure representatividade 
justa ao líder e aQS vice-lid.~res das bancadas. 
A proposta aqui representada consubstancia 
adequada proporção às dimensões do Sena
do Federal. 

Sala. das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
-José Richa. 

EMENDAN•23 
AoArt.64 
Suprima-Se o § 89 que estabelece a Ude

rança do Governo 

_,jfffitifiC.IJÇãO 

- A_ existência de Üde(aftça,dÕ Govemo enfra
quece: os partidos pois estes devem ser a sua 
sustentação. 

- A criação -~e poderes paralelos por deci
~o de outro Poder, afeta profundamente a 
unidade partidária. 

Em face da situação política atual, no entan
to, admite--se como disposição transitória a 
manutenção dessa Uderança nesta sessão le-
gislativa. -

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
-Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDANo24 

"Suprima-se o parágrafo 91 do art 64:·" 
Justificação 

O parágrafo cuja supressão estamos pro
pondo nega às agremiações partidárias inte
gradas pot um senador o direito de serem 
representadas pelo líder da respectiva banca
da. 

o- dispositivo, além de Opor-se a uma já 
longa tradição da Casa; que .democraticamen
te. concede a todos os partiQos as prerrogativas 
de se verem representados pelos líderes, igno
ra qUe ãs leflendas, tendo atuação nadonal, 
não podem ser prejudicadas pelo eventual 
maior ou menor número· de seus integrantes 
rio Senado. 
-Além disso, constitui inaceitáVel agressão 

ao direito das pequenas agremiações partidá-

rias impedir-lhes a continuidade da luta em 
busca de legítimo crescimento, seccionando
lhes a liderança e impedindo-lhes a presença 
na mesa das díscussões, marginalizando-as, 
portanto, de atuar em nível decisório. 

SaJa das Sessões, 23 áe fevereiro de 1989. 
-Senador Ney .Maranhão, !,.i der- PMB (Se
guem-se assinaturas) 

ASSINATURAS' 
Ney Maranhão 
Maurício Corrêa 
Louremberg Nunes Rocha 
Raimundo Lira 
Ronan Tito 
Marca· Maciel 
Aluízlo Bezerra 
Caflos Chiarelli 
Luiz Piauhylino 
Wilson Martins 
Marconde Gadelha 
Alexandre Costa 
Áureo MeJlo 
Mauro Benevidés 
Alfredo Campos 
Meira Filho 
Leopoldo Peres 
Goru:aga JWme 
Jorge Bomhausen 
Gerson Camata 
José Richa 
Edison Lobão 
José Paulo Bisai 
Mário Maia 
Guilherme Palmeira 
Divaldo Suruagy 
Pofl).peu de Sousa 
Rubens Villar 
Carlos De'Carli 
ChagaS Rodrigues 
Nabor Júnior 
Nelson Carneiro 
Ronaldo Aragão 
Leite Chaves 
Olavo Pires 
Severo Gomes 
Francisco Rollemberg 
Jamil Haddad 
Iram Saraiva 
Odacir Soares 
Rachid Saldanha Derzl 
Itamar Franco 
Affonso Camargo 
Nelson Wedekin 
Mauro Borges 
Gd Sabóia de Carvalho 

EMENDA N•25 

1-Noart. 73~ 
Reduza a cinco, além da Comissão Diretora. 

o número de Comissões Permanentes, estru
turando-as em correspondência à _Organiza
ção do Governo Federal. 

II-Em conseqüência ãltere-se o -número
de membros_das Comíssóes (art. 78), admitin
do-se que cada senador participe de no máxi
mo2 (duas) ComiSsões como titular e 2 (duas) 
como suplente. 



Fevereiro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) Sexta-feira 24 209 

Justificação 

O poder terminativo, atribuído às _Comis
sões pela Constituição, exige que cada uma 
delas seja constituída por um número signifi
cativo de senadores. 

Sala das Comissões, fevereiro de 1989. Fer
nando Henrique Cardoso-: 

EMENDAN•26 

Arl. 73. - ••••m•····-----~-
1-...................... ~ .. ~-.--·~ 
11-de Relações do Trabalho (CRT) 

Justificação 

A emenda é uma conseqüência da proposta 
de criação da _Comissão de Relações do Tra
balho. 

Observando-se a Carta Magnã, ver-emos 
que as relações do trab~_ho, estãq inseridas 
no Título li "Dos Direitos e Garantias Funda
mentais", o que por si só, já justificaria a cria
ção da comissão em ca~tex permanente. Mas 
o que realmente justifica a criação da Comis
são de Relações do Trabalho e a importância 
cada vez. maior que as relações capítal, traba
lho terão no âmbito da s_ocieda,d_e brasileir~. 

Sala das Sessões, 22 de fev~reiro d~ 1989. 
-Albano FranCo. 

EMENDAN•27 

Art. 78. ·----·-·---........ ~·····.,.. 
9) Comíssão de Relações do Traba1ho -

9 (nove) 

Justificação_ 

A emenda é uma conseqüém:ra· da proposta 
de criação da Comi~ã.Q de Relações do Tra
balho, que sendo aprovada, deverá constar 
do presente artigo que define os números de 
membros das comissões. 

Sala das Sessões, 2Z--de fevereiro- de 1989. 
- Nbano Franco. -- . 

EMENDAN•28 

Dê-se ao art. 82 a segUinte i"edação: 

"Art. 82. Às Comissões Permanen
tes e_ Temporárias compete eleger seu 
Presidente e Vice~Pre_side_nte, aos quais, 
depois de escolhidos,_ não s~- aplica as 
disposições do caput do art. 65 do Regi
mento Interno do Sena.do Federal." 

JustificaçJo 

A indicação dos membros das Comissões 
Pennanentes o_u temporárias é função das ti
deranças de partidos ou blocos partidários, 
que, por sua vez, são designados pelo Presi
dente da Casa Legislativa. 

EntretantO, convém qUe fiqUe -devidamente 
explicitado que ós cargos de Presidente e Vlce
Presidente são de escolha de cada Comissão, 
visto que se trata de assunto ·da economla 
Interna, não devendo haver interferência das 
lideranças de partidos ou blocos parlamen
tares, como forma de:_ preservar a autonomia 
das Comissões nesse mister. 

Desta forma, somente à Comissão deve ser 
cometido o poder de eleger ou, quando for 

o caso, destituir o Presidente e o \!ice-Pre
sidente- de 5Jualquer Comissão. 

Sala das Sessões, CariO$ Chiare/li- Marco 
Macie/-Jorge Bomhausen. 

EMENDAN•29 

(-bê-se a seguinte redaçã_o ao art. 84: 

"Art. 84. No início de cada legislatu
ra, oS líderes reunir-se_-ão para fJXar a re
pi'ê.5efitação dos partidos e dos blocos 

-""parlamentares nas Comissões Perma
nentes." 

D- ao art. 86, substitua-se nO § 1 ç, in fine 
a expressão: " ... no inído da mesma sessão" 
pela seguinte: " ... no início da legislatura". 

JustJ'ficação 

Pretende-se que a composição das Comis· 
sões prevaleça durante toda a legislatura o 
mesm-6 -oCo-rrerido com o mandato dos Presi
dentes e Vice-Presidentes, sem prejUízo da 
substituição pela Liderança de qualquer de 
seus membros quando no interesse do res
pectivo partido ou bloco parlamentar. 

Pretende-se, ainda, manter a- mesma pro
porcion~dade dos partidos ou blocos parla
mentares durante o período de cada se$ão 
legislativa, mesmO no caso- de df!sligamento 
de qualuqer de seus membros do partido ou 

. bloco parlamentar de origem. 
Sala das Comissões, 23 de_ {~vereiro de 

1989. Fema"ndCtHéÍ1dqUe-Caf.dOsO. 

EMENDAN•30 

Dê-se ao art. 84 a seguinte redação: 

"Art. 84. Os_líder_es_ de partidos e de 
blocos parlamentares, uma vez indicados, 
reunir-se-ão para fiXar a representação de 

: cad.~ bancada nas comissões permanen
-tes. 

Justificação 

A emenda sob exame visa coadunar as dis
posições do artigo Com a nova realidade do 
Senado Eeder~c que, por força da Constitui
ção Federal, passa a ter dois tipos de bancadas 
e de líderes, quais sejam, lideranças de parti
dos e de blocos parlamentares. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
- Carlos Chiare/li - Marco Maciel - JÕrge 
Bomhausen. 

EMENDAN•3! 

Acrescente-se ãO art. 85- do Projeto de Reso
lução n~ 3, de 1989, após a palavra "subse
qüentes", a expressão "à instalação da respec..: 
tiva sessão legislativa". · 

Justificação - ' 

A presente proposição tem por fim o ae 
se adotar um refe~encial para o início da conta
gem do prazo das 48 (quarenta e oito) hora$
a que se refere _o dispositivo que se pretende 
emendar. 

Na redâ'ção aqui sugerida, manter-se-ia 
estabelecido, para início da contagem do pra
zo_ para que o_s _!íderes entreguem à Mesa as 
indicações nominais dos titulares e suplentes 
que irão compor as comissões, tal como rro' 

Regimento em vigor, o momento em que fo$
se instalada a respectiva sessão legislativa, agi
lizando o processo de escoJha de fonmi a pos
sibilitar maior desenvoltura aos trabalho_s le~ 
glslativos_. 

Assim, esperamos seja aprovada a presente 
emenda. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
- Maurído Corda. 

EMENDAN•32 

Acrescente-se no anteprojeto alteração para 
o art. 86 do Regimento Interno nos seguintes 
termos: 

"Arl 86. O lugar na comissão per
tence ao partido, competindo ao líder res
pectiVo pedir, em documento escrito, a 
substituição, em qualquer circunstância 
ou oportunidade, de titular ou suplente 
por ele indicado. 

Parágrafo único. A SlJbstituição de 
membro da comissão que se desligar do 
partido ao qual pertence 9 lugar na co- __ 
missão, não. alterará, até o _encerramento 
da sessão legislativa respectiva, a propor
ciona1ida..d.e.~t.@eledda no _seu início."' 

JustificaÇão 

A alteração que Pfoporhos faciHtará as subs~ 
tituições _de memQ_ros de c;omissõ.es~ sem ~te
ração da proporcionalidade_ estabelecida n_o 
início d_a- _sessão legislativa. 

Sala Qas :se~es, 23 de feYereiro de 1989. 
-Jutahy Magalhães. 

. EMENDA N• 33 

Qê-se ao inciso lU, do art. 95~A,_ a ·seguinte 
redação: -

m -convocar ministros de Estado para 
prestar informações sobre_ass_u_ntos ine~rites 
a suas atribuições (Const. ,58,_ 2~; m c/c 50, 
caput), e ouvi-loSCquarido-rio exercido da fa
culdade prevista no art. 50, § 1 ~ 

_Justificação 

A redação proposta para o- indso DI desti
na-se a sanar o que nos pareceu apenas um 
lapso, tendo, por outro lado, aspecto preven
tivo de eventuais situaçõ_es constrangedoras. 

Brasília, 23_ c;le fevereiro_ cJe .1989. - José · Richa. · ·- .... - ' ''-

. EMENDA N• 34 

Ao art_ 95-A 
1-Suprimam-se do indso VI as expressões 

fmais "em interação com a .Comissão Mista 
Permanente ... " 

D -Acrescente~ se: 
XI- exercer_ a fiscalização e contrOle d_os 

atas dqs órgão,s do I?'pder Executivo respon~ 
sáveis pelas matérias de sua competência. 

· ·JustiffcaÇãõ-~- ·- -

O fortalecimel)t.Õ do Legislativç exige o das 
comissÕEls,_que só se conseguirá de fato Pela 
atribuição às mesmas çle poder de fiscaliza~ 
ção. 

Sala das Sessões, 23 4~ feveyejrp_ çl.~ 198~. 
-Fernando Henrique Cardosor 
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EMENDAN•35 

Dê-se ao inciso vm, do art. 95-A, a seguinte
redação: 

VIII- acompanhar junto ao Governo a ela
boração da proposta orçamentára, bem como 
sua execução e exercer esse acompanhamen
to e fiscalização orçamentária em interação 
com a Comissão Mista Pennanente de que 
trata o § 19, II, do art. 166 da Constituição. 

Justificação 

A redação do inciso VIII objetiva abrir outro 
t:ampo de desempenho para a atenção do 
Senado sobre a execução orçamentária. 

Brasília,-23 de fevereiro de 1989. -J.osé 
Richa. -

EMENDAN•36 

Dê-se ao inciso X, do art. 95-A, a seguinte 
redação: 

X- estudar qualquer assunto compreen
dido nas atribuições do Senado, propondo as 
medidas legislativas cabíveis. 

Justificação 

Quanto à redação proposta para o inciso 
X. o complemento objetiva dar conseqüência 
prática a tais estudos. 

Brasília, 23 de fevereiro -de 1989.- José 
Richa. 

EMENDAN•37 

Acrescentem-se ao art. 95-A, os seguintes 
incisos: 

XI- exercer a fiscalização e _Cofttrole dos 
atos do Poder Executivo, incluídos os da admi
nistração indireta, quanto às questões relativas 
à competência privativa do Senado (Corist. 
49, X c/c 5;!, V a IX); 

XII- opinar sobre o mérito das proposi
ções submetidas ao seu exame, emitindo, _o 
relator designado, parecer conclusivo. 

Justificação 

O acréscimo do indso XI se faz necessário 
para possibilitar, com efetividade, uma atua
çáo direta dos órgãos técnicos do Senado no 
a_companhamento e fiscalização do cumpri
mento das detenninaçôes legais originárias 
de sua competênda privativa. 

Quanto ao inciso XII, de aparência óbvia, 
preenche uma lacuna de técnica legislativa. 

Brasília, 23 de fevereiro de 1989. - José 
Richa. 

EMENDAN•3B 

Acrescente-se ao art. 95-A, o seguinte pará
grafo único: 

Art. 95-A 
.. ~ ............................. """"~""""'""'""""'"""""'~ 

Parágrafo únicO--AS-testemunhas e 
autoridades convocadas limitar-se-ão, 
em seu depoimento, a responder às per
guntas formuladas, vedados c~mentários 
estranhos ao que lhe for Inquirido." 

JusfifiCBÇâO 

O parágrafo que proponho seja incluído visa 
dai' maior objetividade e eficácia aos debates 
no âmbito das comissões. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
-Jutahy Magalhães. 

EMENDA N• 39 

'~Acrescente-se ao art. 95-B, § 1~, o seguinte 
inciso: 

-· .. IV ....:..-Projetas de lei da Câmara~de ini
ciativa parlamentar que tiverem sido 
aprovados, em decisão terminativa, por 

-comissão daquela ·casa." 

Justificação 

A emenda pretende dar aos projetas de ini
ciativa de deputado as mesmas condições dos 
iniciados por senador. 

Sa1a daS sessõeS, 23 de fevereiro de 1989. 
=Fernando Henrique Cardoso.. 

EMENDAN'40 

Dê-se ao art. 95-B e seu- § 19 a seguinte 
redação: 

Art. 95.8 Às comissões, no âmbito de sua 
competência, cabe discutir e vaiar projetas 
de lei, dispensada a competência do Plenário 
do Senado, nos termos do art. 58, 2<>, I, da 
Constituiçào, exceto Quanto a: 

J -lei complementar; 
II- projeto de lei de iniciativa popular, origi-

nário da Câmara dos Deputados; 
m-projetas de comissão; 
[V-Q_rojetos de código; 
V- projeto de resolução que altere o Regi

mentóli1temo; 
VI- projetas de resolução a que se referem 

os arts. 52, V, VI, VII, VIII e IX e 155, §§ 1', 
IV, e 2õ, w·e V da Constituição; 

VII- proposta de emenda constitucional; 
Vlll- projetas oriundos da Câmara dos De

pulados, ou emendas daquela casa a projetas 
-ao s-enado; e 

lX-proposições em regime de urgência. 
§ }9 O Presidente do Senado, ouvido o 

colégio de líderes poderá conferir às comis
sões competência para apreciar conclusiva
mente, dentre outras, _as seQuinte matérias: 

(-tratados ou acordos internacionais; 
U- autorização para-a exploração e o aPro

veitamento de recursos hfçlricos e a pesquisa 
e lavr':l ~~_ri9u_e_~~s minerais em te_rr~s indí
genas; 

m.:.._ a:Jienação ou conceSsão de terras pú
blicas com área superior a dois mil e quinhen
tos hectares; e 
- [V- indicações_ e pr.oposições diversas. 

Jusú'ficação 

Objetiva a -emenda inverter a sistemática, 
felacioriando as vedações à competência con
clusiva das comissões_ e, no § 1 "', elenca, sem 
esgotar o repertório, outras proposições que 
podem ser objeto da competência conclusiva 

'das comissões, mediante atribuição expressa 
da Pr~sidência, OUVido o colégio de líderes. 
~-srasma, 22 de fevéreiro de 1989. - José 

Richa. 

EMENDAN'41 

Suprima-se o inciso ll, do art. 95-B, do Pro
jeto de Resolução no ,3, de 1989. _ 

Justificação 

O objetivo da emenda que ora oferecemos 
é não- Permitir que se llldua no âmbito das 
atribuições de nenhuma ~omissão, a compe
tência pã.ra discutir e votar projetas de resolu
ção que versem sobre a suspensão da execu
ção, no todo ou em pãrre, de lei declarada 
inconstitucional por de-cisão defmi21 tiva do 
Supremo Tribunal Federal, porquanto enten
demos que tais misteres são privativos do Ple
nário do Senado. 

Convéni ObseJVat que todos os demais pro
cedimentos da competência privativa do Se
nado, elencados no art. 52 da Constituição 
Federal,_são exercidos pelo plenário, segundo 
o Regimento Interno vigente,_ com as adapta
ções constantes do Projeto de Resolução em 
tela. Por que, então, exc_epcionar-se ~mo cUs
pensada a competência do Plenário para o 
trato de matéria de alta relevância no universo 
jurídico? Tão relevante que também está con~ 
tida no mesmo 'art. 52, precis-ainente no Sell 
inciso X. 

É de questionar-se, inclusive, a constitucio
nalidade do dispositivo regimental cuja su
pressão ora propomos, visto que é indelegável 
a competência do plenário no que pertine às 
matérias descritas no referido art. 52 da CF. 

Quisesse o legislador constituinte- admitir 
que a matéria erri comento fosse exaurida em 
instância de comissão, tê-la-ia disposta no § 
2? do art. 58 da Constituição, tal como o fez 
em relação à competência para discutir e votar 
projeto de lei. 

Essa, sem dúvida, a ratio egis da Lei Magna, 
da qual estamos convencidos em virtude da 
exegese que ilustramos. 

Por outro aspecto, em órbita da pragmática 
que deve presidir o reJacionamento entre os 
poderes da União, cometer, a nível de comis
são, a disCuSsão e votação de projetas de reso
lução que versem sobre a suspensão da exe
cução de lei declarada inconstitucional em de
corrência de uma decisão proferida pelo Ple
nário do Supremo Tribunal Federal, poderá 
até ensejar insinuaçõeS de lireverência à mais 
e,Jta Corte do País. 

Eis as razões da presente emenda que espe--
ramos seja acolhida. -

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
~JI1aurício CoiTêa. -

EMENDAN°42 

Inclua-se, como art. 95-C; áiliUmeiaOdO-se 
os demais: 

Art. 95-C Aplicam-se-à tra,iTtiiaç;ão dOs 
projetas e demais· proposições submetidas à 
deliberação conclusivCJ das comissões as dts
posições relativas a turnos, prazos, ~mendas 
demais formalidades e ritos exigidos para as 
matérias submetidas à apreciação do Plenário 
do Senado. 

Justificação 

Embo-rã" possa parecer óbvio o _dispositivo, 
convém evitar delongas e discussões desne-
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cessárias, levantamento de questões de or
dem, etc., durante a tramitação daquelas pro• 
posições sujeitas à deliberação terminativa das 
comissões, inserindo expressamente a deter
minação regimental proposta. 

Brasília, 22 de fevereiro âe 1989. - José 
Richa. 

Ao art. 95-C 
Trartsforme-se_o parágrafo Uri!co em§ 1" 

e acrescente-se o § 29 com a seguinte redação: 

"§ 29 A audiência previSta para o dis
posto no inciso I poderá ser dispensada 
por deliberação da comissão,~· 

Justificação 

Em casos especiais, por decisão da comis
são, a_ exigência de r~aJização de audiênci~_ 
pública pode ser dispensada. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
-Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDAN•44 

Ao art. 97 
I- Dê_-se ao inciso I a seguinte redação: 

"1-exercer as competências fiXadaS 
no Regulamento Administrativo do Sena_
do Fedel;'a1." 

U-Suprimain-se, em Cõnse.qüência, os in
cisos IV, V, VD e VIII. 

JustifiCaÇ._ão 

O Regimento Interno trata do processo le
gisJativo. As competências administrativas de
vem ser enunciadas_ no Regulamento Admi
nistrativo. 

Sala das Sessões, '23-"a.e févé"refro dé 1989. 
- Fetnlmdo Henrique CardosO. 

EMENDAN'45 

Dê-se ao inciso I dQ art. 97 do Regimento 
Interno, constante do projeto, a seguinte reda
ção: 

M"97 .. , __ À Coml~são Diretora co~-
pete: _ 

I-exercer a administração interna do 
senado, autorizando as despesas, bem 
como a programação financeira de de
sembolso, nos limites das verbas conce
didas, e tomando as providências neces
sárias à regularidade do trabalho legis
lativo. 

Justificação 

A competência da Comiss_â._o Diretora no 
tocante ao ordenamento de despesas precisa 
ficar melhor definida no texto regimental, nos 
termos da emenda que propomos. 

Sala das Sessõe·s, 23 de fevereiro de 1989. 
-Jutahy Magalhães. 

EMENDA N<46 

Dê~se ao inciSó I do art. 97 do Regimento 
Interno, constante do projeto, a seguinte reda
ção: 

--Nf!W"' ....... ~.A"Córt;i;~ã-;rn;;t;;~;;..-::--
pete: 
I- exercer a administração interna do 

~ :_-~_s_gnado, ·autorizando as despesas, bem 
como a piograrilação ~ flnànceira de de
sembolso, nos limites das verbas conce
didas, e tomando as providêllcias neces-

-_ ~~ à regularidade do trabalho legis
lativo. 

_-,-.-. ...-..-;;;.;.-.--.-.. ~,; .. ~, ... _._~~_;_;; .. :,_.,_ .. ..;.;:-.;._._" ........ ~ ...... ·----- -

Justificação 

A ·competência da Cól'nissão Diretora no 
tocante ao ordenamento d_e despesas precisa 
ficar me1hor defmida no texto regimental, nos 
t~I!fl~_da emenda QUe propomos. _ . 

Salã das SeSsões-, 23 de fevereiro de 1989~ · 
-Mendes Cana/e, Primeiro Secretário. 

EMENDAN•47 

-inC:Jua.:Se-Oilde couber: 
Arl -À Comissão de Constituição e 

Justiça compete: 
l-opinar, em seus vários aspectos, sobre as 
seguintes matérias: 

1) os requerirrlentos nos casos em que este 
Regimento exige o seu parecer; 

. 2) criação de estados e territórios; 
- 3) iiicorporação ou desmembramento de 

áreas de estados ou de territórios; 
4) estado de defes_a, estado de sítio e inter

venção federal; 
_;>) de(esa t~rritorial, aeroespacial, civil e 

mobililaçâo federal; . . 
. 6) f.orças Arma,das de.terra_._. mate ai; -- -
7) requisições _civis e mifítai'es; · 
8) declaração de guerra e celebração de 

paz; 
9) pasSagem de forÇas estrangeiras e sua 

permanência no território nacional; 
lP) _corpos de bombeiros militares; 
fi) Polícia, incluSive ffiarítima, aérea: e de 

front~ir~; 
12) segurança pública; 
13) ànistia; _ 
14}. direito civil, comêrdal, penal, --prOces

sual, eleltoral, aeronáutico, espacial·, marítirl1o 
e penitenciário; 

_-_ ~5) desapropriaÇão; 
16) naciorlillidade, ddadania e naturaliza

ção, entrada, eXtradíÇáo e expulsão de estran
geiros, emigraçãO e imigração; 
.. _17) _ uso dos slmbolos nacionais; 

18) perda de mandato de senador; 
1 9) pedido de licença-de incorporação de 

senador às Forças Armadas; 
20) escolhadeministro~oSupremoTfibu

nal Federal, dos Tríbunais Superiores, dO pro_
curador-geral da República e de governador 
de território; 

__ --zu d~stituição do prÕcurador-geraJ da Re
pUbl~ca, ãntes do término do seu m~dato; 

22) trarisferênc~a temporária- da sede do 
Goverrio federal; · - · 

23) ãUtõfizãç_ãO_ parã o Presrdenté e õ.ViC:e
Presidente da República- se ausentarem do 
Pais; 

24) registras públicos; 
25) organização adminisiràtiVa _é judiciária 

do_ Ministério Público e Defensaria Pública da 
União e dos territórios; 

26) limiteS dos estados; . . ___ _ 
27) limite do território nacional, espaço aé

reo e marítimo e bens do domínio da União; 
28) inquilinato; - -
29) criaçãO, funcionaiÍ1.Emto e pio-Cesso do 

juizado de pequenas· causas; -
_;_30) assistêncià_jurídica e-deferisória públi· 

ca: 

31) custas dos serviços forenses; 
II-propor, através de projeto de resolução, 

suspensão no todo, ou em parle, de leis dé:la
radas inconstitucionais pelo Supremo Tribu-
nal Federal; · 

III-opinar sobre as emendas apresentadas 
como de redação i-las cofjdiçõeS preVistas no 
parágrafo Único do art. 258; · _ -

IV-opinar sobre assunto de natureza juri
dica OJ.!. constitucionª'_ que lhe sela submetido, 
em cons_ulta, pelo Presidente, de oficio, ou por 
deliberaç_ão do plenário, ciu por_ outra comis-_ 
são· -

V- opinar sobre rec~rs~ i~terpos1o~ às 
decisões da Presidêncía; · 

vr _":""""opinar sobre 0:5 requerimentos de voto 
de aplauso ou semelhante, salvo quando o
assunto possa interessar às re1aç_ões exteriores 
do País. 

JustificãÇdá 

O poder que a Constituição deferiU às- Co
missões, de discutir e vótar prOjetOs de lei com 
efeito te:rminativo, -impede a prática tradiCional 
de. se ter _aACCJ apreciando todas as matérias. 

Sala das Sessões, 23 de [evereiro de 1989. 
- Eemando Heirrfque CiiFC!osO. 

Ao art. 99 
Transfira-s~ ãs-:-cOffiperenCías da"CCJ rela

cionadas nos incisos 11.4, 11.5 e 11,8 e as expres
sõe~ "re_quisições militar~s·~, para a compe~ 
tência da Coroiss_ão __ de.__Rela_ções_~~riores 
(art. 108) que passa a se denominar· Comis
São de Rel.ações ExteJiores e Defesa NaCional. 

Justificação" 

As questõeS de defesanac::ional_devem ser 
tratadas em conjunto com as questões de polí
tica externa, e não- de ·política interna e d.e 
seg_urança pública. - ____ _ 

Sala das Sessõ~. 23-Cfe":fé_veieiro .de 1989. 
-Fernando Henrique CardosO._,_ 

EMENDAN'49 

Suprimam-se no n~ 20 do __ intiS.Q Jl do art. 
99 a seguinte expressão:_ 

"antes _do têrmino dt;~ seu mandato." 
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JustificaÇão 

A emenda visa sanar Imperfeições constan~ 
tes no texto do projeto. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
-Francisco Roffemberg. 

EMENDAN•50 

EMENDAN•52 

Redijam-se assim os arts. 102 e 103: 
Art. 102. As Comissões Permanentes 

examinafão o ascpecto constitudona1, jUrídi
co, méríto e também quanto à técnica legis
lativa e à regimentalidade, as proposições que 
lhes forem submetidas. 

Acrescente-se ao incisei" II, do art. 99, do Arl 103. Sempre que a comissão consi-
Projeto de Resolução n9 3, de 1989, o item derar inconstliUd01lal ou injurídicã qualquer 
rt' 32, com a seguinte redação: proposição, dev"erá indicar, precisamente, se 

"~ 99· .................... ~ .................................. --· â~á~~:o~-~~!~~~~~jz~~~::, ~a~!~~~e; 
I ................................................................... __ ~ incfíriíihi:tdo. 
II - ................................................................. § ]9 QUãndo a comissão emitir parecer 

32) mátérias -a que se refere o art 96, inciso 
Il e suas alineas, da Constituição Federal. 

Justiffcação 

Entendemos que na competência da Co~ 
missão de Constiblição e Justiça deve ser inse~ 
rida a de emitir parecer, quanto ao mérito, 
sobre as seguintes matérias, quando objeto 
de propostas emanadas do Supremo Tribunal 
Federal, dos Tribunais Superiroes e do Tribu~ 
nal de Justiça do Distrito Federal e dos Territó~ 
rios: 8) alteração do número de membros dos 
tribunais inferiores; b) criação e extinção de 
cargos e fornção de vencimentos de seus 
membros, dos juízes, indusive dos tribunais 
inferiores, dos serviços auxiliares e dos juízes 
que lhes forem vinculados; c) criação ou extin
ção dos tribunais inferiores; d) alteração da 
organização e da divisão judiciária. 

Elencadas no art. 96, II, da Constituição Fe
dera~ essas matérias, em razão da sua natu
reza, não devem ser tratadas na forma do pre
visto pelo art. 106, -IndSO m, do Projeto de 
Resolução em tela, por não se limitarem aos 
aspectos administrativos, mas sim pela Co~ 
missão de Constituição e Justiça, por envol~ 
verem interesse do Poder Judiciário. 

·Por essas razões, esperamos que a presente 
emenda seja acolhida. 

Sala das Ses:Sôes, 23 de fevereiro de 1989. 
~Mauricio Co~a. 

EMENDAN•5Í 

Dê-se ao inciso III do art: 99 d6 Projeto de 
Resolução n9 3, de 1989, a seguinte redação: 

"Art. 99. .. ................................................. . 
!- ......................... ,,,,. .... ,, ............................ .. 
!1- .......................... ,, .................................... .. 
III- formular, para ser discutido e vo~ 

tado pelo plenário,-projetO de resolução 
suspendendo, no todo ou em parte, a exe
cução de leis declaradas inconstituclo~ 
nais pelo SUpremo Tribunal Federal." 

Justfficaç&J 

Trata-se de emenda decorrente da que ofe
recemos em supressão ao inciso_ II, do art 
95-B, do mesmo Projeto de Resolução, com
patibilizando~se sua redação com a do art. 
412. .. 

É a nossa justificação que esperamos seja 
acolhida. 

Sala das Sessões, "23 de fevereiro de 1989. 
-Mauricio Co~a. 

pela inconstitucionalidade ou injuridicidade de 
qualquer proposição em sua totalidade, será 
esta considerada rejeitada e arquivada definiti
vamente, por despacho do Presidente da Co-
missão, salvo recurso interposto por 1/10 (um 
décimo) d95 ryternbros da Casa, nos termos 
do pârág~afo único _do art. 278. 

§ 2<1- Tratando-se de inconstitucionalida~ 
de ou injuridicidade parcial_, a comissão pode~ 
rá õfei"ecer emenda corrigindo o vício. 

Justificaçjo 

A presente emenda é conseqüência do pow 
der terminativo, concedido às comissões pela 
Constituição. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro _de 1989. 
-Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDAN•53 

Inclua~se onde couber: 
Art. A Comissão de Finanças opinará, 

previamente, sobre os aspectOs finanCeiros, 
compabbüidade Com o plano plurianual, lei 
de diretrizes orçamentárias_e orçamento anual 
da União, de qualquer proposição. 

§ 1 ~ O parecer contrário da Comissão de 
Finanças é_ conclusivo. 

§ 29 Eni seU Parecer, a ComiSsâo _de Fi~ 
nanças deverá indicar, precisamente, se o vicio 
é da totalidade da proposição ou apenas par
cial, mencíona!1d9, ne§õta última hipótese,_ o 
dispositivo inquinado. 

§ 39 Se :O vício-fOr lotaf, á p·roposiÇão será 
considerada rejeitada e arquivada defmitiva
mente, por despacho do Presidente do Sena~ 
do, salvo recurso interposto por 1 /1 O (um dêci
mb) dos membros da Casa, nos termos do 
parágrafo único do art. 278. 

§ _49 Tratando~se de vicio parcial, a Co~ 
missão de Finanças poderá oferecer emenda 
supressiva ou substitutiva, sanando o vida, ou 
sybstitutivo integral ao -projeto, se o mérito 
da matéria for de sua competência. 

:§ s~ Sanando o vício ou oferecido o recur
so-de que trata O § 39, a proposição retomará 
à tramitação normal. 

Justificação 

A emenda objetiva atribuir. também, à Co
missão de FinanÇâs a atribuição tradicional
mente conferida à CoffiíSSão de Justiça, de 
interromper ci ciclo da tramitação das propo
sições, quando incompatíveis com aqueles as
pi:ctOS :financerros; ressalvado sempre o direi~ 
to ao recurso para prosseguimento do exame 

da proposição nos termos regimentais nor
mais. 
Tem~se em mira, ainda, a economia proces

sual e conseqüente aceleração dos_ traalhos 
legislativos, principalmente tendo em vista as 
novas condicionantes constJ.lu_cionais vigen
tes. 

Brasília, 22 de fevereiro de 1989. - José 
Richa. 

EMENDAN'54 

Dê-se à alínea e,. do inciso I, do art 108, 
do Prqjeto __ de Resolução n9 3, de 1989, a se.
guinte redação: 

"Art. 108. """"""'"""""""""""""".""""-
!- ........................................ _ ............ _ _._ ..... ~ 

e) questões de fronteiras e limites de 
território ri?~cional, espaÇo aéreo, e rnarf
timo." 

Justif!Cação-

Esta. emenda guarda o propósito de ofere
cer redação mais compatível com a descrição 
das matérias de competência da União, conti
das no inciso_ V do art. 48 da Constituição 
Federal. 

Cremos _que a _expressão "limites da Repú
blica" não está adequada, eis que República 
é urna das formas de governo (que, inclusive, 
poderá ser modificada conSoarite:aiSPõe o art 
29 .do Atei das Disposições COnstitucionais 
Transitórias) e não um área física em--que é 
exercida _a soberania. 

É. a nossa justificativa que esperamos s_eja 
aprovada. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
--Maurício Correa. -

EMENDAN•55 

Acrescenta~se na Seçâo U do Título VI; do 
Projeto de Resolu_ção_n9 3, de 1989, o seguinte 
artigo e seus respectivos incisos, renumeran~ 
do~se os seguintes: .· 

Art. À Cort:1issão de Relações do Tiaba-
lho compete: 

1-participar de entendirilentos sobre 
questões que envolvem relações entre empre
gadores e empregados, associações, sindica
tos, funcionários públicos e Governo,- com a 
finaJidade de evitar _ou dirimir conflitos e apon
tar solução; 
li- rnanifestar~se_ perante o Senado Fede~ 

ral ou órgão técnico rompetente da Casei so~ 
bre o_ andamento e o resultado das negocia
ções empreendidas, assim- coinO sugerir a 
apresentação de proposição" que proporcione 
a orientação para o equacionamento-da ques
tão; 

UI- apreciação de proposições de projeto 
de lei referentes às relações de trabalho. 

Justificação 

O Poder Legislativo não pode deixar de dar 
resposta objetiva aos problemas colocados 
pela crise atual, em face, sobrebldo, da situa
çãO econóinica do Pais e das justas reivindi~ 
caçôes das classes socia[s. A criação de inst;ru. 
mentes consensuais com vistas ã regular as 
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relações de trabalho parece-nos um dos cami· 
nhos a ser triJbado no contexto. Isto porque 
nas sociedades democráticas, quando o exigir 
o bem comum, não bá decisão sem entendi· 
mento, sem conciliação. Por isso apoiamos, 
com ênfase, como empresário, como repre
sentante do povo. mas, acima de tudo, como 
patriota o Pacto Social que ora se institui entre 
nós. E por considerarmos a negociação corno 
o meio adequado para o deslinde dos impas-
ses e o encontro das soluções duradouras, 
oferecemos a presente emenda objetivando 
a criação no Senado Federal de UJTH~- cernis· 
são, de caráter permanente, que proporcione, 
em termos contínuos, o- entendimento, o diá· 
logo, buscando-se com a medida evitar o con· 
flito e os riscos conseqüentes .entre ordem 
e força, entre sociedade e estado. 

Decerb todos têm o dever de colaborar pa
ra a paz social, para a estabilidade das institui· 
ções democráticas. A missão do Poder Legis
lativo, todavia, com a força de sua representa
tividade, s_e avulta nesse aspecto em função, 
inclusive, do alargamento de sua competêncta 
em face do novo texto cpnstitucional. 

Vamos, por conseguinte, ter o bom senso 
de instituir canais de entendimento, porquanto 
a inexistência deles pode motivar o naufrágio 
da razão. Além do mais, cabe·nos, também, 
abrir espaços para que se firme no Brasil uma 
consciência coletiva, que deve se sobrepor ao 
individualismo egoísta e funesto. 

Relevante frisar, finalmente, que a Comissão 
de Relações do Trabalho - sugerida pela 
emenda - corno se verifica _Q.o_s inds-os que 
descrevem a sua competência, terá uma ação 
moderadora. cautelar, não invadindo a área 
de competência na matéria das Comissões 
de Constituição e Ju_stiça e Defesa Nacional 
e de Seguridade SOCial. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1989. 
-Albano Franco. 

EMENDAN°56 

Art. Exclua-se do t_exto _dQ. projeto a Co
missão de Fiscalização e Controle e, canse· 
qüentemente, tudo o que a _ela se refira. 

JustificaçãO 

A presente emenda vi:;a a permitir que a 
fiscalização dos atos do. Poder Executivo seja 
realizada por cada comissão, dentro 'de suà 
área de competência. Sala das Sessões, 23 
de fevereiro de, 1989 . ...:... Fem_ando Henrique 
Cardoso. 

EMENDA N•57 

Ivo art. I 09-A 
Suprima·se as expressões: 

"e da Lei nQ 7295, de 19 -de dezembro 
de 1964." 

JustifiCação 

O poder de fiscalização- do Congresso Na
cional não está mais sujeito- às normas da 
Lei n• 7 295164. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
-Fernando Hendque Cardoso. 

EMENDAN•58 

Dê-se ao art 109--A, do Projeto, a seguinte 
redação: 

"Art 109-A. Á Comissão de F!Scaliz
çaão e Controle compete a fiscalização 

-- - --dOs .irtos do Poder Executivo da União, 
do Distrito Federal, e os da admlnlstração 
iildireta, podendo para esse ftm: 

a) avaliar a eficácia, eficiência e econo
mlcidade dos projetas e programas do 
Governo; 

b) opinar sobre a compatibilidade da 
execução orçamentária com os planos 
e programas de Governo e destes com 
os objetivos aprovados e~ lei; 

c) convocar Ministros de Estado e diri
gentes da administração direta e indireta; 

d) solicitar, por escrito, informações à 
administração direta e à indireta, sobre 
matéria sujeita a fiScalização_e controle; 

e) requisitar documentos públicos ne· 
ceSsárlos à elucidação de fato objeto da 
fiscalização e controle; 

f) providenciar a efetivação de perícias 
e dlligências; 

g) promover a interação do Senado 
Federal com os órgãos do Poder Execu
tivo que, pela-nafui-eia de s-uas atividades 
possam dispor ou gerar dados de que 
necessita o exerdcio de fiscaliz.ação e 
controle; 

h) propor ao Senado Federal as provi
dências cabíveis em_ çelação aos resulta
dos da avaliação." 

Justificação 

O Projeto de Regimento, em sua versão ori· 
ginal, omitia a Comissão de Frscalização e 
Controle. Sugerlmos-sua inclusão' ao ilustre 

-Relator e, este, consoante se vê do art. 1 09-A 
do projeto, aceitou nossa sugestão. Entretan
to, fê-lo apenas enunciando a existência da 
ComiSsão e, quanto à SUa competência, repor· 
tando-se à ConstitLiiç;ão Federal e à Lei n" 
-1295,- de- 19 de deZembro de 1984, que a 
criou. 

Sem erilbargo da lei e da ConstituiÇão, en~ 
tendemos ser de melhor técnica legislativa que 
a competência da Comissão, aliás, a exemplc 
das demais, conste do próprio corpo do RegÍ· 
menta Interno, até mesmo para facilitar o ma· 
nuseio e as consultas, sem ter que recorrer 
a diplomas em que apenas se reporta. 

-- Ttata:..se; portanto, de emenda muito maiS 
de forma do que propriamente de fundo. Erl·
tretanto, entendemos que é indispensável que 
conste do -corpo do Regimento Interno as 
competências de cada Comissão Permanente. 

Sala das _Sessões. - Ca~ 
los Chiare!lí - Marco Maciel - Jorge Bór~ 
nhausen. 

. EMENDA N• 59 

Acrescente-se ao art. 125 o seguinte pará
grafo único: 

"Parágrafo único. A pauta dos traba· · 
lhos da Comissão será fixada com ante· 
CedéOCla -rriínima de 7 dias, devendo ser 

publicada nos avul::;os da Ordem do Dia 
das sessões plenáMas do Senado," 

-JustificaçÃo 

É_ essencial que a pauta dos i:rabalhos das 
Cóhlissôes Seja fOOiaa e JiubUCii"da -com arlte
cedência razoável, face ao poder te.nninativo 
concedido às Comfss6~s--pela Constituição. 

Sala das SesSões, 23 de fevereiro de 1989. 
-Fernando HenriqUe LãrdoSO. ~-- --

EMENDAN•60 

Ivo art. 126 
Acres-cente·se a_o projeto -o seguinte artigo: 

"Art. 12.6. As deliberações nas Co· 
missões serão tomadas pelo processo 
nomimil e maioria de votos, presente a 
maioria de seus membros," 

Justificação 

O poder de decisão terminativa concedido 
às Comissõl$ pela Constituição exige que se 
adote procedimentos mais cuidadosos na 
apreciação de proposições .. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
- F~rnanao Hendque Caii!Oso.· -

EMENDAN'6I 

Ao art. 132 capUt 
Acrescente-se in filie: •· ... e terão assessora· 

menta próprio"; 

JustificaÇão 

É necessário que se estabeleça, desde já, 
o princípio de que as ComiSsões terão asses-
sorélll]ento próprio. · 

Caberá ao Regulamento Administrativo tra
tar da forma como isto. será feito. 
-- Sala das Sessões. 23 de fevereiro de 1989. 
- Ff{!l71ando Henrique Cardoso._ _ 

~ EMENDA No 62 

Ao Art. 134 
Suprfma·se a alínea c que trata da escolha 

de autoridades. 

~- Justificação 

A Constitúiç:ão exlge argütç:ão pública. As.
sirn a ses-?ão pão pode ser secreta. 

Sala das Sessões, 23 de feVer.eiro de 1989. 
- Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDA N•63 

Ivo art. 137 
Dê·se ao caput e aos§§ 1" e 2~ a seguinte 

redação: 

"Art. 137. É-lícito ao Plenário, a re~ 
querimento de qualquer Senador, estabe· 
lecer prazo para as Comissões emitirem 
parecer sobre determinada matéria. 

§ 19 O prazo estabelecido neste arti· 
go nâo pod~rá ser inferior a 15 dias. 

§ 2" Se a Corh!ssão não puder profe
rir o parecer no prazo estabelecido poderá: 
reque:r~r ao Plenário sua prorrogação, 
uma vez, por tempo determinado não su· 
perior ao que lhe fo! anteriormente fixa~ 
do." 



214 Sexta:-feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãó 11) Fevereiro de 1989 

Justiflcaç~ 

A emenda objetiva alterar a norma atual so
bre prazos de Corri!Ssão, dando-lhe maior 
elasticidade. 

Sala das Sessões, 23 de fevereirode_l989. 
-Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDAN•64 

D'ê-se' ao § 1 '?_do _art 153 constante do pro~ 
jeto a seguinte redação: 
.................... ,. _____ ,_._. ---

Art. 153. .. ...... ,, .. ______ _ 

§ 19 O pedido de vista do processo so
mente poderá ser aceito por uma única vez 
e pelo prazO máximo de cinco dias, devendo 
ser formulado na oportunidade em que for 
conhecido o voto proferido pelo Relator, obe
decido o disposto no § 4" deste artigo. 

Justificação 

A fóml.Uia enconttada no texto -~_çima evitará 
a simples procrastinação do exame e decisão 
das matérias _no âmb_ito_ das Comissões, agili
zando_o processo de tramitação legislativa. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
-Jutahy Magalhães., 

EMENDAN•65 

Ao art..154. 
Suprima-se o_§ 79 

Justificação 

As emendas coro parecer contrárl_o_ profe
rido pela.Córii.iSSão ·não d~em deixar deser 
apreciadas pelo Plenário. 

Sala das Sessões, 23 de feYet.e..iro de 1989. 
--....Fernando ffenrique Cardoso. 

Justiflcaçao -

- A emenda tem por objetivo realçar a nova 
competência das Comíssões Parlamentares 
de Inquérito, que, pelas Disposições do § 39 
-do ait 58 da Constituição Federal, não mais 
estao Obrigadas a submeter ao exame do Ple
nário suãs conclusões, bastando, para tanto, 
dar-lhe conhe.cimento, sem que isso implique 
erriQUalquer providência cqmplentar. - - -
. Sala das Sessões 23 de fevereiro de 1989. 

_,.. Carlos ChiafeUi -MarcO Madel- Jorge 
Bomhausen. 

EMENDAN•68 

Dê-se ao arl 178 constante -do projeto a 
seguinte redação: 

Art. 178. O prazo da Comissão Parla
mentar de Inquérito poderá ser prorro
gado; automaticamente, por Resolução 
de 1/3 (um ferço) dos membros do Sena
do, comunicada por escrito à Mesa, lida 
em Plenário e publicada no Diário do 

· Congresso Nacional, obs.ervado o dispos
tõ no § 49 do art. 77. 
.... ,,,,,,-;,,, ........................................ _ .................. . 

Justif/cl!ç~o 

Consideramos que a prorrogação- do prazo 
das CPis deve. .. ~er facilitada, tendo em vista 
a necessidade d-e se dar continuidade aos tra
balhos de investigação .desenvolvidos e .consi
derados relevantes pelos. signatários da Reso
lução de prorrogação. 

Sala das Sessões, 23 de .feyereiro de. 1989. 
-Jutahy Magalhães. 

EMENDAN•69 

Procedam-se .às se_guintes modificações no 
Acrescente-se aQ art.. 173 os seguintes §§ . projeto de alteração do Regimento Interno: 

2~' e39,,n:inumerando7se primeiro; o atual pará- 1. Suprima-se a letra a do parágrafo único 
grafo unico: . . . . . . dO ~rt.179~ · · · · 

Art 173. ..--~-....:.-..:--------~:2; Suprima-se a expressâo: "piesen:te no 
................................... - ........ -··-~·-···---·..--·- recinto pelo menos 1/10 (um décimo) da 

§ 2~' As testemunhas e autoridades con- composição do Senado", do art 180.
vocadas deverão limitar-se· ;;\ responder, de 3. Substitua-se no § 2~> do art. 180 a eXpres
maneira clara e.objetiva, às_ inquirições formu- são "Nos casos das alíneas a e 4 por: "No 
]adas, vedada exposição sobr_e._assunto estra~ caso da alínea d 
nho. ao que lhes for Perguntado. 4. Suprima-se os §§ 3~' e 4~' do art. 180. 

§ 3"' r:: vedado~ .ainda, ao Membro da Co
missão, tecer c::omentários -sobre perguntas e 
respostas feitas l?or outro membro. 

Justificação 

Os dispositivos acima, se aprovados, darão 
às Comissões de Inquérito mafor eficácia nos 
pro·cedimentos e debates nencessários às 
apurações a que.se propõe. 

Sala das Sessões, 23,de (evereiro de 1989. 
-.J"utahy Magalhães. 

EMENDAN•67 

Dê-se ao :art. 1.75 a se_guinte redação: 

"Art 175. Ao término de seus traba
lhOs, a ComiSsão .Parlamentar de Inqué
rito, cuja decisãO tem força terminativa, 
enviará ao Plenãrio, para conhecimento 
dO Senado Federal, seu.. relatório e cone 
clusões." 

Justificação 

A necessidade de haver número determi
naQ.o de senadores no plenário para abertura 
da sessao, nada mais faz do que impedir, mui
tas vezes, a realização._da mesma, com eviden
tes prejuízos à tramitação legislativa e à ativi
dade .oratória dos parlamentares. 

Sala das Sessões, 23. de fevereiro de 1989. 
.......... -Jutahy Magalhães. 

' EMENDA N• 10 
Ao art. 179 -I 

·Substitua-se a expressão "segunda" pela 
expressão ''terça", suprimindo-se "e às sextas
feiras, às 10 horas"; 

Justificação __ 

.. A COOSti.tuição altera o foco do processo 
legiSlativo para as Comisst?es. Assim a rea1iza-

ção de sessões ordinárias às se_gundas e sex
tas-feiras toma-se desnecessária. · 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
-Fernando Henrique Cardoso. · 

EMENDAN•71 

l-Ao art. 179, inciso I 
Onde se lê: "às 14 horas" 
Leia-se: "às 14 horas e trinta minutos" 
-Ao art 180- Caput 
Dê-se ao art. .180 - Caput, do projeto· a 

seguinte redação: 

.. _".t\rt. 180. _A sessão ordinária tera iní
cio de segunda a quinta-feJra, às 14_horas 
e 30 minutos, :e às seXtas-feiras, às 10 
horas, pelo relógio do Plenário, presentes 
no recinto, pelo menos l/i O (uni déCimo) 
da composição do Senado, e terá dura
ção máxima de quatro horas, salvo pror-

. roga_çã_9;9U·no caso do disposto nõs arts. 
201 e 202.." 

UI-Ao art 181- Caput 
Onde se lê: ".duração máxima de 2 (duas) 

horas'' 
Leia-se: "duração de~_uma hora." 
IV -Aos arts. 183 e 186 
Restabe1eçam-se os arts. 183 e 186 do Regi

mento Interno em sua inteireza. 

Justificação 

Pretende-se, com a emenda, restabelecer 
o horário das sessões j~ e.stab~lecido no Regi
mento, inidando~s.e os trabalhos às 14 horas 
e .30 minutos, uma vez verificar-se, na prática, 
que dificilmente se obterá quorum .às 14 ho
ras. 

A emenda pretende, ainda, suprimir o perío
do que o projeto diestina ao "pii1Qa fOgo", in
compatível, em noso entendimento, com a 
auSteridade .que de~e pautar os trabalhos da 
Câmara Alta. do Cong'iesso Nacional. 

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 19.8"9. 
-Jarbas Passarinho. 

EMEf'!QA_N•_72 

InClua-se onde couber, renumerarl.do-se e/ 
ou readaptando-se os dispositivos relaciona
dos com esta matéria: 

Art. As sessões ordinárias do Senado_ 
serão.: . 
I-de deDates e· díscú.ssões de Proposi

ções,. as realizadas às segundas, quintas e sex-
tas-feiras; · 

D- de1iberativa:S, as realizadas às terças e 
quartas-feiras. 

§ 19 Nas sessões de debates,. o período 
do Expediente. terá a duração de três horas 
e a OrdelJl d.o Dia uma hora e. meia, podendo 
ser prorrogada . 

§ 29 Nas sessões deliberativas, o períÓdo 
do Expediente terá a duração de vinte minutos, 
destinando~se exclusivamente à comuniCa
ção, em resumo, de correspondência de natu~ 
reza urgente. 

§ 3.'? Nas sessôes.deliberativas, em segui
da ao expediente, o Presidente abrirá um pe~ 
ríodo máximo. e improrrogável de quarenta 
minutos para comunicações urgentes de lide
rança, findo o qual, pa~sar-se-á imediatamen-
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te à Ordem do Dia, que será destinada exclusi~ 
varnente a votações e terá a duração de todo 
o tempo restante da sessão, que poderá ser 
prorrogada pelo tempo necessário à ultima~ 
ção de matéria em curso-de votação. 

§ 49 Esgotado o tempo da Ordem do Dia 

mo) da composição do Senado, e terá a dura
ção máxima de quatro horas e trinta minutos, 
salvo prorrogação ou no caso do disposto nos 
arts. 201 e 202. 

e eventual prorrogação nos tennos do pará- JustificaÇão 
grafo anterior, havendo, ainda, matéria na pau-
ta da Ordem do Dia para votação, o Presidente, Consideramos de todo conveniente ante-
de ofício ou a requerimento de 15 s.enadores d2_a~_ em 60 inirlutos o horário previsto no 
ou líderes que representem esse número, con- projeto para infcio da sessão ordinária de sex-
vocará sessão extraordinária para o mesmo ta-feira, a fiffi de ampliarmos o tempo dedi-
dia, e/ou no dia seguinte pela manhã, desti- cada aos trabalhos normais de Plenário. 
nada, exclusivamente ao prosseguimento das Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
votações pendentes. __ - Frandsco Rol/emberg. 

§ 59 Na hipótese prevista rio parágrafo an- EMENDA N9 7 4 
terior, no c.aso das sessões deliberativas das 
quartas-feiras, poderá ser requerida a transfor- 1-Dê-Se ao art. 180 a seguinte redação: 
mação da sessão de debates da quinta-feira, Art 180. A sessão ordinária terá início, de 
seguinte, em sessão deliberativa, para o mes- segunda a quinta-feira, às 14 horas, e às sex-
mo fim. tas-feiras, às 1 O horaS, pelO relógio do Plei1ário, 

§ 69 Oi:oirimdo a transformação _de que e terá a duração de 4 horas e 30 minutos; 
trata o parágrafo anterior, a sessão de debates salvo prorrogação, ou no caso do disposto 
terá início às 13 horas e o seu período de nos a~. 20f e 202. - • 
Expediente terá a duração de duas horas. 11 -SuPrimam-se, em cbnseqüênciã:- · 

§ 79 Esgotada a matéria da Ordem do 1 -a alínea S.) do parágrafo úi"lico do- art. 
Dia, tanto nas sessões de debates como nas 179; -
deliberativas, e havendo tempo de sessão, a 2 -a referência à alínea a do § 29 do art 
palavra será facultada preferencialmente: 180; - - ---- -

a) a oradores inscritOs para o período do 3- os §§ 3~ e 4,.; do art. 180. -
Expediente, dessa ou de sessões anteriorres; Justificação 

b) a líderes; 
c) a quem a solicitar. A emenda possibilita o funcionamento das 
Art. Em qualquer sessão -do Senado, sessões_ do SenadO cOm a presença de qual-

salvo as especiais destinadas a ·comemora- quer ri.úrrlerci- de Senadores. 
ções e homenagens, 0 período do Expediente Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 19"89. 
é improrrogável. - Marcondes Gadelha. 

Parágrafo único. Esgotado o período do 
Expediente e havendo ainda oradores inscri
tos, ser-lhes-á concedida a palavra, preferen
cialmente, ao final da Ordem do Dia, se não 
optarem por transferir sua inscrição para a 
sessão de debates seguinte, assegurada, nes
sa hipótese, prioridade, salvo permuta. 

Justificação 

A presente emenda pretende dar nova siste
mática e organicidade às sessões ordinárias 
do Senado, tendo em vista a realidade com-
provada pela experiência anterior, em anos 
eJeitorais. 

De acordo com a nova Constituição, tere
mos, no próximo decênio, oito anos eleitorais. 
A necessidade de Impor ritmo mais acelerado 
à complementação -do texto constitucional 
obriga a rever a sistemática até aqui adotada, 
seja para os trabalhos das Comissões como 
para os de Plenário. 

Brasília, 23 de fevereiro_ d.e _ _1989. _- José 
Richa. 

EMENDAN•73 

Dê-se ao art._180, caput, da Regimento ln
temo,_ constante do projeto, a seguinte reda
ção: 

Art 180. A sessão ordinária terá início" de 
segunda a quinta-feira, às 14 horas, e às sex
tas, às 9 horas, pelo relógio do Plenário, pre
sentes no recinto pelo menos 1/10 (um déci-

EMENDA N'75 

Ao art. !88, caput 
Dê-se a seguinte redação:-

. . . 

"As matérias serão incluídas em Or
dem do Dia pelo Presidente, ouvido oCo
légio de Uderes, obededda, tanto quanto 
possível, a sua antiguidade e importância, 
observada a seguinte sequência:" 

Justificação 

A organização da Ordem do Dia não deve 
se(rilaféria de arOítrio exclusivo do Presidente, 
devendo ser objeto de apredãçãO pelo Colégio 
de lideres. 

Sala das Sessões, 23 -de-fevereiro de 1989. 
-Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDAN'76 

-Acrescente-se ao Projeto o art. 193, caput, 
com a seguinte redação. 

"Art. 193_. A Ordem do Dia deverá 
ser anunciada com antecedência de, pelo 
menos, 7 dias, publicada no Diário _do 
Congresso Nacional e distribuída em 
aVulsos antes de se iniciar a respectiva 
sessão." 

Justificação 

A publiCidade- com antecedência ra
zoável- da Ordem do Dia, é necessária 

para assegurar a cada senador a ciência 
das matérias a serem apreciadas de for
rn_a a g~rantir o acesso _às informações 
necessárias à votação. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 
1989. -Fernando Henriques Cardoso. 

EMENDAN•77 

Inclua-se onde couber: 
Art Nenhuma matéria poderá ser 

incluída em Ordem do Dia sem que tenha 
sido efetivamente publkada no Diário do 
Congresso Nacional e em avulsos, com, 
no mínimo, 15 dias de antecedência. 

JustifiCação 

um· dOs piiãres do processo IegisJativo 
é a publicidade. É necessário que haja 
tempo para que os interessados numa 
proposição se manifestem e que os s_ena
dores possam se informar a respeito das 
mesmas. 

Sala das SesSões, 23 de feVereiro de 
1989. - Pem8i:ido Hendque Cardoso. 

EMENDAN"78 

Após o art. 201 
Acrescente-se o seguinte artigo: 

"Art. O PresTclente, por delibe-
ração da Mesa ou a requerimento do Co~ 
légio de Líderes, poderá alterar a distri
buição de tempo estabelecido nos artigos_ 
anteriores para sessão determinada." 

Justificação 

É necessário- que o _Regimento preveja a 
possibilidade de alteração da organização da 
sessão, em casos especiais. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
-Fernando Henri<iue Cardoso. 

EMENDAN•79 

Ao art. 238 
Substitua.se no .ia ciso IV, in firie, a-expres

são: "Se indeferido, irá ao arquivo, feita comu
nicação ao Plenário," pela seguinte: 

"Se indeferldo, caberá ao· autor recurso 
ao Plenário, ouvida, preliminarmente, a 
Comissão de Constituição e :JUstiÇil.." 

Justificação 

A emenda restabelec-e as disposições conti
das no parágrafo único do art. 238 do Regi· 
menta Interno, a fim de considerar o Plenário 
como última instância, no caso: de indeferi
mento, pela Mesa, dos requerimentos de infor
mações. 

Sala das Sessões, 15 de fevereiro- de 1989. 
Jarbas Passarinho. 

EMENDAN•80 

Acrescente-se_ ao inciso IV com o teor se
guinte ao art. 23~4" renutnerãhdo-se os demais: 

"IV- lndeferido, caberá recurso ao Plená-
rio. · · 
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Justificaçiio 

O autor de requerimento de inferi-nações 
deve ter o díreito de recorrer da decisão da 
Mesa que o indeferir. 

Sala das Sessões, 23 de fevereifo de 1989. 
-Fernando Henrique cardoso. 

EMENDAN•81 

Aoart. 254. 
Onde se lê: ·~oferecer submendas às emen~ 

das ... "; 
Leia-se: "oferecer subemendas ... " 

Justificação 
A referência "subemenda" já- pressupõe a 

existência da respectiva emenda, sendo a ex
pressão .. às emendas" completamente desne
cessária ao entendimento da matéria. 

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 1989. 
-Jarbds Passarinho. - - - -

Ao art. 255. 
Acrescente-se in fine: 

" .•. salvo sendo unânime o parecer pela 
rejeição." _ - -

Justificação 

• 

merandõ~5e o ã.tual item 3 do mesmo artigo, 
item 3, com a seguinte redação: 

"Art. 276 ............................. : ............ : ...... _ .. .. 
3) deliberação de ComiSsãO, na forma 

dO art. 95-B. 
4): .................................................................. .'' 

Justificação 

Tràta-se de sugestão em vistas a sanar 
omissão ocorrida no corpo do disposltivo que 
se pretende emendar, quando deixou de elen
car os casos em qve a proposição deverá ser, 
após a leitura em Plenário, encaminhada à 
deliberação de Comissão, na forma do art. 
95-B. 

Esp_eramos, assiin, seja aprovai:la a presente 
emenaa 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
- Maurício Corréa. 

EMENDAN•85 

Inclua-se onde couber: 
Art. A proposição será despachada a uma 

só Comissão, a competente para examinar o 
, assunto nela contido, que a apreciará sob o 
-aspecto COnSfitudonal, jurídico e de mérito. 

ArL As CCJ e CF, somente opinarãO no 
limite de suas expressas atribuições ou, haven
do recurso para o Plenário de decisão termi
nativa de Comissão, a Presidência ouvido o 

_Açredltamos que, sendo unâ!l_ime o parecer 
da ·comissãO, a emenda por ei8 rejeitada não 
mais poderá ser renovada em qualquer opor
tunidade. 

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 1989. 
_ Plenário determinar devam as mesmas ser ou

_vidas. 
-Jarbas Passarinho. -

EMENDAN'83 

Acrescente-se § 1? ao art .. 2.7 4, do Regimen
to Interno do Senado FtXIeral, renumerando

. se o· atual p,arágrafo único,--com a seguinte 
redação: · ~ -

''Art, 274 ................ _ .. ,_ ...... ~ ... -.. _ ....... _ 
§ 1? ·A publicaçãO ·a <]ue se refere o 

caput deste artigo deverá oCorrer no pri
meiro día útil subseqüehte aO da apresen- ' 
tação da proposição. · · · 

§ 2• ........................ -.. --.. --.. ~ 

, JustiOcaçãa 

Justjfjcação-, 

A emenda objetiva adaptar o projeto ao po
der f~rmínativo das ComisSões, como deter
mina':a Constituição. 

Salá das SeSsões, 23 de fevereiro de 1989 . 
- ._ Fernãndo Henrique Cardoso. 

EME;i'!b,O,N'86 
Dê-se_ à alínea c do § 3o do art. 31 O no 

projeto, a !3eguinte' r.edação: 

Art: 310. .: ........ : ........ : ......... : .. : .. : .. : ..... : .... ,_ 
~ . - ' . - . 

§ 3• ............................ : ............................... . 

Pretendemos, com a ap'reselitação da pre
sente emenda,_ possibilitar que o avulso de .. <-

c) a própria Comfssão; pela maioria de 
seus membros, julgue necessário o ree-
.xame. - - ' 

proposição em curso no Senado Federal este- . .. . Justificação 
ja à disposição dos_Sena:cfore_s no primeiro _ __ . _ _ _ _ .. _ 
dia últil subseqQeilte ao_ de sua apresentaÇão, ---- _Consu:Jer<;' ma:ceitável '!ue apenas um mem
de forma a evitar eventuais _atr.as:.Q!i que pode- bro da comJssão, à revelia dos demai~, ~nha 
riam prejudiCar 0 eJÇame da matéria em face _ o P<?der de promover_ ~exame de matena por 
do cumprimento dos praZoS regimentais, mor- ela Já -~l?rovada <:u reJeitada. . 
mente aqueles referentes 'à. apresentaçáo de ;-j Sa1a âas Ses$o:s. 23 ae fevereirO d~ 19~9. 
emendas. __ _ ~Jutahy Magalhaes. 

Assim sendo, esperamos contar com o _: _ 
apoio dos ilustres pares à. aprovação da ma- ." ; E/Y\ENDA N'~ 87 

ténSal·a. d 
5
· · _ 

23 
d , . d 

1989 
~ ·,· Ao inciso J[J-A do art. 327, dê-se a seguinte 

a_ as es~~es, , ç _~evere1ro e . redação: 
-Maurlda Correa. 

EMENDAN'84 

Acrescente-se, após o item 2, do art. 276, 
do Projeto de Resolução n? 3, de 1969, renu-

"ó requerimento de verificação de vota-
-·. ç_~-~ _ ~~--~erâ _admissível s_e apoiado por 

--1/10 dos membros do Senado Federal 
- -ou líder que represente esse número." 

Justificaçiio 

É princípio adotado no Regimento Coi'num 
e no Regimerito- da Câmara dos_Deputados 
e que evita a obstrução sistemática por vonta
de de um _só Senador. 

_Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 1989. 
- Jarbas Passarinho. 

EMENDAN•88 

Ao art. 351, caput, dê-se a seguinte redação: 

"Art. 351. Proclamado o reSultadO 
da votação é lícito ao Senador usar da 
palavra por 2 (dois) minutos, para decla
ração de voto." 

Justificaçao 

A emenda, embora reduzindq o tempo do 
orador de ç!ritõ para dois minutos, restabelece 
o princípio até ágora adotado pela Casa, quan-
do permite o uso da palavra para ded.3"réiçá0 __ _ 
de voto, faculdade essa suprimida no projeto. 

Sala das Se'Ssões, 15 de fevereiro de 1989 . 
-Jarbas Passarinho. 

EMENDAN'89 

Suprima-se a urgência prevista no art. 371, 
b, procedendo-se às alterações decorrentes. 

Justificação 

A transparência necessária ao processo le
gislativo exige que não se mantenha a "urgên
çi13- _urgentíss!ma". 

-Saia das ses sOes, 23 âé" feVereiro de_ 1989. 
"-Fer'n8lufo ffenrié{ue Cf!!C[oSO."'" · - - -

EMENDAN•90 

Ao art. 402-B 
Dê-se a seguinte redaç:ão: 

_ ''l\rt. 202-B. A eleição dos membros 
do Conselho da República será feita me
diarite indicação escrita, assinada por, pe

- lo menos. 1/3 _ç:Ios membros do Senado 
Federal, pela Mesa ou, ainda, pelO_Colégio 
de Uderes. 

.§ J? Serão considerados eleitos os 
il)dicados que obtiverem maioria_ abso
luta de votos, presente a maioria da com
posição do Senado. 

§ 29 Se nenhum dos indicados alcan
çar a maioria absoluta na primeira vota
ção, far-se-á nova el~ição considerando
se eleitos os dois que obtiverem maioria 
de votos." -

Justificação 

O procedimento proposto se afigura mais 
democrático do que o constante do projeto. 

Saia das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
. -Fernando Henrique CardosO. --, 

_)~MENDA r'l' 9-1 

Dê-se _ao art. 402-B, constante do projeto 
a seguinte redação: 

Art.. 402-6 ... , A eleição dos.dois partidpan-
- tes do con§:elhp da República, de competência 

do Senado (Const. art. 89, VD), será feita me
-diãnte indicação em lista bíplice pela Mesa, 
ouvidas as lideranças partidárias. 
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Parágrafo único. No processamento da 
eleição de que trata este artigo observar-se-ão, 
no que couber, as normas apHcáveis às elei
ções, contidas no Capítulo m do Trtulo III e 
no art 330, bem como as relativas à escolha 
de autoridades. 

JustificaçAo 

A matéria é inovação- da Constituição re
cém-promulgada. Considero a _hipótese da lis
ta tríplice mais conveniente do ponto_ de vista 
político. 

O processo de escolha deve obedecer a 
sistemática adotada no Regimento para esco
lha das demais autoridades, guardadas as pe~ 
culiaridades. 

Sala das Sessões, 23 âe fevereiro de 1989. 
-Jutahy Magalhães 

EMENDAN"'92 

Acrescente-se ao art. 402-C do projeto o 
seguinte parágrafo único: 

Art. 402-C. ····················-· 
Parágrafo único. Aplicar-se-á na tramita

ção da mensagem, no que couber, o disposto 
para escolha de autorida,des, sendo que ades
tituição somente se efetivará se aprovada pela 
maioria absoluta de votos. 

. deverão ser instruídas com o texto da lei 
cuja exeCuçãO se deva suspender, do 
acórdão do Supremo Tribunal Federal, 
do parecer dos Procurador-Geral da Re
pública e da versão do registro taquigrá
·fico do julgamento." 

·-Justificaçao 

Tfãtã-seâe emenda decorrente da que ofe
recemos em supressão ao item 3 do art. 41 O 
do mesmo projeto de lei, retirando da Comis
são de Constituição· e Justiça a iniciativa de 
projeto de resolução que verse sobre a sus
penSão-da execução da lei, reservando-lhe 
apenas a formulcição daquele ato legislativo, 
hos termos do art. 412. . 

É a justificação que esperamos seja aco
lhida, • 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
-Maurfdo Corrêa. 

EMI;:NDA N' 96 

Dê-se ao art. 418, item 1, a seguinte redação: 
-Art. 418. O Ministro de Estado compare

cerá perante o Senado: 
1-quando convocado, por delib~ração do 

Plenário, mediante requerimento de qualquer 
Senador ou Comissão, para prestar, pessoal
mente, ·informações sobre assunto previa
_mente determinado. (Const. art. 50, caput). 

Justificação JUstlfiCiiÇãO 

A inclusão do dispositivo SUprã é neCesSária A emenda visa dar ao texto do item [ acima 
para explicitar melhor os procedimentos apli- maior fidelidade ao dispositivo constitucional. 
cáveis à hiPótese pfeVista:n·este artigO, inova- Sala das Sessõ.es,.2_3_de reverei~ de 1989. 
ção da atual Carta Magna. -Jutahy Magalhães. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro·de 1989. 
-Jutahy Magalh~es. EMENDA N9 97 . 

EJV\ENDA N~ 93 A alíneaj d() art419 .. 
Suprima-se _a expressão fmal "após o que 

Restabeleça~se o_ar:t. 406.· ·poderá ser.contraditado pelo prazo de 5 (cin-
Justificâção · C6) rriinUtos". · 

A supressão Ao referido artigo certamente JustificàÇão 
deveu-se a lapso, uma vez que a matéria está A expressão que se pretende suprimii não 
prevista no art52, VII, da Constituição Federal, deve prevalecer a não· ser que se dê também 
como ·atribuição privativa do Senado. ao Ministro 0 direito de tréplica. 

Sala das Sessões, 23 de feVereiro de 1989· -Sala das Se-ssões, 1~ de fevereiro de 1989. 
- Fem8ndo Henrique Cardoso. =*-'-Jarbds PaSsarinhá. · · 

EMENDA N' 94 · EMENDA N' 98 

Suprima-se o_ item·3 do· art. 410 do_ Projeto ·_.:.~:AcreScénté-Se a alirieaj do art419, do Pro_. 
·de Resblução n"' 3, de 1989. - jeto de Resolução n~ 3, de 1989, a expressão 

Justificação "prorrogável por meia hora", após "terminada 
a exposição do Ministro de Estado, que terá 

Ttata-se de emenda decorrente da que ofe- duração de 1 (uma) horas, ... " 
recemos em supressão ao inciso 11, do art. 
95-B, e da modificativa do inciso lll, do art. JustiDcaçáo 
99, ambos do mesmo projeto de resolução. ·- _ A_e:rnenda objetiva facultar ao Ministro de 
~ a justificação que esperamos seja aco- Estado, ajuízo da Presidência da Mesa, a pror- -

lhida. rogação do prazo para expor assunto de rele-
Sala das Sessões, 23 de feve_reiro de 1989. vância de seu_~istério, tendo em vista que 

......._Maurício Corréa. ' · ·a complexidade de matéria objeto da expo-
Ef'I\ENDA N~ 95 sição_ pode demandar tempo superior a urna 

hora. . . . 
Dê-se ao art. 411 do Projeto de ReSolução É a justificação que esperamos seja aco-

n~ 3, de 1989, a seguinte redação; thida". - · _ - · - · · · _ 

"Art 411. A comunicação e a repre- Sala das Sessõés,23 de fevereirO de 1989. 
sentação _a que se r.e(ere o artigo anterior - Jl1aur/do Corréa. 

. EMENDA N• 99 

Acrescente-se..ao art. 419 constante do pro
jetO a seguinte. alínea 1: 

Arl 419. ···-··-····-~··--------

1) A Mesa poderá autorizar, a requerimento 
dos autores- da convOcação, a utilização de 
assessores da Casa para fazerem eXplanações 
de natureza técnica, in-dispensáveis à dareza 
dos debates. 

Justi!ii:aÇão 

A inclusão do diSpositivo proposto possibi
]itar~ ao~ S.e:nçtQQ[es~.no J;iecorrer dos debates, 
·a obtenÇão de ·infOrmações me-diante a partici
pá.ção de Assessores da Casa. · 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
-Jutahy Maf!afhã~ 

- EMENDA N'IOO 

Ao art. 433 
Dê-se a seQuinte redaç.ão:·. ·.· 

··Art. 433~ -_ Quando,_nó edifido do Se
nado ou em suas dependências, for co
metido algum ,delito, Ci agente ~erá preso 
em flagrante e encaminhado à autoridade 
competente Para a inStauração do inqué
rito respectivo." 

J_~tificasão 

Pela cOnstituição em vigor a competência 
Para a apuraÇão cié infraÇões penais é da Polí-
cia Gvil. _ . 

Saia- dãS SeSsões, 23. de reVereirO--de 1989. 
_..,..,:Fernando Henrique Cardoso. 

. EMENDA N• 101 

Dê-se· ao_ ãrt. _434; do J~~imento Interno, 
constante do projeto, a Seguinte redação: . 

"Art. 434. As despesas. de Adminis
tração dÇ>.S,en~do f:ederal, dentro_ dos li
mites d~ çli~poilibilidad~ orçãfnentár1ãs 
consignadas no Orçamento d~ União e 
créditos adiclçmais, serão ~utorizadas pe
Jo Presidente do S_enado Fede"ral que po
derá- delegar competência ao Primeiro
Secretário e ao Diretor-Geral da Secre
tari~ nos limites- Previstos em AJ:.o da Co
missão .R_iretpra." 

· ·..t;uStificação 

A redação _Que: propOmOs parâ. O art. 434 
torna-o mais dare, em ·consóriâncía cOm o 
disposto no item 35 do art. 52. _ · 

Sa1a das Sessões, 23 .de fevereiro de 1989. 
-Mendes CaniiJe, PrimeirO SeCretáriO. · 

. - . . . - - . 

EMENDA N• I 02 

Dê-se ao art. 434, do Regimento Interno, 
constante do projeto; ~ seguinte redaçãcx 

"Art. 4.34. As despesas de Admirtis
tração do Senado Federal, dentro dos li~ 
mites das disponibilidades orçamentárias 
consignadas _no Orçamento da União e 
créditos aóiç:ionafs,_ serão autorizadas pe
lo Pfesidente do Senado fede_rai, que po~ 
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derá delegar competência ao Primeiro
Secretário e ao Diretor-Geral da Secre
taria, nos limites previstos em Ato da Co
missão Diretora." 

Justificação 

A Redação que propomos para o art. 434 
toma-o mais claro, em consonância com o 
disposto no item 35_do art. 52. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989. 
- Jutahy Magalhães. . . 

EMENDA N• I 03 

Inclua-se no Projeto: · 

"Art. 448. Nenhl!m Senador poderá 
falar, na mesma sessão, sobre _questão 
de ordem já resolvida pela Presidência." 

Justificação 

A emenda visa a dar mais clareza ao texto, 
a fim de evitar interpretações contraditórias. 

-8ala das Sessões, 15 de fevereiro de 1989. 
-Jarbas Passarinho. 

EMENDA N• I 04 

Suprima-se o art. 454, do Projeto de Resolu
ção n~ 03, de 1989. 

Justifii:_iJção -

integradas por 11 titulares e igual número 
_ ~Ie suplentes e a Comissãc;> de_ Seguridade 
_Social por 9 (nove) rriembros e igual nú
mero de suplentes." 

Justificação 

A emenda visa çornpatibilizar o número de 
Senadores com o total de mebros das Cornis

_s(jes_Perm_anentes,_ de maneira _a que nenhum 
~~n~do~_ d~ixe q.e participar de, pelo menos, 
uma c;;orois_s_ã_o~_çomo, aliás, estabelece o art. 

· 78, § ~~. dO PrOjeto. 

--- s~la das Sessões, f5 de fevereiro qe ~ 989. 
~Jarbas Passarinho. 

EMENDA N• 106. 

Inclua-se onde couber, no Projeto àe Reso
lução n? 3 de 1989, o seguinte artigo e Seus 
respectivos parágrafos: 

Ait. Poderão as__ entidades de classe de 
empregados e empre"gadores, outras entida
des da sociedaqe civil, e ó~gãos d_e profissio
nais liberais, de âmbito nacional, credenciar 
oficialmente junto à ""Me"sa, rePresentantes que 
possam, eventualmente, prestar esclareci
mentos eSpeCíficos ao Senado através de seus 
ór_gãos técnicos. __ 

§ 1 c Cada entidade poderá indicar apenas 
um representante que será responsável, pe
rante o Senado~ por todas as informações e 

fnexplícavafmente, çonstatamos figurar no opiniões que emitir. 
projeto de resolução em tela, dispositivo deter- § 29 Cabenfa esses representantes fome-
minando a elaboração de novo Regimerito ln- cer subsídios ao relator, aos membros das 
temo no prazo de um ano. coniissões e aos órgãos de assessoramento 

Assim, estariamos elaborando, no momen· sobre proposíçãb de seu interesse, em nível 
te:, _um Regimento ln;emo de caráter transi- técnico e de caráter exclusivamente documen-
tono, quando devenam_o_s , estar realmente tal, informativo e instrutivo. . 
a~apt~do o nosso atual ~eg1ment_.o aos novos § 3o Caberá ao Prtm~ir.9 Secretário expe
drsposttivos, ~~~sagra~~s !"!a. ~~~~-prom~l~ , • dir credenç~is a fim_ Q.e _que os representantes 
gada Con~titulçao _Federal. __ _indicados possam, ter acesso _à_s depedências 

Ademrus, o proJeto ora apresentado, bem do Senado excluídas as privativas dos Sena-
como ~ Regimento em vig?r ~ reservam um dores, ' -
Cap~ulo, de~tr'? ~a_s DJsposJçoes G:rais, ex- § 49 O credenciamento, previsto nesse ar-
clusJVo ao dJSc1pl1namento de mod1ficaç~s tigo, será exercido sem ónus para 0 Senado. 
que porventura venham a ocorrer em seu bOJO. __ ~ -~. __ ~ _ 

Assim, esperamos seja acolhida a presente Justifícaçao 
proposição. A emenda inova, além do que, identifica 

Sala das Sessões, 23·ae-reveretro Cle 1989. e cria responsabilidade para aquelas pessoas 
-Mauricio Corféli: credenciadas, que fornecerão informações re

EMENDA N' 105 

Acrescente-se nas disposições gerais do 
projeto o seguinte artigo: 

"Art. Nas sessões legislativas da 
presente legislatura, as Comissões de 
Constituição e Justiça e de Economia, 
Finanças e Ciência e T ecnOloQia serão 

levantes ao Senado Federal. Facilitando, inclu
sive, através dó creâenciamento, a localkação 
das pessoas que o Senado julgar importante 
para fornecer-lhes os subsídios necessários. 

Sa1a_ das Sessões, 22 de fevereiro de 1989. 
-Albano Franco. 

As Comissões de CoiJstituição e Jus
tiça e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A matéria será despachaQ.a _à ConliSSão 
de ConStituição e Justiça para exame do prO~ 
Jeto e das emendas, e à Comissão Diretora 
para exame das emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a sessão 
ordinária de amanhã_ a seguinte 

ORJ;>EM D_O DIA 

1 

Discüssão, em turno único, da redação final 
(oferecida pelo Relator, Senador Mário Maia, 
em seu Parecer n~ 8, de 1987), do Projeto 
de Lei do Senado n9 75, de 1982, de autoria 
do Senador LâZaro Barbosa, que- acrescenta 
parágrafo ao art. 552 da Lei n~ 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 - Código de _Processo 
Civil. 

Discussão, em turno único, da redação final 
(oferecida pelo Relator, Senador Mário Maia, 
em seu Parecer no 9, de 1987), do Projeto 
de Lei do Senado nç 114, de 1982, de autorta 
da Senadora Euriice Michiles, que dispõe so
bre licen~a especial para a empregada ado-
tante de menor de 2 (dois) anos, _ 

3 

Discussão,_ em turno único, da redação final 
(oferecida pelo Relator, Senador Mansueto de 
Lavor, em seu Parecer n~ 10, de 1987), do 
Projeto de Lei do Senado n? 91, de 1984, de 
autoria do Se"riador Fei"ilando Henrique Car
doso, que dispõe sobre c·ontagem de tempo 
de serviço público e de ativldade privada, para 
efeito de aposentadOria pelo INPS. 

4 

Discussão, em segundo tuniQ, do Projeto 
de Lei dQ Senado fl9 92, de 1988, de autoria 
do Senador Francisco Bollemberg, que altera 
a redação e acrescenta parágrafo ao art. 84 
da Lei no 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

O SR. PREsiOENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 hoias e 50 
mínutos) 
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SENADO FEDERAL 

----i ...:..-ATA DA 2• REONIAO, EM 24 
DE FEVEREIRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1 -Comunicação da Presidên
cia 

-Inexistência de "quorum" para ab~r
tura da sessão. 

1.1.2- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

1.2-ENCERRAMENTO 

SUMÁRIO 
2- EXPEDIENTE DESPACHADO 

2.1 -Requerimento 
--N°7~ de 1989, de autorla do Sr. Sena

dor Jutahy Magalhães, de convocação do 
Sr. Ministro Vicente Fialho ao Plenário do 
Senado Federal para responder indaga

- Çõe:s· sobre o problema energético brasi-
leiro. 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 
-- -
-N~ 26a 28, de 1989. 

4-DJRETORIA GERAL DO SENA
DO FEDERAL 

-Extra tos de termos aditivos. 

5 -ATAS DE COMISSÕES 

6 -MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE-LIDERES OE 

PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 2" Reunião, em 24 de fevereiro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

As 14 HORAS E 30 MINUfOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: _ 

- Aluizío Bezerra- Nabor Júnior- Leo
poldo Perez- Carlos De'Carli.....:.... Aureo Mello 
- Odacir Soares - Ronaldo Aragão -João 
Menezes - A.lmir Gabriel - Jarbas Passa
rinho - Moisés Abrão ..,-- Carlos Patt_odnio 
-Antonio Luiz Maya -João CasteJo -Ale
xandre Costa - Edison Lobão - Chagas Ro
drigues -Afonso Sancho - Qd_ SabQia__de 
Carvalho- Mauro Benevides- CarloS Alber
to - Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha 
- Humberto Lucena - Raimundo Ura -

Ne}i Ma!-arihào- J_oão Lyra- Lourival B_ap
tis_ta- Ruy Bacelar- Afonso Arinos- Nel
son Carneiro .:..:...... Severo Gomes ....:._ Pompeu 
de Sousa- Mendes Canale- Wilson Martins 
~Jorge Bomhausen -José Paulo Btsol -
José Fogaça. 

O SR. PRESIOENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de Presença acusa o compareci
mento de .18 Srs. Senadores. Entretanto, não 
há em plenário o quorum regimental para 
abertura da sessão. 

Nos termos de § 2° do art._ 180 do Regi
mento Interno, o expediente _que se encontra 

sobre a mesa será despachado pela Presidên
cia, independentemente de Jeitu_ra. 

Nestas condições, vou encerrar a presente 
reunião, designando para a sessão ordinária 

_de segunda-feira, dia 27, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno único, da redação fmal 
(oferecida pelo Relator, Senador Mário Maia, 
em seu Parecer n~ 8, de 1987), do Projeto 
de lei do Senado n9 75, de 1982, de autoria 
do Senador Lázaro Barboza, que acres_centa 
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PASSOS PORTO 
01retor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Duetor ExecutiVO 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
D1retor AdministratiVO 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
D1retor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO CO!J"IINHO M~DRUGA 
D1retor AdJunto- -- -

parágrafo ao art. 552 da Lei n? 5.869, de 1·1 
de janeiro de 1973 - Código de Processo 
Ovil. 

2 

Discussão, em turno único, da redação fmal 
(oferecida pelo Relator, Senador Mário Maia, 
em seu Parecer n" 9, d_e 1987), do Projeto 
de Lei do Senado n!_ U4, de 1982, de autoria 
da Senadora Eunice Michiles, que dispõe so
bre licença especial para a empregada ado
tante de menor de 2 (dois) anos. 

3 

Discussão, em turno único, dã ·redãção fmal -
(oferecida pelo relator, Senador Mansueto de 
Lavor, em seu Parecer n" 10 de 1887), do 
Projeto de Lei do Senado n" 91, de 1984, de 
autoria do Senador Fernando Henrique Car
doso, que dispõe sobre contagem de tempo 
de serviço público e de atividade privada, para 
efeito de aposentadoria pelo INPS. -

4 

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
, de Lei do Senado no 92, de 1968, de autoria 

do Senador Francisco RoUemQerg, que altera 
a redação e acrescenta parágrafo ao art. 84 
da Lei n<> 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-
nário. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 1.5 horas) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS 
TERMOS DO § I' DO ART/00 180 DO 
REGIMENTO INTERNO. 

REQUERIMENTO N• 7 DE 1989 

Requeiro, nos termo!u~imentais e de a cor~ 
do com o art. 58 da ConstituiÇáo de 1988, 
a presença do Excelentíssimo Senhor Ministro -
das Minas e Energía, Dr. Vicente Fialho à ses
são plenária da CaSa com Q_-ó&jetivo de res~ 
pender às segi..Jihtes indagaçõés: 

a) qual a sitUação real e perspectivas para 
o fornecimento de energia elétrlca nos próxi
mos 10 (dez) anos no Brasil? 

EXPEDIENTE 
CENTIIO CIAÂFICO DO SENADO FEOEIUU. 

DtAIIIO DO CONGIIIESSO NACIONAL 
Impresso sob • rcspons.blhd•de d• Mesa do Senado fede_!_•J 

ASSINATURAS 

Semestral ......................... . 

Exemplar Avulso ................................ _______ NCz$ 0,06 

Tiragem. 2.200-exemplares. 

- bT-QUãl. o volUme de investimentos já asse-
gurados para os anos de 1989 e 1990, para 
o __ desenVolvimento âo_setor elétrko? 

c) quais os riscos de déficit que os planeja
dores estão trabalhando, nas distintas regiões 
do País, para os próximos anos? 

d) qual o risco de se voltar ao raciona~ 
mente de energia no Nordeste nos próximos 
anos? 

e) que prOcedimentos concretos estão a 
Eletrobrás e concessionárias de energia to~ 
mando no sentido de Se reestruturarem admi
nistrativamente de forma a incorporar ao pla~ 
nejamento setorial as novas demandas e exi
gências constitucionais de preservação am
biental, respeito às populações indígenas e à 
cidadania e_ de valo_rização das regiões afeta
das pelas grandes obras de geração e trans
rilissão? 

f) quais as dimensões concretas_ e reper
cussões da hidrelétrica de Kararaô sobre áreas 
-fndígenas~ populações ribeirinhas, meio_ am
biente e microrregiões afetadas? 

g) quais os entendimentos e acordos sela
dos pelo Governo -com representantes da so
ciedade civil organizada ·e das comunidades_ 
indígenas no sentido de assegurar a continui
dade do Programa Eletrobrás 2010 e, princi
palmente, sua viabilidade financeira com re
cursos extemos? 

h) quando _serão realinhadas as atuais tari
fas de energia elétrica? 

Justificação 

__ ~ p_u_.!?_licação do "Alerta à Nação" pela Asso
ciação das ConcessionáriaS de EnerQ1a, no 
Coaejo BrazUiense a 23 de fevereiro de 1989, 
denun.ç_fçmdo os graves riscos de déficit e ra
cionamento que se avolumam para os próxi~ 
mos anos só fazem confirmar a crise que atra
vessa o setor elétrlco no Brasil. _ 

No mesmo dia, o próprio Ministro das Minas 
e Energia, Dr. Vicente Fialho, confirmou a ne
cessidade de mais de 6 milhões de dólares 
ariUáis, ainda não assegUrádoS.-pãi=i fazer frén
te ·aos_ ~nvestirJ:tentos programados para os 
próximos anos. 

Esta situação já vefri se- arrasta-ndo desde 
o ano de 1987, quando o racionamento tor
nou-se imperativo no Nordeste gerando à re
gião prejuízos incalculáveis. Os sucessivos pia-

nos de estabilização, fl2'-ando tarifas irrealistas -
para o setor, aliado ao elevado ônus financeiro 
de sua dívida externa, comprometeram irre
mediavelmente a- i:apaciaade de irlvestiinento 
das cor:tcessionárias. Enquanto isto, prosse
guem aS informações de que o Banco Mundial 

_continua_ prendendo as solicitações de finan
ciamento do Brasil, sob pressão do congresso 
americano e da opinião pública preocupada 
com a deterioração trazida à Amazõnia pelas 
grandes hidrelétiicas. 

A energia é Um dos setores fundamentais 
do desenvolvimento industrial. Onde ela care:
ce fenecem as oportunidades de mudança 
econômica e redução social de milhões de 
pessoas. 

O Brasil já dispõe de um privHegiado parque 
industrial e por isto mesmo está sujeito à osci
lações agudas de conjuntura. Não pode, pois, 
permitir-se o que ocorreu- com a Argentina 
que já vive, hoje, o faritasma_ da_ eSCuridão. 

Trata-se, pois, de exigir a piesença dó Minis· 
tro das Minas e Energia ao Senado para que 
Sua Excelênda esclareça não apenas os nú
meros reais da crise, mas as ações desen
volvidas pelo Governo para enfrentá-la. 

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 19851, 
- Jutahy Magalhães. -

DOCCJI>!ENTO A Q(fE SE REFERE O 
AaTOR DO REOOERIMENTO EM SUA 
J(JSTfFlCAÇÃO: 

ELEfRlCIDADE: 
VAI FALTAR EM 3 ANOS 
O Exemplo Argentino 

A Argentina está às escuras. Confirmam-se, · 
d~ forma dramátiCa, os irreparáVeiS danos que 
a escassez de energia pode causar ao bem
estar e ao desenvolvimento de uma nação. 

Embora ale~d_g:;_, o_s_rªsponsáveis pelo se
ter elétrico daquele país pouco fizeram quanto 
à necessidade de obras, à realização de investi· 
m-entos e, aii1da, qt.ianto a_o E;xcesso de Conten· 
ção,tàfifária com finS pOlíticOs. Eôfim, a Argen
tina está Parada. Falta energia. 

Seis horas diárias de corte na elétricidade, 
hospitais prejudicados, canais de TV transnii

- tindo pouco tempO- por-dia, sinais de trânsito 
interrompidos, elevadores parados, além de 
danosos efeitos s_obre as atividades prOdutivas, 
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inclusive com desemprego, são, dentre_outras, 
as conseqüências trágicas de decisões não 
tomadas em tempo hábil. 

Da mesma forma, a Associação-Brasileira 
de Concessionárias de Energía Elétrlca -AS
CE vem ãtertando, há anos, as autoridades 
de nosso País sobre a necessidade de se ado
tar uma nova estrutura para o setor, buscando 
formas criativas de capitalízaÇão e financia
mento, além de maior participação da socie
dade, dos consumidores e da livre iniciativa; 
condições essenciais para se afastar, rapida
mente, o perigo da escassez iminente. 

Apesar de todo o investimento feito nas últi
mas décadas no setor elétrlco, tais como as 
obras de Jtaipu, Tucuruí e outras, deveremos 
ter, já no início dos anos 90, perfodos de baixa 
confiabilidade no sistema elétrico, ou seja, ra
cionamento. A divida externa do setor, hoje, 
é de 28 bilhões de dólares. Os investimentos 
necessários para que não haja falta de energia 
são de 6,5 bilhõ_es de dólares por ano. 

Tal situação agravou-se recentemente_ devi
do à elevação de tributos, aos cortes nos orça
mentos e atrasos nas liberações de crédito 
feitas por instituições internacionais; alegando 
razõ_es de meio ambiente e geopolíticas. 

As autoridades federais da área econômica 
têm sido insistentemente alertadas para este 
estado de coisas, sem que providências cabí
veis tenham sido tomadas até o presente mo
mento. 

Vai faltar energia. O 'alerta já foi dado e a 
responsabilidade deve ser assumida. 

É necessário, portanto, que a população 
brasileira, no uso de seus direitos de cidadania, 
reforçados pela nova Constituição, exerçâm 
sobre as autoridades legislativas o seu legítimo 
poder de pressão, para que os parlamentares, 
nossos representantes, sejam sensibilizados 
no sentido de propor leis que venham contri
buir para evitar, ainda a tempo, uma situaÇão 
tão dramática _como a que sofre, neste mo
mento, a nação argentina. - ABCE - Asso
ciação Brasileira de Concess!OriáfíaSde Enei-~ 
gia Elétrica. 

Public.!!do no Correio BriU/Iiense de 23·2·69. 

(Será incluído em Ordem do DüJ opor
amamente.) 

ATO DO PRESIDENTE 1'1• 26, DE 1989 
O Presidente do Senado Federal, no uso 

das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comfssão Diretora n~ 2, de 4 de abril 
de 1 973; e tendo em vista o que- consta do 
Processo n? 001.023/89-6. - - -

Resolve aposentar, voluntariamente, Maria 
Thereza Magalhães Motta, Técnico Legislativo, 
aasse "Especial", referência NS-25, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, ocupante 
do cargo em comissão de Diretora da Subse
cretaria de_ Coordenação Legislativa do Con
gresso Nadonal, código SF-DAS-101.4, nos 
termos dos artigos 40, inciso III, alínea "a'', 

e 37, inciso XI, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinados com os arti
gos 428, inciso 11, 429, inciso I, 414, § 49, e 

- 416 da Resolução SF li" 58, de 1972; artigo 
3 9 da Resolução SF n" 13, de 1985; artigo 
29 da Resolução SF n9 182, de 1987, artigo 

_59 da Resolução SF n9 155, de 1988; artigo 
39 do Decreto-lei n" 2.204, de 1984, combi
ri.ado com a Lei n? 7.338,_ de 1985, e artigo 
29, § 29- da lei n9 6.323, de 14 de abril de 
1976, alterada pelo Decreto-Lei n9 2270, de 
1985, aplicada no Senado Federal pela Reso
lução SF rl9 21, de 1980, e modificada pelas 
Resoluções SF n" 7 e 15, de 1987, e 198, 
de 1988, com proventos integrais, correspon
denteS ao vencimento do cargo efetivo, obser
vado o _disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 24 de fevereiro de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO 1>9 PRESIDENTE 1'1• 27, DE 1989 
-0 Presidente do Senado Federal, no uso 

das atnbuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno-e-de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi _outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n? 2, de 1973, 

Resolve nomear Marilda Borges Carnargo, 
Técnico Legislativo, Classe "Especial", Refe
rência: NS-25, do Quadro Permanente do Se
nacl.o Federal, para exercer o cargo em comis

-São de Diretora da Subsecretaria de Coorde
nação Legislativa do COng'feSso Nacional, Có
t;ligo SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente 
do Senado Federal. 

Senado Federal, 24 de fevereiro de 1989. 
- Senador Nelson Cameiro, Presidente do 
Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 1'1• 28, DE 1989 
O Presidente do Senado Federal, no uso 

das atribuições que lhe confere os artigos 52, 
item 38, e 97, incisoJV, do Regimento Interno 
-e-de _conformidade com a Qelegação de com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
C6h:1tSSã6-Diretora n" 2~ de 1973, 
--ResOlve nomear Gessi GeiSa Gonzaga, Ad
junto Legislativo, classe ''Especial", Referência 
NS-19,-do Quadro Permanente do Senado Fe

-deral, para exercer, em substituição; o cargo 
em comissão de Diretora da Subsecretaria de 
Expediente, Código SF-DAS~101.3, do Qua
dro Perrrianente do Senado Federal. 

· _-$enado_Fe"dera1, 24 de feVereiro áe 1989. 
- _Senador Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal. 

EX'I'RATO DE TERMO ADITIVO 

Espécli:: Primeiro Termo Aditivo ao Con-
~ trato n• 036/88. 

Contratada: Sangel Máquinas Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por 01 (um) ano, do 

COntrato n• "036/88. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta 

do Programa de Trabalho 01010012229/571, 
Natureza da Despesa 3132~205/6. __ 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 00136/8, de 16-1-89. 

Valor Contratual: Estimado em NCz$ 
3500,00 (três mil e quinhentos cruzados no
vos). 

VigéncM: 19~1-89 a 31-12-89. 
Signatán"os: Pelo Senado Fe_deraf-Dr. José 

Passos Porto. Pela Contratada:: Bichara Cecília 
de Sousa. -Amaul)r Gonçalves Martins, Dire
tor da Subsecretaria de Adminlstração de Ma
terial e Património. -

EXTRATO_DE TERMO ADITIVO 

Esj:JécFe: Primerro Termo Aditivo ao ConR 
trato ni 040/88. · · ---- -~ ~~ 

Coriti-ãtada: NIL do Brasil-Máquinas e Ser
viços L..tda. 

Coiitfatante: Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por 01 (Um) imo, do 

COntrato n~ 040/88. -
Crédito pelo _qual co!Terá a despesa: À conta 

do Programa de Trabalho 01010012229/571. 
Naturezã da DeSPesa ~f132-02ó5/6. -

EmPenho: Foi emitida a Nota de Effi-penho 
n• 00142/2, de 26-1-89. -· 

Valor Coilt'ratual: E'Stlmado em-NCz$ 
3200,00 (tres mil e duzentos cruzados-nOVOs). 

Vigência: 1"1-ag a 31-i2;89. · 
Sigiiatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Porto. Pela Contratada: Antônio Luiz 
Câmara. - Amawy Goilça!Ves Martins,· Dire
tor da Subsecretaria de Administração de Ma
~!'i~ __ e Pat,rimônio. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: --pfimeiro T eritto Aditivo ao ConR 
trato n• 121/88. 

Coritratada: GUanauto Veículos S/A 
Contratante: Senádo Federal. 
Objeto: Prorrogação, por 01 (um) ciiro;-do 

Contrato n" 121/88. · · · 
Crédito pelo qual co!Terá a despesa: À conta 

do Programa de Trabalho0101001.2229/571, 
Natureza da Despesa 3132-0205/6~ 

Empenho: Foi emitida a Nota de Emperúlo 
n•00137/6,de26-1-89. ~ : 

Valor COntratUal: Estinlado em- NCz.$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzados no
vos)". 

Vigência-1•-1-89 a 31-12-89. 
Signatários: Pelo Seri8dó_ Federal: Dr. José 

Passos Porto. Pela Contratada: Jtaniro de Sou ... 
za Belém e Paulo Pereira CapetO. :..._ Amawy 
Gonçalves Martins, DiretOr da Subsecretaria 
de Adrn"tnistraçào de Milterlal e Patrimônio. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao COn-

trato rt' 122/88. _ _ -- ___ --- __ 
Contratada: P61ux Veí~~ S/ A 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prorrogação, por 01 (um) ano, do 

Contrato n9 122/88. 
Crédito pelo qUal co!Tf!râ iJ despeSa: À conta 

do Programa de Trabalh,o01010012229/571, 
Natureza da Despesa 3132-020-5/6. -

Empenho: Foi emitida a-Nota de Empenho 
n• 0013814. de 26-1'89: · ~ 

Valor Contratual: Estimado ein NCz$ 
5.000,00 (ci11co rnil quza:dos novos)":_ 

- ___ Wgência: l~M1-89 a_ 31-12-89. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos_ Pôrto. Pela Contratada: Antônio de 
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Souza Freitas. - Amawy Gonçalves Martins, 
Diretor da Subsecretaria de Administração de 
Material e Património. 

2• Reunião Ordinária, da 
Comissão Diretora 

realizada 
em 21 de fevereiro de 1989 

Às dez horas do dia vinte e um de revereiro 
de hum mil novecentos e oitenta e nove, na 
Sala de Reuniões da Presidência, reúne-se a 
Comissão Diretora do Senado Fedefal, com 
a presença dos Excelentíssimos Senhores Se
nadores Nelson Carneiro, Presidente, Iram Sa
raiva, PrimeirO Vice-Presidente, Alexandre 
COsta, Segundo Vice-Presictente, Mendes Ca.:
nale, Primeiro Secretário, DlValdo Suniagy, Se
gundo Secretário, Pompeu de-Sousa, Terceiro 
Secretário, Louremberg Nunes Rocha, Quarto 
Secretário, e Jutahy _Magalhães, na condição 
de convidado especial do Senhor Presidente. 

O Senhor Presidente, ao abrir os trabalhos 
da primeira reunião da atual Mesa Diretora, 
inidalmente agradece a presença de todos e 
declara a grande responsabilidade deste Cole
giada, que é o primeirO eleito depois da pro
mulgação da Constituição. -· 

Em seguida, lê, para e.onhedmento de to
dos, o texto da carta que enviou ao ex-Presi
dente, Senhor Senador Humberto Lucena, re
tificando noticias veiculadas pela Imprensa e 
que não -correspondem àquelas que transmi
tiu aos jornalistas. 

O Senhor Presidente, prosseguindo, con
cede a palavra ao Diretor-Geral para que ele 
faça uma exposição genérica sobre os proble
mas atuais da Administração do Seilado Fe
deral. 

O Diretor-Geral, depoiS de fazer uma reme
moração histórica da Aclminjstração da Casa 
até hoje,..invocando distorções e dificuldades 
que emperram a máquina administrativa, su
gere, prioritariedade, um nOvo Regulamento 
Administrativo e _o cumprimento constitucio
nal de um só regime jurídico para os servi
dores. 

Os SenhoreS_ Senadores _ouvfram ate o ta
mente a explanação e admitiram as sugestões 
apresentadas. 

Em seqüência, é concedida a palavra ao 
Senhor Primeiro Secretário que apresenta, à 
apreciação dos presentes, os seguintes assun
tos: 

1. Determine~se à Subsecretariçi. de Admi
nistração de Pessoal que: 

a) efetue um recadas_tramentQ__funcional 
dos servidores do Senado Federal; 

b) informe o número de servidores do S~r
viço de Segurança; 

#-Verifique quais os sE:Mdores, lotados 
nos Cabinetes dos Sénhores Seiiadores e de
mais Gabinetes, que estãO afcistadbs das atri
buições específicas das respectivas Categorias 
Funcionais. _ _ _ _ _ _ _ _ 

As propostas, apoíadas pelo Senhor Presi
dente, recebem a aprovação dos presentes. 

2. Processo n9 000821189-6, em que Vic
tor Rezende de CastrO Caiado solicita estender 
aos servidores do serladóTederãl os bene-

fídos da convocação extraordinária do Conw 
gresso Nacional. _ 

Discuti.d~_a matéria, os presentes não a refe
rendam e, conseqüentemente, indeferem o 
pedido. 

3. Processo n" 0151.;31/88-2, em que Pau
lo Timm e _outros "solicitam providências in
dispensáveis, visando a garantia da estabili
dade e dàproteção-da relação contra a despe
·dida arbitrária, ou seja, sem justa causa, pelos 
-motiVOS que exPõem". 

A Comissão Diretora, depois de amplo de
bate sobre a matéria, resolve tomar sem efeito 
a decisão anterior, adotada na 6• Reunião Ex
traordinária~ realizada a 15 d_e dezembro de 
1988, vez qUe todos os Pareceres dos órgãos 
técnicos da Casa são contrários à solicitação 
dóS ·requerentes. -
" Decidem, ainda, os presentes, autorizar a 
rescisão do contrato de trabalho dos Asses
sores Técnicos e Secretários Parlamentares 
dos Gabinetes da anterior Mesa Diretora. 

Dando continuidade aos Úabãlhos, o Sew 
nhor Presidente apresenta as seguintes ma
térias: 

a) Ofício n• 265788-PRESI, datado de 
19-10-88. da PreSidência da Terracap. 

A matéria é_distribuída ao-SenhOr Segundo-
Vice-Presidente. . 

ti) Pedido de reconsideração, formulado 
pela servidora Maria Inês de Souza Ribeiro 
Bastos, sobre a decisão dada ao_ Processo n" 
008387/88-5. Ao pedido foram anexados os 
Processos nos 020231/87-3 e 0012.08!89w6~ 
- I desig~ado para Relator o s~~hor Quarto-
Secretárfo; · 

c) proposta no sentido de, ressalvado os 
casos espectais, serem adotadas as seguintes 
providências: 

1~~ devoluÇão, aos órgãos de origem, dos 
servidores que se_encontram -~ disposição ou 
requisitado_s pelo Senado Federal; 

2~. _ reto_rno dos servidores desta Casa que 
estão à disposição ou reQuíSifãdos por outros 
órgãos do Poder Público. 

A proposta. após disCutidã, -é aprovada por 
unanimidade. 

d) propos_ta de realização de sesSôes ordi
nárias da Comissão Diretora às terças-feiras, 
às 10:00 horaS. 

É aprovada a sugestão. _ 
Ao fln8J,----; Senhor:Presideilte agradece--a 

presença e-a participação do Senhor Senador 
Ju~hy Magalhães e convoca uma reunião ex:
traordinària: a realizar-se no próximo dia 23 
de fevereiro, quinta-feira, às 10:09 horas, para 
discussão do projeto de resolução que adapta 
o Regimento lntemó à Constituição: 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra a reunião, às catorze horas, pelo 
que eu, José Passos Pôrto, Diretor-Geral e_Se

. cretário da Comissão Diretora, _lavrei a _pre
sente Ata que, depois .de assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala dã. Comissão Diretora, 21 de fevereiro 
de 1989. _- Sen;;,.dor Ne/SQn Came!rq, Presi-
dente. · 

COMISSÃO PAIU-AMENTAR 
DE INQ(JÉR!TO 

Destinada a "inVestigar indícios de frau
de na imporl:c!ção e exportação de produ
tos e insumos farmacêuticos. por empre
sas mulb"naciqnais. e os passiveis desdcr 
bramentos da atuação dessas_ empresas 
no País, inclusive a desnacionalização_ do 
setor e a desmesurada elevação dos pre-
ços de medicEJmentos':_ -- -

2' Reunião, realizada 
erti 22 de setembro de 1988. 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 
_ do ano de_ mil novecentos e Oitenta e oito, 
riã sala de reuniões da Comfssão _de -ECOno
mia, presentes os Srs. Senadores-José Paulo 
Biso], Vice-Presidente, em exercido da Presi
dência, Severo Gomes, Nelson Wedekin, Afon-

- so Sancho, Leite Chaves, Relator, F rai1cisco 
Rollemberg e Pompeu de Souza, reúne-se a 
Comissão Parlamentar de lnquérito, destinada 
a "investigar indíciOs de fraude na iiTtp6rta:Çã6-
e exportação- de produtos e insumos farma
cêuticoS, por empresá:s multinaCionais, e os 
possíveis desdobramentos da atuação dessas 
empresas no país, inclusive a desnadonalza
çãb do setor e a desmesurada elevação dos 
preces de medicamentos". 

É dispensada a leitura da Ata da reuniãO 
anterior que, em seguida, é dada como apro-
Vada. -

Com a palavra, o Sr. Senador Leite Chaves, 
Relator, faz algumas considerações SOhre a 
importância da Corilissão, pois ela vai atuar 
e operar num mundo, num espaço, num setor 
dos mais- dificieíS e slngula~es: diz respeito à 
vida, à saúde e ao próprio País. _ 

O Si". SénadOr JOsé Paulo Bisol, Presidente 
e~ exercício, comunica que a sugestão do 
Sr. Seiiador Severo Gomes, é que haja reu
niões nos dias 6 (seis) e 7 (sete), aproveitando 
que haverá sessão da Constituinte no dia 5 
(cinco). 

Dando continuidade aos trabalhos, são 
apresentados os seguintes nomes: 

""Senador José Paulo Bisol-Jorge Raimun
do Fllho, Presidente da Qfab, José Correia 
da Silva, Conselheiro da Abifina, Adilson Xa
vier, Presidente da Alanac, e João Luiz Ferre[ra 
Soares, Preside"ii.te da Abifarm_a. 

Senador Pompeu de Souza- Eider- Araújo 
Rangel, Diretor Superintendente da Carbomor 
_e_Roberto Teixeira, Presidente da Abifina. 

Senador Severo Gomes - Kurt Politzer, 
Quí~_ico lnclustrial e Pr()f9 da UFRJ e um repre
sentan~ da Codetec (Coffip.anhia" de· Desen
volvimento Tecnológico de Cainpfnas)." · -

Senador Afonso Sancho- Ráimundo_Via
-na, Presidente da Federação da AssociaçãO 
de Comércio e Indústria. 

O Sr. Senador Severo GomeS, sugere ainda, 
que seja solicitado à cacex, a relação de todas 
as importações de matérias-primas e fárma
cos, rios Ultúnos três_ anos, quantidades, pre-
ços, por emPresas. - --
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Em discussão e votação, são todas as pro- há 40 laboratórios estrangeiros responsáveis 
postas aprovadas, ficando decidido que a Co- por 85% da produção. É uma luta muito difícil 
missão reunir-se-á dia 6 (seis) às 10 (dez) ho- essa nossa, porque nós temos que concluir 
ras, para ouvir o depoimento do Prof' Kurt aqui, não apenas por-um parecer, mas que 
Poiitzer. este tenha fundamentos factuais para gerar 

Nada mais liavendo a tratar, enceira-se a normas, gerar orientação nacional, e possa-
reunião e, para constar, eu, Sônia de Andrade rnos fazer com que o Brasil tenha uma grande 
Peixoto, Assistente da Comissão, lavrei a pre- indústrta nacional nesse sentido, mas que não 
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada deixemos de dar e.tenção à qualidade dessa 
pelo Sr. Pre"sidente e irá á publiáção, junta- produção. As informações são muito díspares, 
mente com as Notas taquigráficas. mas as mais constantes são a de que a nossa 

AJYEXO À ATA DA 2' REUNIÃO DA produção e os remédios ptoduzidos aqui no 
COJI1fSs-i'O PARLAMEJYTAR DE JNQilÉ- País, nem s_empre obedecem aos padrões de 
RfTO. DESTINADA A '1NVES1TGAR IND!- qualidade internacionais, ainda que tenha o 
aos DE FRAVDE7YA IMPORTAÇÃO E fflesffiõ nome, e que a: sua fórmula química, 
EXPORTAÇÃO DE PRODfJTOSE JNSU- às veies,- Seja expressa da mesma maneira. 
MOS FARMACÊ([JTCOS; POR EMPRE- Tefemos que ouvir aqui muitos setores e 
SAS M(JLTJNACIONAIS, E OS POSSf- os nossos senadores, que já mostram grande 
VEIS DESDOBRAMENTOS DA ATilA- interesse nissO. Eles dirão: o Relator tem uma 
p\O DESSAS EMPRESAS NO PAIS. lN- orfer1taÇãClffiais ou menos gera1, não espe-
CLUSNE A DESNAGONAIJZAÇÃO DO Cífica, itáoS SOmo donos do proc_esso; nós rela-
SETOR E A DESMES(JRADA ELEVA- tanlos: mas os nossos ilustres senadores da
ç.(o DOS PREÇOS DE)f.1EDICAJvfEN- rtõ as melhoreS sugestões, nesse sentido. 
TOS': REALIZADA EM 22 DE SETEM- Eu estou muito envOlvido num projeto de 
BRO DE 1988, Q(JE SE PGBL/CA COM ·qualidade. Durante anos procuramos dotar o 
A DEVIDA AfJTOR!ZAÇit\0 DO SEffHOR País de uma lei com certifiCado de qualidade, 
PRESIDE!Y7E - convencidos de que o País na sua vocação 

Presidente: Senador DNALDO-SURUAGY e no seu potencial industria] ele não poderá 
Vice-Presidente: Senador JOSÉ PAULO 81- comprometer o _seu conceito, produzindo ma-
SOL teriais, ou artigos que nem mereçam o res-
Relator: Senador LEITE CHAVES -peito nadonal, e muito menos, o externo; eles 

são até repelidos externamente como eu já 
O SR PRESlDENTE (José Paulo Biso]) - disse no Senado e isso não está bem. 

Havendo número legal, declaro aberta a ses- Nenhum país se afirma no setor industria] 
são, e imediatamente passo a palavra ao erni- sem que busque a qualidade como o id_eal 
nente Senador Leite Chaves, Relator-da C o- supremo de h..1ta, é 0 caso do Japão e da 
missão e que fará as cOnsiderações iniciais. Alemanha; 0 que mais busca um japonês co-

O SR. RELATOR (Leite tháveS)- S-etiadOr mb recompenSa, não é nem o lucro; é a certe-
José Paulo Biso!, digno Presidente desta Co- ~ de que o seu produto é bem aceito pelas 
missão e Srs. Senadores, instalamo-nos on- mais elevadas esferas da administração japo-
tem, e hoje estamos nos reunindo para traçar nesa, que dá esse certificado de qualidade. 
normas e diretrizes para o nosso cOmPorta- - -c alemão assim procede, também, e isso ·até 
m! r.o. lhes dá uma respeitabilidade internacional. 

.t:.l"a nosso propósito de Relator ouvir 0 Se- Enquanto ísso, os nossos industriais, com a1-
nador Nelson Wedekin nas suas considera- gumas exceções, buscam-o resultado, não na 
ções gerais, porque foi ele quem teve a inicia- qualidade do produto, não com a preferência 
tiva desta Comissão. O que ele considerá mais de mercados em razão da qualidade do que 
relevante? Quais sã6 as suas sugestões? As eles vendem, mas querem ganhar na venda, 
mais válidas s_ervirão de parâmetros para a ainda que o produto pereça no momento em 
orientação desta Corntssão. De minha parte que chegue às mãos do consumidor. Então, 
sei que esta Comissão é de grande impor- aqui no Senado, no passado, houve um pro-
tância para o País e ela vinha sendo há muito jeto do Senador José Lindoso· e tivemos um 
tempo ansiada pelo Congresso; pórquê éla grande empenho para que ele chegasse a um 
vai atuar e operar num mundo, num espaç:o, result?Jdq; foi um esforço muito grande; mas 
num setor dos mais difíceis e singulares: diz Qão se chegou a res'-:lltado alg!Jlll, porque, à 
respeito à vida, à saúde e ao próprio País. épo~a. _ vMamos uma farsa aqui no próprio 

Há dois setores nacionais dos quais este Congresso. Bastava que determinados sete-
País é dependente _e ainda uma parte do setor res, contrariados, solicitassem ao Governo a 
energético que, hoje, c_om o próprio álcool retirada de um projeto, o Uder da MaJoria o 
e as últimas descobertas poderiam ser setores tirava da pauta, com frustrações indusive para 
despldendos, corno essas importações; mas n<?s, que éramos J'll.inoria na época. Então, des-
há um que é dominante, absolutamente domi- sa Vez, eStã.mos Convencidos de que há uma 
nante, ou dependente absoluto do setor es- possibilidade de dotarmos o País de urna lei 
trangeiro, que é o_ setor fármaco, objeto" de de qualidade e es_ta~O$ aí com alguns cientis-
nossas considerações. tas em reuniões constantes, para a1cançarmos 

Pelas _estatísticas que temos, 85% dé'i produ- esse objetivo, e -esses assessores nossos,- al-
ção naciona1 é realizada por firmas estrangei- guns do Senado, haverão de oferecer subsí-
ras, enquanto apenas 15% são de produção dias a es~e traba1ho ta_rnbém para esta Comis-
nacional. T eriamos assim 400 laboratórios na- são, porque, em ú1tima análise, esta CoMissão 
cíonais, com a produção de 15%, enquanto também busca a qualidade, busca evitar frau-

de, busca dar um melhor contexto ou estabe
lecer melhores caminhos para a nossa indús
tria farmacêutica ou para os produtos farma
cêuticos consumidos no País. 

Então, Sr. Presidente, a minha primeira mis
são seria ouvir, com base nessa audição dos 
nossos senadores, inclusive do Senador Nel
son Wedekin, e traçarmos normas de compor
tamento para as próximas inquirições, para 
as próximas audições para as pessoas que 
devam ser ouvídas, os setores que devam ser 
consultados, o tipo de pessoas qualificadas 
no ramo, no País, que nos possam dar urna 
assessoria c-ompatível. E, de resto; quero diZer 
a V. EX' que para mim é muito salUtar, é agra
.dável ter recebido essa indicação de ser Rela
tor desta Corilissão. Sei que vai ser um traba
lho muito grande, mas um dos fatores do su
cesso desta Comtssão é o interesse dos seus 
membros e acho que aqui, não veio ninguém 
que não- tivesse empenho direto nesse setor, 
porque quando a Comissão não merece a 
atenção dos membros ela falece, perde subs
tância. O Senado esta de Õlhos voltados para 
esta Comissão_ e os setores esp"ecíficos do Pais 
também. Sei que vamos ter·um trabalho muito 
difícil. Era nosso propósito que a Comissão 
somente se instalasse depois de ultimados _os 
trabalhos da Constituinte ou rrielhor, depois 
das eleições municipais; ·somOs todos políti
cos comprometidos com as bases. A nossa 
função não começa nem termina aqui; ela 
se origina nas bases eleitorais e aqui se con
clui, porque sem essa permanente convivên
cia, sobretudo nas eleições, às vezes passa
mos a ser muito teóricos, muito distantes da 
realidade para a qual ternos que legislar. Mas, 
urna vez composta a Comissão,_ aí começa 
o prazo; é Inapelável, não há interregno, o pra
zo é peremptório, começa a correr,_ o que se 
pode obter é prorrogação posterior, mas o 
idea1 seria que ultimássemos o nosso trabalho 
no prazo previsto, para não repetir o exemplo 
de du,as _Çornissões que aqui se eternizaram, 
resolve.ndo examinar tudo e ampliaram o seu 
campo, aliás contrariando o Regimento, por
que o Regimento diz que o objetivo de uma 
Comissão é específico, é determinado, corno 
é o nosso caso. Então, dificilmente nós vamos 
ter muita gente, muitos membro~ _presentes 
às nossas sessões até o dia 15 de novembro. 
E é por isso que eu gostaria d.e ouvir, Sr. Presi
dente, os nossos integrantes, os nossos séna
dores, para estabelecermos qual será o calen
sessões para esse interregno, porque pouca 

gente virá aqui, e muita g_ente está se"ndo Solici
tada às _t>ases. Mas é preciso que n6s, daqui 
até 15 de novembro, tenhamos algumas ses
:;oões. E para-que elas não sejam vazias, deve
mos predeterminá-Ias, sendo que na próxima 
reunião já estaríamos ouvindo as sugestões, 
com o calendário completo, para obtenção 
de resultàdos. _ 

Era isso o-que eütínha_ã_dizer. 

O SR . .PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
Srs. Senãdores, ab init.io, extra reunião, ouví 
os que estavam pr~entes e colhi algumas 
sugestões de vez que estamos assentados em 
cima de_urn inconveni~nte, o de termos per-
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dldo uma boa parte do prazo; nós temos que 
realizar uma proustiana recuperação do tem
po perdido aqui. Então, a sugestão do Senador 
Severo Gomes é que havendo reunião da 
Constituinte, no dia 5 de oUtU:bro, e lendo em 
vista as circunstância de estarmos vivendo um 
processo eleitoral, para termos êxito em reu
niões da Comissão, precisamos aproveitares
sa oportunidade , nos·-_dias 6 e 7, já que no 
dia 5 teremos a promulgação da Cor.stituição. 
Poderemos, também, conforme sugestão do 
Senador Afonso Sancho_. 

O SR. POMPEU DE SOUSA -_(Fora do 
microfone) 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
ExatO. Nós poderemos realizar nesses dias um 
esforço concentrado e recuperamos o tempo 
que já perdemos; poderemos entrar nesse 
acordo a respeito das primeiras reuniões; o 
Relator vai emitir seu parecer em seguida, e 
já designaremos a1guns nomes. Vou iniciar 
as sugestões. Para haver equilibrio em ambos 
os pratos da balança, deveríamos ouvir o con~ 
selheiro da ABIFINA. José Correia da Silva, 
e o presidente da Al.ANA.C, dos laboratórios 
nacionais, Adilson Xavier, num dos pratos da 
ba1ança; e num outro nós ouviríamos o Jorge 
Raimundo Filho, que é o presidente da CJF AB 
e João Luiz Ferreira Soares, que é o presidente 
da ABIFARMA. É a sugestão-que eu_ faço para 
aproveitarmos essa oportunidade de um es
forço concentrado e, assim, já termos um ru
mo a ser tomado, porque eu tenho impressão 
que essas pessoas vão; através de suas infor
mações, estabelecer os parâmetros funda
mentais da nossa perseguição investigatória. 
(Pausa) 

A palavra está à disposição, para discutir
mos a sugestão. 

O SR. SEVERO OOMES- Sr. Presidente, ... 

O SR. PRESIDENTE (Josê Paulo Biso!) -,
Com a palavra o nobre Senador Pompeu de 
Sousa. _ 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Desculpe
me atropelar o Senador Severo Gomes, a 
quem eu chamo de Fagundes Gomes, mes
mo por um carinho especia1. 

Na verdade, esse assunto me tem motivado 
muito, porque se trata de matéria em que a 
Nação e os interesses nacionãiS-têin-Sído traí
dos de todas as maneiras_, E d~ que fomos 
fazer uma visita, justamente a convite da ABIFI
NA para participar de um congresso em São 
Paulo, e fomos até as estações de Angatuba, 
se não me engano na cidade de Angatuba, 
lá quase nos limites com o Paraná, que acom
panho isso com muito interesse. Quero não 
só concordar -com a indicação que V. ~ fez: 
ao Superintendente da ABIFINA. mas há tam
bém o presidente da AS I FINA, Dr. Roberto 
Teixeira, que, talvez, viesse aqui nos dizer que 
existem dois elementos da ABIFINA. Em fun
ção disso, fu~ também, convidado, e participei 
da inauguração da usina de produção de car
bonatos, no pólo petroquímica de Camaçari, 
que é um empreendimento industrial da maior 
importância, justamente na produção_ de insu-

mos farmacêuticos, de fármacos, e que tem 
como seu Dire_tor..Superintehdente o Dr. HeiK 
der de Araújo Rangei. 

São as duas sugestões que eu apresento, 
porque essa gente está brigando neste terreno 
para defender os interesses nacionais e a auto
nomia da tecnologia nacional, no campo da 
produção de_ insumos farmacêuticos. Essa 
gente sabe o caminho da mina dos que conK 
trariam estes interesses. E é-- predso barrar 
este caminho. 
- t_ a minha proposiçãO, Sr. Presidente. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Senador 
Pompeu de Sousa, com a permissão do Presi
dente, poderia repetir os nomes sugeridos, aí? 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Eu nãoMJu 
muito de guardar nomes, mas eu mandei que 
o Gàbih_ete-apurasse, e o_da ABIFINA, se cha
ma Dr. Roberto Teixeira, e o Diretor-Supe
rintendente da CARBONOR que é a sigla de 
Carbonatos do Nordeste, o Dr. Heider de Araú
jo Rangel. 

Atê devo acrescentar que, -tom~do de surK 
presa, ontem, eu nem sabia que era membro 
desta Comis_s_ão-fui tomado Ineinbro à reve
lia -,- mas fiquei muito entUsiasmado com 

-isso;---porque essa batalha me motiva muito, 
quer dizer, não tive nem tempo sequer de me 
comunicar com essas pessoas, eu os estou 
indicando por ter conversado com eles_ em 
ocasiões anteriores. 

O SR. PRESIDEl'ITE (José Paulo Biso!) -
O nobre Senador Pompeu não padeceu de 
surpresa maior do que a minha, porque não 
seL até agora, de que maneira vim cair nesta 
cadeira, embora circunstancial e provisória. 

Com a palãvra o nobre Senador Severo Go
mes. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Significa 
que o nosso partido nos faz surpresas. 

- O SR. SEVERO GOMES - Sr. Presidente, 
eu emendo que todos estes nomes são imPor
tantíssimos para o esclarecimento das ques
tões que teremos em tela, durante os nossos 
trabalhos. Nós vamos entrar num assunto ex
tremamen~ -complexo e téc1iiCõ, âaí eu trazer 
uma sugestão: que começásSemos-nossa -in
quirição por pessoas que pudessem dar um 
panorama da questão da química fina da in
dústria farmacêutica no BrasiL Quer" dizer, dar 
um quadro gera1. 
_ ç:u trabalhei, a1gLins anos, quando era Minis

tro da Indústria e do Cofuércfo, consultando 
um professor da Universidade Federa1 do Rio 
de Janeiro, Professor Kurt Politzer que, além 
do maiS, é industilal nã área, e entendo cjue 
ele poderia dar um primeiro grande painel, 
para que os membros da ComissãO tivessem, 
até, categorias referenciais para aprofundar. 
Então, independentemente da audiênda de 
todos estes que foram citados, eu sugeriria, 
que ·ouvíssemos, -em primeíro lugar, alguém 
que pudesse dar o grimde panorama, que, 
no meu entender, claro que outros e muitos 
destes que estão aí, êertameiife, poderiam da·r, 
também. Eu-tenho a segUrança, na indicação 
do Professói' Kurt POlitzer, como, também, na 

convocação de representantes da CODETEC, 
que é uma organização, CCimpahhia de De~ 
senvolviménto TeCnológico da Universidade_ 
de Càmpinàs, onde eles têm se especializado 
na pesquisa e no desenvolvimento de fárma
cos no País. Quer cfizer,- estas duas audiênciãs 
nos dariam Um panorama, mas, antes que 
até nos permitíssemos esses instrumentos pa
ra ã inquirição, em detalhe, com relação às 
outras questões. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
Quer repetir, Senãdor? 
--Nos dariam um panorama mais amplo, que 
até nos permitíssemos esses instrumentos paw 
ra a iri<juiriçãõ,- eilf deta1he, com relação às 
outras questões. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
V. Ex" poderia repetir? 

. O SR. SEVÉRO GOMES - Como Ex"? 

O SR. PRESIDENTE (José P•uJo Biso!) -
V. EX' poderia repetir as duas indicações. 

O SR.,_SEVERO GOMES- Kurt Politzer, 
professor da Uníversidade Federal do Rio de 
Janeiro _e a CODETEC. Eles podem até tr_azer, 
aqui, dois ou três técnicos. O que viria a ser 
a CODETEC - Companhia de Desenvolvi
mento Tecnológico - empresa fundada p_ela 
Universidade de Campinas, para estabel~cer 
a relação entre o saber que a,s universidades 
Qeréim e 0 faier Cjue aS empreSas eStãO prOCUK 
rando. 

O SR. POMPEU DE SOUSA-Trata-se de 
empresa vmculada. 

O SR. SEVERO GOMES- Foi fundada 
pelo Professor Rogério Cerqueira Leite. Se não 
me engano, até hoje ele a preside. De qua1quer 
maneira, teriam que vir aqui com pessoas es
pecializadas que trabalham nesta área. 

Já temos aí um rol bastante grande de pes
soas para a audiênciã~tnaependentélnente ela 
aucliência, penso que se soliCitássemos previa
mente à CACEX; ·a relação de todas as impor
tações de matérias-primas e fármacos, nos 
últimos três a_nos, quantidades, preços, por 
empresas, já estaríamos com elementos para 
aprofundannos até o questionamento de ou
tra, até antes que tivéssemos que ouvir, certa
mente, o Diretor da CACEX,já num8"a.udiêi1da 
em que preciaríamos estar muito mais infor
mados. Essa sOlicitação à CACEX deverfa ser 
feita, desde já, para termos os três anos dessa 
relação de importação: 

- . -

O SR. POMPEU DE SO_USA- Três anos? 

O SR. SEVERO GOMES - Acho que é 
o suficiente. Preços, quantidades de cada uina 
das firmas importadoras, creio que de impor
tação, mas também o da exportação de fárma
cos e matérias-primas farmacêuticas. Porque 
há uma grande quantidade de comércio_den
tro do País; às vezes, importaKse e exporta-se 
ó mesmo produto~-não passando pela elabo
ração Industrial, mas com-conseqüências direK 
tas sobre o próprio negócio industrial do País. 
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Bisai) -
Ouço o nobre Relator a res-pe1f0 das sugestões 
apresentadas. 

O SR. LEITE CHAVES ~ Sr. Presidente, 
tenho aqui apenas o texto da Comissão,_ Com 
que finalidade foi convocad_a? 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Bisol) -
Trata-se de cláusula organizada. 

O SR. LEITE CHAVES ~ Parece-me que 
é bem específica. -

O SR. AFONSO SANC!iO - Há a convo
cação aqui. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
Comissão Parlamentar de [nquérito destinada 
a investigar indkios de fraudes na importação 
e exportação de produtos e insumos farma
cêuticos por empresas multinacionais. E os 
possíveis desdobramentos da atuação dessas 
empresas no Pafs, inclusive a desnac_iona_li
zação_do se_tor e exagerada elevação dos pre-
ços dos_ medkamentos. ___ _ 

O SR. LEITE CHAVES-- Sr. Presidente, 
a sugestão do Senãdor Seve_to Gorn~ (oi exa
tamente dentro disso; bem como a do Sena
dor Pompeu de Sousa. Há casos específicos 
e yenéricos. Primeiramente, temos que saber 
o que é esse mundo. V. Ex-' e eu mesmo somos 
de outro mundo, embora habilitados para pre
sidir uma comissão de inquérito. V. Ex' é Juiz; 
e eu Advogado. Saber ouvir, nós saberemos, 
mas, tanto quanto poss'ivel, faremos questão 
de ouvir a todos, e· se for para chegarmos 
a uma conclusão, nós chegaremos. Essas su~ 
gestões são todas válidas, embora- digamos 
- tenhamos que estabelecer hoje, já deveria 
sair daqui uma convocação, ou um convite 
ao Professor Kurt PoUtzer, pessoa que devere
mos quvir. Logo em seguida, já marcando 
também a audição do representante da AB!Fl
NA e da ALANAC, porque são_ dois setOres 
que darão informações cada uma no seu cam
po, no seu mundo. é: _nesse contraditório que 
nós haveremos de nos situar e para isso temos 
que ter a palavra de quem conheça o meça
nismo dentro e fora do País, in-clusive das em
presas nacionais. Essa pessoa seria o Profe_s-
sor Kurt Politzer. Corno é mesmo o nome de
le? 

O SR. SEVERO GOMES ~. KY11 Politzer. 

O-SR. LEITE CHAVES- ComO se escreve? 

O SR. SEVERO GOMES_; Kurt Politzer. 

O SR. POMPI;:(l DE SOUSA = Q nobre 
Relator me permit; um aparte, para sugerir 
que, dado ao pouco tempo de que dispomos 
e o muito atraso que nos aflige, que nos convo
casse apenas um de cada vez, mas proturás
semos dar o maior rendimento possível aos 
nossos trabalhos, convocando mais. de uma 
personalidade ou até mais de uma entid~d_e, 
e até o contraditório vai-se verificar na mesma 
reunião. 

O SR. LEITE CHAVES- E o tempo daria? 

O SR. POMPEU DE SOOSA - Creio que 
daria. 

O SR LEITE CHAVES - Se ftzermos a 
reunião ria véspera ou depois do dia da pro
mulgaÇão, teremos aqui; certamente, um es
paçO bastante grai1de, e poderemos fazer reu
niões pela manhã e à tarde. 

·a<rR~POMPEU DE SOOSA ,-,Exatarnente. 
SuQiro que no próximo dia 5 ou 6 já começás
semOs ouvindo essas duas pessoas, convoca_~_ 
ríamos alguns três~ quer dizer, um para o pri
meiro dia, então convocaríamos o professor 
Kurt Politzer. Como obteríamos a sua biogra
fia? Se fsso chegasse ás mãos da Relataria, 
então, as entidades a que V. Ex" se refere, 
a Abifina ou quem esteja qualificado para re
pres~ntá~Jos, aqui viria quer dizer, não apenas 
o representante jurfdico, mas a pessoa que 
esteja qualificada para dar testemLmho, asses
soria'. Entãó, fartamos essas três convocações: 
ó prõfessor Kurt Politzer - para o dia 5, acho 
que será um depoimento alongado. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
Por que não dia três? 

0 SR. LEITE CHAVES -Dia 3 dificilmente 
haverá gente aqui. 

ô SR. POMPEU DE SOUSA - Dias 3, 4 
e6. 

--o SR. LEITE CHAVES - Acho que tem 
de ser no dia 6. 

_ _ O SR. POMPEU QE SOUSA - Mas no dia 
5, _a que horas será a promulgação? À tarde? 
Pela manhã estará todo mundo aqui. 

O SR. LEITE CHAVES - mas no dia da 
promulgação estaremos festejando. __ 

O SR. POMPEU DE SOOSA - Está certo. 
Acho que será um dia festivo. 

O SR::PRESIDENTE-lJosé Paulo Biso!).....,. 
-- EntãO, vamos deferir a tequisitória sugerida 

pelo nobre Senador Severo Gomes para soli
Citarà CA.CEX a relação das importações reali
Zãdas, de matéria fina de fármacos, dos ú1ti
ri1õs 3 anos e a"inda as relações das exporta
ÇõeS Com os preços. Está deferida esta propo-

-s,çao.- ---- -- -
··--rambém estão deferidas as demais propo
SIÇOes ·no sentido de ouvirmos o Kurt Politzer 
e õs" tecnrcos âa Companhia de Desenvolvi
mento Tecnológico de Campinas. 

Tenho a impressão de que posso deferir, 
se não houver oposição, as demais inquiri
ções; _mas a sua distribuição vamos delegar 

. ao Relator, para que ele faça uma avaliação 
de tempo dispensado, ficandu designado des
de agora o início desse esforço concentrado 
em inquirições para o dia 6, podendo prorro
gar-se os dias 7 e 8. Vou passar a palavra, 
pela ordem, ao Senador Afonso Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO - Gostaria de 
propOr a vlrídci à Comissãõ do Dr. Ra_imundp 
Vmnã~ que é Presidente do laboratório do Cea
rá e Presidente da Federaç_ão Qe_uma Associa
Ção de Comérdo e Indústria. Esta minha _lem
brança, porque, quando era Presidente desta 
entidade, várias vezes tivemos que fazer um 
trabalho muito grande quanto às matérias-pri
mas que nos eram de_ dificil aquisição e até 

mesmo urna proibição para que pudéssemos 
exportar e fabricar os produtos fabricados pelo 
laboratório do qual o Dr. Raimundo é Presi
dente. 

Assim sendo, proponho que ele, Rafmundo 
Via"na, seja convocado lá do Ceará para depor 
nesta Comissão, porque ele deve ter muitos 
argumentos para enriquecer os traba1hos da 
Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!)~ 
Tem a palavra o nobre Sem:idor Francisco Ro
llemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG ~ Sr. 
Presidente, quero apresentar as minhas des
culpas pela minha impontualidade- involuntá
ria de hoje, pela manhã. 

Gostaria de dizer qu_e_ _sou um homem da 
área de saúde. _A minha _formação básica é 
medicina, sou médico e_ sou muito preocu
pado com problemas que diz respeito a que 
se propõe esta _Comissão. Acredito que as pro
pOstas que já foram_ feitas já são maJS do que 
suficientes para darmos partida aos trabalhos 
da Comissão. 

Agora, vamos convir o seguinte após o dia 
15 de outubro, dificilmente, cons_eguiremos 
reunir quem quer que seja, até o período elei
toral. Daí porque vou me reserv~c a indkar 
alguém que possa vir prestar algum depoi
mento que seja esclarecedor a esta Comissão, 
como os outro_s colegas já o fizeram, porque 
acho que já temos número suficiente para esta 
fase inicial. 
_ Gostaria de sugerir que pudéssemos usar 

osdias4,6e7. 

O SR. SEVERO GOMES - Senador, V. Ele 
me permite um aparte? 

O SR PRESibENTE (José PaulO BiSo!) -
Pois não. 

O SR. SEVERO GOMES-_ Tenho uma su
geStão a esse reSpeitO. Acho que poderíamos 
fazer alguma coisa, assim, diferente. Depois 
do dia 15, evidentemente, as dificuldades se
rão Qranáes, mas nós poderemos formar duas 
equipes: uma que fizesse um esforço concen
trado no dia 6, 7 e 8, e outra, que fizesse 
depois do dia 15. Pactuado, ninguétn di::-ixariã 
de comparecer. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG ~ O 
diffcil, a meu ver, não sei no Rio Grande do 
Sul, como a coisa funciona nos outros esta
dos, mas, em Sergipe, nós somos extrema
mente solicitados. Voltei do meu Estado prati
camente afônico, estou começando a falar, 
de ontem para hoje melhorei um pouquinho, 
de tanto participar de palestras, comícios e 
os companheiros de partido que não abrem 
mão, não, do seu político, do seu Deputado 
Federal, do seu Senador,_ e é_muito difícil nós 
explícarmos isso lá: 

O SR. RElATOR (Leite Otaves) - O dia 
5, _que dia da semana seria, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Bisai) -
Quarta-feira. 

O SR. RELATOR (Leite Cfiaves)- Nós po-
deríamos convocar, porque.· seguramente, no 
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dia 6, seria quinta-feira, teríamos pela manhã 
um interrogatório, convocaríamos as pessoas, 
quer dizer, ouviríamos pela manhã e à tarde; 
pela manhã, poderíamos ouvir um ou -dois, 
e, à tarde, um ou dois, e ouvh'famos essas 
três pessoas. Se, realmente, o Professor Kurt 
Politzer é a pessoa a quem se refere- e acho 
que sim, pelo que se tem de informação -
então, o ouviríamos para uma apredação ge
ral. E, depois, o presidente da Abifina e da 
Alanac então, com isso, já teríamos um grande 
panorama para saber quem devemos convo
car e, ao mesmo tempo, já seriam requisi
tados, como V. Ex~ determinou, essas informa
ções da Cacex, e já teriam os, entãa,·uma visão 
planótica muito boa dessa coisa, para mim, 
Relator, indusive. E eu, aliás, posso me haver 
muito bem, nós podemos nos haver multo 
bem ou não, porque, digamos, não há uma 
posição, uma part pri. V. Ex' melhor do que 
ninguém e eu, modestamente, saberemos 
conduzir uma Comissão destas, embora, diga
mos, saberemos extrair o melhor dos mate
riais que vierem~ Então, estou achando que 
a Corriissão está fornecendo o melhor que 
podíamos ter, Sr. Presidente. Com isso, acho 
que vamos nos habilitar depois a andar nesse 
mundo, que é um mundo p-ouco transparente 
para quem não seja do setor, e, 'a partir daí, 
levaremos em consideração a oportunidade 
da convocação do Dr. Raimundo Viana, que 
daria uma inforrnação específica de uma de
terminada região e iríamos ouvir os profes
sores, os cientistas deste País, os setores políti
cos-de informações até externas. Mas, essas 
que me parecem básicas. Estava entrando em 
cantata com o pessoal de São Paulo, do para
ná, das universidades, que poderão nos dar 
grande ajuda, mas acho que a partir dessa 
aucHção de uma pessoa muito qualificada, co
mo seria(} Professor Politzer, e depois dessas 
duas entidades, uma nacional, quer dizer e 
a outra brasileira, teríamos um campo, assim, 
muito claro para andar com segurança. 

Ficaríamos nissO, hOJe, Sr, PreSiaente. Con
vocados, os três podiam ser ouvidos, no dia 
6, um ou dois pela manhã e outro à tarde. 
Aa partir daí, já teríamos um critério, teriam os, 
então, um calendário. 

O SR. PRESiDENTE (Josê Paulo Bisol) -
Foi exatamente isso que_ quis dizer, não sei 
se me fiz entendido. -

O SR. RElATOR (Leite chaves) - Foi isso, 
exatamente. 

O SR: PRESIDENTE \Jose Paulo Blsoi) -
e daí, por que, disse que me reservaVa o direito 
de, posteriorrnente, indicar nomes também, 
para que fOssem, embora, já tenha em mente 
alguns nomes, mas gostaria de sentir esse 
approach inicial, essa abordagem inicial, para 
escolher entre aqUeles, que eu indicaria, se-_ 
gundo o Aldrin, numa ordem de prloridade, 
de seqüência de prioridade. - -

O SR. RELATOR (Leite ChaveS) w Setores 
da indústria, depois. setores_do coméi'cio des
sa coisa, dessa tipo de material. 

O SR.- PRESIDENTE (José Paulo Bfsol) -
B-ein,- estão dados os primeiros passos; as de~ 

terminaÇOes são essas, elas estão todas defini
das, e, se houvesse a concordância dos com
panheiros de Comissão, eu deterrninaria:, des
de já, - vou ouvir o Relator a respeito -
que a assessOria do Senado nos apreSentasse, 
em prazo a ser determinados, _um trabalho 
de interpretação sobre os reflexos da nova 
ConstituiçãO,- na temática que nós vamos 
abordar: propriedade industrial e problemas 
faiTna__cêuticos, biotecnológicos. A concepção 
constitucional a respeito de tecnologia, acho 
que isso vai ser de valia e é melhor que faça
mos isSo. 

O SR. LEITE CHAVES- E, Sr. Presidente, 
também se V. Ex~ determinar à nossa asses
soria para colocar à nossa disposição os ho
men~unais qualificados no setor específico, 
isto é, as pessoas que possam nos assessorar 
no setor técnico de fármacos, além do setor 
juddic_o, seria muito importante para saber
mos quais as conseqüências já havidas. 

O SR. PRESiDENTE (Jos~ Paulo Biso]) -
Já está deferido. 

Mais alguma sugestão? A palavra está à dis
posição. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Antes de 
encerrar os trabalhos, gostaria de me congra
tular com V. Ex", Sr. Presidente, e com a dire
ção desta CP!, porque ela dá o exemplo de 
querer trabalhar, apurar e investigar; isto é 
muito importante pàra que não se frustrem 
as expectativas a respeitO do assunto, e para 
que essa instituição importantíssima, que é 
uma Corriissão Parlamentar de Inquérito, re
conqufste a alta significação e o alto prestígio 
que deve ter nesse País, o que a constituição 
lhe atnbui redobrado. 

Isto me leva a felíCítar esta Çomissão, fndu
siVe pela sistemáticã de SeUS_ trabalhOs, que 
começa por convocar, convidar a depor justa
mente aqueles que têm o que acusar em ma
téria de irregularidades, ao contrário de um 
CorrUssão da qual participei, e nem sei se esta 
Comissão acabou, se deixou de_ _existir e se 
chegou a existir em qualquer tempo, uma Co
missão destinada a apurar as irregularidades 
na conc.essão de rádios e televisão neste País. 

Quem esta comissão .chamou para o pri
meiro depoimento, uma investigação destina
da a apurar as irregu]ariçlad_es [!.as concessões 
de rádios e televisão? QueJl1_ podia expOr tais 
irregularidades,_quem podia acusar as irregu
(.:}li_dades? N~o, Convidou o todo poderoso 
distribuidor das concessões, o Secretário Ge
ta1 do Ministé1. ' das Comunicações, que é 
o hOmem que desde a ditadura militar, ininter
ruptamente, é o veiculo de todas as conces
sões, é quem dá ou não dá, ou nega ou atribui 
concessões. De forma que nós começamos 
a apurar irregularidades através das "supostas 
regularidades", é precíSo que se apurem real
mente as irregularidades-e depois que se cha
metrt ·os responsáveis pelas irregularidades, 
ma.s_que comece; realmente, por apurar irre
gularidades. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Bisol) -
Não havendo ro.ais quem queira fazer uso da 
pa1avra, agradeço as generosas referências do 

nobre Senador Pon1Peu de Souza e dou Por 
encerrado os trabalhos. 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO 

Destinada a '1nvestigar indícios de frau
de na importação e exp~ção de produ
tos_ e insumos farmacêuticos, por empre

-sas multinacionais, e os possíveis desdo
bramentos da atuação dessas empresas 
·no País, indusive a desnacionalização do 
setor e a desmesurada elevação dos pre~ 
ços de medicamentoS': 

3~ Reunião, reallzada 
em 6 de outubro de 1988. 

Às dez horas do dia seis de outubro do ano 
de mil"ilOVeCentos e oitenta-e OitO, na sala 
de Reuniões da Coriiissão de ECOitOmia, pi-e
sentes os Srs. Senadores José Paulo Bisai, 
Presidente em exercício, Leite Chaves, Relator, 
Severo Gomes, Pompeu de Sousa, Francisco 
Rollemberg e Afonso Sancho, reúne-se a Co
missão parlamentar de Inquérito, destinada a 
"investigar indícios de fraude na importaçã_o 
e exportação de produtos e insumos farma
cêuticos, por empresas multinacionais, e os 
possíveis desdobramentos da atuação dessas 
empresas no País, inclusive a desmesurada 
elevação dos preços de medicamentos". 

É dispensada a leitura da Ata da reunião 
anterior que, em seguinda é aprovada. 

Havendo número regimental, o Sr. Presi
dente dedara abertos os trabalhos. 

O Sr. Presidente solicita ao depoente, Sr. 
Kurt Politzer, Professor da universidade do Rio 
de Janeiro, que proceda a leitura do juramen-
to. · 

Em seguida, é concedida a palavra ao Pro
fessor Kurt PoJitzer, que inicia fazendo uma 
apresentação conceituai da indústria químico
famacêutica. A seguir, mostra como o assunto 
se· insere no campo mais ari1plo da química 
fina, com a evolução intemadonal e a evolu
ção, no caso brasileiro. Por último, diz quais 
as condições para uma eventual consolidação 
do setor, analisando, então, as ações especí~ 
ficas que _seriam recomendáveis ser adotadas. 

Após sua exposição, o depoente coloca-se 
à_ di_sp~si!i~<?o dos Srs. _Senadores, paJa qu_?lis
quer esclarecimentos. 

Na fase interpelatória, usam da palavra pela 
ordem, os Srs. Senadores Leite Chaves, Rela
tor, Pompeu de Sousa, Afonso SanCho; severo 
Gomes, Frandsco Rollemberg e por último 
o Sr. Presidente. 

FjriaJiZaõdo, Ô Sr. PreSidente agradece ci pfe.. 
sença do Sr. Kurt POlitzer e, determina que 
as notas taquigráficas tão logo traduzidas e 
revisadas, sejam publicadas, em anexo, à pre
sente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião e, para constar, eu, Sônia de Andrade 
Peixoto, AssiStente da Comissão, lavrei a pre
sente Ata que, lida e aprovada será assinada 
pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 
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Af'IEXO A ATA DA 3• REUNIÃO, DA 
COM!SSI!OPARi.AMeNTARDEINQUÉ
RITO DESTINADA A '1NVESTIOAR INDf. 
CIOS DE ffl!.UDE NA ú'IPORTAÇiíO E 
EXPORTAÇAO DE PRODUTOS E INSU
MOS FARMACÊU77COS POR EMPR& 
&IS MUL TINIICIONIIIS, E OS POSSf. 
VEIS DESDOBRAMENTOS DA ATCM
ÇiíO DESSAS EMPRESAS NO PNS, IN
CLUSIVE A DESNIICIONIIL!ZAÇiíO DO 
SETOR E A DESMESURADA ELEVA
ÇiíO DOS PREÇOS DE MEDICAMEN
TOS", REAUZADA EM 6 DE OUTUBRO 
DE 1988, A FIM DE OUVIR O DEPOI
MENTO DO SR .. KURTPOLITZER, 
PROF' DA UFRJ, QUE SE PUBliCA COM 
A DEVIDA AUTORIZAÇiíO DO SR. PRE· 
S/DENTE DA COMISSI!O. 

Presidente: Senador Diva1do Suruagy 
Vice-Presidente: Se..na.dor José Paulo Biso! 
Relator: SenadorTeKe Chaves 

O SR PRESIDENTE (José Paulo Biso!)-~ 
Declaro abertos os_ trabal_hos desta reuniã9. 
Imediatamente convido o PrOfessor Kurt Poli~
zer a participar da Mesa. lnldo os trabalhos 
com a prestação do juramento do Depoente. 
Solk:ito aos. presentes qUe s_e mantenham de 
pé. 

O SR. KURT POUTZER- "Juro, como de
ver de consclência,_diz_e_r toda a verdade, nada 
omitindo do que seja do meu conhecimento 
sobre quaisquer fato:> relacionados com a in- __ 
vestigaçáo a cargo desta Comíssão Parlamen
tar de Inquérito destinada a investigar indícios 
de fraude na importação e exportação de pro
dutos e insumos farmacêuticos por empresas 
multinacionais e os possíveis desdobramentos 
da atuação dessas empresas no País, inclusive 
a desnacionalização do setor e a d~mesurada 
elevação dos preços dos medicamentos." 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
Para sfmplificar, vou iniciai' os trabalhos, pas
sando _a palavra ao Professor Kurt Politzer, no 
sentido de que ele faça uma exposição do 
problema tal como ele o vê, soltcitando a ele, 
que afmal faça um le'Lantamento das questões 
e dos problemas fundamentais envolvidos na 
temática desta Comissão. 

Profess_or, o senhor tem a pédilvra. 

O SR. KURT POLITZER - Obrigado. Em 
primeiro lugar, o ·que pretendo fazer é uma 
apresentação <:onceitual da indústria químico
farmacêutica. E a seguir vou mostrar corrto 
o assunto se insere .no campo mais amplo 
da química fina, com a evolução internacional 
e a evolução, no caso brasileiro, o esforço 
de industrialização que houve em passado re
cente, e quais as condições para uma eventual 
consolidação do setor, analisando, então, as 
ações específicas que seriam recomendáveis 
ser adotadas. 

O assunto se preSta, obViarilente, a um de
bate profundo, e acredito que feita a exposição 
de uma forma sucinta, seria aconSelhável que 
alguns pontos fossem aprofundados por 
questionP.Jmento especifico, se esta for a prá
tica possível. 

Bom, o que se quer caracterizar com essa 
conceltuação é que quando se faj_a em indúsw 
tria qufmkO:-farmacêutica_é preciso se desta~ 
car cuidadosamente o aspecto da produção 
dos fármacos ou princíp!os ativos que estão 
nos medk-amentos e que são colocados à diS
posição do usuário, e a formolação desses 
meclicamehtos_, São dois setores bastante dis
tintos, que obviamente podem estar vertica
lizados numa_mesma empresa, mas não ne
cessariamente. Em alguns casos estão, em 
outros, nã.o. -

E as caracterfstkas de cada subsetor são _ 
bastante diferenCiadas. Em geral, quando se 
fala em indústria farmacêutica a referência é 
mais acentuadamente em relação aos labora
tórios farmacêuticos 'qüe fazem a formulaç;ã.o 
do produto para colocá-lo à disposição do 
usUário, mas não fabricam ne<:essariamente 
os ingredientes, e, principalmente, o princípio 
ativo, que é a base do medicamento. Então, 
essa distinção parece que é fundamental para 
nós analisarmos a situação desse setor, diante 
das situaç;ões específicas de cada sul:;lsetor. 

A _parte de produção se insere_ no coote.xto 
da çhamad_a química finâ,- que é, por sua vez, 
um subsetor do gênero químico, mas amplo. 
Já a parte de formulação é uma manipulação 
dos ingredientes produzidos no setor de quí
mic~ fiiJa. A produção, então, _!lO caso da quí
mica fina é do princfpio ativo do fármaco. A 
comercialização é de quem fabrica para aque
le que formula, que faz a manípufação e o 
coloca dentro da tn()neir_a como é colocado 
no mercado final, para uso do usuário final. 

Na parte de pesqltisa, que é um aspecto 
extremamente importante, no qual teremos 
que nos deter um pouco, a parte de química 
fina procura -novOs princípios ativos e novos 
proceSSos de p~dução dos princípios ativos 
Já Conhecidos. Quer d~§:r, são inovações des
se-tipo que constituem ó esforço_de pesquisa 
e desenvolvimento do setor__de produção dos 
fármacos, Já a parte de laboratórios farmacêu
ticos_ procura formulações mais adequadas 
para o uso final, UJTla base daquilo que recebe 
do setor de química fma, assim definido. 

Feito isso, creio que deveríamos, rapida
mente, passar em revista _o setor de química 
no Brasil, conceitualmente, e depois o setor 
ae qliímica fina, porque é aí que está real
mente a meu ver o '"x" do problema, e não 
na parte tanto de formulação final do medica
mento, isso do Ponto de vista tecnológico, 
principalmente, d6 ponto de viSta de pesquisa, 
que é uma das dificuldades com as quais o 
País se deparou, e que foi um dos motivos 
do desaparecimento de inúmeros laboratórios 
farmacêuticos nacionais nos últimos decê
nios. 

Dentro da classificação dÕ IBGE, temos -95 
vários gêneros de indústrias, entre os quais, 
na parte de indústria de transformação, está 
O item _20, que é _o de química, isso no sentido 
muitO restrito, serido apenas a produção de 
produtos químicos, quando o s_etor químico, 
realmente, de maneira mais abrangente, inclui 
todas aquelas indústrias de transformação on
de ocorrE!:_m processos químicos, !sso é, trans
formações moleculares. Enta.o, nós temos 

uma conceitu_aç_ão rnats _abrangente que in
cluiria todos aqueles_itens .e gên~rq_s que estão 
assinalados, ali, c:om asterisco, e temos a defi
nição restrita, que incluiria apenas o gênero 
20. 

O setor _q~rmje.o pode ser bem apre"ciado 
quanto ao- progresso havido neste País, isso 
no seu conjun_to, se olharmÇ>? a, lmportação 
e exportação e o saldo que _Q setor-apreseritou 
nesses últimos anos (80 até. 84, que são_ os 
números à dispQsição). É óbvio, por esta tabe
la, que houYe uma_ evolução muito sati?fatória 
do setor comq um todo, o que não quer dizer, 
necessariamente, que subsetores tenham tido 
urna evolução satisfatória -::-:_é o que veremos 
um pouco adiante - quer dizer, o setor de 
química fina é que se destaca como não.:ten<io 
tido a evolução satisfatória que o total teve. 
E o._ total o __ te_v~. principalmente,_ em_função 
do grande desenvolvimento que a parte petro
química teve neste País, diante. de_uma política 
governamental específica destinada áeVOiu
ção e_ consoliçlação do setor pet;roquímtco. 

A mesma política não aconteceu em outros 
subsetores. No ~e química~ figª-' por-~_xemp_lÇI, 
não tivemos uma política industrial__~plídta 
nem tivemos o apoio governamental na m~s
ma medida em qu_e houVe nO s_etoç petro-
química. _ 

Então, o reflexo da melhoria, inclusive do 
Palanço de pagami::ri.tos oriundo pela atuação 
da indústria qtúmica, no caso, deve-se ao pro
gresso verificado na parte petroquímfca. 

Para se avaliar a iinportância do setor quí
mico no sentido mais abrangente, basta ver 
o percentual que ele representa na indústria 
de transformação. Por exE;!mpfo: no sentido 
abrang~nte, o_setor de transformações quími

-cas repi-es~nta 2/3 do· valor de produção da 
indústria de transformação, o que é, evidente-
mente, extremamente importante. 

No sentido mais restritO, temos cerca _de 
20%, que também não é desprezível, mas as 
transformações químicas realmente Consti
tuem algo como 2/3 do total do valor de_ pro
dução da indústria de transformaçâo. 

E o valor agregado pela transformação tam
bém é substancial, é da ordem de 60% na 
definição abrangente. -· · 

Portanto, é urn setor de grande importância. 
Agora, va.mos ver no caso bras~eiro ;;Uguns 

aspectos mais específicos da evolução çlo s~-
tor qtúmico, ainda como um todo. 

O que ess_e quadro visa mostrar é que até 
a década_ de 50 o .que tínhamos nQ_ PªJs_ era 
urna parcela muito reduzida de atuação neste 
setor. tão importante, que representa. 213 do 
valor de produção da indústria de transfor
mação. E tivemos, praticamente, uma ausên
cia de política industrial, exceto, no setor de 
pe~óleo, isso em função da Petrobrás. Mas, 
nos outros se:t_ores .nã.o houve, praticamente, 
nenhum envolvimento político para que hou
vesse _um desenvolvi_rnr;nto _ dentr_q__ de _certas 
bases consideradas de importância para o 
País. 

Ainda aí, o que havia eram alguns produtos 
orgânicos de origem vege_tal por extrãção.lsSo 
é_importante notar, porque a indústria farma
cêuti<;~ na,cional da época era deste tipo, era 
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uma indústria baseada na extração de produ
tos naturais. E, como- vamos ver adiante, ela 
não soube, não pôde acompanhar a evolução 
internacional que saiu deste contexto para ou
tros de caráter sintético~ 

Nas décadas de 60 e 70 houve uma expan
são da indústria química õrgânica, começou 
uma expansão no ftm da década de 70, princi
palmente na parte baseada em petróleo, e 
houve, então, uma consolidação do setor quí
mico como um todo. Quer dizer, os números 
que apresentamos, o valor, é oriundo desta 
consolidação. 

Na década de _ao, começou uina preocu
pação pela expansão do setor de qufrnica fina 
que até então, realmente, não tinha se iniciado 
no País. E essa posSibilidade de expansão do 
subsetor de química fina adveio realmente do 
surgimento de matérias-p-rimas no Pais na ba
se da indústria petroquíffika que se iristalou 
e que começou a oferecer matérias~primas 
para que pudesse haver uma verticalização 
no sentido do consumidor final, coisa que an
tes não era viável, não havia matérias-primas 
desse tipo disponíveis no País. Então, uma 
indústria de química fina teria que se basear, 
tota1mente, na importação de insumos, o que, 
evidentemente; não seria uma posição muito 
saudável. 

A politica industrial necessária é a de apoio 
ao desenvolvimento da quimica fina e _da bio
tecnologia, que sáo, realmente, setores de 
grande importância, e a própria química fina 
se utiliza da biotecnologia para certos proces
sos modernos. 

Feita esta colocação, vamos dizer, de caráM 
ter genérico, gostaria de acentuar, então, a 
posição de química fina. Em primeiro lugar, 
o que se entende por química fina, o que está 
incluído na quimlca fina, porque o subsetor 
de que trata esta ComiSSãO, o farmacêutico, 
está inserido na química fina. 

O que o qÜadro mostra é que oS-cãinpos 
de aplicação da química fina são bastante va
riados e entre eles estão os insumos farmacêu
ticos, que é, no caso, o campo mais impor
tante do ponto de vista de valor de produção; 
ele se sobressai em relação a todos os outros; 
ele se apresenta, hoje, com um faturamento 
da ordem de 1 bilhão e meio .de dólares dentro 
do País, coin uma importação que chega perto 
de meio bilhão de dólares. Mais ou menos, 
são essas as grandezas que estão em curso 
no caso da indústria farmacêutica. Então, ela 
é um campo de apllação dos produtos de 
química fina e, como tal, tem uma- série de 
caracterfstlcas dos produtos de quimica fma, 
que é o que queremos anaJisar rapidamente. 

Há uma distinção fundamental entre os pro
dutos básicos, químicos, e os prOdutos cha
mados de química fma, e a melhor maneira 
de dístingui-los é, realmente, pelo preço, por~ 
que o preço congrega uma série de fatores 
intrínsecos e é o modo de expressar o que 
está iilcluído reahnente, quer dizer, o conteúdo 
tecnológico, as dificuldades de comercializa~ 
ção, etc. 

Temos dois quadros, que vou mostrar rapi
damente, apenas para evidenciar a wrerença 
de nível de preço, que é o que importa. 

Em um dos quadros, estão exemplos de 
produtos químicos básicos. O que se verifica 
é" q-wn~~Jes Se situam, de um modo geral, a 
um preço abaixo de dois dólares por quilo; 
é mais ou menos onde se traça a delimitação; 
O que for abaixo de dois d~lares é produto 
químico comum, e o que está acima de dois 
dólares passa a se integrar na chamada quí~ 
mica fina, conforme vamos ver. No quadro 
estão apenas alguns exemplos, e os preços 
Vão desde trêS dólares e pouco até um caso 
de cento e tantos dólares; podia ter exempli~ 
ficado tafubéril com milhares de dólares. Há 
casOS em qUe-o preço é de milhares de dólares 
por quilo. Então, há uma demarcação bas~ 
tante -nítida nesses doiS campos. Os preços, 
realmente, refletem, entre outros _aspectos, a 
complexidade dos processos produtiyos, uma 
dimensão de demanda - siblação compe~ 
titiva - e um grau de difUsão do conteúdo 
tecnológico. 

Trata~Se de um capítulo longo. Por isso, não 
vou deter-me nesses aspectos, no momento, 
em_ prol de urna v_isã:o _mais d~ conjunto. Pode
remos voltar a ess_es aspectos específicos, ca~ 
so haja iil.teresse. 

Dentro do campo amplo da química procu
teflazer umaCJ.ãssificação, uma avaliação de 
alguns subsetores. Os subsetores que estão 
af enunciados são aqueles adotados numa 
dasgjficação do Ministério da Indústria e Co~ 
mércio: QuírniC:il Básica, Química Firia, Ferf.ili~ 
zanfes, Papel e Celulose. Poderia haver outras 
classificações. mas como essa é adotada pelo 
MIC, é razoável utilizá-la. 

A classificação, a avaliação que está af ob
viamente é de caráter subjetivo, mas procura, 
através de avaliações em vários aspectos, che
gar a uma avaliação globalizada. 

Se olharmos a situação geral, que é o resu
mo, na última coluna, vamos verificar que na 
química básica, hoje, predominantemente em 
caráter petroquímica, temos uma situação 
bastante razoável. Estaria entre razoável e sa~ 
tisfatório. 

o éarí1Pô-de papel e· celulose é o que está 
melhor situado. Tem os uma posição tecnoló
gica muito boa, temos uma wsição compe
titiva internacional muito boa. É o tipo do sub
setor que está bem. O de fertilizantes está ra
zoável e o setor de química fina vai mal, confor~ 
me se pode depreender, comparativamente, 
desta maneira. 

O atendiriiento-da demanda interna por pro
dução interna é insatisfatórlo. Apenas uma pe~ 
quena parcela é atendida. E mesmo a parcela 
atendida se_ baseia em boa parte na impor
tação de insumos, em produtos intermediá
rios, porque não os temos produzidos no País. 

A exportação é desprezível. Há algumas 
reexportações e algumas importações, o que 
é uma das preocupações desta Comissão. 

A integração vertical é rrúnima, o que quer 
dizer que o que- se produz, de m-odo geral, 
se baseia em intermediários já bastante avan~ 
çados. Somente as últimas etapas é que são, 
aqúi, industrializadas. Em conseqüência, o ní~ 
vel tecnológico é lnsatiSfatório. Obviamente, 
a autonomia tecnológica não pode ser consi
derada adequada. A absorção da tecnologia 

naquilo que é feito pode ser considerada ra~ 
zoável. porque há hoje entendimento. 

A atMdade de pesquisa e desenvolvimento 
no setor, naquilo que é produzido no País por 
empresas nacionais, é uma absorção de cará
ter razoável, não é ótima. É razoável e vamos 
adiante ver o porquê. A situação geral é insatls~ 
fatória. Esse-é o ponto fundamental. 

Uma avaliação do setor de química fina e, 
portanto, do setor farmacêutico, leva forçosa
mente à conclusão de que esse setor não está 
numa situação satisfatória no País. 

No caso específico do farmacêutico, vamos 
ver alguns aspectos da evolução histórica 
mundial, para depois ver como o Brasil se 
-coloca. 

Até o início do século, mundialmente, só 
havia medicamentOs derivados de produtos 
naturais e eram de caráter muito genérico, 
isto é, serviam para uma série de aplicações. 
Não_ Unham_ um caráter ou açáo _específica. 

Em 1909, há um primeiro medicamento 
com fim específico~- Em 1935, reconhece~se 
ql,le certos corantes têm a atuação bactericida 
Esse é o marco fundamental, porque a indús~ 
ma -de corantes era quase que exclusivamente 
.a indústria de química fina existente lnteina
donalmente e exiStente quaSe que exclusiva~ 
mente na Alemanha e parCialmente na Suíça. 
Na Suíça, por causa de uma situação de paten~ 
tes pouco aconselhável - digamos _- na 
França que fez _com que a indústria francesa 
se transferiss_e para a Suíça, onde havia maior 
liberdade de ação,_ e na Alemanha, onde tam~ 
bém a situação de patentes era muito fluída 
e permitia uma atuação bastante_ ampla da 
indústria alemã. 

Então, o que_aconteceu é que aquelas in
dústrias de _química fina produtoras de coran
tes, que eram, principalmente, as três indús
trias integrantes da IGFARM na Alemanha
Bayer, a BASF e a Hoescht - naturalmente 
entraram na produção de fármacos, já que 
aquilo que produziam, que" eram os corantes, 

. toram rei:_onhecj_dos _como importantes fárma
COS, que deram origem às sulfas, que, por 
sua vez, originaram uma revolução total do 
aspecto da indústria farmacêutica. 

Tanto isso é verdade que essas três indús
trias são, hoje,- as líderes mundiais em fatura~ 
menta, muito longe de qualquer outra. As três 
estão em nível de faturamento anual da ordem 
de 25 bilhões de dólares cada uma. E a indús
tria quirhica seguinte, que e a Dupónt, situa-se 
na ordem' de 1 O bilhões de dólares anuais. 
Portanto, há uma discrepância enorme entre 
essas três e os restantes. -

Finalmente, outro marco importante é o as
pecto da indústria ferrnentativa, baseada, ini
cialmente, na penicilina, descoberta em 1929, 
mas que só teve um grande impulso durante 
a guerra, porque só então é que se verificou 
a necessidade de uma industrialização rápida. 
Isso fez com que embora toda a .evolução tec
nológica tivesse _ocorrido na Inglaterra, quem 
estava em boas condições de industrializar 
uma indústria de fermentação _eram _os Esta
dos Unidos da América, e foi para lá que o 
assunto foi transferido. 
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O SR.- (Fora do microfone) 

O SR. KURT__f:'OLITZER -= Exato. Porque 
não havia como fazê-lo rapidamente na Ingla
terra. 

O SR . .,...... Seria wna espécie de _cobaia, que 
se transformou em um acontecimento. Eu me 
lembro, porque acompanhei a guerra, sofri 
a guerra aqui no Brasil. 

O SR. KURTPOLITZER -Agora, a situação 
brasileira. 

No período de do_m_jnjo dg_ produtos natu
rais, tivemos o predomínio de empresas brasi
leiras de capital nacional instaladas no País, 
no setor farmacêutico. _ 

Quando se inidou o período .. digamos, cha
mado sintétic_o, na década de 30, as empresas 
brasileiras de capital nacional não tinham a 
base tecnológica, não havia base química or
gânica, nem havia nenhuma política nacional 
que favorecesse a modificação _tecnológica 
que era, então, exigida. E essas_ empresas-fo
ram desaparecendo, ou por si ou compradas 
pelas empresas mu1tinaclonais que ocuparam 
a área. 

Esse fato merece ser desm~d_o~- porque, 
a meu ver, estamos ingressando em. um perío
do semelhante, em que o pouco que resta 
da ativídade nacional provavelmente vai aca
bar sendo ocupado pelas multinacionais, por 
wna série de fatores que vamos analisar. 

O mercado mundial de produtos farmacêü~ 
ticos situava-se, em 1900 - que é _o_ último 
dado estatístico disponível- em tomo de 76 
bilhões de dólares. Calcula-:s_e_que, hoje, tenha 
superado a marca dos 100 bilhões Qe_ dólares. 
Na mesma ocasião, a posição brasileira era 
de participar com 1,9% desse total. É interes
sante comparar isso com a situação argentina 
que, com uma população de <:erca de 1/3, 
estava em 2,5%. Daí conclui-se um aspecto 
muito importante: o consumo per capita brasi
leiro é da ordem de 1/4 do consumo percapíta 
argentino, o que não é nada ele espetacular. 
Então, -obviamente o nosso é profundamente 
insatisfatório. 

O SR. - ... os dados_ do_ País ... 

O SR. KURT PO~- Não. Os dados 
existem. Trouxe apenaçe-stes para confrontar 
com os da Argentina_, que é sempre um bom 
termo de .comparação, porque, em nível de 
desenvolvimento econômico e soç:ial, nós po
deríamos nos comparar com a Argentina hoje. 
Há tempos a Argentina estava bem na nossa 
frente. Neste setor, a Argentina continua na 
nossa frente do ponto de vista de ocupação 
do setor por empresas nacionais e multina
cionais. Na Argentina, a repartição é aproxima
damente meio a meio, e no Brasil é da ordem 
de 80% a 20%, para as multinacionais. 

A partir de aproximadamente metade d.a _ _d.é
cada de 80 houve o reconhecimento no País 
da necessidade de um esforço nesse setor 
e, mesmo sem uma política muito nítida, hou~ 
ve algumas iniciativ:as governamentais que fa
cilitaram o desenvolvimento do setor. 

Um exemplo da conseqüên<:ia disso é o 
que vou mostrar: nós tivemos, nos últimos 

cinco anos, em projetas aprovados pelo COI, 
investimentos Calculados em cerca de meio 
bilhão de dólares, o que é bastante significativo 
para esse subsetor. Deste total, cerca de 80% 
foram projetas de empresas brasileiras de ca
pital nacional e 20% de empresas brasileiras 
de capital estrangeiro, o que denota um resul
tado razoável, embora ainda estejamos longe 
de uma situação qtte poderia ser considerada 
consoUdada, mas que mostra urna mudança 
de tendências. Essa mudança é oriunda, em 
grande parte, da adoção de uma portaria à 
qual nós vamos nos referir mais adiante, a 
chamada Portaria Iil.terministerial n9 4, que, 
embora destituída da força de lei, proporc!Ow 
notfOma--certa ordenação de implantação de 
projetas no setor e uma certa proteção daque
les projetas implantados em relação a novas 
implantações que, dentro de um mercadores
bito - conforme nós já assinalamos, já que 
o nosso consumo_ per capíta é baixo -, hâ 
ünplantação desordenada de proJetas. Quer 
dizer, com várias empresas fabricando o mes
mo produto para um mercado restrito, dificil
mente permitiria a consolidação setorial. 
Acresce-se aí ainda_um outro fator que precisa 
ser citadq_. de que o mercado final dos medica
mentos está, conforrrie se-sabe, em mãos de 
empresas multinacionais na ordem aproxima
da dos 80% deste mercado, o que traz como 
conseqüência um aspecto bastante interes
sante. E que uma empresa brasileira de capital 
nacional que produzir um insumo farmacêu
tico, que produzir um princípio ativo, terá que 
vendê-lo essencialmente âqueles que estão no 
mercado, que são as empresas multinacio
nais. Nessa situação estará vendendo o produ· 
to no mercado brasileiro, mas a um mercado 
que, realmente, não tem bem as caracterís
ticas de ser mercado brasileiro, porque é um 
mercado de empresas multinacionais, e que, 
portanto, têm os seus interesses globais em 
jogo. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Deve ser, 
realmente, operação de ir e vir, para circular; 
ir e vir: 

O SR. KURT POUTZI;:R ~ Exato. 
Este esforço houve, e vamos ver agora o 

que poderá acontecer em_relação a este esfor
ço. Creio que esta é ·uma das preocupações 
fundamentais do País em relação a este setor, 
o que pOde acontecer. 

Temos uma série de óbices ao fortaleci
mento de química fina. üstei alguns, de cará
ter muito genérico, e s6 os vou passar em 
revista muito rapidamente, porque entendo 
não ser este aspecto muito pragmático. Mas 
é bom citar. 

Alguns óbices ao fortaleciffiento do setor 
podem ser clas_sificados como está ali feito_. 
São f~to_res. de caráter histórico, pelo próprio 
modelo d-ependente de desenvolvimento que 
o País. ac;lptou, obviamente. . . 

Fatores culturais, pelo desconhecimento do 
papel da tecnologia no desenvoMmento; este 
é Um fator extremamente importante_ e que 
c_o_ntinua presente, ou seja, atê hoje não há 
no País um r~onhecimento da importânda 
do fator te_cnológico, coisa que é amplamente 

reconhecida pelas empresas estrangeiras, pe
Jas empresas muJtinacionais. EJas sabem do 
va1or da tecnologia, elas aplicam somas subs· 
tanciais no deSenvolvimento tecnológico, cai· 
sa que não fazemos, e, embora o recente de~ 
creta-lei sobre política industrial tenha o mé· 
rito de, pela primeira vez, reconhecer a impor
tância da pesquisa como um fator para o de
senvolvimento industrial, o que esse decre
to-lei estabelece, como incentivo, tem dois de
feitos básicos: ele é muito modesto, global
mente falando, e não discrimina setor~lmEm· 
te. 

Então, por exemplo, o que ele realmente 
permite é algo da ordem de 0,3% do fawra-. 
menta de urna empresa, como uma dedução 
para efeito de Imposto de Renda. isto resulta 
em que, até 0,3%, aproximadamente,_do fatu
ramento, ~tar·se~ia beneficiando de umª van-, 
tagem fiscal. Orei, 0,3%, para uma indústria 
siderúrgica, é algo extremamente importante, 
porque as indústrias siderúrgicas, :m~smo as _ 
internacionalmente avançadas, como as japo· 
nesas, gastam algo desta ordem. Para o enor
me faturamento da Pelrobrás, por exemplo, 
0,3% é algo importante; e ela não gasta nem 
isto. -· _ _ _ 

Mas um ·setor de química fina e, principal· 
mente, farmacêutica, em que o nível iD-tema· 
donal de gastos, já em 1975, situava-se __ em 
tomo de 0,5% do faturarnento, e desde então 
tem crescido até atingir, hoje, algo da ordem, 
em média, de 8% do fàturamento das empre
sas, é óbvio que um incentivo de 0,3% para 
este setor não significa absolutamente nada. 

Então, é uin decreto-lei que, a meu ver; 
teve es_sas duas falhas fundamentais, no que_ 
diz respeito a esse aspecto. Primeiro, ele _é _ 
muito modesto, embora se deva dizer que, 
pelo menos do meu conhecimento, é o pri
meiro ato que reconhece a importância do 
aspecto tecnológico. Nesse ponto é impor
tante. Quanto ao quantitativO, -é extremamente 
modesto e peca pela falta de discriminação 
-setorial. Sem esta, o efeito que se busca não 
será atingido, a meu ver. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Um <!Qs 
males culturais dest_e País é a generalidade. 

O SR. KURT POLITZER- Exatarnente. Es
se é o defeito, nesSe caso. 

Há aspectos como a complexidade e altO 
risco do processo inovatório, debilidade do 
planejamento que existe no País e a descon.ti· . 
nuidade das politicas setoriais, quando elas _ 
existem. 

Por exemplo, o decreto-lei citado tem uma . 
filosofia de tota1 abertura para todos os setores,. 
e novamente é o mal da generaliz~ão, não 
discrimina uma posição para setores necessi~ 
tados de uma política mais específica, como 
é o caso da química fina, qUe _tem caracte_~ 

risticas peculiares e que não se enconQ"a con
soliç\ada no .País. Essa ab.ertura, que é _a filo$_0- , 
fia deste..decreto-Jei, no caso da química fina, 
provavelmente, .significará urna reversão da. 
tendência que a aprovação de projetas nos 
últimos cinco anos- que eu acabei de rno.s
trar -evidenciou, ou seja, uma tendência de 
uma entrada mais firme no setor, embor~ ain~ 
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da não passível de ser classificada como satis
fatória, mais uma entraâa razoável, tanto de 
empresas de capital nacional como de capital 
estrangeiro, embora ar uma proporção que 
parece bastante interessante para recompor 
o quadro, quer dizer, 80% das de capital nacio
nal e 20% das de capital estrangeiro; mas den
tro de uma abertura deste tipo e dentro da 
colocação já feita de ser um mercadQ peculiar, 
porque dominado por firmas estrangeiras, 
aquelas inversões feitas pelas firmas brasilei
ras de capital nacional terão que enfrentar si
tuações esdrúxuJas e,. provavelmente, o efeito 
de uma abertura generalizada, incluindo este _) 
setor, implicará numa retomada daquele pro
cesso de desaparecimento por várias circuns
tâncias, inclusive por venda de empresas na
cionais às multinacionais. 

O SR. RELATOR (Leite- Chaves) - V. S• 
precisa ainda de quantos minutos para con
cluir essa primeira parte? 

O SR. KURT POUIZER - Estou no fim 
desta parte, s6 falta mais uma transparência, 

Assinalei aqui, de forma muito resumida, 
algumas ações que me parecem absoluta
mente necessárias para uma coriSolidação do 
setor. A primeira delas é de caráter institu
cional, p-ois basear um setor numa portãfía 
parece uma situação muito débil, precária, e 
acho que os Srs. que são do Congresso têm 
aí um campo fértil de atuação para dar um 
apoio institucional válido e absolutamente es
sencial ao fortalecimento do setor. 

A outra grande dificuldade é o fato, que 
aliás é geral em todos os pafses de que o 
Governo não é monolítico e exige então uma 
ação de coordenação. Houve uma tentativa 
de coordenação no MIC através de um grupo 
de indústria farmacêutica, mas que não_ se 
institucionalizou, e que, portanto, não tem po
deres para exercê-la. Tem os, às vezes, situa
ções em que órgãos go\temamenta!s adotam 
posições não apenas diferenciadas, mas até 
antagônicas, em relação ao mesmo tema; esta 
é uma das grandes dificuldades, e eu acredito 
que s6 a institucionalização de um orgão coor
denador é que pode reverter este quadro, sem 
o qual será muito difíal .:i" consOlidação. 

Em terceiro lugar, os investimentos em pes
quisa e desenvolvimento têm sido muito bai
xos, depois se houver ocasião no debate eu 
posso mostrar dados que evidenciam isso_. Por 
exemplo, o Brasil gasta algo da ordem de 0,5% 
do PIB em pesquisa e desenvolvimento, glo
balmente falando. Países os mais avançados, 
como os Estados Unidos, Alemanha, Japão, 
gastam urna faixa entre 2,5 e 3% do PIB, isto 
sem dizer que o PIB deles é bem maior do 
que o nosso. Há países que não __ se integram 
entre os mais avançados e que gastam nesta 
mesma faixa. Por exemplo: Coréia do Sul, 
2,6% no ano passado e com uma tendência 
de atingir 3% até o final da década Ora, os 
nossos_0,5% são redículos diante dessa posi
ção. E o fato ê que em pesquisa e desenvol
vimento quem não aplica recursos não aufere 
resultados; ê uma regra muito simples. 

Outro ponto, é que hâ uma necessidad~ 
de fortalecimento da Central de Medicamen-

tos, que ocupa uma posição central no setor 
e sem que a Cerne receba verbas adequadas, 
e não só as receba no papel, mas que elas 
sejam realmente lib_eradas, .o que não está 
acontecendo, tem efeítos extremamente_ ne
gativos. Por exemplo: um projeto é aprovado 
pelo CDI na bas_e de um certo mercado, que 
indui o_ mercado da_ Cerne, que começa a 
ser importante neste País. Ora, se subitamente 
a Central_ de Medicamentos, por falta de dota
ção orçamentária, não póde exercer o papel 
que lhe é reservado e, portanto, constituir-se 
num percentual importante da demanda glo
bal, esse mercado então não existe, _e _o projeto, 
tal como foi concebido, aprovado pelos ór
gãos governamentais e muitas vezes fman
ciado até pelo BNDES, não tem a viabilidade 
econômica que serviu de base para a sua im
plantação. Isso, essencialmente, seria a expo
sição genérica. Fic_õ à disposição para apro
fundamento em qualquer questão. 

M~ito o_brigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
Para simplificar, nós vamos paSsar a palavrà 
ao Relator, a fim de que S. EX' formule as 
perguntas que entender necessárias. Ef!l se
guida, ficà -à disposição dos demais membros 
da COmisSão. -

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Profes
sor Kurt Politzer, o nome de V~ St foi indicado 
a esta Comiss~o e a _esta relatoria pelo ilustre 
Senador SeverO'Gomes. S. EX' o conhece, 
sabe da sua expedência, e tornou essa inicia
tiva de sugerir, e nós aceitamos. O senhor 
é __ -l,lm indu.strial, é Diretor~PreSidente da Indús
tria Química de Taubaté, Conselheiro da GES
PEC e_ é professor catedrático da Universidade 
Federal do Rio_deJaneiro. Quer dizer, é assim, 
um homem multo_ qualificado para este depoi
mento. E V, S• o demonstrou, sinopticarnente, 
nessa sua exposição que acaba de fazer. 

- \lRerater~-e~e-nao éaesse-setor; i16S-s0ffios 
de outra área. Há longos anos temos sido so
mente advogado, acidentalmente Procurador
Geral da JuStiça Militar, mas homem desse 
campo. Corno eu lhe disse antes, talvez tenha 
a grande vantagem porque não teremos pre
concebtmento. Se fôssemos dessa área já es~ 
taríamos numa posição de apoiar urna ou ou
tra posição, uma ou outra tendênda. Então, 
o que nos interessa aqui não é o fato apenas 
específico no setor da química fina, dos fárma
cos, não e-conhecimento das fórmulas, são 
as clrcuhstâncias, aS maiS diverSificadas, que 
nos p-oderão levar a uma conclusão de relat6-
rl0, qUe venha a ensejar um comportamento 
p-olítico nacional. Nós ternos uma prem::upa
ç~gp~ic~lar, é _nossa, a~i,_ do Senado. Essa 
partic1paçao mUltO deseqwlibrada no setor: o 
capital nacional 15%. o capital externo 85% 
- valores esses que V. S• assim estabelece 
em 20% e 8_0% -isso nos pieocupa, porque 
afeta indusfve a segurança do Estado e o inte
resse nacional. A segurança do Estado, na 
medida em que um -conflito nos pode deixar 
desarvorados, desprotegidos, como foi o caso 
da Argentina, que entrou em guerra com a 
Inglaterra e grande parte da produção de me
dicamentos vinha dos Estados Unidos e aí 

ela ficou em situação dificil. Ao que sabemos, 
o Brasil, através de uma indústria nossa, teve 
que so_çorrê-la nesse particular. 

O interesse nacional é também muito gran
de, porqu~ somos um povo de grande futuro, 
mas um povo pobre e, em razão da nossa 
subalimentação, somos dependentes de me
dicamentos, a despeito de toda a assistência 
dada pelo Governo, até mesmo através da Ce
me, essa medicação chega muito cara ao con
sumidor, porque ele é pobre. Agora, não se 
pode comparar em termos internacionais: di
zer-se que o medicamento nOs Estados Uni
dos é mais ·caro do que -aqui, é preciso levar 
em consideração o nosso poder aquisitivo. 

Esse é um aspecto que nos preocupa, preci
samos fazer a reversão desse quadro dentro 
de um determinado período sem perda de 
qualidade. 

Professor, temos umas pequenas e modes
tas perguntas a fazer a V. St, depois o nosso 
Presidente e os nobres senadores farão as 
suas indagações, as respostas serão gravadas 
e integrarão o nosso processo para setvirern 
de base ao nosso relatório. 

Mas a grande importância do seu depoi
mento é em essência no$ colocar, o Relator, 
em condições de palmilhar inicialmente esse 
mundo da quimica fma; V. S' é horriem de 
empresa e é brasileiro para medir o mercado 
das nossas conveniências. 

Para o Brasil, ·proresso-r, quais São aS -des
Vantagens ou Vailta"genS da manutenção des
sa política, ela é prejudicial ou é gravosamente 
p-rejU-dl.dãf ão Brasil, em- relação a esses per
centuais "âe pàrtidpação de capitais internos 
e externos? 

É a primeira pergUnta. 

O SR. KURT POLITZER - Acho que para 
qualquer país, em qualquer setor importante 
- e este, obviamente, é um dos importantes, 
já que está em jogo a saúde do p"ovo -, a 
dependência exagerada em relaçáo ao capital 
estrangeiro não é uma posição adequada. A 
posição do investidor estrangeiro, como de 
qualquer investidor, feita uma aplicação de re
cursos, é obter, em função dela, o retorno· 
dos recursos aplicados, acrescidos de lucro. 
No caso brasileiro, nós temos urna: legislação, 
que é a chamada Lei de Remessa de Lucros, 
que gere o assunto. Essa-lei, entretanto, tem 
um aspecto peculiar que, a meu ver, distorce 
a- execução, que é o seguinte: -

"Consiáerã.-Se COffi6-il1-tegrarido o ca
pital estrangeiro e, portanto, servindo de 
base para remessas, não aperias o capital 
que veio do exterior, mas sim aquele que 
é _agregado ao que inici~mente veiQ em 
função de lucros gerados no País e não 
remetidos." 

Isso é um aspecto um pouco estranho, por_
que é óbvio que os lucros não distribufdos 
em qualquer empresa acrescem-se ao seu pa· 
trimônio. Agora, classificar algo gerado no Pafs 
como sendo estr.angelro parece-me um pou
co estranho, mas é isso-que a lei estabelece 
na prática. Em lunção disso hâ, obviamente, 
uma possibilidade aberta dentro da lei de re-
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messas que em relação ao afluxo de capital, 
de fora para dentro do País, são remessas 
exageradas. Isso não significa condenar a em~ 
presa estrangeira e sim realmente reconhecer 
uma situação de fato, que é viabilizada p_ela 
lei que vigora atualmente. Basta dizer que não 
era assim na sua origem. Foi modificada para 
possibilítar esse aspecto.- Originalmente, em 
1962, a lei não era bem assim. 

O SR. RELATOR (Lefte Chaves)- O nosso 
único setor de dependência quase absoluta 
é o dos fármacos, porque até mesmo no petró
leo o Brasil hoje poderá, com o á1c_ool, com 
outras fontes de que dispomos, prescindir de 
qualquer ajuda externa. O único setor é o fár
maco~ 

Por outro_ lado, não há doença que hoje 
não tenha encontrado o seu antídoto, o seu 
socorro médico, o seu socorro no setor farma
cêutico à exceção do.câncer e da AIOS. Ora, 
o Brasil também não precisaria estar dispu
tando seriamente essa concorrência em pes
quisa, ela está mais nos setores de ponta em 
que concorrem Japão, Estados Unidos, Suíça. 
O Brasil carece; no momento de condições 
de produzir convenientemente essa medica
ção com relativa qualidade. E nessa profusão 
de medicamentos_ concorrentes - pelo me
nos sei leigamente que para· uma mesma 
doença, para um mesmo mal, existe quanti
dade enorme de remédios com as mesmas 
fórmulas- eles repetem__nos fármacos o que 
ocorrem nas perfumarias do Pais. Encontra-se 
uma gama enorme, abundante, de Xampus, 
existe uma série de produtos nesse sentido. 

o Estado não poderia, digamos assim, en
contrar condições de disciplinar isso, estabele
cendo inclusive uma política ou posiciona
mentos legais para a questão das fórmulas, 
dos royalties, dos direitos de propriedades? 

Acabamos de fazer uma ConstitWção em 
que demos conceituaçáo nova a direitos no-
vos. Digamos: num laboratório um cientista 
descobre uma determinada fórmula, ele toma
se proprietário dela e fica seu_ dono durante 
anos? Ele é proprietário quando isso é funda
mental para a vida humana? Recentemente 
surpreendeu-me numa discussão de eletrô
nlca a introdução da validade de patente por 
trinta anos quando no Brasil_todos os direitos 
prescrevem em vinte anos! Conseguiram in
troduzir isso como uma necessidade absoluta 
para o País e nunca _ac__eitamos aquilo. Porque 
mesmo no Brasil seriª mal que estabelecês
semos, digamos, descoberta uma fórmula, 
uma patente, que ela vigesse por um determi
nado período, mas não um período tão longo, 
sobretudo, quando isso diga respeito à vida. 
Todos temos responsabilidades para com os 
nossos semelhantes, sobretudo com a huma
nidade. E sabemos que muitas dessas fórmu
las são descobertas por cientistas isoladamen
te, eles as vendem e os laboratórios invo_cam 
esse difeito alongado. Atê que ponto isso é 
moral e justo? Qual é a sua concepção a esse 
respeito?V. S' acha que essas patentes devam 
prevalecer as_sim ad aeJeroum? 

O SR. KURT POLITZ:E':R - O Brasil não 
reconhece patente n_o cwnpo farmacêutico. 

Realmente essa situação para o Brasil, hoje, 
não existe. A lei de propriedade industrial ex
cluiu a possibilidade de se patentearem produ
tos farmac;:ê_uticos. Hoje não_ temos patente. 
Discute-se amplamente da conve_niência ou 
não do Brasil adqtar, pelo menos, patente de 
processo e não de produto _e aí há prós e 
contras. 

A questão da adoçáo de patentes no _setor 
farmacêutico encontra a necess_idade daquele 
difícil equilíbrio entre o zelo pelo interesse so
cial, que obviamente é fundamental nesse se
ter e, por outro lado, o incentivo à inovação, 
que é o· grande argumento daqueles que de
fendem a existência de patentes, porque ela 
institui o monopólio, por tempo limitado, em 
função ou corno retribuição da divulgação do 
invento, quer dizer, a patente é uma maneira 
de se procurar um certo equilíbrio entre _esses 
dois aspectos. Agora, no caso brasileiro, como 
eu disse, não há, pelo menos presentemente, 
patentes para a parte farmacêutica, embora 
haja na parte de processos químicos. Portanto, 
não reconhecemos as patentes que são regis
tradas em outros países, embora sejamos sig· 
natários das convenções internacionais, e es
sas próprias convenções internacionais asse

-guram a cada país o Seu posicionamento em 
certos setores de interesse social e o Brasil 
optou pela exclusão nesse caso. 

O SR. RElATOR (Leite Chaves) - Profes
sor, nesse caso, se amanhã ou depois for des
coberta uma fórmula de c_om_ba_te, por exem
plo, à AJDS ou ao câncer, os laboratórios no 
Brasil não teriam condição- de produção ime
diata? 

O SR. KURT POUfZER - De produção 
imediata acho que não. Se se descobrir algum 
medicamento capaz de atuar, vai depender 
c:ia cõmplexidade do processo de produção 
desse medicamento, de termos ou não possi
bilidade de fabricá-lo; em gerai, Um -processo 
diferente requer um novo investimentõ, isso 
não se faz rapidamente. De modo que, embora 
teoricamente, pela ausência de patente po,ssa
mos copiar o que foi descoberto, na prática 
isso não é tão simples assim, pois muitas vezes 
o processo produtivo é de uma complexidade 
tal que exige um trabalho de pesquisa de cará
ter imitativo bastante prolongado, caro e um 
investimento também bastante elevado para 
uma implementação em caráter industrial. 

O SR RELATOR (Leite Chaves)- Profes
sor_ Kurt, quais são os fármacos atualmente 
importados, cuja tecnologia não está dispo
nível no Brasil e que podem ser considerados 
de importância estratégica, de que carecemos 
e não estamos em condições de produzir? 

O SR: KORT POLITZER - Bom, osso. é 
um campo extremamente dinâmico e aquilo 
que era importante há alguns anos atrás rapi
damente deixa de sê--lo. Há uma gWna de pro
dutos farmacêuticos que têm coitstânda no 
tempo, quer dizer, a aspirina está al há mais 
de 80 cinos e -contírilia importante, mas há 
produtos desenvolvidos recentemente, que 
têm uma atuação muito específica na fisiolo
gia -humana, baseados em conhecimentos 

que hoje vão até o processo que ocorre no 
ser humano a nível molecular, coisa que não 
tínhamos, a não ser a nível celular, até há pou
cos anos atrás, fazendo com que hoje haja 
uma série de medicamentos. E quando digo 
novos, falo nos últimos 5, 6 anos, principal
mente os bloqueadores, por ·exemplo, que 
atuam de uma forma muito específica Então, 
esses produtos neves, à medida que_ surgem, 
nós não temos condições de produzi-los e 
mesmo aqueles que são fabricados no Pais 
- como eu disse, tem havido ultimamente 
um esforço no sentido de maior produção 
local, em muitos casos, dependem de insu
mos importados, tanto que importamos na 
ordem de uns 400 milhões de dólares anuais, 
o que se poderia dizer que não é muita coisa, 
porque representa algo como 2% da nossa 
importação total. Mas não é o aspecto quanti
tativo que preocupa, não são os 400 ou 500 
milhões de dólares, em primeiro lugar, se fôg.. 
semos dar um atendimento adequado e che
gar, por exemplo, ao consumo per capta ar
gentino, esse meio bilhão de dólares s_e trang.. 
formaria rapidamente em 2 bilhões de dólares 
e daf para cima e, aí, o quantitativo já começa 
a preocupar. 

Agora, mesmo fora desse aspecto quanti
tativo há o·qualitativo em que a indústria sendo 
·dinâmica e aparecendo novos produtos, o 
acompanhamento do que ocorre é algo que 
exige um trabalho. constante de pesquisa e 

-desenvolvimento para nos mantermos atuati
zados em relação ao que se faz em oufros 
paíseS. -Estamos lonQe de termos capacidade 
de inovação para podermos; eventualmente, 
competir no quadro de inovação internacional. 
O que temos feito e com eficiência éúm traba
lho de pesquisa e desenvolvimento, imitando 
um processo de fabricação de produtos exis
tentes; nós não temos ainda, pelo menos, 
competência para o desenvolvimento de no
vos produtos e não acredito que passemos 
a ter, a não ser que haja realmente um esforço 
nacional muito sério com dotações de re<::ur

-sos adequados, porque, como eu disse, não 
se consegue resultados em pesquisa sem re
cursos materiais e humanos; os humanos são 
dificeis de se conseguir porque levam tempo, 
também os materiais-são imprescindíveis, por
que sem eles não se faz um trabalho dessa 
natureza. -

Quer dizer, 6 fato de outros países.aplicareln 
verbas consideráveis, mesmo os mais adianta
dos, a fundo perdido pelos respectivos gover
nos, mostra que esses países recoOhecem a 
importância desse esforço e-, in(elizmente; o 
Brasil ainda não reconhece. 

O SR. RELATOR (1,-~ite Chaves)- Profes
Sai" Kurt: um médico ilustre, do IÍ"leu relaciona
mento, cóm a concordância de outro disse, 
com certo exagero, que depois da cispirina 
e da compressa a- medicina pouco tinha cria
-do, o que é um exagero na realidade. 

Mas, o senhor me disse que a aspirina é 
conhecida há muito anos, e o Brasil ainda 
não é capaz de forrnulá-la, quer dizer, um !aba

. ratório brasileiro não seria capaz de fazê~Ja? 
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O SR. KURT POLITZER- Estã s•ndo pro
duzida no. País, totalmente vertiçãlizaçla. 

O SR. RElATOR (Leite Chaves) - Quais 
foram os prinicipais motivos pelos quais mui
tos laboratórios, foram se desnacionalizando 
e sendo adquiridos por organizações estran
geiras? 

O SR. KURT POLITZER - Há uma série 
de motivos, vou apenas citar alguns: um deles 
é de fundo tecnológico. Como eu disse as 
empresas que exi$tem no País aW a década 
de 30, mais ou menos; baseavam-se nas extra
ções de produtos naturais, quando internacio
nalmente começou um" etapa de caráter sin
tético que exigia um "profundo conhecimento 
de química orgânica o que os- nossos labora
tórios não tinham. 

Um outro fator muito importante, é preciso 
lembrar, é que nós temos um cõn_tro_Ie de pre
ço do C1P há muitos anos; esse-controle de 
preça> tem praticado uma política geral tanto 
para o setoc nacional como para o setor es-
trangeiro. - _ _ 

Acontece que as empresas estrangeiraS, às 
quais o mercado brasileiro é uma fraçáo do 
seu mercado total mundial, podem esperar 
por mudanças de direclonamento na política 
do CIP, podem, em outras pal,avras, fa1ando 
cruamente agüentar prejuízos ·durante alguns 
anos no Brasil, porque faz_em o_s lucros em 
outro lugar, inclusive em relaçáo aos interme
diários que vendem no Bra.sil, Já a empresa 
nacional que só atua no País , diante de uma 
política de redução de _lucros ou até de prejuí
zos, acaba se entregando para ser comprada, 
por iniciativa própria pela empresa multina
cional. Ela desaparece por esse motivo" tam
bém. Há outros fatores, obviamente, mas a~ho 
que basta citar esses dois para mostrar a pre
cariedade da atuação política em relação ao 
setor qtle ternos tido no País. 

OSR. RElATOR(Lejte Chaves)- Profes_s_or 
Kurt, esses 85% de participação dos capitais 
externos são feitos, ao que me consta, através 
de 80 laboratórios, enquanto os 15% no Br~il 
o são por 400. Se criáSsemos_ Çtqulleis ou 
condições para esses capitais nacionais _se 
congregassem no_ setor ordenadament~. e 
com interesse para todos, V. S! não acha que 
não seria um passo mais decisivo no sentido 
de, dentro de algum ~mpo, fazermos a rever
são desse_ posicionamento de çapitais? 

O SR. KURT POLITZER - N há duas ma
neiras de se olhar o assunto. A Associação 
de Laboratórios Farmacêuticos, quando se fa
la num número grande, de 400 e tantos, são 
laboratórios farmacêuticos, são aqueles que 
formi.Jlam o me·dicamento final, não são os 
produtores dos princípios ativos. E_ritãO, é pre-
ciso dis_tinguir os dois aspectos. . . -

Acho, pessoalmente, muito difícil que os la
boratórios que manipulam apenas o produto 
final, mesmo congregados em número razoá
vel, tenham condições para se verticalizarem 
no sentido da matéria-prima; acho mais fácil 
que ocorra o oposto, que empresas de_ natu
reza química, que conheçam o aspecto quími
co, possam se verti_cal_izar no sentido de pene-

trarem no mercado, c__o_mo, aliás, acaba de fa
zer a Norquiza, para dar um exemplo muito 
interessante, que começou_ na parte de produ
ção de intermediários; evoluiu para a produ
ção de fármacos e acaba de entrar, através 
rle uma associação onde ela, Norquisa é majo
ritária, mas como empres_a__ estrangeira, acaba 
de Se, colocar no .rpercado qu~r ~dizer, com 
a pos1ção de entrar em competiçao no mer
cado final com as firmas multinacionais que 
aqui estão. 
_ Ac:ho. que esse processo é mais viável e 
mais pragmático--do que o oposto. Inclusive 
porqUe o oposto já foi tentado sem sucesso. 
Houve uma tentativa, anos atrás- parece-me 
_que eram 11 ou 12Iaboratórios - de se con
-gregarem e entrarem .no setor produtivo. Isto 
não -teve nenhum efeito prático, embora na 
época contaSSe com a boa vontade govema_
mental. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) - Essa 
sugestão foi feita apenas por curiosidade, por
que se__isso fosse possível seria, hoje, através 
de incentivos, porque pela Constituição que 
ontem aprovam_os, o _Estado poucas condiR 
-ções tem de interferir em determinados seto
res. Q,J_alquer atividade hoje, no Brasil, é livre 
e s_ó_em excepcionais condições pode o Esta
do intervir. 

Mas, professor, como está sendo encarada~ 
noBrasil, a produção dos novos fánnacosJ 
sobretudo baseados na biotecnologia? Com'o 
é qu~ -~~'E está sendo enCãiãdo aqui no País? 

O SR. KURT POUTZER -Infelizmente, não 
está sendo encarado. Essa que é a realidade. 
Nada está sendo feito de rea1, de prático, para 
que alguma coisa aconteça. Nada vai a~n- _ 
tecer -na posição em que estamos. A co1sa 
vai ficar como está, e vamos aumentar a nossa 
dependência_ externa. À med_ida que surj_'!" 
nOVidadeS e se não participamos dessa açao, 
-é óbvio que a nossa depehdéncia aumenta. 
-sem- i.iriui -reversão desse quadro, sem uma 
~uação enérgica- e parece-m_: que a Co~s
tituição aprovàda prevê situaçoes excepc!<?-

- naiS-, embora haja umaaberturatotal, filoso
fic:a, há situações_ em que pode haver alguma 
iilterveriçãO- maior do E?tado para proporcio

-_ nar coridições de consolidação de um deter-
-- minado setor·oonsiderâdo importante. 

O SR. RELATOR (Leite Chav.,s) -V. EX' 
falou que não há mais patentes. O Brasil não 

. as respeita mais? 

D SR. KURT POUTZER - Não, o Brasil 
aceita Patentes, exceto em alguns campos, 
como ó de produtos farmacê_uticos, de ligas 
especiais, do setor alinientício e no setor nu

-clear. 

O SR. RElATOR (Leite Chaves) - Não, 
mais neste setor espécfficO -de fárni.aco ... 

O SR. KURT POLITZER - Não há. Desde 
71 não há. Pelo Código da Propriedade lndus~ 
trial que existe, não há patente para o setor. 
Quer dizer, a cópia é livre no País. 

Ô SR. RELATOR (leite Chaves) -Mas há 
setores que estão tentando, através de grandes 

organizações, esta_belecer isso, essas nova~ 
patentes. COmo é que V. S• vê a possibilidade 
ou não da introdu.ção_de patentes neste setor? 
O que seria interessante, que posiç_ão tomaria 
o Brasil, neste nível: admitir isto ou ser mani
festamefrt.e_._con~ário? 

O SR. KURT POLITZER - Há _duas situ!;t
ções. Uma, ideal e outra. pragmática. Acho 
que a situação ideal seria manter o que existe 
hoje, em matéria de ausência de patente. En
tretanto, é preciso recOnhecer que o País sofre 

·pressões enormes, é um país com dependênK 
cia, porque tem uma enorme dívida e outras 
situações, e sofre pressões contínuas para que 
adote alguma forma de patente. Acho que se 
essas pressões, do ponto de vista pragmático, 
não do ponto de vista ideal, chagarem a um 
ponto tal de se tomarem irresistíveis, eu diria 
que o País deveria adotar, dentro de certas 
condicionantes, patentes de processos para 
a indústria faxmacêutica, e não patentes de 
produtos, patentes de proc-ess_os dentro de um 
horizonte de tempo preestabelecido, de não 
menos do que 6. ou 7 anoS, a partir da modifi
cação da lei, porque isto teria de passar pelo 
congresso; e mais, cjue houvesse uma agiliza
ção das disposições que hoje estão incluídas 
na Lei de_ Propriedade Industrial de Ucença 
Obrigatória que o País tem, como o~tros paí
ses, como a Inglaterra. 

Unia agilizaÇão", fáriiDéfu, do item da cadu
cidade requerida,-istO é, ós dois itens querem 
dizer o seguinte: liceriça quer dizer QUe se o 
detentor da patente - se houvesse patente 
- não industrializar o assunto dentro de tJ:ês 
anos, então ele pode ser obrigado a com:eder 
uma licença aquém o queira. Se o interessado 
não chegar a entendimento, então· o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial pode inter
vir e estabelecer as condições para essa licen
ça. E, se apesar çlisso tudo, não houver uma 
licença que implêmente a proçlução no Pais, 
então, decorridos 4 anos do regístro, poderá 
haver o requerimento, de qualquer interessa
do, pela caducidade desta patente, o que a 
tornaria livre para que qualquer um usasse 
o processo patenteado. 

Isso pressupõe alguns outros aspectos, um 
dos quais eu não vou entrar, porque há, aqui, 
pessoas muito mais qualificadas para dele tra
tar, que é a agilização da justiça, porque enten
do ·que se uma empresa nacional, na base 
de uma legislação que inclua: patentes de pro
cesso, fizer uma modificação de processo para 
fugir a uma determinada patente, pode~ ha
ver ünia ação cautelar da empresa estrangeira 
que é detentora da patente e paralisar a produ
ção enquanto a justiça procede. Como· a justi
ça, me parece, no Brasil é bastante lenta, a 
empresa vai m~rrer antes_ da justiça se pro· 
nunciar. 

Do ponto de vista prático, is_so _seria uma 
difiCUldade multo séria a ~nfrentar. Há este 
ponto a ser _considerado, teria de_haver alguma 
forma que desconheço; do ponto de vista do 
JudiciáriO, para _agilizar. 

O qutro aspecto que acho fundamenta], é 
que o órgão quem administra a legislação,
que é o Instituto Naciqnal da Propriedade In-
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dustrial, deveria ter uma reestruturação, maior 
possibilidade de admitir pessoas altamente 
competentes. porque hoje há pessoas compe
tentes, mas acho que em número insuficiente 
para, no caso de haver uma patente de proces
so, poder, agilmente, rapidamente, tomar 
aquelas providências.que se tomariam extre
mamente necessárias. 

Resumindo: acho que, idealmente, seria 
manter a posição. Pragmaticamente, acredito 
que seremos levados, mais cedo ou mais tar
de, porque as retaliações americanas já estão 
decididas, não há mais corno voltar atrás. En
tão, é provável que, dentro de algum tempo, 
há haver necessidade de uma negociação, na 
quaJ se poderia basear em uma concessão 
futura de patentes de Pfo<:esso, mas com essa 
série de condicionantes que citei. 

O SR. RElATOR (Leite Chaves) - Profes
sor, é significativo que _o seu depoimento, que 
é o primeiro desta COmissão, esteja sendo 
tomado hoje. Ontem promulgamos a nova 
Constituição e ela passou a viger a partir de 
hoje. Asseguro a v. s• ___ que o Judiciário no 
Brasil, a partir de hoje, é outro. Se há um 
setor que mudou foi este, inclusive no que 
diz respeito à brevidade, à rapidez. Alguma 
coisa dependerá de regulamentação, mas a 
situação é diferente: ninguém hoje prevalecerá 
sobre o Judiciário apenas para alongar privilé
gios ou vantagens. Então, Professor, também 
dentro do contexto constitucional que hoje en
tra em vigor, esta Casa;-o Congresso passoU 
a ter outros poderes ou atribuições, porque 
de 64 para cá esta Casa existiu apenas para 
dar um apanágio de legalidade à inserção que 
prevalec_eu no Brasil Até ontem este Congres
so existia para coonestar atas da ditadura, arre
ganhos de setores de extrema-direita que sur
giram e se mantiveram ao longo desses anos 
para manter privilégios e criar grUpos e vanta
gens inclusive para setores externos. 

Então, com a sua experiência de professor, 
de homem de empresa, o que nós do Con
gresso, que hoje pode gerar, formular novas 
leis, criaf novas condições políticas inclusive 
no setor econômico, o que nós do CongreSsO 
Nacional p-oderíamos fazer para que a indús
tria nacional, a química fina, passasse a ter 
uma grande importância no Pais para os em
presários brasileiros, mas sobretudo para os 
usuários finais dessa medicação produzida? 

Feita esta pergunta, Professor, encerrO-com 
os meus agradecimentos a V. 5' Estou plena
mente satisfeito, porque V. S• abriu uma luz 
para mim nesta clareira que não será fácil 
percorrer. 

O SR. KORT POLITZER- Não sou especia~ 
lista em aspectos _de legislação. Deste modo, 
é provável que eu diga alguns absurdos. A 
meu ver, estâ nesta Casa para ser aPreciado 
um decreto-lei de política industrial, que, con
forme tive ocasião de colocar, apresenta al
guns ·aspectos que, pela sua generalizaçao, 
são inadequados ao setor específico ao qual 
nos estamos referindo aqui. Então, parece-me 
que mereceria haver um destaque, em qual
quer legislação que se adote, para setores que 
demandam aspectos específicos que não po-

dem estar dentro_da generalidade de uma le
gislação que não diferencia um setor, um sub
setor do outro. Do ponto de vista de legislação, 
parece-me que há aí uma tarefa que está no 
CongressO para ser apreciada e deve haver 
prazos para que esse decreto-lei não seja 
aprovado simplesmente por decurso de prazo. 
Isto a mim m~ parece; volto a dizer que não 
sou entendido ness~ aspectos. O que sei _é_ 

que houve un?_a tentativa de leitura, mas que 
não tinha quorum e que, portanto, o tempo 
parece que ainda não recomeçou a ser conta
do. Essa ei'a a situação. 

Outro ponto é um específico que citei: ainda 
agora baseia-se todo o desenvolvimento seta
ria! e-m uma portaria 'interministerial que, pela 
SU:cfj:)f6J)riariatUreza, é muito frágil. Portanto, 
pareceMme que novamente haveria lugar para 
alguma legislação de caráter específico aplica~ 
da ao setor. 

Em terceiro lugar, penso que, dentro de um 
horizonte amplo, para que o país possa ter 
urna posição solida neste setor, é preciso que 
haja o reconhecimento da essencialidade e 
da importância fundamental do esforço de 
pesquisa e desenvolvimento, que ou nós o 
fazemos, ou ninguém o fará por nós. Isso signi~ 
fic::a que certos incentivos, que hoje são basM 
tante modestos, deveriam novamente ser difeM 
rendados para que aqueles setores que exi
gem outros nível& sejam adequadamente con-
templados. ---. , __ 

Esta s~ria_ a colocação. M1,1ito obrigado! 

O SR."RELA TOR (Leite Chaves)~ Sr. Presi
dente, _o_ Re!~C!r _E!!>tá satisfeito. 

O Sf.f-P'RESIDENTE.(JôSé Paulo Biisol)
A palavra está à clisposição.-

Concedo a palavra ao Senador Pompeu de 
-Sótiià. ' 

O SR. POMPEU DE SOUSA .....: Sr. Presi
dente, eu gostaria- de começar dialogando 
com o professor. GoStaiia: de felicitá-lo e con
gratular-me com esta Côni!Ssà.O __ pOr havê-lo 
convocado em primeiro lugar; porque S. Ex' 
alia o.. conhecimento deiitifico ao conheci
mento praQmático. O problema, a ciência, a 
visão científica e ·a- empresartài; isSo _é o que 
nos precisamos, acima de tudo. 

Serel o mais breve possíve~jâ tivemos muito 
tempo gasto até agora. Vou fazei duaS pergun
tas no camp-o que me parece o fundamental, 
que é a· campo ·da pesquisa, que mesmo para 
incorporação de qualquer pesquisa científica, 
industrial ou tecnológica, para ser mais gené
rico; sem um mínimo de capacidade, nem 
incorporação, nem cópia se_pode fazer. 

PerSunto ao Professor se a política do Minis
_tério da Educação, atr;:tvés da CAPS, é Satisfa
tório no sentido após a graduação, sobretudo 
na área de PHD, em universidades de mais 
alto nível do conhecimento científico e tecno
lógico? É satisfatório essa política? Agrego 
uma pergunta da mesma área, que seria a 
seguinte: iniciativas assim celulares, setoriais, _ 
como por exemplo, essa de estimulação atra
vés desse prêmio "Jovem Cientista", tem uma 
importância correspon-dente ao que é nec~s
sário se criar já, quer dizer, nos estágios ante-

riores, uma pré-capacitação, que torne real~ 
mente produtiva a capacitação em mais alto 
nível? E a primeira pergunta que eu gostaria 
de fazer a V. S~,_ 

O SR. KORT POUTZER - Se me pérmite, 
e4 gostaria de projetar urna transferência, para 
elucidar melhor o assunto. 

O esforço riacional da Karsten e ae várias 
universidade no País, no sentidO-de uma pós
graduação adequada e o envio de estudantes 
aO exterior para o doutoramento, não há dúvi
da de que é uma fator de extrema importância. 
Agora mesmo, o Ministério de Oência e T ecM 
nológia, através do setor de química fina, con
cedeu um programa de recursos humanos 
que contempla um número bastante acen~ 
tuado de bolsas com essa mesma finalidade. 
O que projetei aqui é apenas no ~sentido de 
que, sem tirar qualquer importância à forma
ção do recurso hwnano, neste aspecto da for
mação acadêmica, quer mostrar que ela, isola
damente, não resolve. É preciso que haja ou
tros complementos, 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Talvez eu 
pudesse adiantar a segunda pergunta. 

O SR. KURT POLITZER - Pois não! 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Preparava 
isso como segunda pergunta, mas acho que 
pode ser um adminículo a essa primeira per
gimta, que é a porcentagem de pesquisa uni
versitária, portanto, pesquisa supostamente 
desinteressada, e pesquisa industrial no Brasil 
está sendo feita, ela está sendo não só conve
niente ao País, como também equilibrada? 
Porque é preciso que haja uma participação 
também do empresariado, uma participação 
grande nesse teri"eno. Então, eu gostaria de 
oUvir V. S' e, já cjue o assunto vai conduzir 
para isso; adianto a rriinhã segunda pergunta. 

O SR. KURTroOTZER -~Está 6tim~. É 
exatamente nesse sentido que ocorreu essa 
trasferência. Ao lado da pesquisa cietífica bási
ca, que é proporcionada por essas pessoas 
que foram buscar um PHD no exterior ou obti
vemos aqui no País, há necessidade dos ouM 
ti-os aspectos. Quer dizer, a pesquisa aplicada, 
-e mesmo a pesqUisa básica orientada, susci:. 
t.ada pelas-m!cessfdades de conhecúnento-que 
a pesquisa aplicada determina, como o pró-· 
prlo desenvolvimento e_o"conhecimento da 
globalização·dos fatores de produção para im;. 
plementação em caráter industrial, que é o 

. papel do empresário. Então, sem o pesqui
sador básico, sem também os pesquisadores 
aplicados e sem a compreensêo do empre
sário para a importânCia desses aspectos to

,:cJos, a· pesquisador básico fica desemparado. 
Tanto isto é verdade que muitos dos nossos 
melhores pesquisadores retornam ao exterior 
onde estudam, por que encontram lá um am
bieilte adequado ao exercido e ao_ desenvol
vimento dos conhecimentos que foram adqui
ridos. Então falta-nos, essa que é a minha 
colocaçao, ·o entrosamento entre a pesqUisa 
básica e a pesquisa aplicada que nas nossas 
universidades tem sido tentada, mas acredido 
que com um sucesso ainda muito limitado. 
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Afgumas universidades- e posso citar algu
mas - onde isso tem tido algum sucesso, 
em certa época, por exemplo, no tempo do 
Zeferino Vaz na Unicamp, isso funcionou. Hoje 
está_ se tentando novamente articular __ uma 
ação desse tipo na Unicamp, houve um inter
valo em que nada aconteceu; São Carlos está 
funcionando ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA - V. S• acen
tuou muito bem o êxodo de cére!:>ros que tem 
havido nesse terreno por falta de ambientaç_ão 
nacionaL Inclusive há uma coisa que jamais 
eu me conformo; é que quando fundamos 
a universidade de Brasília, nós pretendíamos 
fazer dela realmente uma._ universidade r~ nova
dera do conhecimento e da pesquisa. E temos 
perdido homens como, por exemplo, Roberto 
Aureliano Sa,uberon, que trouxemos de volt~ 
ao Brasil e que teve de_ref.k!tir_mais uma vez:· 
É coisa que jamais me Confofmo. Desculpe 
a minha exaltação, por que essas coisas me 
deixam muito revoltado. 

O SR. KURT POLITZER - Não, V. Ex' tem 
toda razão. 

O que eu quis moStrar aqui ê_que, enquanto 
o pesquisador básico é motivado pelos aspec~ 
tos que ali estão, pela sua curiosidade, pelo 
aspecto de participação no ambiente acadê
mico internacional, Q empresário será moti
vado pelo reconhecimento d.;1s oportunidades 
de mercado que ele detecta. E se não hQuve 
situações que dêem a ele certa dose. de segu
rança em relação à permanência _deste merca
do, ele não fará o esforço que é_abs_Q]_utamente 
essencial para complementar _esse trabalho de 
pesquisa-base, com os tr<Walj1os de pesquisa 
aplicada ao desenvolvimento. 

Nào sei _se respondi à pergunta. Posso entrar 
em maiores detalhes, __ se _ÇJ_çhar conveniente, 
do ponto de vista de gastos, por exemplo. 

O SR. POMPEU DE SOUSA ~ Portanto, 
o Professor acha absolutamente insa:t.isfatóri~ 
a ação governamental nesse terreno. E tam_:' 
bém a ação empresarial não deve ser satis
fatória. 

O SR. KURT POUTZER - Mas que é, em 
grande parte, decorrência de uma falta da poli
tica industrial que dê. ao empresário uma_ certa 
dose de segurança, quer diZer, risco ele te_rn 
de correr, mas ele quer uma_ certa dose ® 
segurança de que pelo menos o mercaddo 
estará ali e permanecerá para ele. 

O SR. POMPEU DE SOUSA .:.... E qual. va
mos dizer, o grau de interesse de iniciativas 
setoriais,_ como por exemplo mencionei o tal 
prêmio "Jovem Cientiísta"? E _em relaçãq ~ 
capacitação, vamos dizer, há _wn aspecto de 
pré-capacitação ao alto nivel? Está funcion~n
do bem ou não? Quero saber: se está funcjq
nando. 

O SR. KURT POUTZER-Não, isso funcio
na na parte de pesquisa científica básica. Na 
parte aplicada o ambiente da pesquisa aplica
da e do desenvolvimento é na empresa. É 
assim no mundo inteiro. 

O SR. POMPEU DE SOQSA - Mas tem 
a pesquisa básJca -e.a pesqUisa apllcada. 

O SR. KORT POLITZER - Bom, iSso é dis
Cütive( pOrque pode-se começar pela básica 
e o fator indutor da aplicada provir da bâsica 
ou pode a pesquísa aplícadã índuzida pelo 
mercado suscitar a _básica. No caso brasileiro, 
estamos em úm estágio_ em 'que é mais fácil 
que a oportunidade de mercado, exigindo 
Urna pesquisa aplicada, mõStreTacunas no co
nhecimento que por sua vez gere a neces
sidade da pesquisa básica. A pesquisa básica 
que nós 'j:fódemos conduzir normalmente é 
aquela de acompanhamento que se faz no 
resto do mundo, mas não de caráter inova
tório. 

OSR POMPE_U DE SOUSA-Vou:ençerrar 
a minha participação, pela ininha viuvez em 
relação à universidade que eu fundei e que 
agora es.tãQ pretendendo recuperar, a Univer
sidade de Brasüía. Neste terreno, eu conver
saria o resto do dia com V. s~ sobre este as_s_un-

~ --to de pesquisa e quero agradecer os subsídiO$ 
que trouxe ao meu cânheçimento. 

~O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso 
Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO- Professor, faz
se uma acus_ação às empresas multinacionais 
de _gue os custos de fabricação dos seus pro
dutos são quase o dobro dos custos de fabri
cação dos produtos nas empresas_ nacionais. 
Eu perguntaria a V. s~ se comunga deste pen
samento ou se estes custos estão em função 
d~ produtos que as empresas multinacionais 
fabricam? 

O SR. KURT POUTZER -Acho que temos 
de reconhecer que na indústria farmacêutica 
o preço não _está ligado a custo, Este é o pri
meiro Ponto. Em outras palavras, se amanl',ã 
alguém descobrir um f!1edícamento adequa
do para Aids, por quanto ele poderá vender? 
Quer_ dizer, quanto valerá_ um grama deste me
dicamento, mlo terá nada a ver com o Custo 
ae·-produzi~lo, não há reiaCiori8mento entre 
custo e preço, o preçõ é aquilo que o mercado 
admitir e durante algum tempo o preço, prova
velmente, será extremamente elevado em rela
ção ao custo-. 

Quanto ao aspecto de diferenças de custo, 
- entendo que no País, entre produção por em

presa n~cional e empresa estrangeira, em rela
ção-a--custos proporciorl.ãis não acredito que 

- haja- diferença nenhuma. Quer dizer, os insu
mos são aqueles e são os mesmos insumos, 
.n~o pode haver diferença. Onde poderá haver 
diferença é nos custos faxOs, nós custos adrni
nistra~vos _onde, em geral, uma emp~e~a 
maior talvez tenha custos administrativos mui
to 'i'nàiol-es--e na_ obrigãtm'iedade de uma 1-e-

< compensa aos investidores em uma escala 
_talvez beJl! n:}ãis elivada do que Seria justifi
cável em função do investimento-reãlizado. 
Então, nOs CuStos proporc.ionals, aqueles qUe 
facilmente são detectados e que são díreta
merite controláveis, por exemplo, pelo ap, 
não pode haver diferenças substanciais. O 

---ponto,-talvez, é que como em geral tanto as 
empresas--n-a<:ionais, quanto as empresas es
trànQéiiaS-no-Brasil não têm urna verticali-

zação total, elas dependem da importação de 
insumos, importação de intermediários ·e -nãP 
há propriamente_ um preço chamado interna
cional para estes intermediários. Depende· de 
quem fomec~. E muito_s deles _não __ estão dis
pontve!S rio merCado internacional, porque 
quem fabrica O produto final não tem interesse 
de vender o intermediário que é, digamos, me
tade do caminho. Ele prefere usar este inter
mediárío para 1r ao produto final e vender este 
p~oduto final. Ehtão, eu não tenho uma per
cepçãO riítida de diferenças substandais nos 
custos prop'?rcionais. Nos custos ftxos tUdo 
pode acontecer e aí depende da política de 
cada empresa. 

O SR . ."AFÜNSÓ SANCHO- Profess.or ,'tein 
uma pesqui_;;a que foi realizada por uma em
presa, e eles acusam exatamente, isto. Eu, 
na vida particular, comO empresário, achei 
simplista esta conclusão, porque uma empre
sa multinacional pode fabricar um produto 
que a empresa nacional não fabrica. Então, 
ãqueles cuStOs de matéria-prima Podem ser 
bastante mais altos mas o certo é que há in
quietação. Com a autoridade que V. Ex• tem, 
eu goStaria qUe- aclarasse aqui, para a nosSa 
Càmissão e para-os-presentes, se realmente 
f!Je~~e- ~~-~sid~ração essa afirmação. 

O SR. KURT POLITZER - Eu tenho gran
des_ dúvidas_ sobre essa afrrmaçáo, porque, co
mo disse, nos custos proporcionais não vejo 
como possa haver diferença. Os custos Pro
porcionais derivam dos rendimentos do pro
cesso adotado. Ora, não vejo por que uma 
empresa nacional terta- um rendimento supe
rior, numa reação quimica, por exemplo, 
~quele rendimento no processo adotado pela 
empresa multinacional. Na melhor das hipóte
ses, seria igual; é provável, até, que fosse pior; 
se for um trabalho de caráter imitativo pode 
atê ser pior. Agora, nos custos fiXOs, aí tudo 
pode esfai, aí depende da _colocação de cada 
emPresa_~ Por êx.e'mplo, se uma empresa multi
nadonal tiver _que pagar uma taxa admínis
tra~iva alta à sua matriz e incorpOrãr 'isso no 
custo faxo, que ela vai alocar, então, sobre toda
a produção; então, a produção será onerada 
por este tipo de custo fiXo. Agora, aí só uma 
_análise pormenorizada de caso a c::aso é que, 
realmente, poderia dar a resposta. Acho que 
generalizar neste aspecto seria uma temeri
dade. 

· O SR. AFONSO SANCHO -Aproveitando 
a- oportunidade, o senhor não ãc-ha -q·ue -oS 
preços dos produtos farmacêutiCos- tainbém 
são acrescidos ern face de um exCesso de 
amostra que é proporcionada aos compra
dores? 

O SR. KURT PO_LITZER_ - Acho. Há anos 
atrás, rió Congresso, em' 1975, houve uma 
·comissao qUe inVestigou esse asSunto,' e- eu 
participei como eXpositor, na ocasiâo,- e me 
coloquei radicalmente contra o chama._do pro
pagandista. Porque o pro-pagandista, para o 
laboratório farmacêutico, representa um custo 
elevadíssimo. Agora, se o laboratório tem 100 
propagandistas,_o outro também terá que ter, 
porque senão perde o- mercado. O que se 
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discutia na- época era suprimir a figüra do pro· 
pagandista, como alguns países fazem, em 
alguns países é proibido. O prOpagandista é 
quem leva a amostra, de um modo geral. As
sim, não só_ está acerilbutido, obviamente, o 
salário dele e os custos que ele representa, 
como as amostras também. O Congresso 
houve por bem não apenas adotar o ·propa~ 
gandista, como até dar todo o manto jurídico 
para uma dassificaçãô desta profissão. A mi
nha opinião era de que não deveria havê-lo. 

O SR. AFONSO SANCHO- Como úhima 
indagação. Poderia ser criado dentro de um 
laboratório produtos populares, onde os pre
ços cairiam, em face do não uso de uma em
balagem sofisticada como a que existe? 

O SR. KURT POLITZER --É o que faz a 
Cerhe. A Cerne quando compra wila matéria
prima, quando compra um fármaco, manda 
fazer o medicamento em laboratórios vários, 
principalmente os laboratórios governamen
tais vários, e às vezes também em laboratórios 
particulares, de empresas privadas, mas com 
um tipo de envólucro, um tipo de apresen~ 
tação simplificado. Pafses socialistas adotam 
wna uniformização total de apresentação e 
que é extremamente simples, o que, obvia~ 
mente, acarreta uma redução_de_ custo. Agora, 
este é um aspecto que influi no custO. Não 
há a menor dúvida e,_às vezes, influi mais 
do que o princípio ·ativo, em certos Casos; e 
o outro é o aspecto do propagandista e da 
distribuição de amostras; são elementos de 
custo bastante significativos~ 

O SR. AFONSO SANCHO - Estou satis
reito, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE. (Josê Paulo ~Biso!) -
Com a palavra o Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES -:- Professor Kt.irt 
Politzer, na sua exposição, abordando a ques
tão do CIP e de como o controle dos preços 
pode criar obstáculos maiores para as empre
sas nacionais do qu_e para as grandes empre
sas, até porque o mercado brasileiro é apenas 
uma pequena fração do conjunto dessa opera~ 
ção em termos mundiais. 

Mas o senhor também faz referência a outra 
questão que permitia a essas empresas multi
nacionais _uma maior defesa com relaçáo ao 
tabelamento, que é a questão dos interme
diários que eventualmente essa empresa im
porta. A minha pergunta seria a de que ela 
poderia, segundo o que entendi, estar impor
tando por preços onde já estaria embutido 
um lucro para a matriz, evidentemente, revo
gando a nossa lei de remessa de lucros, quer 
dizer ela pode ter prejuízos em cruzados, por 
virtude até do tabelamento do CIP, mas já na 
importação dos intermediários ela estaria rea
lizando o se_u lucro. Pode se entender, dessa 
maneira, mesmo porque a chave inicial da 
nossa Comissão s_e volta muito para essas 
questões. 

O Senhor também fez referência aos avan
ços da indústria qutrnica, na Sufç:a e na Alema
nha, com relação às patentes, que n~ Franç_~ 
teria um tratamento diferente. Pergunto se há 
alguma relação entre o nosso tratamento e 

o que havia, vamos dizer, com relação às van
tagens que a Suíça e a Alemanha tiveram so
bre outros países. 

O SR. KURT POLITZER - Bom, há uma 
série de estudos feitos pelas Nações Unidas, 
por várias- Ot-gãriizações, fentarido enfocar a 
questão de preços dos intermediários. É uma 
questão muito difícil, por que qual é o preço 
justo do intermeclfàrio? Repentinamente, sur~ 
gem preços, às vezes, de intermediários mais 
baratos, como tivemos durante um período 
longo na produção italiana até que a Itália, 
pela entrada no Mercado Comum e por uma 
interpretação da lei italiana, pela Suprema Cor~ 
te da Itália, foi obrigada a reconhecer patentes. 
Até que isso acontecesse, havia, na Itália, uma 
produção bastante acentuada tanto de medi
camentos fiflais quanto da verticalização total, 
e a Itália colocaVa intermediários no mercado 
internacional a preço bem menor do que 
aqueles que eram os importados pelas multi
nacionais. Com a adoção de patentes na Itália, 
este caminho está cercado. 

Outro país que também tinha- liberdade de 
ação, _a Espanha, a partir de 1992, com a inte~ 
gração no Mercado Comum, estará na mesma 
situação, e tanto empresários italianos quanto 
espanhóis estão procurando outros territórios;, 
pOr exemplo, o Brasil, para instalarem, produ
ções, fora, portanto, das obrigações das pa
tentes. 

A caracterização de um chamado preço 
exagerado do intermediário, só pode ser feito, 
portanto~ em comparação com esse mesmo 
intermediário fenecido por outro alguém, a 
alegação da multinacional de que o seu inter
mediário está com o preço ]!lsto é_ de que 
aquele produtor do intermediário, que o faz 
pot çópia de uma· patente, não tem os custoS 
de desenvolvimento que levaram à patente. 
Este é o argumento contrário ao -uso de valo~ 
reS menores aos intermediários. Em última 

- análise, acho que a única maneira de, efetiva
mente, se ter uma redução desse aspecto, ou 
seja, de ele não preocupar tanto como tem 
preocupado, é a internação da produção e, 
predominantemente, por empresas nacionais. 
Com isto, estes aspectos vão perder a dimen
são que hoje têm, porque de outra forma este 
controle se toma excessivamente difícil, não 
há base de comparação sólida que se possa 
usar, Então, a dificuldade reside aí e pare
ce-me que a medida correta é o incentivo ao 
desenvolvimento da indústria local, predomi~ 
nantemente nacional neste setor, adequada~ 
mente verticalizada, de modo que não haja 
necessidade de importação de intermediários, 
-ou Só de _alguns poucos, mas não no nível 
que isto hoJe é feito, Quanto à influência de 
situação de patentes, para onde se dirige a 
produção, este caso que citei é extremamente 
interessante, porque, na época, isso há muitos 
decênios, a legislação franc~ sobre pS:tentes 
era muito rígida e a Suíça era muito aberta 
e causou_ uma transferência de_ atividades in
dustriais francesas para a Suíça, que foi res
ponsável pelo importante surgimento de uma 
indústriã farmacêuticã: na Suíça. E a Alema
nha, também na época, tinha uma abertura 

bastante grande em relação_à-questao de pa
- tente. 

O Brasil onde tem patente, quer dizer, não 
tem no setor farmac_ê_utico, mas onde tem, 
o Brasil é extr_ernamente rígido~ nós não temos 
a_ flexibiUda;de que tem por exemplo, o órgão 
c:orrespondente ilos Estados Unidos, que age 
muito em função de interesses políticos e eco
nômicos do País e muito menos em função 
da letra da lei. Nós agimos mu_ito em função 
da letra da lei e muito pouco em função dos 
interesses económicos e políticos do País. 

O SR. SEVERO__GOMES - ProfeSSor, eSta 
revisão de que a internação dessa produção 
seria o Caminho adequadO; coloca Uma ques
tão: se amanhã nós tivermos produzindo fár
macos, internamente, as empresas estrangei
ras criariam dificuldades para adquirir interna
mente esses fármacos ou isso aí seria um 
processO fácil. 

O SR. KURT POUTZER - Eu acho que 
é muito fácil, é só a CACEX não permitir a 
importação daquilo que for fabricado no País. 

O SR. SEVERO GOMES - b senhor abor
dou aí a questãO das patentes que noS lnte; 
res_sa muito, mesmo porque o Brasil está sob 
permanente ameaça. Acontece que as regras 
estabelecidas, decorrem de uma I e~ quer dizer, 
urna alteração de rumos demandaria de que 
o Congresso J'iacion.ar fizesse Uina lei nova 
e aí seria um debate_ muito amplo onde há 
questões políticas relevantes. Mas a minha in
dagação é: dentro da lei atuaJ, o ExeCutivo 
teria modos de evitar, vamos dizer, a sua_apli~ 
cação rigorosa ou a lei é suficientemente clara 
para nos dar uma tranqüilidade, pelo menos 
no momento? 

O SR. KURT POLITZER -A lei é completa
mente clara nesse ~specto. 

O SR. SEVERO GOMES - A -queStão da 
caducidade na hipótese das patentes de, ama
nhã, buscarrnos L!rna solução intermediária, 
embora eu tenha a impressão de que há uma 
opinião dominante nq CongressO Nado~J a 
respeito das virtudes _da lei atual, no caso de 
onde se permite, vamos dizer, a patente, o 
senhor poderia informar se acontece com 
muita freqüênci~ _o registro da patente, mas 
não a fabricação, quer dizer, na verdade o re
gistro da patente serviria apenaS para Impedir 
·a- fabricação rlacional de produtos químicos, 
como ocorre no caso de herbicidas ou fungi
cidas? 

O SR. KURT POUTZER- É ffiuíto C:Oiiiliffi 
qUe o registro não~le_ve à implementação in
dustrial e o uso do_ que a lei permite, que 
são os parágrafos referentes à licença obriga
tória e a caducidade, têm sido invocados mui
to raramente e implementados ainda mais ra
ramente. 

O SR. SEVERO-GOMES- Eu imagino que 
haja, vamos dizer, distâncias variáveis com re
lação a determinados medkpmentos entre o 
preço ·do fármaco e o preço do produto final. 
.Mas para nós termos uma idéia de grandeza, 
quer dizer, qual é a relação do preço dessas 
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matériaMprima fundamental e o preço do pro
duto final, das ordens de grandeza dessa dis
tâncias? 

O SR. K!JRT POL.ITZER - É difki! defin~. 
porque a variação é- mu_ito grande. Há casos 
em que o medicamento fmal é mais ou menos 
duas vezes o preço· do princípio ativo. De mo
do que não há uma regra e eu acredito que 
a preço é aquilo que o mercado admite, não 
há, como eu disse antes, uma r~Iação entre 
mercado custo e preço, não há- necessaria
mente, quando não há uma posição compe
titiva, no caso. Há uma cartelização do mer
~do com distribuição desse roe;rcado el}tre 
algumas empresas que o dominam. -

O SR. SEVERO GQMES- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo BiSPI) -
Com a palavra o Senador Francisco RoDem
berg. 

O SR. FRANOSCO ROUEMBERO -Aqui 
ouvimos falar do real e falar do ideal. É possível 
até que eu cometa algumas-gafes, porque che
guei um pouco atrasado por forças das cir
c:unstândas de ter que presidir o Congresso 
Nacional e só fui liberado, praticamente, meia 
hora após. Mas vamos_ conversar um pouco 
sobre o real. 

Há uma preocupação mufto grande em se 
fazer uma indústria de base farmacêutica, para 
que pudéssemos suprir o mercado nacional 
c:om os nossos próprios produtos, através do 
incentivo da química fina e da pesqu[sa. Mas 
o que estamos sentindo é que estamos que
rendo reinventar a roda, estamos correndo 
atrás das outras pesquisas, e o senhor mesmo 
acaba de nos afirmar que o que se tem feito 
no Brasil é, similar, copiar e não se criou nada 
além do que já existe no exterior. 

Ora, se a coisa funciona assim, evidente
mente_ que temos que traçar um projeto prag
mático, objetivo. Temos que pensar em ter
mos de saóde do Pais, saber quais são os 
produtos essenciais, quais são os produtos 
básicos e procurarmos orientar _as pesquisas 
no Brasil para que elaboremos esses produtos 
essenciais. E deixarmos esses produtos ex
cep-cionais para aqueles grandes laboratórios 
que fazem as suas pesqUisas. EsSa Será uma 
segunda etapa do nosso desenvolvimento. 
Porque o que ocorre aqui no Brasil, é que 
a maioria dos nossos laboratórios, dos labora
tórios bras.íieiros, eJes_ não fazem pesquisas, 
são laboratórios de farmacotéc;:nica, eles com
pram os produtos, manipulam e vendem; E 
ocorrem coisas interessantes. U depoimentos 
de uma CPI sobre m_edicarrient.os, em 1980, 
em que o que constava na bula não corres
pondia ao que existia no rerrtédio. Inclusive 
um laboratório muJtinacional foi denunciado 
na Câmara dos Deputados, para a Dfl'. Branda
lice, de São Paulo, que quando ela usava um 
antileucêmico fabricado no País, ela não obti
nha os mesmos resultados farmacológicos de 
quando ela usava o mesmo produto adquirido 
nos Estados Unidos da _América. E o labora
tório provou que o que ele continha era infini
tamente menor que a dose de fármaco con~ 
tido no produto manipulado no País. 

Ora, tínhamos, então, a partir dessas pre
missas iniciais, - acredito, para sermos reais 
- tfribamos que, primeiro, dizer, o que quere
mos: quais os produtos básicos necessários 
para tratar as doenças conhecidas no Pa.ís? 
Quais são eles? Como poderemos produzi
los? Já estamos produzindo a insulina, a nossa 
Insulina ela é vista com uma certa forma sob 
suspeição. Tenho conversado com colegas 
clínicos e endocrinologistas, e eles acham que 
a nossa insulina não tel!l a qualidade e o pa
drão internacional exigido. E, eles, de quando 
em vez, preferem usar os Laboratórios Ully _ 
e NPH e coisas desse tipo. Começamos a pro
duzir ácido acetilsalicíllco. Quando começa
mos a produzir ácido acetilsalicilico os jornais 
do Pals-fOi'am inundados com notícias dos 
graves problemas que o uso do ácido acetilsa: 
liCflfCópl'ovoca: Problemas que nunca foram 
chamados atenção quando não o- produzía
mos. E nós o estamos produzindo em associa
_ção com uma multinacional-como o senhor 
nos lembrou - e parece que ela nos fornece 
o fenol e, acredito, até, que esse nosso ácido 
acetilsalicmco pode sofrer um processo de um 
dumping, porque se ele adquire um dos seus 
produtos intermediários, ele, possivelmente 
não poderá ser produzido pelos mesmos pre
_ços que são produzidos pelos laboratórios in
ternacionais e, sendo mafs caro e sendo posto 
em dúvida, é possível que o nosso ácido acetil
salicílico, se não for devidamente trabalhado, 
ele tenderá a não-aceitação por parte dos con
sumidores nacionais. 

--Então, à infnha preocupação seria, inicial
mente, essa; rião corrermos atrás da roda, não 
inventar o ·que já está inventado, mas procu
rarmos sintetiZar e produzir aquilo que o Brasil 
vai necessitar. Tivemos, recentemente, uma 
crise muito grave com produtos biológicos: 
náo se teve condição de se produzir, para aten
der as necessidades nacionais. o soro antiofi
dico e foi quase Uma tragédia nacional, porque 
os nossOs laboratórios não tinham condições. 
E as alegações foram as mais bizonhas, inclu
sive que não tínhamos cavalos em _nómer_o 
necessário para inocular o veneno, colher O 
soro e preparara soro antiofidico.O Vital Brasil, 
pratic:amente se desativou na produção de so
ro, na produção de vacina anti~rábica. Nós, 
dé uma certa forma. desestimulamos a produ~ 
Çào destas coisas que são básicas para as 
nossas necessidades. 

Então, acredito que temos que ter uma nova 
política de medicamentos no Brasil. Podere

JTlOS com 3CXf a; 400 fármacos curar_ ou con
trolar quase todas as nossas doenças conhé~ 
cidas. Temos que estimular a pesquisa e fOr
rp.ar pesquisadores. E vamós faier isso que 
.é o nosso dia-a-dia e prepararmos também 
os nossos companheiros, aqueles que ficam 
no fim da linha, que são os médicOs que pres
crevem, para conhecer melhor a farmacologia 
c::_ a terapêutica clínica. Porque ocorreu um 
fato_ muito interessante na formação do~ médi
cos do Brasil. As nossas universidades tinham 
a cadeira de farmacologia clínica e a de tera
pêutica clínica. O estudante, ao terceiro ano, 
aprendia a· conhecer as drogas, os medicaM 

mentes, suas indicações, suas contra-indica
ções. Posteriormente, "-O fmal do curso, e_le 
aprendia a examinar, diagnosticar_e medicar 
o doente. Por motivos que eu desconheço, 
a cadeira de terapêutica clínica foi- el(tinta na 
maioria das nossas wtiversidades. EntãO, o 
que ocorreu? Passaram a ser professores de 
terapêutica clínica os famigeradas represen~ 
tantes de laboratório. Então, os estudantes de 
medicina do Brasil, Jarnent,nVelmen~ apren
dem a receitar com os_ representantes de labo
ratório, que os abarrotam de amostras-grátis, 
literatur_as, o_ mais das vezes facciosas, que 

tanto enaltecem as vantagens dos rriédica
mentos, mas pouco dizem das suas contra-in· 

_ çlicações. _ 
Essa sena a ininha visão prática, real dO 

problema medicamentos_o do Br~il. sem a 
preocupação maiÇ>r com o problema da indús
tria, da importação, da exportação. Eu gostaria 
de saber como V. S• olha ~te_ problema V. 
S• concorda com essa. minha visão? V. 5' teria 
um pensamento diferente?- Coino é._ que V. 
5' poderia me auxill;:~,r a enten_cler melhor o 
problema do medicamento no País? 

O SR. KURT POUTZER -A primeira colo~ 
cação seria aquela de não reinventar a roda. 
_Qepende da roda. É roda de carroça de boi? 
É roda de um veículo última-palavra? Qual 
é a roda? 56 se_ aprende a inventar a roda 
modema, eficaz, começando pela outra. Não 
se aprende a pesquisar sem pesquisar. Então, 
se nós deixarmos de fazer um esforço de pes-
quisa, nós jamais teremos capacidade e com
petência para pesquisar coisa nova Eu tenho 
a impressão que eu não me fiZ entender. Eu 
não disse que nós não- iríamos fazer esforço 
de pesquisa. O que nós tínhamos que fazer 
era estabelecer dois patamares de pesqUisa: 
um para elaborar aquilo de que nós necessi
tamos e -.:.. até frisei -_o segundo patamar 
seria continuar a pesquisa.--N6S não podería
mos correr atrás disso. Eu me lembro muito 
bem de quando se_lançou Amplictil no merca
do. Incluiu-se o .radical doro e paSsou~ a sér 
Neosin~. É lançado um produto no mercado, 
coloca-se o radical cloro, o radical potássio 
e co!T!eça~se a cantar as possíveis Vantagens 
dessas modfficações na colOt:ç:~ção de radical 
na fórmula química. É essa corrida que eu 
penso_ que não podemos fazer. NóS temos 
que produzir os nossos produtos para as nos
sas necessidades básicas e a pesquisa -Será 
estimulada Nós tenro.s que fazer a roda nova, 
mas não a roda já feita. 

O SR. fRANOSCO ROU.EMBERO -0 que 
existe ~ conio V:. S' Sabe muito De-m - é 
a Rename, a relaÇão -de rriediciirOeri.tO eSsen~ 
dais, que atende a -algo como 95% Clos casos 
do Paí.S: Mas -essa liSta é diiiâmlca. Ela muda 
no tempo, os produtos não permanecem os 
rnesmos. D~ modp que mesmo para acampa~ 
nhar a evoiuç~o,_daj;juela relação de_ medica~ 
mentes consiâerados essenciais, que São algo 
da o.rdem_de _uns 300 e· táhtos~"bá" a _neces
sidade_ de uma constante pesquisa, um traba
lho constante de pesquisa. A cOmpetência pa~ 
ra esse trabalho de pesquisa é a mesma com~ 
petência que é necessária para alguma inova~ 
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ção futura. t. o mesmo tipo de gente, é a 
mesma formação, ê a mesma competência. 
Mas competência esta que só evolui e só se 
consolida, quando se está trabalhando em 
pesquisa. Teoricamente, níriguém aprende ã
pesquisar. Não existe isso. Quanto às dúvidas 
em relação ao uso da aspirina, eu penso que 
não foram em relação a nossa produção, foi 
um problema internacional. Houve uma colo
cação de caráter Internacional quanto aos efei
tos que a aspirina poderla ter quanto ao níveJ 
de coagulação, etc. · -

Sim, mas não tinha nada a ver, isso foi feito 
no exterior, não tinha nada a ver com o Brasil. 

Quanto a uma supoSta qualidade iriferior 
do nosso ácido acetilsalicílico eu não tenho 
conhecimento disso. . 

Quanto ao efeito do uso do fenol da Rhodia 
pela Carbonor, pata fazer ácido acetilsalicílico, 
não tem influência nenhuma, fenol é fenol. 
E õ -preço -do fenol é competitivo, rião há ne-
nhuma incidência extra pelo fato de se com~ 
prar o fenol da Rhodia. A Rhodia, no caso, 
tem que respeitar os preços e respeita. QuaJitO 
à qualidade do produto, existe ull)a fafl'!lac;o~ 
péia O produto que não estiver dãltro da far
macopéia, tem que_ ser condenado. Se a1gu_ém 
ludibriar, se alguém coloca uma concentração 
menor do que deve, Isso é caso de Polícia, 
isso não é caso de _desenvolvimento industrial, 
isso é um caso específico .que deve ser, obvia
mente, combatido, mas no nível adequado. 
Acho que não é o ~aso de desenvolvimento 
tecnológico, é um outro aspecto a congjderar. 

O que me parece é que há unla impressão 
errõnea de que pesquisar em relação a esses 
300 e tantos produtos representa necessidade 
de competências muito diferentes do que 
aquelas competências para pesquisar, tam
bém, coisas novas. É 6bvio que a gente não 
começa pelas coisas novas, a gente começa 
com uma pesquisa de caráter limitativo, modi
ficando depois pro-cessos, para depois se lan
çar em produtos. Isso é o que todos os países 
sempre fiZeram. Os Estados Unidos, até a últi
ma guerra, praticamente não tinha uma indús
tria farmacêutica, imp-ortavam os produtos, 
principalmente da Alemanha. Receberam 
muito, em função -da última guerra, uma ~mi
gração maciça de cientistas que deram _a b:ase 
para que os EstadOs Unidos evoluíssem para 
onde estão hoje. 

O Japão foi por um processo diferente. O 
Japão desde 1850 e pouc~. deSde a era Meiji, 
começou a preparar gente para poder, 100 
anos depois, adquirir a posição que hoje tem, 
e ter a competência e poder fazer as inovações 
que faz e, hoje, está na ponta, por exemplo, 
em matéria de patentes. Hoje, o Japão é o 
número um do mundo em matéria_ de paten
tes e. não era há 5 anos, estava longe de ser. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMEiERb '"'-~Pa
tentes nesse setor ou de uma maneira gerai? 

O SR. KURT POUTZER-Eu estou fã1ando 
de um modo geral. O Japão hoje admite pa
tentes, também, em indústria farmacêutica de 
uns 1 O anos para cá. 

O SR. FRANCISCO ROlLEMBÊRG - Só? 

O SR. KURT POLITZER - Só de uns 10 
anos para cá. Até, então, não admitia também. 

Quer dizer, quando atingiu essa maturidade 
então admitia patentes. 

Mas acho que há uma colocação simplista 
quando se diz: não vamos reinventar a roda. 
O tipo de trabalho, inclusive não é para pesqui
sar nada_ de novo aqui, para absorver algo 
que se compra no exterior, o tipo de trabalho 
e o tipo de competência é o mesmo relativo 
à competência da inovação. 

Então, se a gente não fizer isso, não fiZer 
esse esforço, e é um esforço grande que tem 
que ser feito e não_ tem sido feito, nós jamais, 
nem da(Jui a 200 anos, estaremos inovando 
em setot nenhum deste tipo. Quer dizer, ou 
começamOS e fazemos "um- esforço sério ou 
vamos ficar sempre dependendo da inovação 
dos outros. 

Agora, diga~se só o seguinte: a tendência 
internacional hoje, O?~:S tecnologias de ponta 
é nãO mais vender tecnologia, não mais licen
dar, é manter, inclusive, essas tecnologias fora 
das patentes para l"!ão ~er: que diVl(]gar aquilo 
qUé se encontrou~ Essa é a tendência. 

Eu estive, por exemplo, numa reunião, em 
Washington, onde esse assunto foi discutido 
e há uma tendência muito séria nas tecnolo
gias de ponta de não mais patentear, porque 
patentear significa ter que divulgar algo. 

Então, há uma tendência, há uma confiden
cialidade to~! para não divulgar. Essa é uma 
tendência nas tecnologias de ponta. 

Então, daqui a pouco nós r1ão teremos onde 
comprar, ·porque ninguém vai nos vender a 
tecnologia, nós estamos falando áo produto; 
o produtO Vão nos vender, ê lógico, mas não 
a tecnologia embutida na produção deste pro
duto. 

OSR. RELATOR (leite Chaves) -Mas, pro
fessor, como _é que medicamento pode ser 
vendido_ ou colocado no mercado_ sem que 
a sua fórmula seja previamente difundida, pelo 
menos nos·setores técnicos que registram? 

O SR. KURT POUTZER - Não, a fórmula 
é difundida, mas a fórmula não quer dizer o 
como se .chega a ela Às vezes se chega, às 
vezes não; É um trabalho de pesquisa de pro
cesso. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Te
nho a jmpressãp, talvez porque tentei ser um 
~to abr@ngente nas minhas funções que o 
senhor não tenha me entendido bem, mas 
fico multo grato pelas explicações. A mim não 
me acrescentaram coisa alguma, era assunto 
que eu conhecia a larga mano desculpe~me 
a imodéstia, dizendo assim- mas, foi interes
_sante, porque os Gutros companheiros que 
aqui estão, que não são médicos, puderam 
perceber a profundidade e a gravidade do mo~ 
menta que nós estamos vivendo, nessa área 
tão especifica. 

O SR. KURT POUTZER - Se me permite, 
goStària de aCreSCentar apenas um ponto. Om 
dos grandes Problemas, em relação aos médi
cos, é que eles não conhecem o medicamento 
~es só c_onhec;em o nome comercial. Por 
exemplO, nos Estados Unidos, hoje, em certos 

estados - tenho ·até a publicação aqui -
os medicamentos genéricos chegam a ocupar 
45% do consumo. Por que isso é possível? 
Porque os médicos americanos sabem, co~ 
nhecem o conteúdo quimico dos medicamen
tos. Os médicos brasileiros, infelizmente, com 
algumas exceções, desconhecem esse assun
to. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Foi 
o que lamentei, quando dizia que não entendia 
por que se tirava de uma faculdade de medi
cina a formação de terapeuta~clínico. Então, 
ele não conhece e o grande informador do 
médico - estou c_ansado de dizer aqui -
é o propagandista, lamentavelmente. 

o SR. FRANdSCOROLLEMEiERG - Pro
fessor Kurt Politrer, nós, por uma questão téc
nica, não poderemos dispensar as transpa
rências que V. Ex~ apresentou. Solicitei a V. 
Ex" que colocasse à disposição da nossa as
sessorta essas transparências para que elas 
integrassem o Expediente que resultará dos 
nossos trabalhos aqui. E eu, antes de encerrar, 
gostaria de fazer umas pequenas e i:ápidas 
persuntas a V. Ext 

E- verdade que existe uma tensão entre as 
empresas nacionais e as empresas multina~ 
danais que operam no ramo dos medicamen~ 
tos no Brasil? É verdade, não é, professor? 

O SR~ KORT POUTZER ..:.:.... Eli-llão -Sei o 
que o senhor denomina tensão, no caso~ sena~ 
dor. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMEiERG~ Quer 
dizer, uma luta de interesses. Não há dúvida 
Eu pergunto se essa tensão tem produzido 
dificuldade,s, como por exemplo, a falta de 
medicamentos essendais? 

O SR. Kui<T POLITZER - Não. -Nãd té~ 
havido falta. · 

O SR. FRANCISCO ROLLEMEiERG _::_Não 
é verdade que, no caso de algumas infecções 
hospitalares. não dispomos de antibióticO ade~ 
quado e esse antibiótico seria superacessfvel 
em outros paises, como nos Estados Unidos, 
e-oestas infe_cções hospitalares geram, aqui, 

. com tremenda celeridade, a morte de pacien
tes, enquanto que lá, eles são facilmente curá~ 
veis? 

O SR. KURT POLITZER - Não, esse5 pro
dutos estão à disposição para quem cjuiser 
comprá-los. Eles não estão aqui, no mercado, 
por falta de consumo. Mas estão disponíveis. 
Tanto estão que quando ocorre um fato des
~es, eles são importados às pressas. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Es
tranho um pouquinho, professor, por que te~ 
nho uma inforinação, que talvez não seja ver
dadeira, de que a própria Varig acabou criando 
um serviço especial, especialíssimo, para que, 
quando esses casos ocorressem. ela tivesse 

-condições, as mais rápidas e efidentes possí
veis, para trazer o medicamento. O que signi
fica que o medicamento não está à disposição 

- ÓQ brasileiro, no Brasil. Está à_ disposição do 
brasileiro, no estrangeiro. 
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O SR. KURT POLITZER - Não, mas aí o 
que eu disse; não está_1J_qui por falta da deman
da. Quando a demanda ocorr~ então a Varig, 
ou quem quer que seja, o traz. O que- quer 
dizer que ele está disponível em algum lugar. 

O SR. FRANCISCO ROll.EMBERG - O 
que significa então que uma empresa nacio
nal, se o s_eu produto nã.o é imediatamente 
lucrativo, ela não tem interesse na C"t)meréia
lização dele. 

O SR. KURT POUTZER - Não, se não há 
demanda, ninguém fabrica nada na ausência 
de demanda real, ou pelo menos, demanda 
potencial. _ 

E, nesse caso, as demandas sâ.o malares 
nos Países periféricos do que no País das mul
tinacionais? 

O SR. FRANCISCO ROll.EMBERG -.Quer 
dizer que lá eles produzem e aqui não? 

O SR. KURT POLITZER - Se a d~manda 
existe lá, alguém o fabricará. Se a demanda 
existir aqui, alguém fabric:ará. 

O SR. FRANCISCO RO[J..EMBERG- Não, 
professor Kurt. quero colocar uma questão 
humana muito séria. O que quero dizer é que 
morremos na falta desses medicamentos e 
porque a nossa demanda é pequena e, conse
qüentemente, do ponto de vista comercial, a 
produção não int~reSsa à multinacional e_ ÇtS 

nossas empresas não sabem produzir o rôedi
camento, Eles lá produzem, embora não seja 
lucrativo, porque eles Já são patriotas. 

O SR. KURT POLITZER - Vou c_om_entar 
sobre os de lá. 

O SR. FRANCISCO ROll.EMBERG - Per
gunto também a V. 5', Professor, a partir de 
uma colocação que suponho ter compreen
dido bem. Do ponto de vista das sugestões, 
V. S• falo1,1 que a Portaria Interministerial n9 
4 deveria sert:on'lertida emJeiV. S' quer dizer 
que ela deveria ser convertida tal como está 
ou carec:e de uma a_tuaJização_, de uma ampliaw 
ção? Porql.le V. 5' f~lou em uma das vãnta~ 
gens, que e,ra de ordem fiscal, não é isso? 

O SR. KURT POUTZER - Não, acho que 
não. O que eu disse; é que ela proporciona 
uma cetta ordenação na ímplantação de pro
jetas no setor. Não dlsse, nem é a minha idéia 
de que efa simplesmente seja transformada 
em lei tal qual, acho que ela prec:isa ser apri
morada, ela é uma primeira iniciativa que foi 
tomada, a nível de portaria, mas, obviamente, 
para transformar isso em lei, acerdito que ela 
deva ser aprofundada, estudada, para que a 
legislação seja tão adequada quanto possível. 

O SR. FRANCISCO ROLt.EMB!:RG- Nes
sa questão de col:!ertura, de proteção_ estatal 
tenho aqui um relatório em minhas mãos que 
dá alguns exemplos interessantes, vou men
cionar só um. Diz ãqui quEi as-multinacionais, 
segundo o relatório _ç:la United S~es Comition 
- esse rea_lt6rio JQ.i_ publicado em 1973 -
fazem pesquisas ublizando as suas subsidiá
rias. E, consta aqui, afuma o relatório as suas 
mu1tinacionais habitualmente financiam pes
quisa e desenvolvimento, distribuindo seus 

custos entre todas as filiadas. As nossas multi
nacionais têm suQsidiárias. Pergunmto se V. 
S•tem algum conhecimento de que essas sub
sidiárias eStejam patrocinando oy cooperando 
com o patrocínio de pesquisas nos países de 
origem das multinacionais? _ 

cO SR. KURT POLITZER - É óbvià que es
tão. Ao contribuirún para o lucro das matrizes 
estão colaborando para as pesquisas. 

O SR. FRANCISCO ROll.EMBERG - E 
nós teríamos então uma resposta, uma defesa, 
que tipo de defesa podemos elaborar contra 
essa exploração? 

--O SR. KURT POUTZER - N é legislação, 
foge a mim. -- -- ~ 

O SR. FRANCISCO ROLL.EMBERG -A no
va Constituição-e é interes!)allte colocarmos 
çi~sde logo a _questão- fala que a Iei poderá, 

- em relação à empresa brasileira de capital na
cional, conceder alguns beneficias. As nossas 
empresas, ligadas a medicamentos, são de 
capital nacional, em regra? 

O SR. KURT POLITZER - Não. Dissemos 
_~qui que mais de 80% do mercado está _em 
mãos das empresaS rriultinactonais. 

O SR. FRANCIS.CQ ROJ..I..EM5ERG -Não, 
mas as nac:ionais, o capital é nacioi1al? · 

O SR. KUI<T POLITZER - QU.ndo digo 
effiPtesa-áe Capital nacional, o capital é na-
ciOnal.· · 

O SR. FRANCISCO ROLJ..iMBERG - É 
nacional? Então, segundo a nova Coristltui
ção, existem algumas soluções, "podemos 
conceder proteçâo e benef.jcios ~J;ipeciais tem
porários, para desenvolver atividades consid~:
radas estratégicas para a defesa naciona1". Es
sa considero estratégica. Mesmo porque esta

-mos vivendo num perfodo que alguns cientís· 
tas <:hàinàfil-de pós-mOdernismo e que nesse 
ãSpecfu;hesse ânglllo, nessa dimensão seca
racteriza por uma modificação, é que o impe
raliSffiOétiitlgo~se fez 'através da produção, da 
capacidade de produzir em cima da matéria
prima barata dos países colonizados. O impe
ralismo moderno está em cima do conheci
mento. Es,sa é a transformação fundamental, 
a meu ver, da história do mundo. Hoje, se 
um país quiser ser imperialista, sê-lo..á, através 
da tecnologia, do conhecimento da dência. 
Desapareceu da ciên<::ia aquele aspecto da 
busca da verdade. Interssa a busca da merca
doria. O conhedmento hoje é uma merc;a
doria. Carrega-se a mercadoria no cérebro. 
Esse é o grande problema. Então, é justo que 
tenhamos que desenvolver não apenas ague· 
les medicamentos que são essenciais no Bra
sil, e o melhor possível, dentro das nossas 
POSsibilidades, uma tecnologia tal para que 
possamos deixar de ser dependente, isto é 
para:que fujamos de um novo tipo de impera
lismo. Consta também da Constituição que 
poderemos estabelecer, sempre que conside
rarmos setor imprescindível ao desenvolvi~ 
menta tecnológico naciona1, entre outras <::on
dições e requisitos, o seguinte: "a exigência 
de que o controle referido se estenda às MM
dades tecnológicas da empresa a~.~nten-

dido o exerci cio de fato, de __ direito, o poder 
decisório para desenvolver ou absorver tecno
logia". 

O que (Jllero d_izer é que esse dispositivo 
pode vincular diretamente essas empresas na
<::ionais às universidades; "percentuais de par
ticipação no capital de pessoas fLSicas domici
liadas e residentes no Pais ou entidades de 
direito". 

Existe apenas llma dificuldade, que foi colQ:
cada contra a rr. 1ha idéia e não entend,i o 
porquê, no sentido de qu-e não poderão ser 
concedidos- benefícios fiscais das empresas 
nacícinãis que hão sejam também concedidas 
às multinaciOnais. Não entendi como é que 
essa colsa . entrou aqui. _ 

Estou satisfeito com as respostas. mas gos
taria que V. _S• me dissess_e algo a re:$peito 
çla_ segunda sugestão. V. s~ fal~ em órgão 
coordenador. o que v. s' está entendeíi.do 
por órgão coordenador? · 

O SR. KURTPOLITZER-Realmente reco r
ró a V. &!15, com o cOnhecimento que têm 
de como implementar isto. O que noto é a 

- falta de uma coordenação entre um número 
imenso de entidades governamentais que têm 
algo a ver com a Problemática do campo far
macêutico: O que se n-ota, muitas vezes; é 
uma falta de visã.o homogénea dessa proble
mática, a tal ponto que uma agência governa
mental muitas vezes age de tal forma que con
trarie a ação de uma outra. 

O SR. PRESJDENn: (José Paulo Biso!) -
É porque isso talvez esteja dividldo em diver
sos ministérios. Um pouco no Ministério da 
Previdência, oUtro pouco no Ministério da Saú
de, etc. Realmente não pode funcionar. 

O SR. l\URT POLITZER - Exatamente. 
Posso dar-lhe um e:xemplo. O CIP não inclui 
na estrutura de custos despesa de ptésqWSa 
rea1izada no Brasil. NãO é-considerada elemen
to de custo. Por O(,ltro lado_, há órgãos ~ 
incentivam a pesquisa, como o Ministério _9-a 
Ciência e: Tecnologia, cujo papel fundamental 
é esse. Há um antagonismo_ 6byiq. E assim 
pode-se citar inúmeros casos em que há real
mente uma falta de entrosamento, falta de 
algum órgão que estabeleça uma a_ção coor
denadora a fim de que esses antagonismos 
pelo menos sejam reduzidos, não digo que 
sejam eliminados, e reduzidos à_s proporções 
adequadas. 

O SR, PRE:SIDENTE (José Paulo Biso!) -
A rigor, V. 5' está sugerindo uma certã unidade 
na coordenação. Este órgão taml?ém não Po~ 
derá ficar multidependente, depender do Mi
nistério da lndústria ~ <;lo ComérciQ, ao Minis
tério da _Previdência, tem q~~ estar ligado a 
um ministério, se necessário for. Pergunto isso 
porque não queremos fazer .wna simples inda
gação do _que está se passando com os remé
dios. Queremos chegar à Condusão e dizer: 
no Brasil, é preciso taZer is-SO. E quando eles 
falam em órgão coOrdenador, tOdo mundo 
adora fazer órgão coordenador, porque é lugar 
de empre_go, emprega rni1 pessoas e o órgão 
coór~e!lador não coorden_a ~is_a n~~urna. 
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V. S• falou também na necessidade de inves4 

timento em pesquisa. Esse investimento liga~ 
do diretamente às universidades? 

O SR. KURT POUfZER-Não s6 às univer
sidades como aos próprios centros de pesqui
sa. Temos inúmeros centros de pesquisa fora 
das universidades, temos centrO -de tecnolo
gia, institutos de tecnologia e também empre

. sas estatais e privadas que têm centros de 
pesquisa ou departamentos de pesquisa. Ou
tros países subsidiam pesadamente inclusive 
as empresas privadas, países desenvolvidos. 
Na Alemanha, por exemplo, o governo subsi
dia a pesquisa na _empresa Privada. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
Acontece professor que temos particularida
des muito tristes. Na Alemanha subsidia-s_e 
uma empresa e ele faz o que tem que fazer 
e assume isso como um comPromisso moral, 
depois ela produz o que aprendeu. 

Aqui no Brasil, subsldia~se e ela vende-se 
para uma multinacional. Posso lhe citar alguns 
casos. O Brasil dá o dinheiro para a empresa, 
a empresa cresce, desenvolve aquilo, e a multi
nacional compra~a e ela fica muito divertida
mente ganhando o dinheirinho fácil; o dinheiro 
do povo. Precisamos vencer isso; é um proble
ma de estrutura psicológica. 

Fortalecimento das Cernes Quais são os 
defeitos básicos que V. S• enContra fia orga:ru:
zação da Cerne? 

O SR. KURT POUTZER -O defeito básico· 
é falta de verba dotação orçamentária insufi
ciente e liberação ainda mais insuficiente. Eii~ 
tão, não há quem possa planejar nada. Esse 
é o grave problema e uma situação de fato. 
E a CEME, a meu ver, cuiripie-Um papel im~ 
portantissirno neste País, ou deverá cumprir 
um papel importantíssimo, mas sofre atual
mente dessa falta de prioridade nas dotações 
orçamentárias e ainda mais nas liberações 
correspondentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
Estou satisfeito~ mais o nobre relator des_eja 
fazer mais urna pergunta. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) - Uma 
última pergunta. Como está O ·nível técnico 
das universidades no Brasil e quais delas, duas 
pelo menos, nos poderão ser úteis aqui nesta 
comisSão através de depoimentos de seus 
professores no setor de (annáci~. ou coisa 
semelhante? 

O SR. KURT POLITZER- Acho que temos 
várias universídades. Eu diria a Unicamp, sem 
dúvida; eu sugeriria São Carlos, uma univer
sidade muito séria, indusive com uma motiva~ 
ção pragmática muito forte; a própria USP, 
com um departamento bom na parte de far~ 
mácia; e várias outras; a UFRJ, Escola de Far
mácia, Escola de Química_da UFRJ, da qual 
faço parte. Há várias universidades onde V .. 
EX' encontra núcleos bons. 

O SR. SEVERO GOMES - Sr. Presidente, 
eu queria trazer apenas uma lembrança final. 
Já se cUscutiu multo da importância do desen
volvimento da pesquisa, do desenvolvimento 
tecnológico, e estamos estudando o orçamen-

to. Então, esse nosso debate deverá ilustrar 
o debate final para qu_e, reaJm"ente, nós que 
temos Poderes para mudar a alocação de re~ 
cursos. tenhamos condições de fazer com que 
nesse capitulo da pesquisa básica, do desen~ 
volvimento científico e tecnológico, operemos 
uma mudança fundamental. Temos poderes 
para isso, dependerà da nossa vontade. 

. O SR: -PllES!DEI'ITF(José Paulo Biso!) -
Não haVeitdo maiS qu-em queira formular per
guntaS·.- deiXO--a-palavra à díSj:>oSição do Prof. 
Kurt p_ara, se quíser, ~crescentar alguma _coisa. 

O SR. KURT POUTZER -Agradeço a opor
tunidade que V. ~ deram-me de vir &qui 
_e_expor algumas idéias. Devo dizer que o as
SUrito -é muito mais complexo e profundo do 
que algumas horas de debate podem real
mente signfficai', e estoü totalmente à dispo~ 
sição para, se houver interesse, aprofundar um 
ponto ou outro no futuro. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDEf':IT.E __ (José Paulo Biso!) -
Prof. Kurt, precisaremos de V. 8' e dos conhe
cimentos que tem, e até gostaria que V. 8' 
fizesse um levantamento a nível universitário 
dos trabalhos que existem a respeito do assun
to para que possamos enriquecer as suges
tões que levaremos a conclusões que acredi
tamos indispensáveis ~o futuro do Brasil. 
__ M~_!!o obrigado pelo comparecimento. 

Está encerrada a reunião. 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO 

Destinada a "investigar indícios de frau
de na importação e export4ção de produ~ 
tos e Jnsumos farmacéuticos, por empre
sas multinacionais, e os possíveis desdo
bramentos da atuação dessas empresas 
no Pais, indusive a desnacionalização do 
setor e a desmesuràda elevação dos pie
ços de medicamentos". 

4• Reunlã9, reaUzada 
em 2-2 de-novembro de 1988 

k. dez horas e trinta minutos do dia vinte 
e dois de novembro do ano de mil novecentos 
e oitenta e Oito, na sala de Economia. presen~ 
tes _os-Srs. _SenaaoreS Divafdo Suruagy, Presi~ 
dente, Afonso Sancho, Leite Chaves, Relator, 
e: ?ompeu de Sousa, r~úne~se a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, destinada a "inves
tigar indícios de fraude na importação e expor~ 
tação de produtos e insumos farmacêuticos, 
por empresas multinacionai-::;, e os possiveis 
desdobramentos da atuação dessas empresas 
no Pais, inclusive a desnacionalização do setor 
e a desmesurada elevação dos preços de me~ 
dicamentos"~ 
_ É dispensada a leitura da Ata da reunião 
anterior que, -em seguida é aprovada. 

Dando início a reunião, o Sr. Presidente de
clara abertos os trabalhos e convida o depoen
te, Sr. João Luiz Ferreira Soares, Presidente 
da Abifarma, para prestar o juramento de pra~ 
xe e, em seguida, concede-lhe a palavra. 

Iniciando o seu_ depoimento, o Sr. João Luiz 
Ferreira Soares· ãssegura q;:Je a Abifarma vê __ 
a CPI como uma oportunidade real de mostrar 

à comunidade .a r~alidade sobre a indústria 
farmacêutica, que é tão atacada novaniente 
pela imprensa e com esta oportunidade pode~ 
rá fazer uma breve expos~ão sobre Q que ela 
é normalmente e desmistificar um pouco a 
indústria farmacêutica. 

Logo após o término do seu depoimento, 
coloca~se à disposição dos Srs. Senadores pa
ra: quaisquer esclarecimentos . 
-_Na fase_interpelatória, usam da palavra, pela 
ordem, os Srs. Senadores Afonso __ S;;:~ncho, 
Pompeu de Sousa, Leite Chaves, Relator, e 
por último ·o S(. Presidente. 

Finalízando, o Sr. Presidente agradece apre
sença do Sr. João Luiz Ferreira Soares, Presi~ 
dente da Abifar111a _e, determina que as notas 
taquígrafas tão logo tradwidas e revisadas, se-
jam publicadas, em anexo, à presente Ata. __ _ 

Nada mais havendO a tratar, encerra-se a 
reunião e, para constar, eu, Sônia de Andrade 
Peixoto, Assistente_ da Comissão, lavrei a pre
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelO Senhõr Pfesidente __ e iiá à publicação. 

ANEXO A ATA lM 4• REUNIÃO, lM 
COM!ss-!0 PARLAMENTAR DE INQ(JÉ
R!TO, DES17NADA A "INVESTIGAR !NO!
aos DE FRAUDE NA IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE PRODilTOS E INSU
MOS FARMACÉunCOS, POR EMPRE
SAS MULTINAÇJONAJS. E OS PQSSf
VEIS DESDOBRAMENTOS DA AT&\
ÇÃO DESSAS EMPRESAS NO PAfS, IN
CWSIVE A DESNAGONAilZAÇÃO DO 
SETOR E A DESMESURADA ELEVA
ÇÃO DOS PREÇOS DE MED/CAME/"1-
TOS": REA/JZADA E/1 22 DE NOVEM
BRO DE 1988, A FIM DE OOV/R O DE
POIMENTO lJOSR. JOÃOWIZ FERREI
RA SOARES, PRESIDENTE DA ABIFAR
M'\, Q(JE SE Pl/BUCA COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SR .. PRESIDENTE 
lM COMiss-!0. . 

Presidente: Senador Divaldo Suruagy 
Vice~Presidente; Senador José Paulo Bisol 
Relator: S~nador_ Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy).
Convido o_Dr. João Luiz Ferreira Soares, Presi
derlte da AEJFARMA, para compor a mesa. 

. Solicitamos que o ·nosso convidado, Dr. JOão 
Luiz, proceda a leitura do juramento prato~ 
colar. 

O SR JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
Juramento: "Juro, como dever de consciên
da, dizer toda _a verdade, nada omitindo de 
que seja do meu conhecimento, sobre quais
quer fatos relacionados com investigação a 
catgo desta COmissOO Parlamentar de Inqué
rito destinada a investigar indícios de fraude, 
hi:CiiiipOrtação e exportação de produtos e 
insumos farmacêuticos por empresas multi
nacionais e os possíveis desdobramentos da 
atuação dessas empresas no Pais, inclusive 
a desnacionalização do setor e a desmesurada 
elevação dos preços dos medicamentos". 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presidente, 
~o licito a V. ~que fosse assegurada a palavra 
ao ilustre depoente, para que ele inicialmente 
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fizesse uma exposição sobre esse quadro. O 
seu depoimento, Dr. João Luiz, é muito impor
tante aqui para nós, porque, como i:i senhor 
vê, é, a partii' de agora, que se vài delinear 
esse quadro. O que nós queremos dessa reali
dade nacional? O que nos preocupa? É o se
guinte: há setores em que nós ainda eStam'os 
dependentes do setor externo? Essa depen
dência é conveniente? Não é conveniente? O 
que é mais conveniente para o Brasil nesse 
setor? Não há outro setor da vida nacional 
em que haja essa dependência? O que poâe
o País fazer, o setor federal f&er, através de 
lei, convênios, posicionamentos. para que nós 
melhoremos esse setor? O senhor tem ampla 
liberdade de exposição. Os limites de seu de
poimento são os padrões da verdade, a que 
o senhor está comprometido por Juramento. 
Não há constrangimento de sua parte, o se
nhor se encontre inteiramente à vontade, a 
sua entidade merece de nossa parte grande 
respeito; temos informações também sobre 
todos os integrantes dessa organização, inclu
sive aqui urna sinopse biográfica do _senhor, 
e os fatos geram as leis; se eles forem bem 
claros refletirão a realidade e essa rea~dade, 
então, poderá se incorporar num acoberta
menta legal dos melhores. Então, o senhor 
faria essa explanação, permitindo o Presiden
te, depois o Relator fará algumas perguntas 
a V. S•, os nossos Senadores; este seu depoi· 
mento é gravado, a taquigrafia, posteriormen
te _o desgravará e isso servirá de base para 
o nosso relatório. 

O SR JOÃO LU!Z FERREIRA SOARES -
Senador, o que_ posso assegurar a V. Ex' é qUe 
a Abifarma vê esta CPlcomo uma oporturUdade 
real de mostrar à comunidade a realidade sobre 
a indústria farmacêutlc:a, que é uma indústria 
que é tá<? atacada normalmente pela imprensa 
e eu acho que aqui vamos ter a_ oportunidade 
de fazer uma breve _exposição sobre o que 
é que ela é normalmente e desmistificar um 
pouco a indústria farmacêutica. Se V. EX' me 
permite eu vou ficar em pé. 

O SR. PRESIDEf!TE (Divaldo Suruagy) -
O senhor prefere falar de pé? 

O SR. JOÃO LUIZ FERRE::IRA SOARES -
V. Ex"' desculpem, mas estou um pouco afê
nico. 

Vamos começar faJando um pouquinho so
bre o que é a Abifanna. A Abifarma é uma 
entidade civü, sem flns lucrativos, que foi cria
da em 1947 da união de duas entidades; uma 
nacional exclusivamente chamada Anifar e 
uma outra de empresas de capital estrangeiro 
que se chamava Abif, as duas se uniram e 
criaram· a Abifanna. Em 1948 ela foi conside
rada uma entidade de utilidade pública pelo 
Governo Federal e, em 1955, tomou-se oficial
mente _\.Ull órgão -consultivo governamental. 

A Abifarma tem como Principais objetivos: 
promover o aprimoramento éticO-cientifico da 
indústria farmacêutica; amparar e defender os 
legítimos interesseS. tàlltO c-omo categoria 
econômica, como_ pela assistência às enlpre
sas associadas; promover o estudo, conheci
mento e esclarecimento das realizações das 
indústrias farmacêuticas e parafarmacêuticas; 
cooperar com as empresas rea1lzando pesqui-

sas no domínio ·das ciências sociais e outros 
interesses da categoria, organizando e patrod
fiãrido congressos e conferências técnJco-pro
fissionais; editar publicações especializa
das, inclusive periódicos; manter intercâmbio 
e relações com entidades de classes farma
cêutic-ª-s _ruins e congêneres, inclusive de âm
bito internacional e assessorar o Governo, 
através de apoio aos ministérios e seus diver
sos órgãos. Independente disso nós temos um 
código de ética na indústria farmacêutica, que 
zelamo_s para que seja fielmente cumprido. 

A Abifarma tem 69 associados de capital 
ge"r'liiiilãiTle"ilfê riàcioiiãr e 68 de capital estran
geiro. Essa é a relação dos 137 associados 
d_a Abifarma, sendo que todas as empresas 
nacionais de maior porte são nossas asso
ciadas. 

_Como é dirigida a Abifarrna? Tem um Con
selho Diretor, formada por dez empresá
rios, cinco de empresas de- capital nacional 
e cinco de empresas de capital estrangeiro, 
agora são empresas brasileiras de capital na
cional e empresas brasileiras de capital estran
geiro. Esse conselho tem s_e_us membros titu
lares e suplentes, é dirigido por um presidente 
do Conselho Diretor, que sou eu, temos um 
vice-presJdente, um diretor-tesoureiro e um vi
ce-presidente executivo. Sou Presidente da 
Abifarma, e sou_ de um laboratório naciona1 
e é a terceira vez que a Abifarma é dirigida 
por empresário de empresa de capital genui
namente nacional. ([ma das razões que essa 
CPI fOi iitStauraaa foi- ã CÕfnentada desnaclo-

- nalização do setor. faremos alguns comen
tários sobre as_razões. 

Para começar, uma estatística de divisão 
no mercado. Temos, hoje, um mercado na 
ordem de 1 bilhão e 900 milhões de dólares, 
dos quais 1 bilhão e 396 milhões de dólares, 
cerca de 73%, é a fatia das empresas brasi
leiras de capital estrangeiro e 23%, 513 mi
lhões de dólares, é das empresas de capitaJ 
genuinamente nacional. Apesar da falada des
nacíona1ização, as nacionais, gradativamente, 
nós (i]timos anos têm recuperado uma fatia 
desse mercado. Mais tarde vamos fazer alguns 
comen_táríos a esse respeito. 

A principal razão da chamada desnaciona
lização,_uma comparação, nos últimos anos, 
entre inflação, custo de vida e reajuste de pre
ços. Se analisarmos de 1982 a 1987, em todos 
esses anos tivemos i"eajustes sistematicamen
te abaixo do custo de vida; o único ano em 
que tivemos um reajuste um pouco acima 
da inflação foi o mo ·passado, quando tivemos 
466.51% de reaJuste médio, contra uma infla
ção de 365.96%. Portanto, foi a única vez, 
realmente, que tivemos esse aumento. No Pla
no Crutado tivemos uni reajuste, durante todo 
o ano, de 20%, contra uma inflação de 65%. 
Se fizermos __ uma conta do que isso repre
sentou nesses anos todos, vamos verificar que . 
enquanto a inflação fol de 52000%, nosso au
·mento de preço foi de 27000%. Na realidade, 
para voltarmos aos índices de preços de 1982, 
teríamos que ter um reajuste em 31 de dezem
bro de 1987 de cerca de 93.77%. Quando fala
mos em 27000% de reajuste, estamos falando 
de uma média, isso não quer dizer 

que não tenha havido alguns produtos que 
tiveram aumento muito acima da inflação. Va
mos ver isso mais tarde, inclusive produtos 
de quebra de preço unitário muito baixo. 

No ano de 19-88 tivemos nove TeajusteS cha
madOs sêtoriais, que são reajustes iguais para 
todos os produtos com um total acumulado 
de reajuste este ano de 366.95%, contra uma 
inflação de cerca de 700%, ou seja, neste mo
mento teremos que aumentar nossos preços 
em71% Paravoltaraosnívei5de31 de dezem
bro de 1987, considerando que já havia uma 
defasagem, no final de 1987, o que tem um 
efeito multiplicador enorme, porque se formos 
calcular a defasagem é realmente muito 
maior. 

Estamos considerando uma inflação de no
vembro de 26.5%_:. mais ou menOs compatível 
com o pactõ. Se bem que esse dltimo reajuste 
de 24.15% tenhamos sido talvez o úrrlco setor 
que tenha tido reajuste de preço abaixo do 
pacto. O pacto não valeu para n6s, valeu para 
todos os setores, mas não valeu para a indús
tria farmacêutica. 

Uma outra coisa muito importante para que 
tenhamos uma noção, para fazermos uma 
análise da situação do setor, como se decom
põe o preço de um remédio? Quando Se com
pra um medicamento na farmácia por 100 
cruzados, Imediatamente a farmácia fica com 
30 cruzados, ou seja, ela compra por 70 cruza
dos e vende por 100 cruzados. A margem 
da farmácia, na realidade, náo é de 30%, ela 
tem um desconto de 30% sobre o preço máxi
mo ao consumidor, a farmácia ganha 43% 
que é exatamente quanto os_30_cruzados re
presentam desses 70 cruzados. Se a falmácia 
vende por 100 cruzados ela vende por 143 
cruzados. Do preÇo ao público, 70 cruzados 
é o preço pelo qual a farmácia compra. Para 
os laboratórios é humanamente impossível 
distnbuir os medicamentos em farmácias pelo 
interior do Brasil. É muito dificil um laboratório 
de São Paulo entregar medicamento numa 
fannácia em Xiquexique, no interior da Bahia 
Então, é absolutamente fundamental que a 
indústria use o serviço do atacadista; o ataca· 
dista presta serviço de distribuição, financia
mento das farmácias, estocagem, etc. Então, 
a remuneração média dos canais de distri
buição é da _ordem de 8.4% que a indústri~ 
necessarlamente, tem que dar sobre esse pr~ 
ço-de fábrica, isso é uma coisa legal, porque 
ela não pode vender aos atacadistas acima 
desse preço de fábrica. 

O SR. POMPEU DESOI.JSA.-: PeÇo descul
pas a V. 8', mas g'ostaria de aludir o seguinte: 
lembrei-me da SBPC e do_ CNPq. 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES :___ 
Então, na: r~aliQ~de, o que intra na indústda 
depois_ do desconto médio é da ordem de 
61.6% qUe ela= dá para o ataccidiSta do preço 
que o j:iúblico compra na farmácia Indepen
dente disso há outros fatores que sobrevivem 
à margem da indústria, ou seja, esta não pode 
manipular. O ICM de 17% é recolhido e repre
senta .9,5%. tendo um mecanismo de crédito 
e déficit do preço ao consumidor, equivalente 
a 17%. Portanto, o preço líquido que entra 
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no laboratório de cada cem que o consumidor 
paga na farmácia é da ordem da metade desse 
valor. Afora isso, há ainda o Finsocial, que 
é um percentual pequeno, mas obrigatório, 
há um outro fator, como o frete, que é obriga
tório para o setor. A indústria farmacêutica 
é obrigada a colocar pelo mesmo preço em 
São Paulo, Belém, Rio Grande do Sul, Rorai
ma, o produto exatamente pelo preço unifor
me, ou seja, o frete é por conta dela. Isso 
é uma coisa que já vem há muitos anos numa 
época em que os custos de frete eram muitos 
pequenos e hoje temos gigantescos proble
mas por causa desse fator, porque hoje um 
produto de baixo preço em xarope, por exem
plo, um vermífugo para ser colocado no Nor
deste, via São Paulo, de caminhão, realmente, 
muitas vezes fica inviável economicamente. 

Outra coisa que é obrigatória e faz parte 
do negócio é o crédito à clientela. A farmácia 
até o presente momento não compra à vista, 
porque os laboratórios dão um prazo de paga
mento. Considerando o prazo médio uma in
flação de 1 O%, se não-: me engano, quando 
foi feito esse quadro, eSse custo para as em
presas era da ordem de 14%. Hoje, com uma 
inflação oscilando-em tomo de 25% a 26%, 
cada 30 dias de prazo para a farmácia repre
senta um ónus muito grande para o labora
tório. Por que isso? Porque somos um único 
setor a quem não foi permitido cobrar a cha
mada despesa financeira. Por quê? Vendemos 
com desconto sobre o preço do consumidor. 
Um produto que custa 100 Cruzados na farmá
cia vendemos para a farmácia por 70 cruza
dos. Ora, quando vem a inflação e damos 
3"0- dias, se cobrarmos sobre esses 70 cruza
dos uma despesa financeira, a farmácia não 
pode repassar para o consumidor, por entedi
mento legal, porque ela compra pelo preço 
de fábrica e não pode vender por mais do 
que o preço ao consumidor, porque o preço 
está no Diário Oficial. Então, o nosso setor 
foi o ón!co que não pôde repassar, até o mo-
mento, os seus custos financeiros para a clien~ 
tela. [sso à medida que a inflação cresce é 
um completo desastre e inviabiliza uma série 
de produtos. Se pudéssemos, num passe de 
mágica, zerar a inflação j:loderiamos norma
lizar essa situação. Então, o que sobra? De 
cem cruzados que o consumidor paga pelo 
produto na farmácia, cerca de um terço é o 
que ingressa efetivamente em recursos dentro 
do laboratório: Desses 35.7% que é o preço 
líquido que fica para o laboratório, daí é que 
vai ser deduzido mão-de-obra direta e indireta, 
matéria-prima na clonar oU íriiPortada, pesqui~ 
sa e desenvolvimento, material de embala
gem, despesas de vendas, despesas adminis
trativas e a remuneração de investimentos. 

Anualmente, contratamos com as indústrias 
farmacêuticas uma auditoria independente, 
que é a Arthur Andersen que faz um estudo 
da nova performance do nosso setor. Essa 
aqui é a posição de 1982 a 1987 da defasagem 
do setor. Em 1987 tém1inamos o ano com 
menos 8% de prejuízo, sendo que, graças ao 
ex-Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, e sua 
equipe, isso não foipara35%. Quando chegou 
em jwtho de 1987, o preço da indústria era 

completamente defasado e a situação era ab
solutamente caótica. O ex,-Ministro Luiz Carlos 
Bresser Pereira, reconhecendo essa defasa
gem, aprovou um mecanismo que acredita
mos, aliás, que o próprio ClP apelidou de pron
to-socOrro, e mUitos produtos que estavam 
praticamente fora do mercado foram reajus
tados; ãlguns produtos até, verdade seja dita, 
em 1.500% e 1.600%. A maioria absoluta de
les, produtos de baixo p~eço, que haviam na
quela época produtos que custavam nove cru
zados. Peniolinas injetáveis que custavam no
ve cruzados e passaram para novecentos, quer 
dizer, um aumento de 900%. Quer dizer, hoje 
um saco de pipoca custa 250 cruzados, uma 
cerveja custa 350 cruzados e o preço médio 
do medicamento, vamos ver mais adiante, é 
um dos_mais baixos do mundo, em relação 
aos bens de consumo gerais que a nossa so
dedade_consome, e continua sendo um preço 
muito baixo, normalmente. 

Bom, isso é uma comparação da Indústria 
Farmacêutica com os outros setores, em 
1987. É que todos os setores, celulose, papel 
e papelão, produtos alimentares, vestuário. 
têxteis, quimica, material elétrico e de comuni
cação, todos estes tiveram rentabilidade, ape
sar da inflação, apesar de uma série de proble
mas. O único setor dos principais que houve 
prejuízo fora indústriã fimriacêutica. 

Vamos falar um pouquinho sobre o_ CIP. 
o ap é o maior problema da indústria farma
cêutica. Não é que o controle de preço em 
si; a queixa não é na existência do controle 
de preços em si, a queixa é da ação do CP 
que é uma ação predatória, é uma ação não 
técnica, é uma ação política, é uma ação de

- rnagógica, e em nenhum momento o GP co
locou_cla(amente para a indústria farmacêu
tica as regras do jogo do controle de preços. 
Para os senhores terem urna idéia, não sabe
mos. ninguém da indústria farmacêutica é ca
p·az ·de dizer e saber o que é que o CIP aceita 
cOrrio--a:tguma cOisa razoável para se formar 
um preço·· de venda, quer dizer, uma regra 
_de Jogo. !sso não existe. Nós nunca conse
guimos obter isso do GP, e tenlos sido trata~ 
dos de uma forma realmente discriminatória. 

Para começar, dando os ú1timos três exem
plos do que tem acontecido, em 1986, tínha
mos um aumento aprovado -não tinha sido 
publicado no Diário Oficial, mas as empresas 
jã tinham r~ebido todas as suas listagens -
tivemos _um aumento aprovado de 28.58%. 
Nesta ocasião o Ministro F unaro nos chamou 
e pediu para que nós, em colaboração com 
as altas taxas da inflação, a expectativa era 
muito grande, adiássemos o nosso aumento 
setorial para março. Concordamos para cola
borar com o Governo, e fomos surpreendidos 
com esse telex quando veio o Plano Cruzado. 

Com referência aos reajustes aprovados pa
ra os produtos farmacêuticos-linha humana, 
através de Telex Qrcular~CJPn9 tal; "comunico 
a V. St que estão canCeladas", por força do 
decreto-le~ que era o decreto-lei do Cruzado, 
os !3.Umentos de preço que tínhamos obtido. 
Isto pegot.úi indústria no contra-pé criou aque~ 
la situação que acho todos se lembram, situa
ção caótica, rião só para os laboratórios como 

para as farmácias, obviamente, as farmácias 
têm um percentual sobre o preço fixo. Os pre
ços em geral subiram, então, as margens que 
tinham os medicamentos não davam para as 
farmácias resistirem principalmente as peque
nas farmácias. A situação ficou caótica, as far
mácias ameaçaram Iook out. os laboratórios 
tiraram vários produtos do mercado e a popu~ 
lação ficou desassistida. 

Para se ter uma idéia de como o nosso 
preço é baixo, o preço médio do produto no 
Brasil é inferior a uma dólar, produto farma
cêutico do Brasil. Não vou querer comparar 
aqui com os preços dos países de alto poder 
aquisitivo, tipo Alemanha ou Estados Unidos. 
Na Alemanha sãos eis. dólares, Estados Unidos 
são sete e quarenta e seis. Hoje, isto é dado 
de 1987, hoje, 1988, estes dados já cresceram. 
Mas se compararmos com os países da Amé
rica Latina vamos verificar que mesmo na 
América Latina os preços do Brasil estão próxi
mos do Pefu e da Colômbia, mas a Argentina, 
por exemplo, que é um país onde a situação 
da indústrianacional é de 50%; na Argeritiria 
o mercado é dividido: metade aproximada
mente por empresas genuinamente argenti
nas e metade por empresasde capital naclo
na1. Esse aqui, independentemente de outros 
fatores de menor Importância, é o fator mais 
importante. Ê a possibilidade dos laboratórios 
argentinos praticarem preços juStos. 

Bom, isto é um perfil da nossa despesa fa
miliar. O medicamento pesa muito pouco na 
despesa da família. O brasileiro gasta muito 
menos com medicamento do que com o ci
garro, e gasta mais com vestuário do que com 
educação, com assistência saúde, recreação, 
quer dizer, o item medicamento representa 
1. 7% da despesa dele. Portanto é um item 
que pesa muito pouco na inflação. 

Uma das características de desenvolvimen
to, ao contrário do que se pensa, é o consumo 
per capita de medicamentos. Quanto mais d~ 
senvolvido um país maior o consumo perca
pita de medicamentos. Hoje, Q mercado de 
medicamentos do Japão, não é o maior do 
mundo em valor absoluto, mas já é o maior 
do mundo em consumo per capita. O Brasil 
é um dos países de menor consumo de medi
camentos per capita não só porque mais da 
metade da população, cerca de 70 milhões 
de brasileiros, não têm nenhum acesso a me
dicamento. nem aspirina, não s6 por causa 
desta distorção, que uma grande parte- dã po~ 
puJação não consome medicamento, mas, 
também, pelo baixo preço do medicamento 
dos produtos no Japão e Alemanha. 

Mercado farmacêutico, vamos falar um 
pouquinho sobre mercado farmacêutico. O 
mercado farmacêutico é extremamente frag
mentado. Tem dois laboratórios em 1987 que 
tiveram mais do que 4% sobre o faturamento. 
Todos os outros abaixo ·de 4%, sendo que 
a rhaioria absoluta é com menos 2% nO mer
cado. Quer dizer, é um mercado absolutamen
te fragmentado e não há nenhuma chance 
de qualquer manipulação no mercado. É uma 
concorrênda realmente entre os laboratórios 
que impede qualquer tipo de acordo. ou de 
prejuízo ao consumidor. É urna Concorrênci~ 
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limpa, sem nenhum tipo de influência que 
possa prejudicar o consumidor. 

Antes de entrar no assunto de matéria-pri
ma, vamos falar a respeito da desnadonalí
zação. Como já vimos a principal razão é o 
GP. O que acontece é_ que o controle de preço, 
da forma como é exercido, desestimula com
pletamente o investimento das empresas es
trangeiras. Mas o que ocorre com as empresas 
estrangeiras? Elas têm um enorme prejuízo 
no Brasil, mas não têm prejuízo como um 
todo, porque representa o Brasil para elas cer
ca 1,5%, 1,7% do total do faturamento, isso 
significa que uma empresa cuja sede é nos 
Estados Unidos ou Alemanha. Para se ter uma 
idéia, hoje, Estados Unidos, Alemanha e Ja
pão, sozinhos, representam mais de 60% do 
mercado mundial, então, um controle de pre
ços como ~é exercido, de forma predatória, 
pouco técnica e discriminatória, desestimula 
o investimento da_ empresa multinacional. A 
empresa multinacional pode decidir- o BraR 
sfl é um Pafs que_ tem wn grande potencial, 
um mercado que, certamente, mais dia, me
nos dia, vai crescer -sem _novos investimen
tos, de esperar que o mercado brasllefro se 
desenvolva, esperando oportunidade_ de novos 
investimentos e investindo em outros países. 
Hoje, por exemplo, chamados tigres asiáticoS, 
são palses de ótima opçáo de investimento. 
Ela pode _adiar investimentos no Brasil espeR 
rando para ver o que acontece no_mercado 
brasileiro. -

O que acontece com- a empres_ã nacional? 
Ela simplesmente sucumbe, porque não tem 
outros países para vender os seus produtos. 
A empresa nacional não vende no Japão, não 
vende na Argentina, não vende na França, não 
vende na Alemanha, portanto, esse controle 
de preço desestimulou completamente os 
empresários brasileiros, que têm investimenR 
tos diversificados, no sentido de montar algu
ma fábrica de remédios. Náo se tem notícias 
nesses últimos 20 ou 30 anos_ de grupos na
cionais que tenham investido na área farma
cêutica. Os laboratóriOs nacfónais que existem 
são quase_ na totalidade, e que Já existiam, 
são empresas familiares, são os mesmos doR 
nos. Notamos isso na_no_ssa associaç_ão, granR 
de parte dos componentes das empresas na
cionais são os fLlhos dos empresários anterio
res, ou ainda são os mesmo empresários ante
riores. Nós, do GrupO Nacional, somos pes
soas que quase não nos renovamos, as nossas 
lideranças são sempre as mesmas, porque 
realmente não há novos empresários nacio
nais. Então, esse é o fator mais forte de desna
cionalização e essa reação lenta da particiR 
pação dos laboratórios nacionais~ houve um 
pequeno aumento nadonal da participação 
do laboratório - se deve ao sucesso estron
doso de no máximo, em dois lãboratórios, e 
existe um empresário nacional que cresceu 
muito, o Achê, e que conseguiu pegar cerca 
de 4% do mercado_e Isso fez com que a poSi
ção mudasse alguns pontos percentuais. E 
há mais um ou dois laboratórios que tiveram 
sucesso, mas que foram exceç:ão à regra, por
que toda regra tem ex_ceção; quer dizer, por 
mais desfavoráveis que sejam as condições 

de mercado sempre tem alguém que, por uma 
razão ou outra, consegue sucesso~ 

Uma outra razão que foi motivo da instau
ração desta CP!, foi a ma_tériaRpríma. Muitas 
matérias-primas são fabricadas no Brasil, hoje 
fabricamos cerca de .35% da matériaRprima 
que utiliZamos, Diria que poderíamos estar faR 
bricando mais matéria-prima, mas algumas 
inclusive já: foram deixadas de fabricar tam
bém, por causa do OP que tem um controle 
de preços e de matériaRprima tão rigido e dis
criminatório como o do produto acabado. Há 
pouco tempo o fabricante da Dipirona, que 
é a Nova1gina vendida largamente no mundo 
inteiro, tirou o produto do mercado e o OP 
naquele momento deu __ u_m ~umento emer
gencial para o produto continuar a ser fabriR 
cado. Então, algumas matérias-primas que re
presentam 35% do total já são fabricadas aqui 
no País. 

Agora, essa dita independência dos outros 
países em termos de _matéria-prima é uma 
utopia. Não existe nenhum país no mundo 
que Seja auto-suficiente em matéria;.primaÍarR 
macêutica. O Japão importa dos Estados UniR 
dos, que importa da Alemanha, que importa 
da França, e assim sucessivamente. Inclusive 
também porque muitas das matérias--primas 
têm utn pequeno consumo, às vezes três ou 
quatro fábricas atendem o mundo. A situação 
ideal que podemos imaginar, não só em maté
r1a-prinia farmacêutica, como em quase todos 
os outros bens, o ideal seria que todos os 
paises importassem a meSrnêfquantidade que 
exportam, quer dizer, o mundo inteiro. Por 
exemplo, se a Jtá:lia fosse a melhor fabricaJ}te 
de carburadores, ela exportaria para o Brasil, 
que lhe exportaria sapatos; então, a situação 
idea1 e mais barata para todo mundo, seria 
uma si~aç:ão em que todos os países pudes
sem importar e exportar uns para os outros. 
Em terrhOs de matéria-primcl, acho eu, o Brasil 
tendo consegujdo 35% nesses últimos anos, 
já foí uma grande ~tóri_a e_ isso, apesar do 
OP, tem havido um crescimento na partici
pação da matéria-prima naciOnal em relação 
ao totat __ 

Nesta CP! pretende-se averiguar a possível 
fmude na importação e exportação de maté
rias-primas farmacêuticas. 

O setOr farmacêutico é_ um setor que repreR 
s_enta, hoje, na ordem de 2% do total das Im
portações. Importa 350 milhões de dólares. 
Desses 350 milhões de dólares - isso nós 
não temos um dado preciso- urna boa parte 
desses 350_ milhões de dólares são matérias
primas importadas pelos laboratórios para uso 
em ptodutos não farmacêuticos. Nós não te
rnos aqui realmente o valor exato de imporR 
tações_ de matériasRpl}mas especificamente 
farmacêuticas. E a nossa exportação é da or· 
dem de 155 milhões de dólares. O_nosso défiR 
cit é um ·déficit niuito pequeno, É. extremaR 
mente peqUeriO e Inclusive tém diminuído. 

A fiscalização e o controle de toda a exporR 
tação e importação de matéria-prima é feito 
rigidamente pela CACEX. A CACEX não per
mite, em hipótese alguma, que matérias-pri
mas exatamente iguais sejam importadas ou 

exportadas por preços que variam em tomo 
de 1 O% para cima ou_ para baixo. A CACEX 
tem sido extremamente rígida nesse principio 
e tem realmente cuidado com muito rigor des
se assunto. 

Para fmalizar, wna informação que também 
muitas pessoas não sabem: quem descobriu 
a maioria" dos produtos farmacêuticos, quem 
desenvolveu grande parte, talvez_ quase 100% 
dos produtos farmacêuticos que curam a 
maioria das doenças não foram nem os goverR 
nos nem as universidades, foram os laboraR 
tórios privados. 

Uma pesquisa de um novo produto leva 
em média, hoje, dez anos. De cada 10 mil 
compostos que são pesquisados, no fim de 
dez anos se chega a um novo produto farma
cêutico. No meio do caminho a maioria das 
experiências_ é abandonada porque não resulta 
em coisa nenhuma. Orn novo produto requer, 
de_um laboratório farmacêutico a importância, 
em média, de 125 milhões de dólares para 
ser desenvolvido.,_Hoje a média, nps Estados 
Unidos, que se gasta em pesquisa é um núme· 
ro da ordem de_ 6 bilhões de dólares. Para 
se ter uma idéta, s_ó_o que se gasta em pesquisa 
nos Estados Unidos é o triplo do que aindús
tria naciona1 toda vende. Então, essa é a razão 
realmente do porquê do a1to custo de algumas 
matériasRprimas. O que é que gera a matéria
prima? É o lucro. E_o que é que gera a pesqui
sa? É o lucro_ anterior." 

Quer dizer, na realidade, o que os laboraR 
tórios estrangeiros têm feito em seus países 
de origem é investir maciçamente na pesquisa 
de novas matérias-primas e, eVidentemente, 
jogando os custos dessas_ pesquisas nessas 
matérias-primas, para que possam gerar re
cursos para novas pesquisas, e assim sucesslR 
vamente. 

Era isso o· que eu tinha a djz€_r. Estou à 
disposição dÕs Srs. para quaisquer perguntas 
que acharem que forem necessárias. 

O SR. AFONSO SAN'CHO - lnidalrri.ente, 
desejo me congraiu'Jar com o Sr. pela bela 
exposição que fez, erilbora discorde de alguns 
pontos que constam da_ mesma. _ _ _ 

Eu gostaria de sa,beronde o Sr. foi encontrar 
essa estatística de apenas 1% sobre o salário 
com os gastos de produtos farmac_êuticQs. 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
QUais gastos, Senador? Qua1 é o percentual 
a que V. EX' está _se referindo? Eu não entendi. 

O SR. AFONSO SANCHO - O Sr. falou 
que o produto farmacêutico pesa apenas 1% ..• 

O SR JOÃO ÜÍIZ FERREIRA SOARES -
l$so é fonte--do _IBGE e da fundação _Getúlio 
Vargas. 1.7% da renda familiar é gasta com 
medicamentos. _ __ _ ___ __ _ __ _ 

Jsso itão- sigilífiCa que--tO<fu-_més__um indiví
duo gaste 1,7% com c medicamentos. Pode 
acontecer que o indivíduo passe de janeiro 
a novembro sem usar nenhum medicamento 
e que e~ dezembro ~ie Qãste 15% do orça
mento famfliar. A média é que é 1. 7%. Na 
realídade, a não ser um doente crónico, não 
é comum o indivíduo gastar todos_ os meses 
uma parte significativa do salário dele com 
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remédios. Há indivíduos, i_nç]U$ive, que nunca 
tomam remédio, que passam a vidá sem ficar 
doente. 

O SR. AFONSO SANCHO - É exceção. 
No Brasil não existe isto, as pessoas adoram 
remédio. 

O SR. JOÃO LUIZ FERREJRA SOARES -
Mas, Senador, nós vimos ar que o consumo 
de medicamento no Brasil, ao contrário do 
que se diz, é muito pequeno, porque 70 mi~ 
lhões de brasileiros não tomam medicamento 
nenhum, não têm acesso a nenhum tipo de 
~edicamento. 

O SR AFONSO SANCHO - Porque não 
podem comprar. 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
Pois é, esta deveria ser a maior preocupação 
do Governo. V. EX' há de convir que este õnus 
não pode passar para o setor privado. O setor 
privado tem que se preocupar com o mercado 
que tenha poder aquisitiVo, senão ele não vai 
gerar recursos para fazer os seus produtos 
e manter as suas fábricas e os seus empregoS. 
Porque, na realidade, a grande preocupação 
do Governo deveria ser 70 milhões -de brasi
leiros que não têm acesso a nenhum tipo de 
medicamento. 

Aliás, quero ressalvar o grandé esforço da 
CEME, mas V. Ex' s_abe muito melhor do que 
eu que neste País a insuficiéncia de verb~s 
é uma coisa generalizada, Agora, no meu mo
do de ver, o esforço governamental no sentido 
de se preocupar em distribuir mediCa_rn~;:to.s 
para quem não pode comprar deveria ser mui
to maior, e o Governo deveria deixar de se 
preocupar muito com o setor privado e com 
quem pode comprar mediCamento", e, sim, 
preocupar-se efetivamente com quem não po
de comprar medicamento, porque este real
mente é liJTl problema grande. 

O SR. AFONSO.SANCHO __:. Há um trom
betear no nosso País de que as empresas es
trangeiras são verdadeiras bombas de sucção. 
A priori, digo-lhe que não concordo com este 
pensamento, mas gostaria que o assunto fos
se esclarecido. V. S• falou ali que não há possi
bilidade de se importar ou exportar produtos, 
vamos dizer, subfaturados. Há quem afirme 
- não concordo, mas há quem afirme -
que as empresas estrangeiras faturam muito 
alto nos produtos, nas matérias-primas e-por 
Isto é que as empresas estrangeiras com- filiais 
no Brasil não dão lucro. V. ~também. diss_e 
que essas empresas, mesmo sem dar lucro, 
continuam trabalhando, no que eu também 
discordo, porque acho que uma empresa, 
quando deixa de dar lucro, tem que fechar. 
Ela não pode estar_ trabalhando_ sem lucro. 
Qual seria a resposta para estes dois assuntos: 
primeiro, se existe _este superfaturamento so
bre os pedidos; e, segundo, se realmente estas 
empresas podem trabalhar no País sem lucro. 

O SR. JOÃO LUIZ FERREJRA SOARES -
Vou responder primeiro sobre o superfatura
mento. Foi visto naquele quadro que as nossas 
importações são aproximadamente 360 riii
lhões de dólares, dos quais um valor que eu 

não sei exatamente qual é, que talvez a Cac_ex 
possa informar, uma- série dessas matérias
pr~as são utilizadas em outros setores pelos 
próprios laboratórios, que_ não no farmacêu
tico. Então, vamos supor que essa importação 
seja de 70 milhões de_ dólares e 280 milhões 
de dólares- s_ejam utilizados efetivamente em 

_ produtos farmacêuticos. As matérias-primas 
que têm alto preço no mercado internacional 
são aqueles que estão sob regime de patente, 
ou Seja, as matérfaS-p"fima:s que foram desce~ 
b_e_ctª-s_e e:stão sendo vendidas com os custos 
de pesquisa incluídos. 

Muito bem, se nós pegarmos o mercado 
brasileiro- nós temos até aí, se não me enga
no, um quãdr_o sobre Isto - verificamos que 
quáritoaõs produtos que mats vendem e que 
pesam realmente no faturamento da indústria 
far_mácêU.tica -no Brasil, muito poucos utilizam 
m-atéri~s_:pnmaS que eStão- sob esse regime 
de patente. 

Varrias imaginar qUe 20% do mercado, ou 
30% desses pfodutos utilizem matérias
primas que estão sob regime de patente. Va
mos imaginar que desses 280 milhões de dó
lares de-ImpOrtação, apenas 30% seja impor
tado desses laboratórios que estão incluindo 
os custos de pesquisas. Todas as outras maté
rias-primas importadas, embora não fabrica
das no Brasil, já são matérias-primas de domi
nio público e são fabricã.das em outras fábri

--cas.-em outros paises. Nós teríamos cerca de 
30 milhões- estimatiVa, poi'que não existem 
dados_relamente concretos. mas que não es

_tão tão longe da realidade. Vamns imaginar 
que 54 milhões de_ dólares sejam matérias
primas que tenham preços superiores, que 
tenham incluídos os_custos de pesquisas, ou 
seja, acredito que V, Ex.' esteja chamando de 
superfatufamento esseS preÇos_ muito altos, 
às vezes, de matérias-primas, em função ... 

O SR. AFONSO SANCHO - Quem vêm 
do exterior para cá. 

O SR.JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
É.- Vamos supor que seJa de 54 milhões. O 
nosso prejuízo, este ano passado, foi da ordem 
de_ 8% sobre o faturamento, que foi de 800 
sobre dois bilhões de dólares, faturamento de 
160 inilhões de dólares. Ora, se 54 milhões 
de dólares de matérias-primas foram Impor
tadas superfaturadas, e prejuízo de 160 mi
lhões de dólares isto_ signific_a que todas essas 
matérias-primas, se viessem de graça, o pre
juízo deixaria de ser 160 milhõ_es de dólares 
e seria de 106 milhões de dólares. HaVeria 
prejuízo mesmo que as matérias-primas vies
sem de graça. 

Então, o volume de importação de maté
rias-primas, que poderiam ser eventualmente 
·superfaturadas se a Cacex assim o permitisse, 
se isso foSse possível, o volume é tão pequeno 
que não justificaria nunca, não poderia expli
car a presença de uma multinacional. 

O que explica, embora a Abifarma seja urna 
associação d~ empresas nacionais e de em
presaS--estrangeiras .:..._eu não sou defensor 
especificamente nem de empresa nacional, 
nem de empresa multinacional -,-- mas V. EX" 
há de convir que uma empresa americana 

60 ãrlos ou uma outra farritacéutica, a Abbot, 
que esteja há 30 ou há 40 anos, ela tem fábri
cas, pessoal empregado, tem um mercado 
conquistado com máquinaS, com têi'renos, 
com prédios, que não tem o menor senUdo 
ela desmobilizar, RQrque ela sabe que Q_mer
Caào- brasileiro, qUe este Pals vai se desen- -
Volver, ela sabe que este País vai crescer. Pri
meiro, ela não teria nem para quem vender 
esse monte de ativos, em segundo, o prejuízo 
~é pequenê>. Não há lucro, mas é um prejuízo 
pequeno, nâo justifica desmobilizar esse patri
ri1ônio. Talvez desmobilizar custe mais caro 
que o prejufzo previsto para os próximos anos. 
Não tem sentido uma multinacional sair. Real
mente,. eu se sou um diretor de multinacional 
e vejo o mercado bras.Heiro com a: pontencia
lidade que ele tem, eu não pensãria em sair, 
ainda mais que o Brasil pesa 1,5% do merca
dO. É como eu disse, a empresa Pode perfeita
mente agüentar ma:is 10, mãis 15 anns -
renovo o que eu disse - a nacional é que 
não agüenta. 

O SR. AFONSO SANCHO- Estou fazendo 
aqui o papel de advogado do diabo, mesmo 
porque eu sou _empresário na vida particular 
e não defendo_ certas teses __ que assolam por 
ZJÍ afora. Eu pergunto: ainda há pouco_ eu tive 
aqut um debate com um deputado que fez 
acusações muito grandes às multinacionais, 
e um dos fatores que S. Ex" mostrou é; vamos 
dizer, ![>e o nosso_ p.,_ís tiver qualquer problema 
com um desses países fornecedores de maté
ria-prima, ilós poderemos ficar pr-ofundamen
te prejudicados porque a indústria multinaw 
cional pode suspender exportação daquele 
produto. Eu pergunto: dentro dos acordos de 
importação e exportação, dentro dos acordos 
de instalação das multinacionais no País, há 
o entendimento de que elas não poderão nun
ca nos negar esse fornecimento? 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -· 
Senador, _f!ã() __ existe nem essa preocupaçã-o 
porque O ·empresário qUer é ganhar dinheiro; 
se ele tem um mercado para exportar, que 
lhe paga em dia, ele exporta. Eu participo deste 
negócio há muitos anos e nunca ouvi nada 
desse tipo. Quer dizer, se eu sou um empre
sário americano e o Brasil é um bom mercado, 
eu quero exportar e ganhar o meu dinhe_iro. 
Por que razão, a não ser que houvesse uma 
guerra específiCa entre o BraSil e os Estados 
Unidos, as negociações_ comerciais entre Bra

- Si! e Estados Unidos seriam suspensas. Mas, 
fora disto, é impossível acontecer, principal
mente porque os fabricantes de matériÇI.-prima 
são essencialmente empresas privadas que 
têm o maior interesse e não têm grandes liga
ções cotn.a pcilftica diplOmática do PaíS, éles 
querem é-expóltar e ganhar dinheiro: 

O SR. AFONSO SANCHO - Como V. S• 
vê o excesso de distribuiç_ão de amostras grá
tis? Isso não encarece mais o produto? Porque 
o que se vê é o seguinte: nos consultórios 
médicos terõ uma_ pilha de amostras grát1s 
que muitas vezes _não são utilizadas nem 20, 
nem 30%, _e_ isso tem custos. Diminuindo es
sas amostras grátis seria possível diminuir 
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também o preço do produto, o custo do pro
duto? 

O SR JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES '
Não, eu acho que quem seria prejudicado com 
isto seriam as classes menos favorecidas. Em -
primeiro lugar, eu não sei se V. Ex' lembra, 
na decomposição de preços do produto_ fama~ 
cêutico, eu mostrei que 52%, depois de des~ 
conto dos destribuidores. da margem da fár
macia, do lCM, do PIS_ e do Finsociéil, é o 
que entra no laboratório, é o chamado preço 
liquido. As amostras, que já representaram um 
pouco mais no passado, hoje representam 
cerca de 2% do nosso preço Jíquido.lsso signi
fica que elas representam cerca de 1% do 
preço máximo ao consumidor, em valor. As 
amostras servem, basicamente, muitas vezes 
como_ primeira dosagem, que o médico dá, 
e geralmente para as pessoas de menor poder 
aquisitivo. O médico não dá amostra_ para 
quem ele sabe _que pode comprar. Norma1-
mente a amostra acaba mesmo é na mão 
de quem não pode comprar. Portanto, dimi
nuição no número -de amostras, já está num 
nível mínimo. Para que V. Ex" tenba uma idéia, 
a nossa legislação permite que o laboratório 
deduza do Imposto de Renda até 5% da sua 
receita com amostras. Nó_s estamos muito 
abaixo do que a legislação permite - não 
teria nenhuma influência no preço e haveria 
um pequeno prejuízo social. 

O SR. AFONSO SANCHO -A última per
gunta: a embalagem, essas ~mbalagens sofis
ticadas demais também nãO envolvem rilulto 
o custo do produto? -se. por exemplo, hou
vesse remédios com embalagens populares, 
não significaria isto que nós teríamos uma 
redução do custo? 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
Hoje em dia as embalagens já são muito sim
ples. To dos os laboratórios têm caixinhas -
cartuchos como nós chamamos - que têm 
sempre duas cores. O pessoal dos laborató
rios, têm muitos ai que conhecem gráfica, eles 
sabem que quase todas as gráficas têm má
quinas que imprimem duas cores de uma só 
vez. Tanto faz uma embalagem com uma cor 
ou com duas cores, ou ter um desenho com 
uma florzinha, ou uma co_isa mais luxuOsa., 
em termos de imagem, que o custo é o mes
mo. As nossas embalagens são embalagens 
siplíssimas, com a menor gramatura de cartão 
possível. O que cada labOratório procura é 
presetvar suas cores._ Um laboratório é verd~
claro e verde-escuro. outro é azul e branco, 
simplesmente para haver um destaque no va
rejo. 

Então, geralmente as embalagens não po
dem ter uma redução de custo maior; além 
do mais, elas têm uma funçã9 técnica, que 
é a proteção do produto; quer dizer, indepen
dentemente do cartucho tem o G!ister. tem 
vidro, tem uma série de embalagens, cada 
tipo de produto _tem u_ma embalagem ade
quada. 

Então, -ela tem basicamente essa atividade 
técnica e ela já está a mais económica possí
vel. O Sr. há de convir que o laboratório, sub-

metidos a um controle de preço dessa ordem, 
o-que o laboratório pode decidir? Economizar 
nos seus ·custos de produção. Quer dizer, o 
laboratório não pode decidir pagar menos im
posto, não pode decidir tirar mais da fármacia, 
ele não pode decidir o preço do produto. Na 
realidade, o que nós vamos acabar é decidindo 
nas-ncJssas empresas sê toJocar-·o cafezinho 
para -os- nossos füncionários, porque a inter
venção do Governo é de U,l ordem que a gente 
não tem poder nenhum de diminuir custos, 
nem de manipular nada em termo das nossas 
empresas. Realmente, o que nós podemos fa
zer para diminuir o custo de embalagens já 
foi feito. 

OSRAFONSOSANCHO-Euqueriacon
cluir, Presidente. Se o Governo amanhã -
e tudo isso _eu. considero uma intervenção às 
vezes descabida -determinasse com os Iabo
ratódos reserva 100 produtos e_ que nesse 100 
produtos só fossem em vidros, o produto que 
coubesse em vidros, e não com vidi'Q e cajxa, 
esse prOâutO põdériã ser reduzido o preço? 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
Não, pelo seguine: primeiro -que o preço da 
embalagem, na maioria dos produtos, é muito 
pequeno, a não ser produto que custa 100 
cruzados no varejo, 11 O cruzados, a caixa real
mente pesa; mas o antibiótico pequenino ou 
uma ampola que vem para misturar hum líqui
do, numa caixinha, o custo da matéria-prima 
em sí é muito maior e a embalagem desapa
rece em relação ao custo total do produto. 
Agora, existe o problema também da fármacia, 
a fármada coloca uma caixinha em cima da 
outra. Uma coisa fundamental é a arrwnação 
do produto na fármacia. Há muitos produtos 
que são empilhados, e isso é uma coisa funda
mental. Se você tira o cartucho de um produto, 
a Primeira coisa que o cara da fármacia diz 
ê: não vou comprar mais, porque não posso 
arrumar, o espaço dele é limitado; então ele 
precisa colocar os produtos_ de uma forma 
ordenada. 

Então~ a caixinha, além de identificar o labo
ratório, de prOteger o produto, tem essa ftm
ção no varejo, que é a função da arrumação. 

O SR. AFONSO SANCHO - Era só isSo, 
Sr. Presidente, · 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) -
O Senador Pompeu de Sousa tem a palavra. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Inicialmente. 
qUero· faZer uma decla(ação d_e que embora 
cOlega, conterrâneo e amigo do Senador 
Afori.sO --,-S8nCh6, tenho posição, poderia até 
dizer, diametralmente oposta. Portanto, vou fa
zer Urfi-p6uc:o-_o papel de advogado de Deus. 

Por outro lado, não trago a·assunto, vamos 
dizer, num interesse muito peculiar ou parti
cular, porque não sou, vamos dizer, farma
cófilo, não sou grande consumid9r de remé
dios, felizmente não tenho precisado muito 
ao longo da vida, mas também não sou "baba
cófego" com restrição a remédios. O motivo 
do meu atraso, é porque eu estava na reunião 
promovida pela Socidade Brasileira pelo Pro
gresso da aencia_, pelo CNPQ, para discutir 
o problema da ciência e tecnologia neste País. 

Este é o problema básicO e fundamental no 
nosso País, porque sem ciência e tecnologia 
próprios nós jamais alcançaremos o progres
so a que aspiramos, e até mesmo autonomia 
e soberania nacionais. 

Quer· dizer, quem não for preparado para 
os mais ahos níveis do saber científiCo e da 
aplicação tecnológica, na te_cnolbgia de ponta, 
é um dependente, e será cada vez mais depen-
dente, _ __ 

É iss_o que preocupa essenCialmente ao Ia
do, vamos-dizer, do aspecto da dominação 
de mercado de fármacos, da elite de farma
cêuticos no País, da dominação vamos dizer, 
do produtor estrangeiro que, evidentemente, 
não tem lucros astronómicos no Brasil, o que 
pelo motivO da smf exposição ficou evidente, 
mas tem realmente que investir nesse mer
cado. 

Portanto, preocupa-me, acima de tudo, 
muito mais do que a eVasão de divisas, nesse 
~rreno, a sufocação da nossa pesquisa cientí
fica e da nossa pesquisa tecnológica; eu digo 
a _pesquisa científica, porque sem pesquisa 
dentífica avançada não há pesquisa tecnoló
gica avançada; uma depende da _científica. A 
suposta pesquisa pura, pesquisa desinteres
sada é fundamental e vital. 

Isto tem sido uma luta com o espírito da 
qual nós fundamos, em dezembro de 61, a 
Universidade de Brasília e que nós adotamos 
como lema o princípio que nós chamamos 
de Principio das dtias Lealdades Fuil.damen-

- tais, lealdade aos padrões intemadonais do 
saber e a busca de soluções dos problemas 
nacionais, porque nós queremos o máximo 
de conhecimento científico, o ma[s avançado 
conhecimento cientifico, mas não para usufru
to pessoal, vamos dizer, praticarmos um trico
zinho intelectual entre nós, mas sim para apli
carmos benefi~;::io desta Nação. 

Então, eu lhe pergunto, especificamente so
bre _ _a pesquisa: a_ área da pesquisa, no caso 
seria pesquisa tecnológica, como é possível 
desenvolvimento da pesquisa científica? A 
área da pesquisa deve estar muito prejudicada. 
Lamento não ter ouvido o infcio da sua expo
sição _e não_ sei qual é o peso espedfico da 
p-Orcentagem -da pesquisa no produto final. 
_Confesso a minha ignorância no assunto, e 
gostaria, se houvesse dado nesse sentido, de 
ser informado a respeito. 

Em s-e9;i.nldo lugar, não tenho nenhuma dú
Vida de que a pesquisa deve estar numa situa
ÇãO ffiuito difícil-em noss-o Eais, porque o em
p_resaiiado tião tem-margem ampla para pro
mover a pesquisa, ainda mais a pesquisa bási
ca, da qual depende a pesquisa científica, e, 
·por outro lado, a- Universidade está desapa
relhada e tem sido esmagada sobretudo nesse 
terreno. 

Há, no Brasil, uma tendência àquilo que 
chamo_ de faz-de-conta. As_ nossas universi
dades são em grande parte instituições basea
das no faz-de-conta; aliás não é só a Universi
-dade. No Brasil há muito esse problema; a 
gente substitui a realidade pela idealidade, faz
de-conta que existe, faz-de-conta que funcio
na, faz~de-conta que é Universidade, quando 
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na verdade tem sido fábrica de diplomas. gran
de parte são pesquisas; universidade sem pes
quisa não é universidade, porque não renova 
o saber, e o saber que não s_e atualiza, hoje, 
está dando dois passos para trás.lsso me deixa 
profundamente angustiado, _eu que sou um 
lutador da Universidade, desde o tempo em 
que a Universidade Federal do Rio- de Janeiro 
se_ chamava Universidade do Brasil, porque 
talvez se supusesse que tal corno o Rei Morno 
ela seria a primeira e única. 

Portanto, afligi-me profundamente esse 
problema da pesquisa científica e tecnológica 
no Brasil. E lhe pergunto, se realmente esse 
quadro, que estou pintando as@m um pouco 
apoliticamente é verdadeiro, qual a colabo
ração que a pesquisa universitária tem trazido 
para a área especifica dos·fánnacos, da quí
mica fina, em geral, para avaliar o grau de 
esforço que é preciso brigar por ele na área 
da educação, para que este Brasil não morra 
à mingüa de peSqUisa e tecnologia, isto é, 
não morra à mingüa de s_aber. 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
Em primeiro lugar, Senador, concordo plena~ 
mente com V. Ex" Pelo que sabe, só a lBM 
gasta mais com pesquisa do que o Brasil intei~ 
ro; se sornar o que se pesquisa com universi
dades, governo, empresas privadas no Brasil 
inteiro é menos do que a IBM sozinha pesqui~ 
sa. Então, isso não é um problema específico 
dos farmacêuticos, é um problema geral. 

Agora, no caso da indústria farmacêutica, 
praticamente não existe nada em termos de 
pesquisa no Brasil, apenas uma tênue, saudá~ 
vel e leve tentativa da Central de Medicamen
tos, em Campinas. de fazer alguma coisa. Mas, 
sinceramente, não saberia dizer a V. Ex• quais 
são os resultados _efetivos; posso garantir que 
se eles existem, são muito pequenos. 

Realmente, não vejo perspectiva a curto 
prazo do desenvolvimento de pesquisa nessa 
área no Brasil, sobretudo porque o interesse 
da pesquisa está diretamente llgado ao lucro; 
quer dizer, ninguém pesquisa, especiahnente 
na nossa área, que é uma área onde quem 
faz a pesqu[sa é o selar privado, ninguém pes
quisa para não ganhar; quer dizer, a pesquisa 
está diretamente associada ao lucro. Se eu 
passai 10 anos pesquisando isso, vou ganhar, 
porque s_e_ não _o setor privado não vai pes
quisar. 

Veja bem: não adianta a gente aqui, nesta 
CPJ, partir para uma disCussão de ordem filo
sófica ou mesmo ideológica, porque isso-é_ 
uma coisa complexa de partirmos para uma 
dis..cussão de ordem filosófica ou mesmo ideo
lógica, porque isto é iifna cOisa COmplexa de 
partirmos para uma discussão de ordem filo
sófica ou mesmo ideológica, porque isto é 
uma coisa complexa, mas o fato é que, a meu 
ver, a única maneira de se ter alguma coisa 
em termos de pesquisa riO Brasil é fortalecer, 
efetivamente, o setor privado - ao Governo, 
eu diria nem ajudar: é deixar de atrapalhar. 

· O que O Governo terri feito no· nosso setoi-, 
pura e simplesmente, é atrapalhar. O Minis~ 
térlo da Saúde tem atrapalhado porque a- AD" 
MED não funciona; o CIP tein atrapalhado por-

que não tem critérios; a Cacex tem atrapa
lhadO pOrque toda vei em-que há um proble~ 
ma do Governo fechar as estatísticas no fm 
do ano de saldo da balança comerciai supera
vitário, as torneiras se fecham e 'não conse
guimos importar. Agora mesmo tomamos co
nhecimento, através dos jornais de um labora
tório que fabrica um determinado produto que 
constate uma doença grave e rara, esse produ
to faJtou durante dois meses por causa de 
problemas, entre outros, da Cacex. Na realida
de, o Govemo tinha que parar de atrapalhar 
a irrdústrla farmacêutica e a indústria de quí
mica fina, que é só o __ que ele tem feito. 
: Não sei se respondi a sua pergunta. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Aumentou 
o meu desalento ... 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
Lamentavelmente, aumentei o seu desalento. 

O SR.- POMPEU DE SOUSA- Na verdade, 
o meu interesse nesse terreno é_ este~ Talvez 
eu esteja tentando um samba de uma nota 
só. 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
Ess_e é um problema seriíssimo. Concordo 
plenamente com V. Ex' 

O SR. POMPEU DE SOUSA -Mas esse 
samba de uma nota só é um samba da liberta
ção e da afirmação deste País como nação 
sOberana. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Divaido Suruagy) -
Com a palavra o nobre !?enador Leite Chaves. 

O SR.l...EITE CHAVES- Dr.JOão Luiz Fer- -
reira, apreciamos a conferência. V. Ex!' é m<.~ito 
precisa na palestra. O ouvimos com muito 
desembaraço, o que nos tranqüiliza. Só que 
nos resta dúvidas, pela sua palestra - o País 
está multo bem neste setor. Ele não precisaria 
de mudanças. Essa participação de labora
tórios nacionais e estrangeiros- isto e, equà
nirrie- satisfaz. E não teríainos, então, nesse 
setor, uma providência legislativa ou executiva 
a adotar?_ V. 5' aç_ha que, do jeito que está, 
a coisa está bem? A nossa dependência não 
teria alternativa, teríamos que estar sujeitos 
a ela. 

o que, de resto, v. s~ acha que poderíamos 
fazer para que melhorasse essa situação -
de interesses económicos, de segurança na
cional, no que diz respeito a- essa dependên
cia? Ao que sabemos, na Argentina, onde a 
dependência de estrangeiros é menor em raw 
zao~da guerra das Malvinas, aqueel país foi 
privado da importação de rémedio dos Esta~ 
dos Unidos e de países de sua influência. Sou
be_que, at_é precariamente, alguns laboratórios 
no Brasil tiveram que atender à Argentina em 
setores _de antibióticos._ Então, hipoteticamen
te, numa situação similar, como é que ficaria 
o Brasil - digamos - se houvesse um cho
que? A nossa dependência seria igual à da 
Argentina, os nossos laboratórios teriam con
dições de nos atender? O que V. S• acha disso? 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
Em -p-rimeiro lugar, nobre Senador, quero fazer 
uma observação. Não disse que o quadro não 

vai mudar, que estou conformado e que não 
há nã.da a fazer. EU não diSse isto. O que 
afirmei é que o Govémo deve deixar de atrapaw 
lhar. Por exemplo: se eu tenho um pequeno 
laboratório -_e v. s~ os meus produtos deve 
conhecer Bromil, Saudamuler, produtos anti
güíssimos, do laboratório que meu avô mon
tou- tenâo um- dinheiro disponível, não vou 
investir num negócio em que n~o sei se, ama
nhã, terei prejuízo. Não vou colocar o meu 
dinheiro bom - o-ove r dando 35%_ ao mês 
- para um técnico- do CIP chegar para mim, 
amanhã e dizer que o Bromil está caro. Então, 
lamentavelmente, as minhas opções de inves
timento, como empreSáriO, riã6 São na ii1dús
trla farmacêutica. Então, não disse que não 
há nada a fazer e que o quadro não pode 
se reverter~ Seria extremamente saudável que 
a participação das empresas nacionais fossem 
maiOr. Agora; ga-rêinto ã V. Ex' que se o setor 
tivesse mais liberdade de trabalhar, houvesse 
promessa ·ou perspectiva de rentabilidade, ga
ranto que o empresário nacional ocuparia o 
espaço que ele pode ocupar. Em primeiro lu
gar, porque a vantagem nà empresa nacional 
- não as multinacionais - São na flexibili
dade. Sento com o meu sócio e tomo qUalquer 
decisão em 5 minutos. Uma empresa multina
cional, para tomar uma decisão em termos 
de Brasil é extremamente complicado. Orna 
estrutura grande leva tempo, são feitos estu
dos. Tem os uma poSsibilidade de crescer, se 
tivermos liberdade muito grande. Em segundo 
lugar, a legis1ação brasileira nos permite fazer 
wn produto igual a um produto pesquisado 
nos Estados Unidos, recentemente. Amanhã 
se uma empresa_ ''A" lança um prodUto de 
pesquisa recente, posso, como empresário 
nacional, lícenciar esse produto, se é que eu 
consegui, porque a ADMED leva 5 anos para 
mudar os dizeres de uma bula, quanto mais 
para licenciar um novo medicamento. Mas 
posso lançar esse medicamento, rapidamen
te, antes da empresa multinacional, como há 
casos. Há casos de empresa nacional - um 
clássico da Raliditina que é um antiácido para 
tratamento de úlcera, moderníssimo-.....:..... em 
que um laboratório nacional lançou arites do 
dono do sal. Quer dizer, o laboratório nacional 
pode, ele lançou praticamente simultanea
mente, com agilidade e com poder, com rapi~ 
dez, poder de decisão, ganhar uma guerra de 
mercado com a multinacional, tranqüilamen
te; ainda mais num mercado onde a concor
rência é limpa, não existe um mercado frag
mentado, não existe esse tipo de problema. 
Na realidade, não estou conformado com essa 
situação nem acho que não há nada para fazer. 
Acho que o Governo não pode fazer nada no 
sentido de_apoiar ... 

O que ele poderia fazer? Fimin.cicimento pre
ferencial para empresas nacionais? Mas o fato 
é o seguinte: portarias, leis, regulamentos só 
têm sido muito mal utilizados pelos nossos 
burocratas, que se têm colocado como, real
mente, os donos do negócio. Hoje, um empre
sário - todos estão de prova aqui - para 
falar com alguém do CIP, ê comum ficar três 
horas esperando. O dever do funcionário do 
CIP, o dever do Ministério da Saúde é atender 
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ao empresário. Ele está lá para isso. Ele não_ 
tem outra função que n~o seja essa. Aqui, 
há uma inversão completa de valores. Nós 
somos de tal ordem dependentes da buro
cracia, que a situação se inverteu. Já vi Antônio 
Ermínio de Moraes ficar na ante-sala do ClP 
para falar com o cara_do segundo escalão. 
Isso ninguém me mostrou. Eu vi. Então, na 
realidade, tem que haver menos intervenções. 
Te mos normas e controles em demasia. De 
modo que garanto a V. Ex• que Q empresário 
nacional, com maior liberdade e com possibi
lidade de rentabilidade, poderia perfeitamente 
investir mais no setor farmacêutico e, apesar 
de tudo isso, na rea1idade, ganhar um pouqui
nho de mercado.._A minha poslçã-o é exata
mente como V. Ex' a entendeu. Acho que se 
o Governo der um pouca mats de liberdade 
ao setor, o setor nacional vai ganhar. 

Com relação à guerra das Malvinas, isso 
é uma coisa que a gente ouve falar mas, até 
agora. dados concretso não vi. Pode ser que 
haja. Quais são, especificamente, as empresas 
que deixaram de fornecer?_Não sei se as em
presas inglesas estavam em guerra. Agora, 
não sei, especificamente, quais produtos dei
xaram de ser vendidos para a Argentina por
que nunca, até hoje, por mais que eu tenha 
perguntado, alguém trouxe alguma prova.lss_o 
foi uma coisa que alguém disse e "pegou". 
No Brasil há leis que "pegam" e leis que não 
"pegam". Então, afirmações que "pegam" e 
afirmações que não "pegam", com- muito 
maior razão, há muitas. Essa foi üma ·afirma
Ção que "pegou" porque é muito bonita. J:: 
uma questão de segurança nacional. E, além 
do mais, em termos de segurança nacional, 
se isso pudesse ocorrer, o que iriamos fazer? 
Estatizar? Não é a solução, porque o fato de 
estatizar não garante o fornecimento. ama 
empresa lá fora não vai fornecer prioritaria
mente para uma empresa aqui porque ela é 
estatal. Vai fornec_er_ porque tem um preço 
bom e realmente é um mercado bom e pode 
ser lucrativo~ Então, em termos de segurança 
nacional, talvez o sentido que V. Ex' queira 
dar é se pudéssemos fabricar todos o~ produ
tos, todas as matérias-primas aqui, o que é 
imposslvel. Nós já virilos que não existe ne
nhum pals auto-sufldente. 

Nessa área, realmente, há pouca coisa a 
fazer. E SOmos um pafs capitalista. Temos que 
definir o nosso modelo. Ou, partimos para 
um capitalismo democrático, -com preocupa
ções sociais, mas que essa burocracia pare 
de influenciar da forma negativa, como influi, 
principalmente no nosso setor; ou, então, não 
sei qual seria o nosso modelo, talvez partir 
para uma socialização. O setor privado não 
pode ficar sempre com todas as suas ativida
des cerceadas por pessoas que, muitas vezes, 
até ideologicamente, são contra ele. Tivemos 
no próprio Ministério da Saúde, durante anos, 
um exemplo disso. Qualquer pessoa pode ter 
a sua ideologia. Sou a favor de liberdade, 
da existência de todos os partidos, mas o que 
não posso admitir é que seja colocado, num 
determinado setor de um ministério, alguém 
que normatize a atividade da empresa privada 
e que seja essencialmente, filosoficamente, 

contra a empresa privada. Nós temos até lutas 
ideológicas dentro de repartições do GoYemo. 
A nossa vida é muito dificll. Um presidente 
de laboratório_ nacional, tem alguns aí, gastou 
grande parte do tempo discutindo com o Go
verno, pedindo permissão para o Governo pa
ra fazer o que é dever dele. O que eles tinham 
que fazer? Automaticamente, livremente, o seu_ 
dever poderia ser .exercido livremente. Não po
de porque o próprio Governo atrapalha. Ent~~· 
essa é a minha posição. Não é uma posição 
de conformismo, absolutamente_. Eu sou em
culdade. Hoje, tenho 35% do meu faturamen
to com_ despesa fmane._eira e estou colocando 
o meu dinhei[o, porque, graças a Deus, tenho 
outros negócios, no fim de cada ano eu coloco 
um pouquinho do meu dinheiro lá, no labora
tório. Isso tem acontecido sistematicamente. 
E essa_ é a sina do empreSáriO-nacional. Agora, 
corno empresário nacioilal, eu digo claramen
te a V. Ex", "não quêro proteção, quero, sim
plesmente, lib_erdade". 

O SR. LEITE CHAVES - Dr. João Luiz, 
o tratamento fiscal, alfandegário, é equânime 
no Brasil, tanto para os laboratórios nacionais 
quanto para os estámgeiros? -Não há diferen
ça, não há proteção? 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES "'
Não, nenhuma. 

O SR. LEJTE CHAVES - Segundo consta 
aqui de uma sinopse biográfica de seu bisavô, 
o seu laboratório foi fundado em 1882, e de
pOis V. s~ comprou aqui o (ilegível)? V. S! é 
o- presidente das duas organizações. Qual o 
nível de dependência, até que ponto ·o seu 
laboratório depende da matéria-prima estran
geira? Qual o percentual? 

O SR. JOÃO L(JIZ FERREIRA SOARES -'
No eu caso, riãO-Vai nem a 1 O%. Meus produ: 
tos são_ simples; são produtos de uso ... 

O SR. LEITE CHAVES -Mas, hã la)>ora
tórios nacionais que têm uma dependência 
maior dessa matéria-prima? 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
Depende do tipo de produto que o lab-oratório 
fabrique e Coine-rdalize. 

O SR. LEITE CHAVES- V. S• é ã segunda 
pessoa qu_e ouvimos. Antes, ouvimos um pro
fessor que também é do setor empresarial 
de laboratórios. Ele se mostrou um homem 
muito preparado, mas com relativa reticência, 
infudindo-nos a impressão de que, se ele fizes
se qualquer crítica mais séria a um laboratório 
externo, ele poderia ser penalizado nessa rela
ção de comércfo. 

V. s~ acha isso possível? A nossa depedência 
é tam_a,nha, que o-próprio empresário brasi~ 
lelro, como o senhor, tem que ter essa convi
vência muito delicada, para não sofrer repre
sália? 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES :_: 
Ná6, serla-dor:"fridusive, digo isso pela minha 
experiência pessoal. Já tive alguma oferta. Às 
~:;!:~ _ _ten_hQ atê. posições que contrariam as 
empresas estrangeiras: às vezes tenbo pos1-
ções que contrariam as empresas nacionais. 

Sou vfsto pelo setor como uma pessoa isenta. 
Não sou, realmente, um nacionalista no sen
tido de xenófobo. Acho que o capital estran
geiro é muito bem-vindo. Acho o empresário 
muito pragmátiCO, senador. Ele não tem esse 
tipo de pensamento; ele quer é fazer bons 
negócios. Há empresários nacionã:is que são 

_radicalmente contra as empresas multinacio
nais, vivem nos jornais dando declarações 
contra as einpresas multinacionais, e, no en
tanto, importam matérias-primas dessas em
presas e nunca sofreram qualquer tipo de re
presália. Existe uma outra associação- nossa 
associação representa 90% do mercado e tem 
as maiores empresas nacionais, existe uma 
outra associação que representa uma parcela 
pequena do mercado, que é um grupo de 
empresários que acha que devem estar numa 
associação longe das_multinacionaiS. 

Alguns desses empre"sários têm feito decla
rações contra erripresas multinacionais, e, em 
nenhum momento, houve qualquer tipo de 
bloqueio de fornecimento de qualquer maté
ria-prima para qualquer desses empresários 
em função das suãs posições políticas. 

Como já disse, senador. empresáriO é es. 
sencialmente prático. O problema dele_ é fazer 
a s_ua empresa dar lucro. 

-O SR. LEITE CHAVES- Como os países 
socialistas pobres, assim como Cuba, resolve
ram esse problema? Eles têm essa depen~ 
dência dos grandes laboratórios internacio
nais ou eles fesolver8m internamente os seus 
p·roblemas ou não dependem de forma algu
ma? Se -dependem, até que percentual? 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
Senador, não estou informado para lhe dar 
uma resposta precisa. O que sei é que a gama 
de produtos existentes nos países socialistas_ 
é menor. Não existe, nos países socialistas, 
a mesma quantidade, o mesmo leque de pro
dutos para todas as doenças, como existe 
aqui. Sei que Cuba importa muitOs medica
mentos, inclusive aqueles rea1mente impor
tantes no tratamento de algumas doenças que 
eles não têm. Mas eles têm um lequede medi
camentos muito menor. Não tenho informa
ções suficientes para dar essa resposta a V. 
E'x' 

O SR. LEITE CHAVES - Na sua confe
rência, v. sf nos elucidou muito bem o fato 
de sermos um dos países no mundo que me
nos consome remédios. Talvez essa falta de 
consumo" decorra exatamente da pobreza do 
nosso p-ovo. Se ~sses laborató_rios }:>arateas_
serri prõdUioS, dificilmente haveria um elas
tério ou aumento porque inelástico se não 
houver também melhori~ das condições. 

O SR. JOÃO LUIZ fERREIRA SOARES -
Relativamente inelástico. 

O SR. LEITE CHAVES - Colocando-me, 
mais ou menos, na posição do Senador Pom
peu de Sousa, haveria razão para que tivésse
mos uma gama enorme dos mesmos remé
dios, para as meSmas doenças e dentro de 
um nível de softSticação que atenda a uma 
pequena faixa da população nacional? Há ra-
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zão para que haja uma quantidade enorme 
dos mesmos medicamentos? Cada laborató
rio repete a mesma _coisa,_ apenas mudando 
o nome. 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
Sobre esse assunto, há várias considerações 
a fazer. Em primeiici lugar, essas relações bási
cas de medicamentos foram um~ criação da 
Organização Mundial da Saúde, para que paí
ses que não tivessem nerihum medicamento 
passassem a ter urna lista báSica - Namfbia, 
Eti6Pia, paíSes de-Sse tipo. Então, se um pais 
que não tem nenhum medicamento passa a 
ter uma lista básica, é um progresso realmente 
excepcional. 

Essas listas bás~cas são organizadas não_ 
sob o aspecto qualitativo, m_~s sob o aspecto 
pura e simplesmente quantitativo. O raciocínio_ 
é o seguinte: Se eu tenho 400 sals que ãten-
dern 80% das doenças, para que preciso de 
mais? Isso, para um país que não tem neQhUm 
medicamento. é uma coisa lógica e aceitável. 
Mas não é o caso do Brasil e dos países capita
listas. 

Em primeiro lugar, o Brasil - já dizia o 
Ministro Mário Henrique Simonsen- é a "Be
Jíndia": metade __ Bélgica, metade [ndia; há, na 
rea1idade, dois países. Temos _um país de 40 
milhões de habitantes, que é um país com 
um excelente padrão. de vida, porque sabemos 
muito bem que as nossas estatísticas de PIB 
são mentirosas. Há __ urn_a e_c;_onomia subterrâ
nea que, se fosse incorporada ao nosso PIS_, 
reforçaria-o muito_._ E temos, aí, 9() Oi.i 100 
milhões de pessoas que vivem quase que no 
estado da pedra lascada, não têm acesso nem 
à aspirina. Então, para esse grupo de pessoas, 
essa lista bástca ê perfeitamente razoável e 
lógica, até, como já falei aqui, que o governo 
deveria aumentar brutalmente a quantidade 
de verbas para atender a essa população ca
rente porque, realmente, não seria um plano 
do setor privado. Por outro lado, nós temos, 
no Brasil, essa Bélgica. Quem paga os impos
tos? São os ass~~_riados, pequenos comer
dantes, pequenos industriais, os profissionaís 
liberais, a comunidade que realmente tem po
der aquisitivo. 

Não seria justo -que essa comunidade, que 
sustenta m_al e porcamente - eu concordo 
- 100 milhões de brasileiros .~ mas_ que ê 
o -que eles· comem, são os hospitais que eles 
vão, financiados pelos impostos daqueles que 
são os mais bem favorecidos - seja privada 
da tecnolo-gia que existe no mundo. Por exem~ 
pio: se eu tenho um filho, amanhã, que tenha 
um problema de crescimento, eu tenho que 
ter o hormônio de crescimento para dar a 
ele. Para mim, isso é urria coisa esSenCial, 
embora não esteja na relação de produtos es
senciais. Então, há uma sérié- de doenças de 
menor incidêricia Cji.te estão- fora dessa lfsta
gem, para os quais existe uma série de medi
camentos que são absolutamente fundamen
tais. Além dlsso, dessa relação de medicamen
tos constam alguns antibi6tii::os, por exemplo. 
[sso é um exemplo. Agora, existe uma série 
de outros antibióticos,- com atuações especí
ficas, que são melhores em certos casos, na 

maioria dos casos que aqueles da lista, que 
existem também e que não devem deixar de 
existir para quem pode pagar. 

Essª é a. realidade. Nós somos um mercado 
que pode, perfeitamente, comprar. 

Estão me dizendo: "O Brasil tem produtos 
demais?" Não, não tem. Ali, nós t~mos um 
quadro do total de produtos comercializados~ 
Nos Estados Unidos, nós temos 265 rnil apre
sentações e nos países da Europa nós temos 
todos eles com mais de 20 mil apresentações 
uns com quatorze, doze, todos países desen
volvidos. No Bra_:sil, nós temos, no Diário Ofi
ci~_13 mil e poucas apresentações, que cor
respondem a 7 mil produtos. Então, em pri
meiro lugar, uma série desses produtos é de 
laboratórios regionais. ticl !,lm _laboratório no 
Rio Grande do Sul, por estar no Di/Jdo Oficial, 
mas ele vende no Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e parte de São Paulo. Ja o outro labo-_ 
ratório do Ceará vende. 40_0 produtos, por 
exemplo, que só vende no Nordeste. Na reaJi
dade, _o _Brasil é um País de dimensões conti
nentcüs. Uma parte razoável _de$as ~presen
tações é de produtos que não são_ vendidos, 
às vezes, no Brasil inteiro. _ 

Em segundo lugar, o universo de uma far
mácia, hoje, é de 3 mil a 3 mil e quinhentas 
apresentações. Quer dizer, uma farmácia não 
tem 3 mil apresentações. Ela investe o mínimo 
possível n13-.queles produtos que vendem mais. 
EXistem inuitos produtos que estãó no Diário 
Oficial e têm uma venda muito baixa. Existem, 
até, apresentações que, momentaneamente, 
praticamente não vend~. A_gora V._Ex" poderia 
até perguntar: "'Bom, as empresas que têm 
uma apresentação do Díário Oficial e que es
tão com o produto com venda praticamente 
nu1a ou fora de linha, por que não retiram 
o Produto do DüinO 0/ii::ial, ?" Não retiram 
pelo seguinte: porque, no Brasil, a gente não 
pode chegar para a ADMED e dizer: "Olha. 
agora eu quero registrar uma nova apresen

- tação". Vai levar seis anos para conseguir, 
se conseguir. Então, quem tem, mantém, não 
tira. Tem alguns produtos no Diário Oficial, 
por exemplo, que poderiam, até, ser retirados 
do mercado e não são porque, realmente, se 
amanhã o laboratório quiser voltar com o pro
duto no mercado ele não pode. São os tais 
controles governamentais, que nós não temos 
a iíberdade de lançar na hora que nós quiser
mos; que for conveniente pára o mercado. 
Se a· mercado exigir uma apresentação nova, 
a classe média exigir, rião- temos a licença 
de fazer. 
-Nà reaiidade, o-Brasil não tem muitos pro

dutos._ Considerando os países capitalistas, é 
um dos países que têm menos produtos far
macêuticos. Na realidade, o universo de uma 
fannáda, como eu d_is_se aqui, é da ordem 
de 3 mil e quinhentos, nO máximo 4 mil apre
sentações. 

Mais uma coisinha que V. Ex~ falou: a con
corrência, eu acho saudável. Entendo que se 
o laboratório_ "a" tem um produto a base de 
um sal "x" e o laboratório ''b" tem um produto 
também a base de sal "x", é _uma nova opção 
para o médico. O mé<:lico hoje é sensível ao 
aspecto de preço. Os laboratórios que têm 

os produtos mais baratos que os seus simila
res faJam isso para o médico; "olha, doutor, 
o Senhor receita. o meu prodiJ!o porque o 
meu produto é mais barato que o da concor
rente":· 1Ssõ ·serislbiliza O ffiédico. A preocu
pação govemametal nem deveria ser com o 
preço, deveria ser com qualidade. O Uóvernci_ 
não fisCaliza, erTil>ora os assedados da Abifár
ma tenhiiu:n um@! preocupaçao com a quali
dade total. A qualidade dos produtos farma~ 
cê_uticos no BraSil é exatamente a mesrria dos 
produ~s vendidos f0r.3 do Brasil._ - _ ~. 

Na realidad.e o que existe é isso. Não exist~. 
absolutamenfe.,_-Um graitâe número Çe produ
tos e não há nenhum prejuízo na existência 
de similare:;;: Há po_uco _tempo debati na Rádio 
Jornal do Brasil com a Dra Marta, que hoje 
é l5ii-et.Oi-ã dã .AMED e- ei-ã Presidente da Cerne. 
Fique[ muito ·surpreso quando ela defendeu 
a tese de que o problema não está no similar 
- é ótimo até para o cOnsumidor que haja 
mais opções -mas o problema está em que 
o Governo cOnsiga fiScalizar realll)ente a quali~ 
dade e exigir que _os lab(Jratórios existentes 
nO mercadO -fabriqUem_ p[Odutos dentro de 
padrõeS mais rígidos de qualidade. 

O SR. LEITE-CHAVES- Dr. João Luiz, 
quais as matérias-primas de importância es
tratégica para o setor que são 100% impor
tadas? 

O SR. JOÃO UllZ_FERREIRA SOARES -
SenadOr, são multas- e não -Sei dii:er, poiS são 
matérias-primas de cada empresa e a Abifar
ma é uma associação que trata basicamente 
da política do setor. Eu,_ por exemplo, quando 
falo em-defasagem de medicamentos, falo na 
média. Nunca sei se a índústria ''A'' está,_ com 
o preço mais defasado do que a indústria "B". 
Realmente, não sei lhe citar os nomes dess<;~:s 
matêrias-prTmas. · · 

O SR. _LEITE CHAVES ~ QUal a posiÇão 
da Abifarma em relação às patentes interna
cionais e a:o pagamento de rox{:I]tíes? 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -o 

A posição da Abifarma e!"f1 relação às patentes 
é de completa omissão sobre o assunto, por
que somos uma associação onde - já lhe_ 
disse -:-o poder político das empresas nacio
nais é igual ao poder político das empresas 
estrangeiras. Então, a maioda deis empresas 
nacionais- não digo totalmente, _mas na sua 
grande maioriã- é contra a adoção de paten
tes de processo de produtos farmacêuticos 
no BrasU,__ e a maioria !ias ~mpréS~s eStran
geiras acha que is-so seria uma garantia d_e 
que os s_eus Produtos de pesquisa pudessem 
ser lançados no Bra~il. _Seria um mecanismo 
para proteger realrnen1e seus interesses. 

Como ·somos um c6IiSelho que dirige aAbi
farma, _-meio_ a meio, fiZemos um acordo de 
cavalheiroS e a Abífarrna tem se··omitido e 
não terri _4ado nenhuma opinião _sobre o as-
sunto de paten~s. - --

O SR. LEITE:CHAVE$-Aoqúenoscons~. 
o Japão;-enquanto _foi dependerlte, não reco
nheda as· patentes. Hoje_,_ que já está com gran-
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de participação nesse setor, ele reconhece in
ternacionalmente as patentes. 

O SR. JOÃO [QIZ FERREIRA SOARES -
Isso, Senador, é natural, porque se amanhã 
tivessemos no Brasil de grandes laborat6dos 
que tivessem já tamanho, escala e recursos 
para investir em pesquisas, talvez a menta
lidade do empresário-mudasse. Ele pode ter 
o interesse, no momento em que percebe que 
pode desenvolver uma matéria-prima e com 
essa matéria-prima ter altos lucros, pode ser 
favorável às patentes. 

Na realidade, esse problema de patente é 
um problema comercial e depende da estru
tura interna, da riqueza, do PIB, da estrutura 
social de um país e do poder e tamanho_ das 
empresas farmacêuticas que estão nesse País. 

O SR. LEITE CHAVES-- V. s~ concorda 
que seria desejar para o Brasil uma posição 
similar à do Japão? 

O SR. JOÃO LU!Z FERREIRA SOARES -. 
Não concordo nem discordo. Não tenho posi
ção sobre o assunto. V. Ex"- me perguntou 
e eu lhe respondi que provavelmente alguns 
laboratórios crescessem tnuito e pudessem 
ser favoráveis a uma política de patentes, mas 
não necessariamente. 

O SR. LEITE CHAVES-Essaé a sua posi
ção como industrial ou como Presidente da 
Abifarma? --

O SR. JOÃO LU!Z FERREIRA SOARES·_ 
Eu não falo da minha posição como industrial, 
porque todas as minhas opiniões sempre são, 
invariavelmente, compreendidas com a opi
nião do Abifarma. Essa é uma experiência que 
já tive e já tive alguns aborrecimentos por cau
sa disso. Se eu for favorável irão dizer que 
o Presidente da Abifarma defendeu a patente; 
se for contra, irão dizer que O Presidente da 
Abifarma atacou a patente. 

Então, lamentavelmente, vou levar para o 
caixão, se eu morrer antes do fmal do meu 
mandato, a minha opinião. Agora, no dia 1>' 
de abri1, quando acabar o meu mandato, darei 
a minha posição. 

O SR. LEITE CHAVES --'"V.-S.i ~o Presi
dente da Abifanna neste momento7 

O SR. JOÃO LU!Z FERREIRA SOARES -
Vou completar dois anos de mandato no final 
de dezembro. 

O SR LEITE CHAVES - Qual é a posiÇão 
da Abifarma? -

O SR. JOÃO LU!Z FERREIRA SOARES -
.t: de completa omissão sobre o assunto. A 
Abifanna não se pronuncia sobre o assunto 
patente. 

O SR. LEITE CHAVEs- Dr. João, e~e 
algum mecanlsmo- de acordo que garanta a 
permanência de um produto em um mercado 
os laboratórios podem retirar qualquer produ
to do mercado a qualquer tempo -o-a a quaJ
quer momento, quando quiserem? 

O SR. JOÃO LU!Z FERREIRA SOARES -. 
Podem, mas não retiram. 

O SR. LEITE CHAVES - Pelo interesse co
mercial? 

. O SR. JOÃO LUlZ FERREIRA SOARES -
Não, veja bem. É complicado. Vamos admitir 
que o laboratório tenha um produto de venda 
de massa que represente 40% do seu fatura
mento e que esse produto esteja efetivamente 
com prejuízo e muito defasado. Se ele for um 
produto absolutamente essencial, um produto 
com esse peso de fatui"amento, é provável que 
esse laboratório consiga fazer com o CIP um 
acordo para não retirar esse produto do mer
cado. Se o produto é de baixa venda e para 
doenças raras, mesmo com prejuízo, o labora
tório não tira. Tanto que se V. EX' Conversar 
com os ·médicos de várias especialidades ob
servará que há realmente o caso do hormônio 
de crescimento, diabetes insipidus e uma série 
de doenças que têm uma incidência muito 
pequena e o prodUto existe à disposição. 

Acho que o -controle de preços poderia ser 
mais inteligente, porque se tenho um produto 
que pesa 40% em meu faturamento e é um 
produto-de venda de impulso, como a aspirina, 
por exemplo - o cara vai à farmácia, diz que_ 
esta com febre e que quer uma aspirina -
e se eu tiver a liberdade de aumentar mais 
dois cruzados nessa aspirina, eu terei meca
nismos para manter no mercado produtos pa
c.a âoenças raras, que vendo mil unidades por 
mês, e que podem ser até subsidiados muitas 
vezes; por prOdutos de grande venda. 

-Temos visto na Abifarma telex desespera
dos c!e empresas, alertando o CIP de que vão 
ter que tirar do mercado, caso não haja uma 
solução, produtos desse tipo. Temos conse
guido, junto ao qp, em c:;asps como esse,
não um preço adequado para o produto, mas 
temos conseguido salvar a permanência de 
alguns produtos no mercado, porque fica uma 
situação muito çomplicada. Existe _até um la
boratório estrangeiro, não é um laboratório 
grande mas tem produtos específicos para 
doenças peculiares e de pouca incidência, que 
estava há pouco tempo atrás realmente preo
cupadÇJ, e conseguiu com O CIP resolver ai

, guns problemas de forma a não tirá-los do 
mercado. Existe, então essa preocupação do 
laboratório de não tirar, quando é um produto 
fundamental. Muitas vezes ele é obrigado. Às 
vezes o laboratório não consegue a matéria
prima, muitas veze tem problemas momen
tâneos de produção, mas por livre e espon
tânea vontade, produtos que pesam pouco 
no faturamento e que são essenciais a doen
Çl!? graves, ele n~o QS tira do mercado. Mas 
poderia, se assirri desejasse. 

O SR, LEITE CHAVES ~-Quan-to à quali
dade - digamos_- uma aspirina feita aqui 
no Brasil, tem a mesma composição e a mes
ma qualidade da americana ou da alemã? 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
Tem existem normas ·técnicas internacionais 
que são_obedecidas. É exatamente a mesma 
coisa. -

iJ sR. LEITE CHAVES - Quem fiscaliza, 
no País, a qualidade de remédios? 

O SR. JOÃO LUIZFERREIRA SOARES·:.:_ -
t a Divisão àe Medicamentos do Ministério 
da Saúde que deveria realmente fiScalizar, mas 
a Dimed tem um quadro de funcionários abso
lutamente incipiente. Agora, Por incrível que 
pareça -- tenho até um pouco de vergonha 
de comentar aqui .....,.,a nova diretora da Dimed 
conseguiu, se não me engano, 15 farmaco
logistas para lá trabalhar, com salário extrema
mente irrisório, há alguns meses atrás, de 90 
mil cruzados. E -rói obrigada a demitir esses 
15 técnicos, porque as contratações foram ir
regulares quanto ao decreto do Presidente 
Samey. 

Então a Dimed, que está com 20 -mil Preces- _ 
sos parados de mudança de bula, de novos 
produtos, de transferência de titularidade, não 
pode sequer dar prosseguimento ao estudo 
desses processos, quanto mais fiscalizar a 
qualidade dos medicamentos no mercado. 

Com relação aos associados da Abifarma, 
é possível garantir que aquela relação as em
presas satisfaçam ein as· _condiÇOés ·básicas 
de qualidade. 

O SR. LEITE CHAVES - A qualidade do 
nosso produto, nesse setor, é _a mesma? 

O SR. JOÃO LU!Z FERREiRA SOARES - . 
ta mesma. Tenho um amigo que compra 
um produto nos Estados -Unidos, que custa 
12 vezes ·o preço aqui. EJe diz qUe compra 
o americano porque--é melhor. Já cansei de 
dizer a ele que é bobagem, que_ compre o 
daqui pofque- é a meSiTía coisa, mas lião 
adianta. EJe encasquetou na cabeça que o 
americano é melhor e prefere pagar 12 vezes 
mais. Mas é exatamente ~ mesma eç>isa 

O SR. L.E1TE CHAVES - O Sr. disse que 
os laboratórios são empresas comerciais e 
que o lucro é o seu maior orientador. Por outro 
lado, a Nação, nesse setor -, e nós aqui traba
lhamos também sob pressão social - tem 
o seu povo pobre e desassistido. É um setor 
muito delicado. Mesmo assim, o Sr. acha que 
o Brasil deve abrir a livre iniciativa, deixar na 
autonomia da vontade o fabrico e a produção? 
Como o Sr. concilia, então, esse interesse na
cional, esse dever da Nação de fiscalizar' e 
de vigiar e essa liberdade autónoma em que 
o lu_cro seria o determinante. 

0 . .5R.JOÃO LU!Z FERREIRA SOARES -
Nobre Senador, acho que não é a liberdade, 
não é o Jaissez falfe. Acho que o Brasi1 é um 
País que não pode prescindir da pujança do 
setor privado, assim como não pode prescin
dir do investimento governamental. Quando 
falo em controle do Governo, falo numa expe~ 
riência que tive em dois anos _de Al?ifanna, 
em muitos momentos, que se apresentamos 
alguma boa solução para um problema espe
cifico, toda vez que essa _solução_ também é 
boa e fortaleça o setor privado, ela não é uma 
solução bem vista. Acho que existe um ranço 
em relação ao setor privado e o País não pode 
permitir que exista esse ranço. Acho que, as
sim corno o setor privado tem que ser fortale
cicl_o, o seu_luc.r9 ~em que ser estimulado para 
fornecer medicamento para a nossa Bélgica, 
da qual falei, acho que os lucros desses medív 
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camentos e os lucros das outras atividades 
têm que ser utilizados para satisfazer as condi-
ções mínimas da fndia_. _ _ 

Na realidade, não é que o brasileiro não 
possa comprar remédio; o brasileiro não pode 
comprar alimento, não tem Jazer, não pode 
comprar roupa, não pode fazer nada com o 
seu dinheiro, tem poder aquisitivo para nada. 

Então, se estamos num sistema capitalista, 
temos que ajudar os menos favorecidos com
os impostos. O que gera o imposto é o lucrO. 
Uma parte dos impostos é o Imposto de Renda 
se o Sr. for requisitar o imposto de renda dos 
laboratórios não sei se CP! tem poder para 
isso - vai ver que é_ decrescente ou nulo. 
Os laboratórios não têm pago Imposto de Ren
da porque não_ têm lucro. Então, na realidade, 
existe, realmente, dois países aqui. 

O SR. LEITE CHAVES- Quando antes 
do reatamento das relações, uma C:Orrilssâo 
do Senado esteve em Cuba, e nós a encontra
mos, assim, um pouco saudável. __ Lmpressio
nou-nos, inclusive, a saudabiiidade de não en
contrar ninguém de dente c::;a_reado. Leitos dis
poníveis nos hospitais, p-ovo bem alimentado, 
é verdade. Não sei especificamente o proble
ma de r_emédio, mas deve ser cois<:~ muito 
razoável, porque eles devem_ ter e_nc;:ontrado 
uma solução. Então o _Senhor acha que o pre
ço que a gente terá que pagar para ter uma 
situação dessas para o povo, pois Cuba era 
mais miserável do que o Brasil, é tendo um 
regime socialista? E que num País subcapi
tal!sta como o nosso, ónus tem que ser esse, 
o povo tem que sofrer? 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES~~ 
Senador, vou dizer uma coisa. Primeiro, Cuba: 
tem 10 milhões de habitantes OJ.l __ l), alguma 
coisa assim. 

O SR. LEITE CHAVES -:-A China tem 1 
bilhão e ~ mesma coisa. . 

O SR. JOÃO UJlZ FER~IRA SOARES -
Não posso dizer. Mas se V. E$ mencionar Chi
na e Cuba, falo na Alemanha. Fui à Alemanha 
e todo mundo é lo_iro, sorridente, tem 1 metJ:o 
e 90, também não tem cárie. Quer dizer, a 
gente n~o é por aí. Acho que o padrão de 
vida nesses países capita1istas também é mui
to bom. Não gostaria de entrar nesse mérito 
da questão ideológica. Agora, pessoalmente, 
não acredito. 

O SR. LEITE <:f:iA VES -.Eu, testemunho 
sobre fatos. O seob..or_.disse, aqui, então o se~ 
guinte "que tem que ser dessa forma". O Pais 
é pobre, a que chamou de "Belíndia", quer 
dizer, uma Bélgjca e uma india, e que a fndia 
tem que existir. Pelo que o senhor nos declara, 
ê difícil. De que essa é um~_ atividade preju
dicial, não há rentabilidade. O senhor disse 
mesmo que a SU<l empresa, que é nacional, 
é subsidiada por outras atividaes que o senhor 
usa, enquanto que as estrangeiras são subsi~ 
diadas por fora, porque elas têm lucro fora 
para manter-se com prejuízo aqui dentro. 

Então, quer dizer, é um quadro de perma~ 
nência, é um quadro de durabilidade. Assim, 
digamos isso, enquanto o Pafs for as~_,_ nós 
não teríamos outra condição. 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
A situação -do Brasil, senador, e V. Ex' sabe 
meJhor do que eu, ê muito difícü. No caso 
da indústria farmacêutica, se nós tivéssemos 
um lucro de 20% sobre a nossa venda, por 
exemplo, teríamos de imposto de renda cerc::a 
de 15_0 milhões de dólares, que poderiam ser 
utilizados para distribuir medicamentos para 
quem não pode comprar. 

-Na realidade, o problema do Brasil é um 
prÕble"ina muito difícil. Cento e quarenta mi
lhões de habitantes, e V. Ex' falou de CJJba, 

. que tinha 1 O. Não sei, se V. Ex" me perguntar 
o que tem que ser feito, não sei. Agora, o 
que eu posso dizer é o seguinte, acredito na 
livre iniciativa, acho que um dos caminhos 
é o aparecimento da livre iniciativa, sem os 

-investimentos governamentais e algumas em
presas- estatais sou contra essa política de pri
vatizar- tudo, acho que a empresa estatal tem 
que existir. Mas acho que o que não pode 
haver é a influência e a interferência de interes
ses politic6s, de facções políticas, dentro das 
estatélis. Na ltâUa resol_veram esse problema 
e as empresas estatais são muito mais eficien
tes. Então, não sou contra a existência da em
presa estatal, o que eu sou contra é o precon
ceito. Acho o seguinte, que o setor privado 
tem que ter liberdade para trabalhar e o Brasil 
não pode prescindir dos investimentos do go
verno. Não tenho o radicalismo de privatizar 
tudo, não sou um privatista completo, acho 
que a América Latina é uma situação peculiar, 
e o seu desenvolvimento não vai se dar nem 

-da forma que os países capitalistas se de_s_en
volveram, nem da forma adotada pelos países 
sociallsta_s,Acho que isso aqui seria um desas
tre, um nivelamento por baixo, acho que nós 
vamos_ ter que encontrar o nosso próprio mo

-delo. Agora, na minha opinião, esse modelo 
não pode, em hipótese alguma, prescindir de 
um setor privado muito forte. 

O SR.._LEITE_QihVE$- O senhor diss.e 
. que c seu laboratório foi fundado em 1882 
pelo seu bisavô, não é? Antônio de Oliyeira. 
E õ- Senhor afumou também que a despeito 
de ter sido fundado em- 1882, hoje com 106 
anos, o seu laboratório é deficitário e que o 
senhor tem que subsidiá-lo com atividades 
privadas, com as suas outras atiVidades. En
tão. não haveria uma incompatibilidade entre 
essa atlVídaâe laboiatorial no Pais e o cap~ta
lismo, quer dizer, a iniciativa privada? 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES·,_ 
NãO, Isso é uma fase. Hoje, o grande problema 
das indústrias nacionais pequenas é um negó
cio chamado despesa financeira. Hoje, o gran
de problema é esse~ Hoje, se V. Ex' não ·tem 
um capital de giro próprio, que seja adequado, 
é obrigado a botar todo o seu suor e Q _seu 
sangue dentro de um banco. De cada JOO 

_ cruzados de uma duplicata que V. Ex' manda 
para o banco, de cada 30 dias de prazo o 
banco fica com 26, quer dizer, é!quele 70 que 
é o preço de fábrica fica imediatamente redu
zido e isto distorce completamente a situação. 

No caso específico da minha empresa, eu 
não trabalhava lá, inclusive meu só do- e eu 
compramos as ações da família, que ·erãm-

de minha mãe, e tínhamos um laboratório ex
tremamente pequeno, com -17 funcionários, 
e que na época do Plano Cruzado e$1:ava pas
sando por uma situação difícil; porém,_ nóS 
nos individamos para fazer alguns investimen
tos e fomos su_rpfeendidos com o crescimento 
novamente do custo financeiro o que é uma 
coisa que não sai mais. -

Agora, deixar o meu laboratório "quebrar" 
não vou deixar, vender, quem ~e, se alguém 
quiser comprá-lo confesso, senador, que o 
venderia, porque poderia ter uma vida multo 
mais tranqüila? -Porque se alguém pagasse o 
que o laborátório _vale, garanto a V. ~ que 
não precisaria trabalhar O resto da minha vida. 
. Isto é uma ~i~~ç~9.real que estâ OC_orrendo 

no Brasil, este- problema da descapitalização 
da empresa nacional e da despesa finánceira, 
principalmente os empresários_ nacionais, 
r~almente, _sofrem muito com esse problema 
Então acredito ainda no Brãsil, acredit9 que 
o mercado vai crescer. 

Vou lhe dizer uma coisa, acho que o empre
sário não é só empresário por interesse de 
lucro, existe uma dose de idealismo, porque 
se ela não eXistir também é impossível_-se 
agüentar:Tudó que ã gente faz na vidã é uina 
mistura, a gente não_é uma coisa .$Ó, a gente 
tem um lado da gente, que é o lado que faz 
a geryte lutar, é um lado muito importante por
que sem idealismo a gente não toca a nossa 
empresa e, digo mais, senador, se _eu vender 
minha empresa pela metade do que ela vale 
não preciso mais trabaJ~ar. -

Tenho 45 anos, estaria numa ~fu,t~çã_o extre
mamente confortável, não estada aqui depon
do na CP!, estaria na praia. Então, para mim 
seria uma sit~ação muito mais confortável se 
eu tivesse vendido a minha empresa pela me
tade do que ela vale, quer dizer, existe uma 
dose de idealismo que faz com que a gente 
realmente trabalhe também. 

O SR. LEITE CHAVES--' Qual foi o úhimo 
laboratório que se instalou no Pafs,_direta;rnen
te ou por flUais, de que- nacionalrdade e em 
que ano? 

O SR: JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES ~ 
Não me lembro. O último entrou há muitos 
anos. LaborcttóriO japonês, por exemplo, o Ja
pão tem 21% do mercado mundial, já há labo
ratórios japoneses na lista dos maiores labora
tórios do mundo e produtos japoneses na lista 
dos produtos mais vendidos. Não temos labo
ratórios japoneses ainda aqui, eles estão todos 
na Coréia do Sul. As empresas estrangeiras 
que não estavam aqui não têm vindo para 
cá. 

O SR LEITE CHAVES-.- Dr. Luiz, agradeço 
muito ao _senhor. Se necessário, o convoca
remos novamente e gostarlamos de saber se 
contaríamos com a sua boa vontade. 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES -
Sempre que os Srs. Senadores precisarem. 

O SR. LEITE CHAVES - Inclusive, para 
questão de acareação, de confronto Isso é 
possfvel? Eu ó agradeÇo muito. 



250 Sábado 25 DIÁRIO Do COI'KlRESSO NACIONAL (Seçáo U) Fevereiro ·de 1989 

Sr. Presidente, é- a últim~ pergunta que o 
relator tem a fazer. 

O SR. PRI::SIDENTE" (Divaldo Suruaw) -
O Senador Leite ChaVeSjã tràâuZiu os~agrade
clmentos da CP! ao Clr.Joãõ LU'!Z. Gostatiamos 
apenas que o senhOr· rátiffcasse aquilo que 
já disse no decorrer dos debates, de que todo 
o depoimento que o senhor prestou é<? pensa-
mento da Abifarma. · 

O SR. JOÃO L.C)IZ FERREIRA. SOARES -
Exatamente. . .. 

O SR. PRI::SIDENTE (Divaldo S.uruaw) -
Então, foi um prM{égjo para nós recebermos 
esse volume de infon:nação e tenho certeza 
que os_senadores, que. por obrigação da sua 
própria atividade são pessoas bem-informa
das, mas, confesso da minha p.arte que desce~ 
nheda esses número~ que aqui .foram dpre
sentados, inclUsive _a inexistência do h,1cro da 
multinacional farrnacêuÜc~ aqui no Brasil, 
porque são daquelas.-tai:>; afirmações que são 
apregoadas e a PÇPJJl.;J~o _com_eça .. a,a!:"eitá
las, de que_ as, empr~s.as. multin:;.\.çiouais têm 
lucros fabulasas:_aqui no·.Br.asil .. 

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SQARI::S ..-'. 
ISso ê um mito:-- · ,i-: I-' •: · 

O SR. PRI::SIDErfr'.E.(oiv~do:s..h;u~) ~ 
Até deixo urpa sugest~9_,ç;om:ii\~_if~:~1na_CJI.le 
le~e isto aos m~ios de_.c::orn!-'Ptc~p p~a que 
toda a popu~ção teQh~ conhE;ci~to dessa 
informação, po.r_que a~re8it9 .ql,l~ ~~.Hi:n. d_açlo 
que a granfll' ,rnai9riA.c!.\ot;ÇÇI1h!l!;~· .••. '·· ., .. 

,foi um-,gra~d~,J?!JYIJFSi9,t~l.~ .. ~q, o 
Sena<;lor !.oite Çfflvesjá,t(?~~'li~ '!~~~,grati
dão, e esper~p,s fl~--t~nl]arnps .o.~trQ? en
contros tão produtivos, P.~fa.,g)J~.:QJeSJ!),t~o 
desta CPl. .gue é fruto; ~~ __ _ll[l;la _ ~n_g}l§tia da 
so.ciedad,~ br.asileir~ pq~.,.servir ,p~lq !Aenos 
como -orientaç~ __ gq, s~~Ç' ~rfJ. <?,-s~mo, 
a. fim .<;le qye e}~. MQ.-~-tM~ ~ ?iQç. ... u{qa~es 
e f1;ão, seJ?-..,~ eleJ!~ii~~.s;Qp:iJ;?l~cª40f ... ~ ... s!m, 
um.P.ontq"de; ~Mi.o ~ra __ g.. empre~~j,~Q:,!?r.asi
!eiro.nQ<,A.Ue ,diz.~~~Aq à Ã6i~~~,.~r-~ a 
ip.dústna fann~c,ê~~J:j ~ ... -,.:,;ti- r>lf..".>!'_---

.,Mui1o, oP.riflaçlo,. ,,,-.J·, .,. ._: -.:u._ .. -Nr'!•; r"···~-,,· 
Esta encerrada a -IYJ.lQ[~Q;_ ,,, -,,,- .t;~, ... , 

Defasagem: _Pe{ante a lnflaçào 

= 799;91 = 71 .• 30%. 

466.95 

*Considerando inflação de novembro = 
26;5% 

Fonte: Assessoria Econômíca/Abi
- farma 
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CO~SSÃOPAR~AR 
· DE INQUÉRITO, 

Destinada a "invesilgar indícios de frau
- de na importaçãõ e eXpõrtação de produ-

- ::tos e-msumos fiiiiTiacêutícos, por empre-
" sas multinadon8is, e os poSsfveis desdo

bramentos da atuação dessas empresas 
...._,-, :fiõ País. inclusive a desnacionalização do 
· , setor e a desmesurada elevação dos pre
": "Çasde_medicamentos': 

5•Reuldão.~ada 
em 22 de novembro de 1988 

·-Às quinze horas e vinte minutos do dia vinte 
e.tiols de novembro do ano de mil novecentos 
e-oitenta e oito, na sala da Comissão de Eco~ 
noroia, presentes os Srs. Senadores Francisco 
Rollemberg, Leite Chaves, Relator, Afonso 
Sancho, Pompeu de Sousa, Divaldo Suruagy, 
Presidente, e José Pa.ulo Biso!, reúne-se a Co
míssâo Parlamentar de Inquérito, destinada a 
.. investigar indícioS de fraude na importação 
e· 'tt11Çortação de produtos e insumos fanna
cêutioos, por empresas multinacionais, e os
possíveis desdobramentos da atuaç.ão dessas 
empresas no' País, inclusive a desnaclonali
za~õ'do setor e a desmesurada elevação dos 
pre_ços de medicamentos". 
~~&1-i.spensada a leitura da ata d.a re.unJão 

anfW<:?J que, em seguida é aprovada 

Havendo número regimental o Sr. Presiden
te declara abertos os trabalhos. 

o-sr., Presidente SO!iciia ãO depoente, Sr. 
Roberto Teixeira, Presidente da Abifarma, que 
prOceda a reitura do juramento e, em seguida 
Coi1cedeç1he a palavra. Ãpós sua exposição, 
coloca-se à disposição dos Srs. Senadores pa
ra quaisquer e-sclarecimento . 

Na fase interpelatória, usam da palavra pela 
ôrâem, os Srs. Senadores Afonso Sancho, 
Pompeu de Sousa e Leite Chaves, Relator. 

O Sr. Presidente, solicita- ao Sr. Senador _Jo
sé Paulo Biso!, Vice-Presidente, que assuma 
a Presidência, pois predsa dirigir~se a Plenário, , 
porque~está em exercido da liderança do seu 
partido. 

, Assumindo a Presidência, o Sr. SenadorJ~ 
sé P13,ulo Bisol, continua com a fase de indaga
ções, retornando _a paJavra ao Sr. Senador Lei
te Chaves e, em segufda, ao Sr. Senador F ran
dsco Rollemberg. 

Analmente, o Sr. Senador José Paulo Biso!, 
Vice-Presidente, em exercício da Presidência, 
agradece a presença do Sr. Roberto Teixeira 
e.. determina que as notas taquigráficas tão 
logo traduzidas e revisadas, sejam publicadas, 
em anexo, à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, eu, Sônia de 
Andrade Peixoto, Assistente da Comis-s--ao--;-Ja
vre:i a presente Ata que, lida e aprovada, s_erá 
assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação. 
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ANEXO A ATA DA 5• REUNIÃO. DA 
CO/o1JSSÃO PARLAMENTAR DE !Nai!É
RITO, DEST/NADAA '1NVESTJOAR INDf
C/OS DE FRAUDE NA LMPORTAÇ)ÍQ E 
EXPORTAÇ)ÍO DE PRODUTOS EINSU
MOS FARMACÊUTICOS, POR EMPRE
SAS MULTJ!'IACIONAIS, E OS POSsf
VEIS DESDOBRAMENTOS DA AT&\
p\0 DESSAS EMPRESAS NO PAIS, IN
CLUSIVE A DESNACIONALJZAÇ)ÍO DO 
SETOR E A DESMES{JRADA ELEVA
pio DOS PREÇOS DE MEDICAMEN
TOS'; REAliZADA EM 22 DE NOVEM
BRO DE 1988, A F1M DE OUVIR O DE
POIMENTO DO SR. ROBERTO TEIXE/
R-1, PRESIDENTE DA ABIFARMA QUE 
SE PUBUO\ COM A DEVIDA AC!TORI
ZAÇ)ÍO DO SR. PRESIDENTE. 

Presidente: Semi8oi" DIVAWO SGRfJAGY _ 
Vice-Presidente: Senado JOSÉ PAULO BISOL 
Relator: Senador lEITE OIA.ltES 

O SR PRESIDENTE (Divaldo 'Suruagy) -
Solicitamos que o Dr. Roberto Teixeira proce
da o juramento protocolar, 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA -·~uro, como 
dever de con5ciência, dizer toda a verdade, 
nada omitindo do que dizer do meu conheci
mento sob quaisquer fatos relacionados com 
a investigação a cargo desta Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a investigar indí
cios de fraude na importação e exportação 
de produtos e insumos farmacêuticos por em
presas multinacionais e os possíveis desdo
bramentos, na atuação -dessa empresa no 
País, inclusive a desnacionalização do setor 
e a desmesurada elevação dos preços de me
dicamentos." 

O SR LEITE 'CHAVES - Sr. Presidente, 
sugiro, a exemplo do que tem ocorrido, que 
o depoende faça um relato geral sobre o que 
conhece, o que pensa, qual a sua experiência, 
como é que a sua organização se tem posicio
nado a respeito e em seguida, que os Srs. 
Senadores formulem pergurita:S e nós, então, 
concluiremos, se houver ou não perguntas 
porque como o V. Ex" sabe, o seu depoimento 
será gravado, transcrito depois pela Taquigra
fia e servirá de base ao nosso relatório. 

O senhor se sinta inteiramente à v:ontade, 
não há constrangimento. Entretanto o senhor 
fica obrigado ao juramento, porque se houver 
divergência que_ possa prejudicar o interesse 
nacional isso pode ensejar um processo_ crimi~ 
nal. Mas o senhor sabe que jamais se terá 
qualquer suspeita a respeito de um homem 
do seu porte, representante de uma firma. 

O SR, PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) -
Concedo a palavra ao Dr, Roberto Teixeira. 

bSRROBER'TótE'.IXEIRA~-Ouero-liiiC:Iãf 
o meu depoimento, colocando um pouco a 
evolução histórica do que aconteceu na indús
tria farmacêutica que, creio, que seria benéfico 
aos debates. 

A história da produção farmacêutica no Bra~ 
sil pode ser melhor compreendida se divida 

em períodos baseados no conteúdo tecnolo
gfco. Dois períodos desses situaram-se antes 
da Segunda Guerra Mundial e um terceiro pe
ríodo após a Primeira Guerra Mundial 

O primeiro período era um periodo em que 
·a tecriolugia era artesanal. Até a virada do sé
culo, a produção farmacêutica no Brasil, con~ 
sistia na manipulação de substâncias naturais 
de origem vegetal, animal ou mineral, com 
predominância da vegetal em pequenos esta
belecimentos de Cunho famiíiar.Isso era a tra
dicional farmácia- boticário. 

No segundo período é o produto biológico. 
Os_ produtos de origem biológica caract_edza 
o segundo período evolutivo. A necessidade 
de combate_ a s_urtos _epidêmicos motivou a 
-irrlj:>Jantação de laboratórios estatais capaci-

- ~~o~_ para pesquisa- e pr~ução de vacinas 
e soros. 
____ Estas instituições, das quais se Podem citar, 
comQ -exemplo, o InstitUto Butantã, em 1889 
e-6' Instituto Oswaldo Cruz, em 1902, exerc~ 
ram papel destacado no desenvolvimento da 
tecnologia destes produtos. 

Esses laboratórios foram o início do caráter 
indus:trjal da produção farmacêutica nacíonal. 
Essa iildústria farm-acêutica nacional atingiu 
o seu auge em tomo de 1930. N~e período 
já se encontravam instaladas no País diversas 
casas representantes_ que importavam maté
ria-prima farmacêutica do exterior e as emba
lavam aqui. 

O terceiro período, é a revolução terapêu
tica, Q t~~eiro pe!:i_odo da ind~tria farmacêu
tica _no Brasil é fundamentalmente marcado 
pela defasagem tecnológica enire a indústria 
nacionare ~dos países mais desenvolvidos. 
Ela pode ser_ dividida _em duas fases iniciais 
na primeira fase, a radical mudança da base 
_~~enológica que era sínteses químicas nos 
anos 30, e na s-egunda descoberta dos antibió
ticos nos ano_s 4Q_a que propiciou uma rápida 
e completa alteração do panorama intema
cional da industria farmacêutica, o saldo quali
tativo. O que produtos oriundos da nova tec
nologia trouxeram é inquestionável. 

O advento dos antibióticos, na Europa Oci
dental~ reduziu os percentuais de morte por 
doenças em níveis substanciais, como por 
exemplo, a pneumonia, foi reduzida de 31% 
para 7%, a febre tifóide que dava 20% de 
morte reduziu-se para _0,6%. 
-- Esses dados demonstram que o acesso à 
tecnologia de novos produtos era absoluta
mente vital para quem pretendesse continuar 
riõj'aTnO. Esse é um fato que gostaria de res
sa1tar\ Nesse momento o dominio tecnológico 
passou a ser um poder muito grande. 

A Segunda Guerra Mundial teve pàpel desta
cado no desenvolvimento do setor farmacêu
tico a nível mundial, seja pela demanda inusi-

- tada causada pela guerra, seja pela necessi
dade de medicamentos mais eficazes, permi
tinâõ- fãpiáó ·cres-amento âás- empres-as- eXIs: 
tentes e a criação de novas, contribuindo, as
sim, para a incorporação de pesquisas e de 
desenvolvimento, como atividade inerente à 
indústria farmacêutica. 

Os países capitaliStas avançados apoiaram 
decididamente o desenvolvimento e_a consoli-

dação de suas empre$ã5 rMtnag@w.lt:as nacld· 
nais, por entenderem O desdobramerito estra~ 
tégico que as novas _ckogas representavam. 

O Brasil que, na épOca, reconhecia patehtes 
para ptodutos-fannacêuttco~. teve o-seu aces-
so à .tecnologia bloqueado. 

Em 1945, passoU o Pais a não reconhec~r 
as patentes paTa pr()dU~s. mas cçn.tinuava· 
a reconhecer as pateiités para p~;eceMo 'de 
produção. _ ___ __ .-- -· 

A indústria (arfnatêut!ctl ruiclon81, s"eri'l ter 
volumes adequados dê teCI.lrSos para investir 
em pescjüi.Sa e desE!nVolvirrterito, somada ao 
fato da capacitã:~áo techoló_gica do País como 
um todo não ser adequ,ad~ além çle não rece
ber, por parte do Ocverhb, nenhum apoio, tor
nou-se presa fácil parà ~ emPresas estran
geiras. No morrlento mais crl_t:lco de sua _histó
ria, enfrentapdo a competição de grupos mui~ 
tinacio_nais de_ irivéjável pc:irte flnant:ei_ro,- n'iio 
contaram as eropr'é~s nacionais com qua1-
quer apolo-econôn'l.[co do Governo para m-o-
dernização de suas instDlações du mesmo me
canismos que dific:ultassem a passagem de 
seu controle pai'a as niãos cíe gi'uPos nadô
nais. 
C~m efeitO, o <kwemo bràsiÚ~irÕ não s6 nâ_o 

cuidou da indústria]ãrma(ê~c3 nacional, ~O~ 
mo a prejudicou. Un'i eXemplo deste coritra 
-senso, com a lnsb'ução n• 70 da Superinten~ 
ciência da Moedà e 'do Crédito, da Sumo-c, 
que implantou, eni .1953, um sistema com 
cinco taxas cambiais,_ t?nde a importação de 
equipamentos plltli a indústria farmacêutica 
~_onerada. As ir'ldústtia.S genuinamente l:!ra
sileir~s que; inclUSive,· tinham .importações 
pendentes, tiveram seus plàrtos_de lnodemi-
zação inviabiHdadôs. · · 

O rentável mercado dos novoS medicamen~ 
tos foi, então, ocupado peláS empresas multi
nacionais, enquanto a ind~a farmacêutica 
nacional restringia-se à produção de remédios 
tradicionais e populares. Esse processo de ln· 
temacionallzação não foi, Acorhpaphado de 
qualquer aport«:! Sigrti6catlvo de cãpádtação 
tecnológica ao País. pbi~ a pr_odu~ão de lnsu.:. 
mos em privilégio das rrtatrlze das errtpreSéls 
estrangeiras hO _exterior. , . _ 

A primeira trahspatêftcia, qUe vou pedir que 
passe agora, ai rl'iosb'a it ~voluçS:o c_la partiq
pação das emptesas ~strangeiras no mercado 
brasileiro. , - : · _. . _-

Como se póde _ver, nó início do século, a 
participação _das_ emprE!Sas e!ru'art!:Jeiras era 
secundária. Vemos. que aqw,· com esse noVo 
desenvolvimento, cótrl a base t_~nol{>gica, dâ 
o seu primeiro salto rtessa 'década e cresce 
s_!lbstancialrrtente o!lté _a_ r)d~ção 9-e hoje. D_e 
novo, a partif de 1960, o ctes.clménto diminuiu 
o ritmo. Vamos-vet maiS tarde o ·que provocou 
esse crescimento, · · · 

A segunda fase é charnadl! de difuSão tE!c~ 
nológica. · ' ." 

NOS-MOS 66 hõt;e ·urhà_,.~-;bta-n~-;;;~~o~ 
pólio da produção tte fárni:acoS. P.a~s com 
regime de patertteahtento maiS fleJú~iS paSsa
ram a ser fornecedores d* pft:ldutos e proC~S" .. 
sos fora das grandes corpbi'a~6'ê:!i thlt.l!tinacfó
nãis que dominava"m 6 selar. Dessa forma, 
várias empresas 11l"-~ióna.is que subsistiam 
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com as linhas de remédios populares, adentra
ram no mercado ético e algumas empresas 
são formadas por profisSIOrials brãsileiros, que 
traba1havam para empresas estrangeiras. As 
empresas nacionais qUe passaram a importar 
fármacos, tomaram-se competidoras das sub
sidiárias das empresas estrangeiras, operando 
com estratégiãs rriiiito Si~ú"li.elhantes, pois am
bas formulavam e comercializavárn produtos 
com matérias-primas importadas. 

Om dos fatores que fazem com que o pro
cesso de desnadonalização continue até os 
nossos diás é, certamente, a necessidade de 
controle do mercado pela compra de concor
rentes. EsSe fator tõinoU~se muito mãis iiTiPQr
tante, pois o Brasil, em 1969, passoU- a não 
reconhecer patentes para processos farmo
qulmicos, tomando possível a verticaJização 
de diversas empreSaS ili:icioriaiS pela produção 
de seus próprioS fármclcçs. - - - -

Esse- mecariismo, de ser um- pouco mais 
indendendente, é q·ue diminuiu o- rítmo do 
crescimento. Há uma nítida ili.flexão a partir 
de 1960: -õ ritmo de creScimento de âesnacio
nalizaç:ão é bem menor. 

Quero _agora faz~r algumas considerações 
sobre o mercado br~ilei~q. _ 

Favor passar a segunda_ transparência:· 
Segundo os dados da fJanac, ~sociação 

dos Laboratório,s Naciqnais,_ em 1987 as v'ªrt~ 
das às farrnácia,s, drogarias, hospitais, ~s_as 
de saúde e aos órgãos gqvemamentais, excetO 
as vendas à Cerne, Cenfral de M~icamentos, 
totalizaram ç_erca de l_& __ bJIJ:1ã_o de _dólares. A 
distribuição das vendas por origem do capital 
é a seguinte.: 22 __ e:ropre5ãs_am.encanas, que 
totalizam 35%, o qUe dá uma média,, por em~ 
presa, de 1 ,6; 1 O empresas alemãs, t_?ta~i_za~do 
18%, com média de 1,8; 6 empresa slllças 
com 15%, dando uma média de2,5; 5 empre
sas francesas com 7~5%; 6 empresas liiQiesas 
com 5,5%; 4 empresas Italianas com 2%; 1 
austóaco-holondes_a, com 2%, 1 ,3. A média 
geral daria em torno d~ :1,?% _· 

Ao mesmo tempo, isso totaliza 55 la.Pora
tórios. E temos 280 de origem nacional que 
têm apenas 16% das vendas, o que daria uma 
média de 0,05%. Obviamente, dentro desse 
universo de 280, existem -empresas- âe porte 
maior, mas 1Sso mOStrã -que- O"jJõrte de cada 
laboratório em si... há uma discrepância gran
de entre empresas nacionafs. O fato de o 
maior laboratório em vendas· só deter cerca 
de 4,8% do mercado total pode levar à impres
são de que o setor está bastante pulverizado. 
Este- aiguffiento SO é ·aárri!Ss1Ve1 como expe
diente caudatário ou desconhecimento de pe
culiaridades inerentes á indústria farmacêuR 
tica. 

É mundialmente conheddo o fato de_ que 
a indústria farmac·êutica é eXemplo padrão do 
gênero industrial,. onde os conceitos de indúsR 
tria e de mercado são de pouca utilidade na 
avaliação de fenômenos com coricentração. 
A existêncicl"'de considerável diferenciação e 
diversificação de produtos e o·grau de substi
tuiÇão Pratieãmerife inexistente eritre ·os mesR 
mos; evidencia a· exiStênCia-de muitos merca
dos, pois pslcotr6Pícos iiãõ-SU.bstltuem horR 

mônios, que por sua vez não substituem anti~ 
bióticos e assim sucessivamente. 

O verdadeiro mercado ê- composto pelas 
diferentes classes terapêuticas e as empresas 
concorrem dentro de poucas e determinadas 
classes preferenciais e não homogeneamente 
distribuídas por todo o mercado. 

Passamos ao qua._dro três por favor. 
É a expressão do real grau de concentração 

do setor, o que é preocupantemente elevado 
Cómo" veremos a seguir. Na classe de antiáci
dos, antifiséticos, a companhia líder detém 
14% e as 4 maiores detêm 44%. Vitamina 
B 1 pura associada à maior companhia, tem 
4Í% e as 4 maiores, 85%; e assim vemos 
nesse quadro que a menOr concentração é 
4,3%, as CJuatro maiores. Isso mostra uma ror
te cOncentra-ção dos mercados. É. isso o que 
eu queria ressaltar. O mercado farmacêutico 
nãO pode ser olhado como um todo, mas, 
sim, deve ser olhado_ sob o ponto de vista 
de classes terapêuticas. A concentração é ele
vada, bastante elevada. 

Quero mostrar agora qua1 é a posição dos 
laboratórios farmacêuticos. Segundo os novos 
dados Alanac, os 40 principais laboratórios _ 
farmacêuticos instalados no Brasil detêm a 
fatia de 80% do mercado. Entre os 40 primei
rOs, s~ente_qu~o são riacionais. O primeiro 
lugar é da Aché, que é um laboratório nacional, 
Cóin 4,7% de participação; o segundo labora
tório nacional vem em 30? luQar, que é o Dor
sai, coin 1,28% de participação, o 32~ é Cinto R 
faiTiia, com 1;25%; e o 37? é a F'armasa, co"m 
1,01%. A participação desses quatro labora
tórios somada é 8,3%. Enquanto apenas quaR 
tro companhias nacionais estão entre as quaR 
renta pririCipais com 8,31% de participação, 
as outras 36, toaas -estrangeiras, pitrticipam 
com 72,12%. j~so reforça aquele quadro ante
rio_r que vimos, que mostra que o peso de 
cãdci empi-esa nãciOnal é nluito pequeno. Se 
em vez das 4_0 primeiras olharmos as 60 pri
mefraS, que representam 91% das vendas, te
rrios Só 14 nacionais, além dessas quatro que 
já falei, o 459 lugar é do Instituto Médico Fon
toura; a 46• é o Bio-5intética; a 49• é a üpis; 
a 50• é a Virtus; a 52• é o Instituto Campinas, 
a 53• é a lnfabra; a ,54• é a Alergan; a 56• 
é a Hosbom; a 58• é a Uniáo Química; e a 
59', é a NB_. Dos 91% do tõtal do mercado 
farmacêutico atendido pelas 60 maiores em
presas-___; lssóTe]Jresenta cerca-de 1,6 bilhão 
de dólares em 1987 - a distribuição é a se
guinte: há 46 empresas estrangeiras com 
77,76% e 14 companhias nacionais, com 
12,73%; os demais 9% do mercado são distri
buídqs_ entre mais dez companhias estrangei
ras que detêm a maior parte, e o restante com 
quase 300 companhias nacionais, de porte 
muito __ pequeno, o que demonstra a grande 
dependência do País no setor farmacêutico 
e a dramaticidade da situação da indústria far
macêutica nacional. 
_ Eu tinha falãdo que o mercado como um 

tol:fo não deve ser ana~sado é,sim, casos tera
pêutiCos. Vamos analisar um pouco como fica 
a s(tuação quando se refere a produtos em 
colume de venda. O mercado rarmacêutico 
brasileiro é formado por cerca de seis mil pro-

dutos, com aproximadamente tr_eze mil e qua
trocentas apresentações diferentes. Os 55 pro
dutos farmacêuticos de maior venda no mer
cado farmacêutico brasileiro partiparam com 
25% do total e forarri responsáVeis por cerca 
de 450 milhões de dólares, em 1987. De novo, 
esses dados são da A1anac. Entre esses 55 
produtos, encontramos dois medicamentos 
fabricados por laboratórios nacionais. Em 21~ 
lugar, temos o Fibrase com Clorefenicol, da 
Aché e, no 51~ lugar, tempos o Gelo!, da Dor
sai. Temos que observar que o primeiro pro
duto é de natureza ética, esse que é vendido 
com receita médica, enquanto o-Gelo! é um 
produto vendido sem prescrição, é um produ
to-popular; há, inclusive, propaganda na televi
são. Isso mostra a frag~lidade da indústria na
cional. Uma outra observação a ser· feita é 
que os cinco produtos líderes participam com 
quase 5% do total de vendas no mercado bra
sileiro. Isso é bastante forte. 

Vamos ver agora como o setor se comporta 
com relação a importações. No que tange ao 
cOmércio exterior, a balança comercial do se
ter é defidtárla, sendo em 1987 o valor das 
importações de cerca de 400 ffiilhões de dóla
res em matérias-primas. Esse valor é relativa
mente elevado, pois representa cerca de 20% 
do faturamento do setor como um todo, sendo 
mais de três vezes maior do que-a média em 
outros segmentos industriais do País. Dev!!--se 
ressa1tar o fato de que as importações efetua--:. 
das pela indústria farmacêutica constituem-se 
no mais importante mecanismo de remessa 
de divisas das subsidiárias das empresas mul
tinacionais para suas rriatrizes, por meiõ de 
subfaturamento de insumo, isto é, o preço 
chamado "preço de transferência". 

Os preçoS aas matérias-primas são arbitra
dos pela matriz, segundo seus objetivos glo-
bais, e não de acordo com o mercado aberto. 
Na prática, a estratégia global das campanhias 
internacionais contemplar o duplo lucro, um, 
obtido com a produção e a venda dos medica
mentos no Brasil e, a de bem maior impor
tância, o lucro oriundo das vendas de maté
rias-primas de matriz à ffiial. 

Um outro_ elemento assq_ciado à ~questão 
das importações farmacêuticas é o caráter do 
seu controle, pois a fiscalização que poderia 
ser exercida pela Cacex e autos órgãos do 
Governo não poderia ser levada a cabo sem 
a atualização da legislação e fiscalização- das 
especificações técnicas de fármacos e inter~ 
mediários. Esse é wn ponto que gostaria de 
ressaltar, porque fármacos são normalmente 
importante com um- nome genérico e_ não 
existe uma legislação que estabeleça a sua 
composição. Toma-se muito difícil comparar 
a importação de uina empresa com outra; 
eles são importados não bas~_ados de s_u_a 
coinposiçãÕ química, mas no seu nome gené
rico. 

Ressalto a situação do mercado mundial 
farmacêutico como isso se reflete no nosso 
mercado. Principal problema que a ihdústril!f
farmacêutlca nos países desenvolvidos en
frenta hoje é, paradoxalmente, a mesma razão 
do seu vertiginoso crescimento: a inovação. 
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Os anos 40, 50 e 60 foram extremamente 
pródigos em descoberta de novos produtos. 
Quase todo o arsenal terapêutico hoje dispo
nível e o crescimento do mercado alcançou 
indices de cerca de 20% ao ano. As décadas 
de 70 e 80, no geral, apresentaram variantes 
de melhor eficácia_o_u tçlerância para doenças 
cujos remédios já existiam, e não era uma 
inovação realmente. 

A bem da verdade, as pesquisas originais 
das empresas transnacionais não são tão ori
ginais quanto essas tentam f~er crer o aparte 
dos novos medicamentos são versões mais 
seguras ou efetivas de um produto-mãe. 

São duas as razões para a diminuição do 
ritmo inovativo. A versão da grande indústria 
atribui ao rigor dos padrões de segurança e 
eficácia, impostos pelas autoridades_ regula
doras do Governo para aprovação de novos 
produtos. principalmente do Folding Drug Ad
ministration (FDA) dos Estados Unidos, que 
por sua credibilidade é considerado o padrão 
mundial. Essa regulamentação crescente tem 
suas raízes no acidente da ta1idomida, nos 
anos 60. A outra expUcação fundamenta-se 
na exustão do acervo de conhecimentos médi
co-científicos, que haviam suportado o desen
voMmento acelerado da quimioterapia. De fa
to, essa indústria ainda não assimilou a idéia 
de que a época de ouro passou e tenta com
pensar a queda na taxa de crescimento_ com 
aumentos de preços e marketing agressivos. 
Seus lucros, todavia, continuam elevados. 

Etn 1985, os_iucros combinados das vinte 
principais indústrias farmacêuticas america
nas exerciam os lucros da Exxom, mas para 
atingir a igualdade de faturamento era neces
sário arregimentar toda a indústria farmacêu
tica mundial. 

O que atormenta a indústria não -é uma 
queda de lucratividade, e sim a redução da 
taxa de crescimento, o que é natural pela 
atualização dos principais mercados. 

O crescimento do mercado de medicamen
tos, nota-se que a partir de 1980 nitidamente 
a taxa de cresdmento está melhor, isso no 
mundo, não é no nosso mercado. Essa taxa 
de crescimento do mercado mundial, que 
mostrarei adiante, é um fator que aumenta
a pressão sobre as indústrias _nacionais. que 
estão começando o seu caminho no mercado, 
São dados do Banco Mu_ndi_al_,. 

Com a taxa de Ct~lmento ·anUal do mer
cado caindo de 15% na década passada
que foi a taxa entre 70 e_ 80, que foi de 15% 
a.a. - para 5% dos anos ao e a fronteira 
tecnológica praticamente:_estacionada, não há 
como sustentar a lucratividade a médio e lon
go prazos. O movimento no sentido de au.
mento de preços e do esforço de vendas são 
de fôlego curto, colidem com os projetas dos 
países desenvolvidos em reduzir os _custos 
com a saúde pública. O perm etário desses 
pafses com significativos contingentes de ido
sos têm elevados gastos públicos com a saú
de, para além da capacidade governamentaL 
Os governos da Eliiopa Ocidental e do Japão 
têm tomado medidas para controlar os custos 
com medicamentos e o próprio governo dos 
Estados Unidos passou a pennitir aos farma-

cêuticos a substituição de produtos com mar
ca comercial por produtos genéricos mais ba
ratos, salvo ~lícita recomendação médica. 

A propósito, trava-s_e_ hoje uma verdadeira 
guerra no mercado_ americano de produtos 
éticos~ As grandes corporações gastam mi
lhões para promover em todo o planeta marca 
comercial de um produto que possui um no
me clínico genérico. Por exemplo: um produto 
que todos conhecem, o Valium, cujo nome 
g_enérico é P,iazepan. Quando a patente desse 
produto se expira -que já expirou nesse caso 
- outras companhias passam a fabricar sua 
própria versão do medicamento sob o nome 
genérico. A lealda9e, a marca comercial c dada 
pela propaganda, proporciona ao fabricante 
original um poder de monopólio que uJtra
passa os prazos de vigência da patente e os 
consumidores CO)ltinuam pagando elevados 
preços por produtos que possuem similares_ 
genéricos mais baratos. _ 

É razoável supor que a estratégia de comer
-cialização por marca comercial seja mais im
portante do que as patentes para a indústria 
farmacêutica. Estima-se que mais de 40% das 
rn_~s registradas em uso em todo o mun__9o 
rererem-se a produtos farmacêuticos com no
me genérico. A promoção do nome comercial 
consome eriti"e 20% e 40% do faturall)ento 
das grandes companhias que representam, no 
mínimo_. duas vezes os seus gastos com pes· 
quisas _e desenvol_vímento. 

A_experfência dos países desenvoMdos tem 
dempnstra_do que essa indústria livre da inter
ferên_ç:_ia governamental e imune à competição 
é imurie _à COmpetição por preços. O consu
riUdor_ fmal ~ca à margem da escolha de medi
camentos, A quase totalidade dos médicos 
desconhece o preço daquilo que receita e ao 
farmacêutico interessa vender o mais caro, 
pois a ele _cabe um percentual das vendas. 

Somente políticas governamentais explíci
tas como a dos Estados Unidos e da Grã-Bre
tanbél~ por exemplo, logram à indústria uma 
parcela do mercado, que nos Estados Unidos 
já atingem 35% O nome genérico hoje repre
senta 35%, Vou lhe dar um exemplo de dife
renças no mercado americano entre dois tipos 
de medicãrhento:S:- esse e o nome comercial 
- e eu vou citar alguns que conhecemos, 
o Valium, por exemplo, esse é o nome gené
rico, esse é a dosagem de 25mg, esses preços 
são para 100 -tabletes ou cápsulas. esse é o 
preço do medicamento vendido sob o nome 
Valium e também do Diazepan, que_é exata
mente_o mesmo medicamento. Podemos es
colher outros: Lasix, que é remédio de uso 
de 10,74 para 5,89 dólares. Esses dados_sã_o_ 
de uma associação americana que defende 
o uso do nome genérico. :É isso daí a única 
diferença, é simplesmente o peso que tem 
a marca. Não tem nenhuma influência na pro
priedade terapêutica, simplesmente a popuJa
ção, GQmo um todo, e C!, própria classe médica 
tende a receitar um Valium, com mais tranqüi
lidade_do que receitar um Diazepan. 

Enfim, sem novos produtos que permitam 
a criação do mercado, assediados pelos pro
dutos genéricos e com a virtual saturação dos 
mercados_ do mundo desenvolvido, as gran-

des corporações voltam as suas baterias para 
os mercados dos países periféricos. com ênfa
se para países com grande consumo poten
cial, onde o Brasil ocupa lugar d_e destaque. 
O Brasil,_ apesar do consumo per capita ser 
quase 1 O% do mercado americano, ainda é 
o 7'~ mercado do mundo capitalista. Nenhum 
outro país do mundo apresenta uma perspec- -
tiva tão favorável de crescimento do mercado, 
sendo, portanto, alvo prioritário na estratégia 
das corporações internacionais. O potencial 
está expresso apenas nisso aqui: consumo per 
cap/ta. O Brasil é o 7~ mercado, mas o consu
mo per cap/ta é de apenas 14 dólares por 
habitante. Se fiZermos um raciocínio matemá
tico-, só para exemplificar, temos, ao invés de 
14, 28. O noss_o mer'c~do_ que era 1,9% passa 
a ser 3,8%, o que desloca a posição para o_ 
59 lugar, simplesmente dobrando. Vemos_que 
28 alnda é, d~ntre os_ dez primeiros pafses, 
o mercado mais baixo em consumo per capi
ta. Este dado mostra por que o mercado brasi· 
leiro é cobiçado no exterior. I:: um potencial 
de crescimento. Não existe nenhum out:J:o 
igual. Aí temos dados que nos envergonham 
- não considero wn mérito desse mercado 
poteridal. Países como a -ArgEintina têm um 
mercado de 38 dólares por habitante, enquan
to o nos_so!! de 14.1sso mostra, simplesmente, 
que urna parcela da nossa populãç.30 não- é 
que consuma 14, consome zero, _o _que é um 
motivo de vergonha. Por isso somos um atra
tivo, porque esse motivo de vergonha não po
de restar para sempre. O País tem que fazer 
aJgWTia coisa. Então, é iriexOrável que o País 
vai crescer e esse mercado vai ser um cres<::i
mento do mercado como não existe em todo 
o m1.mdo. E essa é a explicação do porquê 
só recebem-os pressões nesse setor. 

Hoje, segundo estimativas do setor, cerca· 
de 35 milhões de pessoas são atendidas no 
Brasil através da venda de medicamentos em 
farmácias ou drogarias. São pessoas que nor
malmente compram remédios; outras, cei'Cél 
de 40 milhões, são atendidas atraVés da Cefne 
e de outros órgãos govemamentals, que- sim
plesmente dão o produto farmacêutico. Só 
que faltam 35; mais 4Q_ são 75. Faltam 65 
milhões de habitantes que não compram e 
não rec;ebem de graça. Este é o mercado po
tencial Isso possibilita a ampliação da parcela 
nacional da indústria, sem prejuízo das empre
sas ml!ltinacionais aqui instaladas, dacl_o que 
o atendimento à demanda reprimida far-se-ia 
e!!J_~ parte pel9 aumento do consumo go
vemam~ntal junt9 às empresas nacionais. E 
apenas para estender a assistência farmacêu
tica às populações de baixa renda. Isso é algo 
que gostaria çl_e reafirmar. É fundamental tra
zer assistência a essa parte da população, hoje 
cerca de 65 milhões, que hão tern acesso a 
ela. Temos dois caminhos: ou aumentar a ren
da dessa população, o que se tenta fazer de 
alguma maneira, ou a Cem_e o-u 6rgãoS do 
Governo estender a sua assistência médica~ 
que é um papel também do Governo. Aí, esse 
mercado cresce em volumes inimagináVeis. 
Hoje, se isso fosse direciona_flo às empresas 
nacionais, as empresas multinadonais conti-



254 Sábado 25 DIÁRIO bo CONGRESSO NACKJNAL (Séção II) Fevereiro de 1989 

nuariam com a sua posição grande, mas pos
sibilitaria o fornecimento e o crescimento das 
empresas nacionais. 

Gostaria agora de terminar apenas com o_s 
comentários finais. A indústria farmacêutica 
nacional vive hoje um ·momento de decisão, 
pois, se p-ersistir a tendência passada e atual, 
a desnacionalização total do setor é inevitável. 
Na minha opinião três pontos são fundamen
tais para inverter essa tendência: o primeiro 
é a manutenção da atuallegislação sobre pa
tente; o segundo _é a preferência no atendi
mento do mercado governamental pelas em
presas nacionais, o que consta hoje da nossa 
Constitulção; e o terceiro é uma política de 
preços coerente e realista. Não adianta vender 
quantidades se não tiver preços. Vamos anali
sar rapidamente cada uma dessas áreas, ape
nas corria um fechamento. 

Primeiro, sobre patente. No meu conceito, 
que não é só meu, patente, na verdade, é um 
privilégio legal que se constitui em um mono
pólio e_ que cria legalmente uma reserva de 
mercado. Qual é o resultado desse monopó
lio? Vamos dar um dado não daqui, do Chile 
- não temos dados daqui. O Governo do 
Chile encontrou, recentemente, divergências 
de preços em importações, após pesquisas 
feitas pelo _Ministério da Saúde chileno. Vou 
reproduzir no quadro. Isto foi publicado numa 
revista britânica script no seu-número 1289, 
de 9-3-88, página 22. Acho que quanto aos 
dados, não predsamos nem dizer nada. Isso 
é um fármaco de clorofenato. O primeiro dado 
é uma empresa que_ importou de uma firma 
que não d_etinha patente, de uma firma que 
fornecia o produto. Custou 111 dólares por 
quilo. Outra é importada da Ciba-Geigy. Cus
tou 1648, a Pfizer, importou, da Irlanda a 
12100 dólares e a Norgini, na Suíça, a 138. 
Trimetropiu, 338-4348. Inclusive, aqui, é inte
ressante, porque duas importações: Diazepan, 
2.360,3; E na hora em que existe a patente, · 
nós só podemos comprar do fabricante que 
detém a patente, vamos comprar a 12.100 
dólares, não a 138. E nós não podemos produ
zir, porque se ele detém a patente e nós a 
reconhecemos, não ternos outra alternativa a 
não ser comprar desse. Por isso, acho que 
a manutenção da legislação_ da patente é fun
damental. 

Um outro ponto de que falei é sobre o mer
cado governamental. Como vimos anterior
mente, existe no Brasil uma grande parte da 
população que não é atendida pelo sistema 
de saúde. Esse mercado, que tem que ser 
considerado dentro de uma política de saúde 
pública, é grande o suficiente para expandir 
o mercado de fármacos em, pelo menos, duas 
vezes, num praz:o curto, ·o-que teria efeito de 
expansão para as indústrias nacionais, que es
tão contempladas Por preferência de atendi
mento pela nova Constituição, capaz de torná
las mais fortes finanCeiramente. E na t}ora em 
que elas. tiverem uma maior capacidade finan
ceira, certamente serão mais fortes tecnologi
camente. Para que o crescimento do merCado" 
governamental. seja preponderantemente ab
sorvido pelas empresas nacionais, o que é im~ 
prescindível para o desejado fortalecimento 

do segmento nacional da indústria farmacêu
tica, faz-se necessária a articulação de esfor
ços na área do OõVemo, através da concen
tração de recursos Cerne, destinados à aquisi~ 
ção de medi_camentos necessários para ess_e 
ambicioso programa de dispensação farma
cêutica. O convênio Ceme/BNDES reSume a 
solução para a garantia de assistência medica
rnentoSÇI à população e _ao aparelhamento do 
setor nacional para essa demanda, visto que 
é um mercado que não tem tido o Interesse 
das empresas intemacio~ais. Apenas como 
eSclarecimentO,-esse -conVénio Cerne BNDES 
previa que seriam Conc-eâfdos recur-sos para 
o desenvolvimento tecnológico a empresas 
nacionais, e que a Cerne Compraria preferen
cialmente dessas empresas nacionais. Isso da
ria uma base de crescimento a essas empre
sas nacionais. 

O outro item de que falei foi' sobre a política 
de preços. Os preços dos medicamentos no 

_País são, quando comparados aos do exterior, 
baixos. O preço-médio dos medicam_entos nos 
Estados Unidos situa-se em cerca de 7 dóla
res, enquanto no País, em cerca de 0,80 dóla
res, segundo fOntes da Alanac. 

O CIP, QUe-é OCOilSeJho-Jri.terministerial de 
Preços, é sem- dúvida o responsável por essa 
situaÇão rio setor farmacêutico pela falta de 
um plano de análise têcnica que permita e 
reconheça o- -direito do retorno dos investi
mentos feitos. O OP foi uffi doS instrumentos 
que colaboraram no processo de desnaCio
nalização e a indústria nacional foi a que mais 
sofreu pela falta crónica de capitaJ de giro. 

Acreditamos firmemente que se esses trl!s 
fatores patentes, mercado _governamental_ e 
preços adequados forem atendidos, certa
mente- a _curto P~!:IO:~ te[~mos um novo pano
rama no-rr:u:~rCado farmacêutico no que se re~ 
fere às empresas nacionais. Era este o meu 
depoimento. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suiiagey) -
Está franqueaâo o debate aos Srs. Senadores 
que desejarem. 

O SR. AFONSO SANCHO ~Gostaria de 
fazer a seguinte indagação: _a que o senhor 
atribui esse pouco- interesse- do empresário 
brasileiro em montar laboratórios, so esse é 
um ramo que dá tanto lucro, _tem um mercado 
relativamente grande, onde está esse pouco 
in~~esse, es~e_po_uc~_ apetite? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - O primeiro 
é que na situaÇão de hoje aqui o lucro não 
é tão grande, tendo em vista que os mercados 
atendidos pelos laboratóris nacionais são mui
to pequenos, então, o volume de lucro é pe
queno. Outro fator é qu'e a inovação tecnoló
gica, a evolução da tecnologia faz com que, 
enquanto as empresas multinacionais tenham 
de suas matrizes uma tecnologia mais atuali
zada, a empresa nacional tem tE' _nologias um 
pouco mais defasadas, ó- que iaZ com que 
a margem ·de lucratividade desses produtos 
seja menor. 

Na ft1inha opinião, senador, na hora em que 
for ofe"recida- ao-labOratório nacional possibi
lidade de expandir o seu mercado não haverá 

nenhuma resistência de ninguém investir. O 
problema hoje é que o mercado está num 
dilema; está dividido 85% por empresas multi
nacionais, 15% por empresas nacionais e não 
há um crescimento porque uma parte grande 
desse mercado está à margem desse merca~ 
do, Vunos que aproxidamente 65 milhões de 
pessoas não têm medicamentos. Então, não 
há perspectivas se ·não houver uma medida 
governamental de um plano de saúde pública, 
não há possibilidade de expansão imediata, 
a curto prazo, desse mercado. Isso na minha 
opin~o é o__ que tem feito urna certa timidez 
do empresário nacional. Mas, por outro lado, 
gostaria de ressaltar, senador, que os labora
tórios nacionais têm investido em coisas de 
retomo muito menor, eles têm investido basi
camente em desenvolvimento tecnológico, 
através de convênios com a Cerne têm sido 
desenvofV:idos fármaco-s- no País dentro da re
lação da Rename e tem sido b.3sicamente de 
empresas nacionais. Eilião, a timidez é relati
va, eles têm investido no· setor. Existem hoje 
modernizações. O que está acontecendO -
e quero citar um fato apenas - é que o mer
cado começa a ficar tão interessante poten
cialmente que grandes grupos como a Nor
quisa, que não são do ramo, estão- investindo 
no setor. Então, estamos em um ponto de 
inflexão, senador. 

O SR. AFONSO SANCHO- Essa condição 
da empresa nacional de desenvolver seria atra
vés de um privilégio em detrimento das em
presas estrangeiras. 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA --' Não, em 
absoluto. O mercado das empresas estran
geiras, se for na expansão do produto para 
a saúde pública, esse mercado não tira nenhu
ma fatia da empresa multinacional estabele
cida, ele cria um novo-- mercado, estamos 
criando. O que está sendo feito, se é qUe pode 
ser chamado detrimento, é que estamos ofere
cendo um novo mercado para as empresas 
nacionais: o crescimento seria preferencial
mente nacional mas isso não implica, não faz 
sentido, inclusive, dizer que vai se nacionalizar 
o s.etor todo; isso nUnca ocorrerá, porque não 
existe_em lugar nenhum a não ser no_s regimes 
totalitários em que o estado assumiu esse pa
pel. acho que isso em nenhum momento -
se passei essa impressão peço desculpas -
mas em nenhum momento falei _em retirar 
nenhuma _fatia da multinaClon_al. 

b SR. ÀFONSO SANCHO - Aindà estou
em dúvida aqui de como seria feito, proporcio
nado, este desenvolvimento. Se através de 
uma linha de crédito especial, através de privi-
légios de impostos fiscais? · 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - Eu diria 
que não precisaria nenhum incentivo desSe 
tipo, falando de incentivos fiscais ou privilé
gios. Eu diria que Simplesmente se o Governo
dissesse assim": "No próximo ano teremos um 
programa de saúde que necessitará da com
pra desses produtos, nessa linha e darei prefe
rência às empresasnacionais ... " e as empre
sas nacionais investiriam para atender o mer
cado. 
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Nas minhas três considerações não colo~ 
quei nenhum privilégio de natureza creditíca 
deste tipo, porque_ o que _existe hoje, que é 
relativamente pouco, e eu diria que é adequa
do; que é basicamente voltado ao desenvol
vimento tecnológico e não ao mercadológico, 
e eu diria que é adequado. 

O SR. AFONSO SANCHO~ Na sua oPinião 
as empresas nacionais- se sentem -sojigadas 
pelas empresas estrangeiras? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- Eu diria que 
sim, porque elas estão ocupando o espaço, 
a multinacional cresceu e o-cupou o espaço, 
e ela tem este espaço, a empresa nacional 
não tem como crescer. Ela tem menor capaci
tação tecnológica, menor capacidade finan
ceira, então, e detem em porte menor. Não 
_é_ que a muJ nacional faça uma pressão con
trária. ela simplesmente ocupou um espaço 
e mantém este espaço. Então, é por isso que 
sugeri expandir o mercado deixar a multina
cional com o espaço dela, e_ expanda o mer
cado para a empresa nacional. 

O SR. AFONSO SANCHO - Esta impor· 
tação de 400 milhões de dólares, é só para 
produtos farmacêuticos ou para outros pro
dutos? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA -_:_-Não, apenas 
para insumos farmacêuticos. 

O SR. AFONSO SANCHO-Dois fatos inte
ressantes. Um é que nós tivemos aqui o presi
dente da Abifarma, como o senhor deve saber, 
e nós concluímos que existe uma paz muito 
grande entre o mundo empresarial farmacêu
tico, tanto multinacional corno nacional, e ele 
também nos falou, embora até tenha dado 
um número menor na importação, parece-me 
340 milhões de dólares, e disse que esta im
portação nã_o é só para produtos farmacêu
ticos, que tem outros produtos que não são 
farmacê_utlcos, mas que estão incluídos no ró
tulo de produtos farmacêuticos. 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - Senador, 
este dado que estou ofere_cendo, é um dado 
do ConSelho de Desenvolvimento Industrial, 
que diz que é produto farmacêutico, realmente 
não analisei a pauta de importação. Neste mo
mento só posso lhe dizer isto, estou dando 
um dado do Governo, o que realmente con
tém não sei. 

O SR. AFONSO SANCHO- Outro assunto 
também, dizem que o nosso produto aqui é 
um dos mais baratos do mundo. 

O SR ROBERTO TEIXEIRA - Não sei se 
é dos mais baratos do mundo, mas compa
rado com os paíse desenvolvidos, é barato. 
Isto é verdade. 

O SR. AFONSO SANCHO- Tem país que 
atinge até 41 dólares a média. 

Portugal 30 dólares, e aqui me parece que 
éO,a -

O SR ROBERTO TEIXEIRA -Isso e verda· 
de . .Também tenho a mesma opinião. 

O SR. AFONSO SANCHO - Inicialmente 
era isso, Sr. Presidente. No decorrer das inda-

ga_ç_ões acredito que precisarei falar novamen
te. 

O SR. PRESIDENTE ( Divaldo Suruagy) -
Tem a palavra o Senador Pompeu de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Verifico que 
pelo pequeno quorum da comissão, eu e o 
Senador Afonso Sancho estamos repetindo, 
hoje pela manhã, e agOra à tarde. S. EX' hoje 
pela manhã, declarou que iria fazer o papel 
de "AdvOgado do Oiâbo",-e-eu então, por con
traposição, embora conterrâneo, colega, e 
amigo, disse que neste caso iria fazer o papel 
de "Advogado de Deus", porque ele fez uma 
declaração de princípios, que era diametral
mente opostas às minhas. Depois verificamos 
que has respostas hoje- pela manhã, ele é 
quem fez o "Advogado de Deus" eu o "Advo
gado do Diabo". Agora, realmente, cumpre
me assumir o papel que é "Advogado de 
Deus". 

Na verdade, a sessão vespertina da comis
são está parecendo até uma resposta à sessão 
matutina. Nada melhor do que ísso. Temos 
aqui o exemplo de como as comissões parla
mentares de inquérito devem proceder, _crian
do até um processo dialético; tese, antítese 

-e quem sabe a comissão faz a síntese, se che
garemos ir obtê-la - até a síntese farmaco
lógica, se o caso. 

Já estive visitãndo alguns empreendimen
tos na área da indústria formacoqufmica deste 
País, no interior de São Paulo, a primeira vez, 
se_não me engano, em Angatuba, quase na 
fronteira com o Paraná. Depois, estivemos na 
inauguração da Carbonor. Fiquei impressio
nadíss.imo com o espírito de realização, de 
Pioneirismo e de conquista de um território 
estrarigeiro no Brasil, que é a produção autó
noma de fármacos, que é o desenvolvimento 
da química fina, da tecnologia de ponta, sobre 
a qual, hoje de manhã, já falei abundante
mente e não quero voltar a falar, pois seria 
repetitivo. Considero essa produção funda
mental. 

Verificamo-s quE: já não precisamos eXpulsar 
- como teme o meu colega Afonso Sancho 
-quer dizer, promover uma cruzada naciona-
üsta, expulsando os invasores estrangeiros, fa~ 
zendo l!ma nova Batalha dos GUã:fara"pes. Não 
precisp.mos fazer isso. Precisamos, apeflaS, 
conquistar o mercado brasileiro para a produ
ção brasileira, para a indústria farmacoquími

-·~a brasileira. E essa_ tem dado demonstração 
realmente de uma grande capacidade. O que 
é mais empolgante é que essa capacidade 
é nascida quase que ao desamparo, porque 
ela resulta evidentemente de pesquisa cientí
fica-etecnológia de ponta, e a pesquisa, neSte 
País - hoje de manhã já falei nisso e não 
quero voltar a falar - é o elemento funda
mental pelo qual se conquista o desenvolvi
mento e até a autonomia nacional. 

Pergunto ao nosso ·depoente de hoje à tarde 
sobre o problema pesquisa. F'az uma pergunta, 
hoje de manhã, e O depoente não respondeu 
a este primeiro ponto - talvez não tivesse 
dados sobre iss_9 ~mas respondeu à seg!JI)da 
parte. Perguritefse óavia conhecimento, se ha
via dados estatísticos - se não estatísticos 

rigorosos, porque sabemos que a estatística 
é algo muito enganqso, pelo menos aproxi
mados - da pesquisa como componente de 
custo no produto, no fármaco. Esse me parece 
um elemento fundamental para a libertação 
e para o desenvolvimento da indústria farma
cêutica brasileira. 

Pergunto~lhe também o seguinte: qual é a 
participação da pesquisa na áreã. da indústria 
e qual é a contribuição da pesquisa univer
sitária. que me parece muito precária por falta 
de recursos? Isso me aflige muito. Não sou 
homem da área farmacológica: sou homem 
da Educação. Preocupa-me muito o problema 
universitário, _o problema de pesquisa univer
sitária neste País. 

Pergunto: até onde a pesquisa universitária 
tem colaborado para oS progressos da farma
coquímica brasileira e qual a participação, na 
composição dos custos, do fator pesquisa? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - Sobre a pri
meira parte da sua pergunta, senador, quer 
dizer, qual seria, no preço de venda do medica
mento, o componente de pesquiSa, não tenho 
esse dado. 

Mas posso lhe dar um dado: é que, hoje, 
as empresas, os laboratórios nacionais que 
estão tentando desenvolver seus próprios fár
macos, ·com processos tecnológicos, têm gas
to .ém pesquisa algo como 10% de seu fatura
mento. Este é o único dadO que eu poderia 
lhe dar; da composição não tenho. 

O SR. POMPEU DE SOUSA • Já é alguma 
coisa. 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA~ Sobre o e$ Tor
ço, realmente, do desenvolvimento tecnol6-
Qico, houve, durante muito tempo, ·um pio
cesso na universidade que dissociou u~ poU
co a universidade do resto do País. A univer
sidade ficou um pouco autônoma. 

O SR. POMPEU DE _SOUSA - Ficou Um 
pouco torre de marfim. 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA • Isso. Então, 
a interface que deveria existir entre a indústria 
e a universidade tem tido alguns problemas, 
mas há esforços muito sérios por parte da 
universidade e da indústria de acabar essa bar
reira e se unirem. E já existem várias empresas 
que têm feito desenvolvimento em conjunto 
com a _universidade. 

Na verdade, na minha opinião, acho que 
essa é a única maneira de chegarmos a algum 
lugar, porque a universidade é onde começa 
a corsa, é a ciência pura. 

Então, é importante isso. 
Nós temos deficiência em áreas de pesquisa 

que são básicas para a indústria farmacêutica. 
Por exemplo, em farmac_ologia, que_ é uma 
parte da ciência fundamental para o desenvol
Vimento dOs farrriacêuticoS, -nóS -somoS dê-fi~ 
cientes. Mas hoje já existe, dentro-da comu
nidade científica. em alguns lugares, pelo me~ 
nos, um claro_ sentimento da importância dis
so. 

O SR:." POMPEU DE SOUSA-Tenho impres
são que na Unicamp existe esse trabalho e 
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também na Federa] do Rio de Janeiro, antiga 
Universidade do Brasil, não ê? 

O SR. ROBERTO "TEIXEIRA- Exatamente. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - São os dois 
centros ma!s desenvolvidos nesse terreno. 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - Eu acrescen
taria a essas a USP, também. 

O SR. POMPEU DE SOUSA • A USP tam· 
bém. 

·o SR. ROBERTO TEIXEIRA • Essas três: 
a OSP, a Unicamp e a Federal do Rio de Janei
ro são universidades que já têm esse senti
mento e têm trabalhado nisso, e os resultados 
estão começando a ser colhidos ~gora. 

Eu fugi um pouquinho do nOsso temã, mas 
V. EX' perguntou-:-.. --

O SR. POMPEU DE SOUSA • Em meio a 
uma grande aflição por verbas das universi
dades. 

O SR. ROBERTO TE!XEIAA - El<atomente, 
e isso daí é muito sério, porque nesse mo
mento em que a universidade começa a_ex
pandir as suas atividades, ela sofre um corte 
nas suas verbas. Então, iss_o pode compro
meter o desenvolvimento. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- As operações 
"desmonte", que estão desmontando este 
País. 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA • "Desmonte", 
exatamente.lsso ar é uma preocupação nossa. 
Inclusive, hoje de manhã, eu passei só um 
pouco aqui na reunião porque fui a uma reu~ 
nião tentando levar o meu protesto contra o 
desmonte no orçamento de Ciência e Tecno~ 
logia, porq,pe é algo que é fundamental para 
a indústria. 

Eu- não SoU Um homem de universidade, 
eu sou um homem de indústria. É fundamen
tal para a indústria. É para a universidade co
mo decorrência para a indústria. 

Então, eu acho que esse esforço tecnoló
gico ... eu diria que nos últimos três anos ftze
mos um esforço maior do que nos ú1timos 
cínqOenta anos. Mas acho que estamos indo 
lá. 

Existe, hoje, um volume muito grande. Exis
tem cerca de cem fármacos que estão sendo 
desenvolvidos por empresas naclonais, de no
vo sob o guarda-chuva do não reconhecimen
to das patentes. Algumas, a maior parte, para 
ser honesto, a maior parte. Mas existe esse 
esforço. 

Então, algo que V. Ex' me perguntou, se 
as empresas estão investindo nesse setor, es~ 
tão investindo. Estão investindo_ timidamente 
mas estão investindo. 

O SR. POMPEU DE SOUSA -' Mas esse 
não reconhecimento de patentes não exonera 
a obrigação de manter uma tecnologia avan
çada até para copiar. 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA ~O senhor 
está perfeitamente certo. 

O SR. POMPEU DE SOCJSA~ Não se copia 
na ignorância. · 

Dizia mestre Luís de Camões: "Não se 
aprende, Senhor, na fantasia, sonhando, ima
ginando ou estudando, senão vendo, sentindo 
e praticando".- Q_uer dizer, pratlc~do mesmo. 

OSR. ROBERTO TEIXEIRA -Mesmo. 
Senador, infelizmente, se era_para copiar

mos a patente, a patente não é uma receita 
de bolo. É um indicativo e tem um esforço 
de tecnologia_muito grande. 

O que faz, simplesmente, é-que encurta esse 
tempo de esforço, não elimina. Não elimina 
de maneira alguma. 

E, na verdade, nós não reconhecemos pa~ 
tentes_ há algum tempo e não fiZemos nada, 
não porque não quiséssemos fazer nada, nós 
não tínhamos a capacidade nem de copiar. 
Eu acho que isso é fundamental. 

Hoje nós teritos, e é por isso que, hoje, as 
pressõe~ para mudarem a legislação são for
tes. 
-·- Hoje, e nãO hâ i::iliCó ·anOs, porque há cinco 
anos nós não tínhamos capacidade de copiar. 
Então, reconhecer ou não reconhecer não fa
zia nenhuma diferença, nós não tínhamos ca
pacidade: ISsO resulta não só do esforço da 
indústria comO do _esforço da universidade e 
adma de tudo da união das duas. Acho que 
esse é o graride enfoque, e o que é funda
mental. 

O SR. POMPEU DE SOUSA~ Um esforço 
meio heróico. 

O SR. ROBERTO TEJXEIRA - Heróico, 
mas acho qu_e o resultado compensa os he
rofsmos. 

O SR. POMPEU DE SOUSA'-- MUno obri-
Qado. - -

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) -
Senador José Paulo Biso! deseja fazer alguma 
pergunta? 

senador Afonso S~ncho deseja fazer algu
ma pergunta? 

O SR. AFONSO SANCHO-V. Ex' é daque
les que aCreditam que esSas empresas íntema
dcinars- -do setor _farmacêutico, com sede no 
Brasil, exportam os seus p~odutos. a matéria
prima para o_ Brasil majorados, para que a 
empresa que não dê lucro ou por outra conve
niência qualquer? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - Senador, 
de novo, eu não conheço a composição do 
custo de uma matéria-prima no exterior. FilO
soficamente eu poderia COlocar para V. ~ 
a1go em que ficaria clara a minha posição; 
trata-se do seguinte: Ô desenvolvimento de um 
fáimaco demanda um certo esforço e obvia
mente determinados custos. 

-A empresa que -desenvolve esse fármaco 
te:m que recuperar esses custos dentro da re
gi-á" do regime capitalista no menor.praZo pos
sível. E para [s,to ela quer botar o maior preço 
possível e CJ.tender o maior mercado possível. 
E esse é -o fUndamento porque ela quer pãten
te, Porque a patente lhe garante não ter ne
nhum outro preço_referencial para se poder 
comparar e ter o mercado do mundo a sua 
disposição. 

Então, essa é uma posição ·que~- até sob 
o enfoque da multinacional, acho válida. Ela 
está tentando recuperar o seu investimento. 
O outro lado, acho CJ!..ie compete a nós, como 
País, aceitar ou não âceitar isso. Assim, temos 
que procurar um termo de referência. De no
vo, acho que é natural que ela tente vender 
por urh preço maior possível. 

Nós vimos que ela vende por um preço 
maior naquele quadro que eu comparei com 
produtos de marca e produtos genéricos e 
a razão dela estar com o preço maior é que 
ela está tentando amortizar gastos. Ela já tem 
uma fatia grande rio mercado e está tentando 
amortizar gastos e vai faier isso sempre. 

Agora, c.om'Q País, não podemos ficar é na 
dependência disto; nós temos que ter é um 
referendai. O produto feito aqui tem um custo 
tanto, então esse custo é excessivo. Essa -é 
a única maneira de dizer se o custo é excessivo 
ou não. A outra maneira seria entrar na intimi
dãde-âã empreSa éTaZEH.- ilina análise da com
posição dos custos e isto é impossível. 

O SR. AFOI'!SO SANCHO - Ou então o 
órgão -controlador, que no caso é a CaCex 
-devia ter um preço referencial genérico e 
quando o laboratóriO disser: quero importar 
tantas toneladas do artigo tal com aquele pre
ço, a Cacex pode dizer: não, o preço é _este 
aqui. 

O SR. ROBERTO 1EIXEIRA-Exatamente, 
.concordo plenamente. 

_ O SR. AFONSO SANCHO- V. Ex' acredita 
que empresas brasileiras e estrangeiras têm 
tido prejuizos Contínuos ou pressão do Gover
no por essa burocracia que existe no CIP e 
outras coisas? -

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- Nobre Sena
dor, não sou de laboratório, minha empresa 
é uma empresa química, faço fármaco, não 
faço laboratório. Essa pressão do OP foi basi
camente sobre o preço do laboratório. Se eles 
têm perdas continuas ou não, de novo, não 
posso lhe afirmar: O que posSo lhe afii-inar 
é o seguinte, o OP ftão dá um tratamento, 
sob o Ponto de vista igualitário, Ele trata de 
uma determinada maneira as matérias~ 
primas, que são produtos químicos dos quais 
ele consegue analisar a composição dos cus~ 
tos, e outros são os fármacos. Muitas vezes 
ele não tem feito o repasse desse custo _e certa~ 
mente isso provoca prejuízo; se é muito ou 
pouco; não tenho como aferir. 

Outro fato é esse que aí como-v. Ex" disse 
pela manhã e o presidente_ da Abifarma falou 
e confirmo, o preço médio do nosso medica~ 
menta· é multo baixo. Se é muito baixo tem 
alguma coisa errada em algum lugar. Se é 
muito baixo; certamente, a margem de lucrati
vidade é muito maior do que nos países desen-
volvidos. -

O SR. AFONSO SANCHO - Realfnente; 
o preço, fazendo essa comparação interna
cional, é baixo mas é muito alto para o bra
sileiro. 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - De novo, 
aí, estamos num problema_- se V. Ex'- me 
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permite - muito mais sério. Nós somos um 
Pafs pobre e, aí, de novo - fof aquilo que 
eu disse - a única maneira de se agregar 
um mercado farmacêutico é através da assis
tência da saúde pública, porque, infelizmente, 
não temos renda. O problema, aí, é diferente. 
Não é que o preço do medicamento seja alto. 
Nós é que não temos recursos para comprá
lo. Nós temos uma parte da nossa população 
à margem da sociedade de consumo. Então, 
este é um impasse que nós não podemos 
- se, por outro lado, se tentar baixar o preço 
do produto farmaCêutico, o únicO fésultado 
que vai acontecer disto, Sr. Senador, é que 
caberá ao Estado a produção de todos os 
produtos farmacêuti_c_os. É ineVitável. 86 o Es
tado ê que pode bancar, porque a contabi
lidade do Estado nãQ_é feita em termos econô
micos e sociais- eSte-é ó papel do Estado. 
Então, concordo com V. Ex" A nossa popU
lação como um todo não tem capacidade para 
comprar medicamentos, mas não porque os 
nossos preços sejam altos mas porque a nos
sa população é muito pobre. 

O SR. AFONSO SANCHO:::... Eu, ainda, faço 
a última indagação- mesmo V. S• não sendo 
dono do laboratório, como já disse. Pergunto: 
numa visão geral, o Sr. não vê qú.e eSse exces
so de amostras grátis- porque, muitas vezes, 
se vê pilhas dessas amostras em consultório 
médico, sem nenhuma utilização e, também, 
as embalagens, às vezes, muito sofisticadas 
-não contribuem para encarecer um pouco 
o produto? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- Certamente 
e, novamente, isto faz parte da estratégia de 
manter a marca e não o nome genérico. En
tão, é predso fazer um esforço exagerado para 
manter a marca e eles precisam manter a mar
ca, porque é mais resistente do que a própria 
patente. Então, quando expira a patente que 
lhe garantiu o mercado, a marca, ainda, tem 
um período que lhe garante o_ mercado. EntãO, 
o investimento é feito naquele sentido: de ter 
o retomo matar possível e é isto, a einbalagem 
também. Uma prova disto é que a Ceritra] 
de Medicamentos, que atende essa farmácia 
básica, tem as suas embalagens padronizadas 
certamente para baixar os custos. Não tenho 
como aferir o percentual que afeta mas, certa
mente, afeta o preço. 

O SR..AFONSO SANCHO~ Obrigado. Es
tou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
Nobre Senador Pompeu de Sousa, V. Ex!' dese-
ja falar? - -

OSR. POMPEU DE SOUSA~ Na verdade, 
não quero monopolizar, com o Sr. Senador 
Afonso Sancho, as atividades da comissão. 
Apenas uma conclusão de toda a nossa reu
nião hoje, pela manhã, e da nossa reunião, 
hoje, à tarde; nós chegamos à conclusão de 
que o problema da indústria farmacêutica, afo
ra todas as outras implicacações que ela tem 
-, há um componente fundamental desse 
problema que é o componente social do Bra
sil. Temos cerca de 60% da nossa população 
com uma demanda reprimida - e aqui falou 

o presidente da Abifarma- que não têm ne
nhum socorro médico _e _nem farmaCêutico 
e que vivem em condições subumanas. En
quanto este País não libertar os escravos da 
subumanidade, que são cerca de 60% dõs 
seus habitantes, não haverá indústri"a farmaco
_química e nem indústria farmacê_utica. Não 
haverá coisa alguma que não seja, realmente, 
problemática. Este País tem que resolver os 
seus problemas pela base e o problema básico 
deste País são as cond.ições_de subumanidade 
em que-;.we-ã maioria da sua população. Esta 
é a condusão que tinha a fazer. 

_ O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
Antes de conceder a palavra ao nobre Sena" dor 
Leite Chaves que é o relator da comiSsão, gos
tarlamos aP:e_n~_ de frisar que um país que 
tem 30 ou 40 milhões de habitantes, com 
uma renda per cap/ta muito aciina da média, 
poucos países da Europa têm população aci
ma de 30_ ou 40 milhões de habitantes, se 
não_me engano, apenas três: Alemanha, Fran
ça e Itália e se isto representa um dos maiores 
mercados do mundo, então este país, é de 
uma potencialidade incrível. O que é predso 
é que não s6 o governo, porque o governo 
é boffi que a gente sempre repita, não é a 
figura isolada de um homem num palácio ou 
de um grupo de homens que compõe o minis
tério. Governo são as forças vivas da s_ocie
dade, sãO ·os sindicatos, são as associações 
de classe, são os empresários, enfim, aquilo 
que--pressiona as decisões do governO.-E riós 
sãbemos que um presidente da RePública, 
tem um poder de decidir muito limitado. Apa
rentemente ele é todo~poderoso mas, na ver~ 
dade, a sua capacidade de decidir é muito 
pequena, diante das pressões da sociedade. 
Mas a verdade é que se impõe a abertura de 
mercado __ _através de uma maior oferta para 
uma p_op_ulação carente de recursos, carente 
de tudo. Se a Aleiftma, atuando em toda a 
indústria farmacêutica, ao lado do poder políti
co, representado por esta Casa e, particurla
mente, por esta comissão, se nós fizermos 
um esforço para a abertura do mercado e 
melhoria das condições de vida dessa popula
ção; eu acho que será, realmente, uma grande 
contribuição. Agora, o que não pode ficar nUn
ca limitado a uma ação do governo, a classe 
empresarial, não somente através do paga
mento de impostos mas assim, também, -de 
algo ~ais, porque não é possível um país que 
atingiu um e-stado de capitalização como 0 
nosso ~nda conviver com a figura do mise
rável. A pobreza sempre existirá - em qu.31-
quef lugar do mundo- mas a figura do mi.s~
rável que, eufemisticainente fàlando, nós -cha
mamos de quarto estrato da sociedade, não 
tem sentido. Hoje existe lima consiêncía.-da 
classe_ empresarial, juntamente com aqueles 
que tom põem essa estrutUra do governo, pára 
que reajamos a isso. Mas o Senador Leite ena:. 
ves, que é realmente o espírito desta comiSsão 
pois ela partiu da sua inteligência, da sua seTlSí
biltdade - é quem vai interrogar por último 
V. Ex'. 

O SR. LEITE CHAVES - Dr. Roberto, V. 
Sa. poderia deixar essa conferência e essa 

t;r_ansparência conosco, para facilitar nosso tra-
balho?- --- -- - · · ·- · 

O Presidente da Abifarma, aqui presente, 
chegou a dizer que éramos um dos países 
de ~ei"!_Q_r C<!pacidade de_c.onsumo do mundo 
no--setor _de reTné.diqs,oe mãiS _ou meôos_~so 
foi dito pela V.Sa. Disse que-aS fiinia5 estran
geiras aqui se mantêm porque seu faturamen
to é mínimo, quer dizer, em relação ao que 
eles_ faturam fora, e por faturarem fora eie_s 
têm condições de _se manter aqui por duas 
razões. Primeiro, po-rque "facilmente nãO _con
s_eguem vender Os _seuS estoqueS, os_seus· arti
gos, ninguém_ 95 ~ompraria. E depois, porCjUe 
eles rt:~antêm essà eXpectativa de_ que essa po
tencialidade do ni~c.ado brasileiro \ieri.ha a 
efetivar-se. V. Sa. _ri_D.OUtrãS -pãlavras, taniDém, 
disse i~_· Ma~ quan~o é qu_e se efetiVaria? 
Qe cáusa pode~am con-Correr-para esse mer
cado, essa poteri.cialidiide ser efetivamente no 
~eu entender?-- -

O SR. ROBERTO TEXEIRA - Senador, 
~sse- mercado potencial que existe é o que 
o deputado acabou de difmif como " miséria 
absoluta·:. _ o· ~ue-e verdé!:de. Na verdade, 
o nosSo -mercado é hoje cerca, de trinti e 
poucos milhões de habitantes, que conso
mem_ .uma média de _q_ dólares per capita 
de_ medicamentos. M~s_ é 13 dólares sobre 
os 1~0 miiJ1ões. Se_e_u nZer isS_o, só SObre 35, 
temos um mercado comparável ao_ da kgerl
tina, qUe~ o_d~dmo __ 11_1erCado per capita. Na 
verdade o nosso País tem _apenas pelo censo, 
140 milhões de habitantes, e a atividade eco
nõmlca p-or pessOa restiiÔge-se à metade dis
so. Estou seildo bantante generoso, metade 
disso e a únlca maneira de expandir isso no 
setor farmacêutico é, simplesmente - rião 
há outro jeito, a não..ser_expandir o serviÇo 
de assistência de saúde pública, porque essa 
população está tão marginalizada que não há 
esforço, a curto prazo, do Governo, que faça 
com que ela adquira poc:i~r aquisitivo suficien
te para poder comprar medicamentos. Na ver
dade, hoje_ ela ê can:!nte de tuc;io, é __ miserável, 
mesmo, o termo é "mtseravei", ela é iniserável, 
mesmo. Então, a única maneíra de atender 
isso ê um programã cOereilte de saúde públi
ca. De novo, gostaria de ressaltar a impor
tância que foi a criação da_Central de Medica
mento~ .CJl:le é um órgão do Governo que tem 
como atividade exatamerite o fornecirrientõ 
de medicamento_ às claSses menos_ favoreci
das. Esse programa está hoje muito_r_eduzidà 
pelos desmontes e cortes. Mas essa é a única 
maneira de expandir esSe mercado, porque 
não há como fazer, a Curto prazo, infelizmente, 
nenhum de nós aqui tem· uma fórmula de 
fazer _com que todo esse pessoal margina
lizado passe, a cUrto prazo, a se juntar à socie
dade de consumo. A única maneira, o primeiro 
estágio, é a fase a'sststencial_ e paternalista. 
Agora, concordo _com o Senador_ Suruagy 
quando disse que realmente:·· -

OSR. -PRESIDENTE o:fwaldo Suruagy) -
~u _me sin~o ho!):ra.dp, ___ p~rque fui deputado 
~o Jovem e é como _se fosse Uma homenagem 
amda permanecer_jóvem. · · 
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O SR. ROBERTO. TE~RA - É porque 
c.onheço V,,Ex' ~P t~.mpo em que era depu
~do. Fiz ~m ~$fQrço Pllnl n~o chamá-lo de 
gOvc;mador: 

Pe nqyo ~ im~nt:~. ·parque trata-se de 
\lffii!l ação de governo. T~mb~m será transi
tório, $eiá epq~antp O Governo der essa: assis
tência, e quando por um motivo qualquer não 
a puder dar. ele volta à posição anterior. É 
pre~iso haver um esforço da sociedade como 
l!l"fl todo, pàrq~e realmente rião mudou nada, 
SimPíesmente· hOuve Um movimento pontual 
qUe_ ntpn 4eter_miri~do mómento o Governo 
d~idiu par ~ffsl;itêl'!cia médica, 9. mercado 
cresceu: no ano seguinte, por motivo de orça
mento, ele tev~ q!-!e dimiq"uir a· aSsistência à 
me@de e o m'erca4o sufniu. 

I:. um esforço q1.1e nãQ_ pode ser isolado, 
nem dentro do sociedade nem dentro do Go
~mo, isso, na rÓinh~ Qpjnlão, tem que ser 
um enfo!=Jue d~ gowm1o, que precisa tomar 
as medidas necéss6r«l~'para trazer essa popu· 
l~ção para o País. potqlle boje ela simples
mef1te o habita. Eri~Q~ esse é 1,.1m ponto. Con
crqrdo com·~ $efl~~qr. quando _disse que se 
não hower um esforço ~e todos nós não tere
mos como resolve~. 

O SR. PRESIDENTE (Oiv~ldo Suruagy) -
Senador Leite Chaves, se V. Ext me pennitir, 
eu em:ou no exerdçio da liçlerança do meu 
partido, lá em 'plenário: Eu solicitaria que o 
Senador J~ Paulo Bisol presidisse os traba· 
lhos. O Seni!dOr Paulo Blsol é o presidente 
de fato, o de cfireito sOu e:u, mas é S. Ex' 
que tem sido o sr~n~e ~C?ndutor desses en-
contros.· · 

O SR. LEITE ÇHAVES- V. Ex< fez urna 
sinopse, um resvOpectO Q~ atividade de que 
tratamos ,l;I:'J!JI de~~ a su~. formação primitiva 
até ~os tf;:Ppoi Qt; hdj~, desde a farcopefa, 
qu~ vai da farmácia d~ f~!llflia ~~é os dias atual~ 
dps g_nm~es cçm~lqrner~Rq~ in~ernaci<?nais, 
Ma~. de 1970.pj;!i~ ç~.houve um avanço irne
djato, hQLJVe ,U.m Sl,lrtP frnec;liato no yolume 
des~ prodt.Jç;W e no valor dessa produção, 
Que causas terif!)n ~qnco~do para iSso? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - Foi basica
mert~ ni::;~Q qi.uul~Q '<:omeç~ram a surgir 
gr~n~!? in~ç~s t~~p~uticas que, apesar 
çfe s~m prQdutos cwe o ~eito era multo be
\l~(ico. o seu <:ustp era multo rpais alto. Então 
nós passamos de piodutos artesanais para 
produto~ indu~aliz!!do~. çorn grande com· 
poo~nte de custo teçnológico embutido no 
$eu preço, que fnegewelmente, tem um efeito 
como remédio muito mais eficaz e, por outro 
l~dp, tem um c;:~st(),_ multQ miJis alto. Isso dai 
expUca pOr ql:J' de ~pente houve uma inflexão 
do cus.to, o res'-'ltado foi melhor, mais nós 
p~gamos um preço pOr iÇso:· n&o s6 no Brasil 
como em tocfo o mpf.14Q houve um saldo. 
E Certmnent~ i;;so dai JJe e.nçaminha no setor 
farmac~utico. c;:om umã hOVIl perspectiva de 
uma revolução, que sio os produtos de ori~ 
gem ~a bioteqrologiólt. Certamente nós vamos 
ter Ol!tros produtos, talv~ mais ativos, mas 
certamente o çustQ será m~ alto. 

O SR. LEITE CHAVES- Olter dlietque 
a causa desse aumento de consumo não foi 
o aumento do poder aquisitivo no País? Quer 
dizer que é elástica a capacidade do povo de 
absorver remédio ou medicação, se ele for 
melhor ou cientificamente mais elaborado o 
consumo aurherita?-

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - É elástico 
porque nós estamos fa1ando simplesmente 
dos 35 milhões de habitantes que têm poder 
aquisitivo, comparados aos países da Europa. 
É o único mercado que temos, nós só temos 
35 milhões de habitantes. Então, esse mer~ 
cada é elástico, o País como um todo é total
mente inelástico, mas os 35 milhões tem um 
poder, urna renda per capta bastante razoá
vel, obviamente não muito elástica, mas bas~ 
tante razoável. 

O SR. LEITE CHAVES- Quais são as ma
térias~primas ness.e setor de que nós somos 
totalmente dependentes? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- Cada f<lrrna· 
co em si se origina de um detenninado com
posto. Então, nós temos uma infinidade de 
matérias-primas. No momento, eu não pode
ria listar quais matérias-primas. 

Certamente, com relação à parte de horm6· 
nio, dentro daquelas classes terapêuticas, so
mos totalmente dependentes. 

O SR. LEITE CHAVES - No_ Brasil já se 
faz alguma coisa nesse sentido, para que pos
samos ser autônomOS _ou_ menos dependen
tes? 

O SR. ROBERIO TEIXEIRA - Existe. Sr. 
Senador, um esforço que foi feito nesse senti
do, que se chama Rename: é a Relação Nacio
nal de Medicamentos. É uma lista de medi
camentos que são considerados essenciais. 
O conceito dessa lista é que ela cubrlria uma 
relação de medicamentos que seriam indis
pensáveis, que cobriria exatamente essa preo
cupação que V. Ex" está levantando. Quais 
os_ medicamentos essenciais qu_e devemos ter 
no País para qualquer eventualidades? Isso é 
aRename. 

Elaborada essa lista, foi feito um esforço, 
através da Central de_Medicamentos. para in
centivar que empresas passassem a produzir 
no Brasil os fármacos necessários a essa Re
name e isso sendo feito. 

Hoje, eu diria que _dois terços da Rename 
já existem em-produção nacional. Esse esfor
ço foi feito, mas são medicamentos meramen
te. essencia1s. A maior parte deles se destina 
exatamente àqueles sessenta e cinco milhões 
que não conta. Temos vermífugos, de uma 
maneira geral, temos vitaminas, temos re.al
mente o básico. Nós não temos nenhum me
dicamento sofistic'ado. Então, a Rename é isto, 
uma tentativa de o Governo, sob o ponto de 
vista de segurança em saude, dizer o qu_e é 
indispensável no País. 
Exfs~ produtos da Rename feitos por em

presas nacionais e por empresas interna
cionais.Apenas, de uma maneira gerai, as em· 
presas Nacionais é que têm feito a maior parte 
do desenvolvimento. 

'"-0 SR. "LEITE CHAVE$ -AS -UniverSidades 
brasileiras são solicitadas na pesquisa pelos 
laboratórios estrangeiros ou nacionais? 

_ 9 SR. ROBERTO TEIXEIRA- Com relã.çao 
aos estrangeiros eu não tenho informações. 
mas os nacionais certament~. E!.! lhe di!J_a que 
no eixo Rio.:São P"aulo-Minas GeraíS, nesse 
triângulo, existem poucos grupos lidando com 
síntese de fármacos, ou com farinacologia 
que não tenham um convênio com uma em
presa nacional, desenvolvendo algum proces
so inteiro ou um detenninado estágio de pro
cesso ou um estudo específico. Existe hoje 
esses esforço bastante grande. Agora, isso é 
uma coisa bastante recente. Eu diria que há 
três anos essa interface entre a _universidade 
e a emp~sa nacionaJ era desprezível. Hoje 
não , hoje é algo preponderante. 

o SR. LEITE CHAVES.- É passivei, diga· 
mos; fazer uma avaliação do que se investe 
em pesquisa no Brasil nesse setor, o percen
tual sobre faturamento ... 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - É possÍvel. 
Já tenho dito em outros lugares, que nós ln
vestimos cerca de 0,6% do PIB em pesquisa, 
como um todo, não em fármacos. Mas esse 
número, na minha opinião, é enganoso. É en~ 
ganoso pelo seguinte: no setor farmacêutico, 
especificamente no setor de química fina, nor~ 
malmente são empresas pequenas· cujas do
nos-acfonlstas são normalmente pessOas com 
capacidade tecnológica. Eles dispendem um 
esforço muito grande, dentro da empresa, em 
desenVolvimento. Apenas, esse gasto não é 
explicitado. Porque até recentemente não ha
via nenhuma vantagem em explicitar esse gas
to. O gasto em desenvolvimento tecnológico 
era tratado, sobre o ponto de vista ftScal, como 
um gasto de compra de um telefone. Então, 
não está explicitado isso. AigiJitS Casos, acre-" 
dito - se V. Ext trouxer alguinaS empresas 
aqui elas lhe dirão o·quanto investem em pes
quisa, e esse número, -posso lhe dizer, em se 
tratando de laboratórios nacionais, eles têm 
investido, às vezes. quantidade superior a 10% 
do s_eu faturamento em pesquisa e desenvol
vimento. 

Gostaria que ficasse claro a V. Ex• da minha 
parte, que para quem está no setor da fárma
cos-o conhecimento tecnológico é tão ou mais 
importante do que o equipamento necessário 
para se produzir o fármaco. O .domínio- da 
tecnologia é uma peça fundamental para a 
sobrevivência da própria empresa, porque ela 
tem de acompanhar a mudança do setor CO· 

mo um todo no mundo, e ela só vai poder 
fazer isso se tiver uma capa citação tecnológica 
adequada. Caso contrário, ela crescerá agora, 
mas se houver uma mudança no contexto 
tecnológico m!-uldial nÇ> ~etor_ d_e_ fármacos ~la 
não_ poderá acompanhar e morrerá. Voltaría
mos de novo ao período anterior. Para as em
presas isso é muito claro e elas têm investido 
maciçamente nisso. É-pOr iSSo que eSSe inter~ 
câmbio com a universidade se acelerou muito 
nos últimos anos, porque eles sentiram que 
o caminho mais fácil de se fazer isso é junto 
à universidade. 

-~ 
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O SR. LEITE CHAVES- Há produtos far
macêuticos que são de bvoa rentabilidade pa
ra quem produz, mas há outros que não têm 
qualquer rentabiHdade mas são essenciais à 
vida. Quando um produto _dessa natureza é 
essencial mas não rentáveL os laboratórios fa
zem acordo para que eles sejam mantidos 
ainda que não dêem rentabilidade satisfatória? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- Desde logo, 
pz~ra esclarecer gostaria de informar.que não 
sou do setor de laboratório. Sou do setor de 
química, mas o que tenho escutado é que, 
muitas vezes, não é rentável um produto, mas 
também não é danosamen~ prejudicial. En
tão, dentro da linha farmacêutica interessa pa
ra ele manter o produto. Se, por outro lado, 
esse produto pesa substancialrr}ente e seu fa
turamento passa a ser não-rentável, aí, na mi
nha opinião - não posso citar dados porque 
não sou do setor -, como· empresário eu __ 
pensaria duas vezes em continuar produzindo, 
porque na verdade não posso vender nada 
por um preço inferior ao que me cUsta. EsSa 
é a regra do jogo ·capitalista, pelo menos. Na 
melhor das hipóteses, tenho que empatar. 
Empatar é o limite, perder nunca! 

Fica muito dificil... _A1iâs, isso é uma das 
coisas que na minha apresentação inicial eu 
disse: que preço é um negócio importante, 
porque s6 o preço ê que vai possibilitar que 
o empresário inviSta saDeiridO que vai ter um 
retomo do investimento. O empresário nela
pode investir_ sem ur.na perspectiva de retomo. 
Ele não vai investir. __ _ 

O .SR._ LEITE_Cf:IA VES - O. senhor tem 
alguma vivência,_ algum relacionamento com 
o mundo da homeopatia? Que expressão ela 
tem no Pais e qual o futuro que ela pode exer~ 
cer? Como é que tem sido tratada nesses paí~ 
ses mais civilizados2 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- Nobre Sena
dor, neste setor da homeopatia eu sou apenas 
usuário, infelizmente. I:: algo bastante afasta~ 
do. Dentro da necessidade de atendimento 
de __ saóde póblica, meu enfoijue pessoal que 
temos do contingente de miseráveis, como 
o Senador Suruagy defmiu, é que precisamOs 
atacar esse contingente com todas as armas 
que tivermos _e se a homeopatia é urna delas, 
vamos atender a homeopatia. Acho que é Isso~ 

O SR. LEITE CHAVES -Como é que se 
conbram aqui no Brasil os índices, Ol>_ ya]ores 
decorrentes de patentes? Corno é que os ~bP
ratórios .cobram? ~ um caráter perrrianente7 
Há um percentual sobre o remédio? Se a pes
soa é titu1ar de uma_ patente, ela produz ou 
é produzido s_ob forma de ... ou qualquer outra 
forma, como isso é _cobrado: é por unidade, 
por volume ou por tempo? 

O SR. ROBERTO TEIXE!RA- Veja, o gros
so das patentes do mercado farma.~êi.rtiCo em 
vigor, na verdade não é cobrado. Elas s~o 
produzidas aqui pelas filiais de seus detentores 
no exterior. 

De modo geral, há duas maneiras de se 
fazer acordos de patentes. Se é que _existem 
nesse setor, a existêné:ia é muito pequena.~ 

pequena dentro de algo a que eu já havia 
me referido: é que a patente é usada para 
garantir o retorno do investimento feito no seu 
desenvolvimento. 

Na hora em que ele cede a patente a ai~ 

guérn, ele está perdendo uma fatia do merca
do. Inclusive, dentro da nossa legislação, ele 
nao poae Cedei' -uma patente para nós que 
tenha_restrições_de áreas geográficas. No mo
mento em- que-ele vende uma patente para 
mim, eu tenho direito de exportar o produto 
pãi'a lOdo o mundo. 

O Governo brasileiro, no seu regulamento 
de propriedade industrial, proibe cláusulas de 
exclusão comercial. 

Então, no momento em que se vende urna 
patente, ela abre um concorrente, o que .tú
multua. 

Agora, há duas maneiras de fazer isso. Exis
tem algumas patentes; uma é um valor global 
pela patente; a outra é um royalty sobre fatu
ramento. 
- O SR. LEITE CHAVES.:_:. Na sua exposição, 

que o senhor apresentou com transparências, 
mostrou que, digamos, em determinado me
dicamento - e o senhor _usou o Chile - há 
a matéria-prima que em quantidade na natu
reza, às vezes, excede oumt .em cem vezes .. 
Uma custa dois milhões, outra vínte e três 
milhões .. _Jsso no Chile, _ 

Aqui, no Brasil, ocorre a mesma coisa? 
O SR. ROBERTO IE!XEIRA ..,- Eu diria a 

V. -&que hâ chance de ocorrer, simplesmente 
por causa disto, existem matérias~primas que 
vêm dos detentores das suas patentes e qUe 
têm o seu preço estabelecido, e há matérias
primas que vêm de empresas que estão pro
duzindo esse produto mas que a patente já 
caducou, normalmente, e a composição do 
custo dele é diferente do outro. Então, o preço· 
é diferenciado. 

Esse levantamento não existe tendo em vis-· 
ta que não foi feito ... A ónica maneira de se 
fazer isso é levantar as Importações da CACEX, 
dia por dia. 

Acredito que o- panorama será o mesmo; 
não tenho nenhuma dúvi3a. Os números, Ce!"' 
tamente, serão diferentes, mas o panorama 
será O mesmo. · 

O_ SR LEITE CHAVES --o -qlle o Bú:tSlJ: 
o que nós, _aqui, a partir do Ctn'lgresso NaC:ib: 
nal,_ poderíamos fazer para incentivar e êll:tr 
credibilidade e mais expressão técnico~dé\
tífica, inclusive comercial, à indústria brasilei
ra? 

É verdade que o_ senhor já falou nas suas' 
conclusões de que a ·constituição já dá preié~-
rênda ... O senhor acha que aquilo que eSt~ 
nessas determinações, nessas o_rientaçõ~!i~' 
nessas posições tomadas, agora, na Constt: 
tuição é" suficiente. ou seria nec.eSsário rli~'i" 
algui'D comportamento , r-

O SR. ROBERTO TEIXE!RA - Acho que 
seria necessária uma política industrial clara." 
Acho que seria necessário isso, e não é._·_só 
para a indústria nacional, mas ne_cessárto: ln~ 
clusive para a indústria internacional. 1- ' 

Seiia uma posfção clara da po1ítlcá ind!J&
trial e esta, então, deixaria claro_ o que o_ País 

pretende. E o .Governo ~ si Pretende que 
o Pais tenha, para o empre.s{trio pode seguir 
lsso. 

Hoje, o que acontece é que todos os investi~ 
mentes das empresas são feito num clima 
de incerteza mUito grande, pOrqUe -não há o ma 
polítlca clara. Nós- sofr"elnos ccintinuamerite 
mudanÇ'as resUltánfeS-de pólíticas .. l'lo paSSa
do tivemos· paçotes, pac:;otinhos _e pacotões· 
que n)udam q ietÚ[tlÇ)" ~o_-Seu inveStimentO. 

O investimento de utn 'setor deSses não é 
um fnvestimeritó' iristai1fâneo. d 'ihvestimento 
demanda-un1 Certo- terriQo- e b tempo de retof
no é- de 4ois. aú trêS a,ti'q~. não ·n:renos do 
que Jsso. · :· - ' · 

É P.iedso garantir a_o ~~h1p_r~sário G!-le deiltfo 
de um horizonte fazo~Vel a PP!í.~ca do Governo 
como um todo não vai' múéta'r.' ' 

O aro, peqü(mós afps~es ·exiStirão sémpre e 
hão pOder ser de outra fuáneira: IsSo, combi
nado com preferên<:la aé-compfa para a em~ 
presa naclOriál nesse· setbr; 'que -e fundamental 
para -á~eXparlSâõ do -se'tor' nacional, e combi
nado com a manutettç:aó-do es"forço·de capa
citaÇão 'tecnológica"--do-:~ãfS como um· tcidõ, 
e aí ·não· é SiffiPlesmente-·&;-Setoi', e do Páfs 
cOmo -um todd; e WJ desde a universidade 
até a indústria, dará ao -G-õVêmõ uina- base 
bas~nte" ~ó)'td".'! P,~.ra'?: er:ç~re~~rio. i~ve~~r ~~f!l 
uma. ~ej3l;l~pnça,. ~Ulto rha[(?f.,E;. ,c:e:rtaJTien.te! 
q result;:cfo. seria ~c~hi4~,~ ~l;!rtO Pr<:tZo~ ' 

O SR; LElTE>CHAVES .--;-J.O Presidente da 
Abifarma,-flresente_e oUVidO hoje pela manhã, 
dirige' ,também !um~latsor.á.tório .que vem de 
fundaÇão .de, remotos .. parentes,. de. 1883, no 
século_ XIX, e diz que o lab.oréltório...sobrevív.e, 
em parte porque. freqüentemente aparta re
cursos de outras atividades para iss-o. Disse 
que neSSa .atMdadé·mafttém··tainbéfn' uma 
IdeiltificàÇ:ãd sehtrrTie!i.làl,~pOi#·Sé vehdesse 
poderra 'vivef õí'eStô' dS·Vlêia"~Cdtii esse -resw~ 
ta dO, ma~ mes'"tn--d asSift!i'c6fre ó nséo. Admitiu 
até ã'poS~iBilíâa:áe'8e-Vetl'da, Sé'álgum labora~ 
tório ~Xterrtd -corripr:a-sS"e-.1-Miiitos'ItouVe qUe 
foram·wn'dfdOS. Qual'á p'bsiçi!ó'de"-Stei iniiúsu:Ja 
bi"aSfleíra? ·Sertiouver dThr!a \laliosa ·a máiOr'ra 
verrde:?-·. -··i ...... ~ •. :'·-- .~-_.;~ 

CJSR.· ROBERTO TEIXEIRA ..., .V. Ex' me 
coloca numa posição de tentar prever a posi
ção dos.Outroo_.'Nãó'Seíi :.~, Tl·-~·~, ·, .-~~ ·, 

o· SR. ú':ITE: t:H/IVE&"" ['\as' V. •S• repre
sentã_lim'â''êrlbd~qt;.<r._ -~J '··:· .~ ·, '~ ; .: I'. ~" 
. O ·~iJf' C"::' ,-.JrfQ ~~~ ,._ ÍRÁ..:-'T' IV~z· fica~~ -i<~ .... ,'fi!~ .. , .. R _L . 
~ .. c)~O,.P.N~·Y· ey~ .. .;,t\l?iji1;1~ repre~~nta b.a:si
.ca.ment,e -~_,pro-d.y_tqr,~qEt.·{áQ1J~Ç9% _ n,ão _o~ 
Iaboçatqrip~ finaiJ:i., te~9s: ~S?Ç>Ciaqos Ja;bora
tódos,_mas:~~e;J Iapçr:~fi9lf tamb~ p,rodu
~em fá_l;rr!a~o.s,_A.~ªIJF!Ç @)3,u~ ~~.ria. !i A,s~o.c.!a~ 
ção d~s ~~éft9f!qs;n~S:i!?J1<!.~. tefetiya_me_nte, 
aí ,só te!']laqor~t\'irjo. !'.?e,<'~ ~~~rn;;>~Q,s, ~a.dp; 
nais, _ q~. ~~Q. ~., efitãCC-!~f;iDA9:. ef1l-.desep; 
volvip.~qt~ ij>sp P.af?~!P~f'!l~~·.,J:;Ulli!· \n.cliç~~q 
que ser;i~ ·9i~çil p,ara_ >e,l~~ pe!1~r~m .~ v.efl9á 
do labor"'-\Óf'~.· .E:or.pyb:~~!as!ç!, s~ • .qu~ -n~te 
momerytQt,·~;;;t~.4JTI~ npvt:t.?oc!a.-d~ Ç>fe~s 
parala~r~tf?rqr nac;i.opal!; por, 9f!lpo5 mul~
~a~ion~j~~ !'Jé agpr,a .1?8~.-RJle_ ~~- _il}çióstria~ 
têm res_i~P..P.P •. ~~ ye:sJ.a.~ r.Cfl.!Y~ .?~ urt;~a i~vef~ 
são porque ~J:iorqui~i!_ .s.e:.~p_c!o.u 5\,~ç:mpr.pu 
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um laboratório da Monsanto. Mas essa pres
são de tentar comprar de novo laboratórios 
nacionais, minha opinião, prende-se ao fato 
de controlar a possibilidade daquele cresci
mento do mercado potencial que temos. O 
perigo desse mercado se expandir e fazer cres
cer o laboratório naci_onal faz_ com que ele 
tente eliminar a concorrência pela compra. 
De novo tem "n" motivos para não vender 
seus negócios, desde os motivos econOmi
cosaté os motivos sentimentais, certas pes
soas nem consideram, não fazem conta se 
à proposta é boa ou ruim. Um dado interes
sante: mesmo no passado, quando nonnal
mente o mercado era muito meno_r, as ofertas 
de compra dos laboratórios nacionais foram 
feitas por valorés que levaram os detentores 
a passar o seu controle para empresa multina
cional, o que mostra que o raciocínio também 
não era meramente económico sob o ponto 
de v:ista do retomo daquele investimento, era 
um posidonamento estratégico que os elevou 
a dominar o mercado. 

O SR. LEITE CHAVES - Essa disposição 
de compras poderia ser a possibilidade de 
conversão dessa potencialidade em efetivida
de. ou seria a conversão da dívida? Muitos 
setores estão sendo solicitados à compra em 
razão dessa conversão, não podendo levar o 
dólar. O que o Sr. pensa? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- Eu tambêm 
acho, juntam-se as duas coisas, uma possibi
lidade de reforçar a posição estratégica junto 
ao fato de ser um bom negócio como con
versão. 

O SR. lEITE CHAVES-Temos aqui, como 
o Sr. vê, fazendo wn levantamento sem parti 
pds. A iniciativa é do senador Nelson Wede
kin. Já houve no passado uma comissão simi
lar, na Câtnara, qUe aptirou multa verdade, 
mas não chegou a um resultado legal. Ouvi
mos aqui, antes, um professor, Homem de 
empresa e de universidade; um 'depOimento 
claro, mas reticente, onde não esclareceu mui
to. Entre a posição do Sr. e a dá Abifarma, 
não houve grandes diferenças, os Srs. pare
cem pertencer à mesma empresa. Não esta
mos encontrando contrastes para nOsso posi
cionamento. Ein todo caso, o depoimento do 
professor e de V. S• nos impressionou bem, 
houve um esforço em cooPerar com· o Sena
do, mas esta é uma Casa politica, não estamos 
atrás s6 da coisa tê~nica, em busca de fatos 
que possam determinar um postcfonamento. 
E um mercado diffcil, com participação ex
pressiva de setores externos; q Brasil hoje quer 
se afumar, não_ quer ficar nessa dependência, 
15 duas grandes dependências nacionais são 
~ petróleo e da Indústria farmacêutiqt, sendo 

.e· aqui é mais difícil, porque não é s6 a 
oendência do remédio, mas, também, da 
.nologia. O sr. tendo uma longa vivência 

:m esse setor, que pessoas acha que pode
,., ser utéis ao Senado com seus depo[-

-:s, ar.,, rter :P,m expressar diferenças 
p1 .• ~:n nc· omecer dados em que 

I" L' ..:aseassemos e pudéssemos assumir uma 
posição politica no Senado, Quer dizer, não 

uma política xenófoba, que diga respeito à 
política b;asileira ou estrangeira, mas para de
finir âaquruma política nacional, uma política 
brasileira ou estrangeira, mas para definir da
qui uma política nacional, uma política brasi
leira conveniente ao Pais. 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- senador, di
ria que 05 dirigentes dos laboratórios nacio
nais daqUela lista dos majores, que são exata
mente aqueles que têm uma expressão pe
quena, mas têm uma expressão no mercado, 
e que são empresas que têm uma capacidade 
de ter contratos, os conheço e podem trazer 
dados especffic:os 'por problemas pessoais da 
sua empresa. 

O SR. LEITE CHAVES -Digamos, é uma 
questão de conveniência econômica, conve
niência cie_ntffica, interess~s n_adornJis, a segu
rança do Pais neste setor. 

Vejam o Senhor, o Cerqueira Leite, numa 
~que é de produção dos Senhores. mos
tra que um país da África saiu dessa área de 
inQuência e de patentes e fez economias tem
veis. Ele afirma também que há uma evasão 
tenivel de reservas nossas nesse setor, no que 
diz respeito a pàtentes. O Senhor cocorda com 
essas aflllTlações? Este artigo está na sua re
vista. 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- Na verdade, 
isto é Urna separata da Gazeta Mercantil. 

O SR. LEITE CHAVES-- Mas os Senhores 
divulgaram esse artigo, e certamente estão 
emcarupando essa aflllTlação. 

. O SR. RO$ERTO TEIXEIRÁ ~ De n<Ívo, 
disse de uma outra maneira, quando lhe mos
trei aqueles dados do Chile estava dizendo 
isso, a fuga de patentes faz com que o preço 
do produto caia, acredito que o Cerqueira Leite 
esteja se referidno a esse tipo de coisa. 

De novo, acredito que se o Senhor trouxer 
um laboratório nacional que seja um produtor 
de fármaco, ele poderia lhe dar um compaw 
rativo quanto custava um insumo que ele pro
duz, antes, e quanto ele está vendendo hoje. 
Seria um dado concreto que poderia ser uma 
prova. 

'O SR. LEITE- CHAVES- - Nessa questão 
dé mercado, o Presidente Reagan, que é muito 
prático, criou quase que uma guerra em rela
Ção a essa queStão de patenteS nos labora
tórios. Então, não ia fazer uma coisa romanti
t:àrilente, a nãO Ser que houvesse interesSe, 
ou o senhor acha que essa preocupação c:om 
o setor visava outro posicionamento polftico? 

0 SR. ROBERTO TEIXEIRA - Não, Sena
dof.-, na minha opinião o que visa é dominar 
o Ónlco merCado pOtencial de porte que existe 

. ~ mundo, Que é o nosso. Acho que não há 
outrà setor não, é esse mesmo. 

. ·- O SR. LEITE CHAVES- E nessa posição, 
ão cOntrário os interesses do Brasü e os dos 
Estados Unidos? 

, O SR. ROBERTO TEIXEIRA ~_Não sei se 
o sentimento de, dominar o mercado é dos. 
~doS Unidos oi.t se é o das empresas mUlti~ 

nacionais de remédios, que não são n~essa~ 
ri~ente -os Estados Unidos. Simplesmen
te, o que ocorre lá é QUe as empresas fazem 
com que o governo defenda seus interesses. 

Não a'credito que os Estados Unidos te
nham algum interesse em dominar coisa ne
nhuma, porque não é por aí, apesar de termos 
os nossos problemas, somos uma dimensão, 
porque não somos mais um quintal. Agora, 
certamente, é de empresas e, na verdade, todo 
o problema das patentes surgiu, não de uma 
mecUda do governo, mas a partir de uma asso
ciação de fabricantes de produtos farmacêu
ticos americana. 

O motivo da retaliação em patentes não 
foi uma medida do governo, foi da associação, 
fi'J?A, que apresentou uma moção ao governo 
dentro dos termos da lei e pediu que fosse 
investigado. A iniciativa foi da empresa priva
da, não do governo. 

O SR. LEirE CHAVES - Mas o governo 
americano acobertou? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- Sim, claro. 

O SR. LEITE CHAVES- O Senhor tem 
conhecimento de que 05 Estados Unidos têm 
uma lei que diz se uma firma americana no 
exterior for desapropriada e o pagamento não 
for efetivaQo em dólar ao custo efetivo, os Es
tados Unidos tomam iniciativa de represálias, 
inclusive a invasão. O Senhor tem conhecia 
menta disso? 

O SR. ROBERT<YTEIXEIRA- Tenho. 

O SR. LEITE CHAVES -· Diante de um 
fato dessa natureza, sendo grande parte os 
laboratórios de origem americana, o Senhor 
não acha conveniente que nós tentássemos 
para esta siJ1gularidade da lei e tivéssemos 
os nossos laboratórios? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - Acho que 
sim, temos que perder um pouco a vergonha 
de defender o que é nosso.Temos que defen
der. O Governo arilericanO tem um 8 põsiç&o 
_cfara de defesa dos seus intere.ss~ como um 
todó. Então, há particularldades __ da lei, esse 
trade oct recente, que sobrepõe se acordos 
intelnacionais tipo o GA TI. Ele diz assim: 
"Nã_o reconheço o GATT porque a minha 1ei 
interna tem mais poder do que o acordo_ que 
eu assinei." De forma que esse tipo de posicio-
namento faz _com que as empresas se sintam 
protegidas. 

Tivemos aqu~ ao longo desse tempo, vergo
nha de dizer que n6s vamos defender a empre
sa nacional, temos que defendê-la! Não há 
aí ne-nhuma xenofobia. O setor do qual sou 
Presidente na Assodação é um setor que não 
importa qual medida seja tomada, necessa
riamente conviverão empresas nacionais e in
ternacionais, sem nenhum atrito. Simples~ 
mente, está havendo - no momento ---: o 
domínio do _espaçO. Eles estão querendO- dar 
menor espaço e nós t~os que def~nd_ef-o 
nosso espaço. Só que certamente vão con
viver conosco. Não é uma posição xenófoba, 
repito, mas sim de real defesa dos interesSes 
do Pais, que às vezes para nós pode parecer 
extrema, entretanto, é o que ele_ tem feito: de-
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fendido_dentro do puro sentido que a empresa 
americana é um património do País. EJe defen
de o mercado americano como parte do patri
môinto do País, o que nós não fazemos. 

O SR. LEITE CHAVES·- Então, a partir 
daí, já existe o diferencial entre o seu de
poiernnto e o que foi pr'estado pelo Presidente 
da Abifarma. Ele dtsse, como já lembrei aqui, 
que esses laboratórios vivem nessa p-erspec
tiva imaginária de que essa potencialidade se 
converta em realidade. Esses laboratórios se· 
mat~m aqui porque, em grande parte, têm 
aqUI um faturamento de 1%, quando grande 
parte desse faturamento é extraído dos países 
com maior retabilidade. 

O Senhor, por ôutro lado, disse que o preço 
das inversões nesse setor de pesquisa é muito 
grande e que os laboratórios nadonais não 
podem pesquisar. O represnetante do Abifar
ma, diz urnas firmas não vendem porque difi
cilmente alguém compraria; se não fecham 
é ~rque seria antieconómico. Entllo, corno 
sena essa proteção efetiva internacional? Elas 
comprariam esses laboratórios externoS? 

O SR. ROBERTO-TEIXEIRA- Elas não 
precisam comprar os laboratórios externos. 
De novo, Senador- OU pOJemi:Zãr Um pouco, 
apesar de não estar como Presidente da Abi
farn:a, maS pará mim, comó empresário, se 
eu tiVesse uma empresa com 1% do seu fatu
ramento no Brasil e que isso tivesse me dando 
prejuízo, dor de cabeça, não pensava etn ven
der, não; fe(:hava. Fechava, porque 1% não 
faz nenhuma diferença. 

Eles estão no País- porque é interessante 
para eles, não é porque estão esperando .... 
O País é interessante para eles._ 

O SR. LEITE -CHAVES - Quer dizer, que 
é lucritiva a atividade no País? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - Pode ser 
pouco lucrativa, mas eles não raciocinam a 
curto prazo e nem precisam fazê-lo. Eles têm 
duas coisas: vendem medicamento aqui e 
vendem insumos farmacêuticos para eles e _ 
empresas nacionais, muitas-- vezês. Ele tem 
dois lucros - nós só temos um lucro, que é 
o mercado aqui - ele tem o mercado interno 
e o produto exportado. Não acredito que seria 
tal mal negócio assim, senão eles teriam fe
chado. 

O SR. LEITE CHAVES- Isso é apenas uma 
questão h[potética. Digamos, se os laborató
rios nacionais tivessem condições financeiras, 
inclusive, para encampar e comprar toda essa 
aparelhagem e instrumental de capital exter
no, o senhor com sua experiência, aconse
lharia que fosse _comprado? Que o Brasil pas
sasse a expiar~? 

. O SR. ROBERTO TEIXEIRA- Certamente, 
ISSO é um mercado de dois bilhões de dólares· 
é o sétimo mercado do mundo, no estági~ 
em que está hoje. É claro que é interessante 
se houver a venda e eu tiver recurso, eu com
pro, apesar de não ser do ramo. É um merca
do. O dado é esse: dois bilhões de dólares, 
e nós o sétimo no mercado. Então, isso é 

suficientemente atrativo para todo mundo 
querer comprar, só que não está à venda. 

O SR. LEITE CHAVES - E se em razão 
çle outro interesse o Brasil tive,sse condições 
e resolvesse, por qualquer motivo, fazer uma 
desapropriação e nacionalização, o que se~ 
nhor~ha? 

O SR. ROBERTO TEIXErRA -A desapro· 
-- priação implica necessariamente no fato des~ 

Sa indústria ser gerida pelo Estado. Aí eu diria 
que o Estado não tem capacidade, de forma
ção específica, de gerir esse volwne. 
_ ?o r outro lado, deve-se lembrar que a indús

tria faimac~utica em si; 8 CbffiPQsiÇã_o do re
médiO, fazer o remédio, a pílula, a gota, o xaro
pe, essa tecnologia a nossa indústria tem no 
mesmo nível-da internacional. Esse setor nós 
dominamos. Não dominamos é a tecnologia 
da produção do fármaco. A dos medicamen
tos nós dominamos no mesmo rúvel. então, 
temos capacidade de, se sair a multinacional, 
rhantero mesmo nível. Eu me questiono sobre 
se o Estado teria gente suficiente e com capâ
cidade para tocar uma indústria de 1,6 bilhões 
de dólares, que é, na verda4e, ,o ponto. Hoje, 
o mercado de medicamentos, que é atendido 
por laboratórios oficiais, é cerca de 3% do 
total. Seria uma expansão muito grande. Não 
sei s_e have!la col'!_~ições. 

O~ LEITE CHAVES-- Existe inedlcação 
J?~a -~d~s as doenças conhecidas, à exceção 
de AIOS e de câncer. Quer diz_er, para essas 
doenças comunS, não bá -neCessidade dessa 
pesquisa. Não se está dando assim wna ênfa
se_ exagetãda ~ e~sa_ questão de pesquisa para 
monopólio e domínio- de determinados seto
res, inclusive este? 

O SR. ROBERTO TEIXE:!RA - Em alguns 
setores, está, mas o que ocorre no setor farma
cêutico é que a evolução da pesquisa faz com 
que exista uma obsolescência dos produtos 
farmacêuticos, não necessariamente porque 
são ineficazes. OS outros talvez tenham algu
ma melhoria, mas não necessariamente são 
ineficazes. 

Essa preocupação diz respeito ao que eu 
comentei antes sobre a Rename. Ela tenta fa
zer com que esse produto tenha uma vida 
mais longa, a obsolescência não seja provo
cada simPlesmente- como um domínio 'do 
mercaao; seja provocada quando realmente 
surgir um fárinaco de substancial melhoria. 
.AS., sim, é inegável Mas pequenas modifica
ções, não. 

O SR. LEITE CHAVES- Há diversos países 
que eram capitatistas ou subcapitaltstas como 
o·nossO~ que passaram para o regime socia
lista, e··não há queixas alguma a respeito do 
nfvel da medicação de laboratórios que eles 
têm. O senhor sabe me dizer como houve 
esse comportamento? Como eles passaram 
-para-um outro regime, rompendo as relações 
com o regime capitalista sem que houvesse 
tonseqüênda fundamental nesse setor? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- De uma ma
neira geral, o que ocorreu foi que eles fiZeram 
uma relação, tipo uma Rename, e tiveram siln-

plesmente _produtos essenciais. Então, eles 
atendem num regime de política de saúde 
pública Eles atendem basicamente o essen
dal. 

o sR. LEITE CHAVES- comõ~-assun~se 
Cuba, inclusive, está fornecendo para o mun

-do cura para o vitiligo, que é de uma pesquisa 
difícil? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- É exatamen· 
te porque ele existe em todos os lugares, existe 
em Cuba. Há uma comunidade que pensa 
na pesquisa cientifica. Então, ela desenvolveu 
isso, mas é um caso isolado. É resultado da 
exist~nd8 de esforço em pesqutSa. 

O SR LEITE CHAVES- Nós somos gratos. 
O Relator é muito grato ao senhor pela aten
ção, por ter vindo aqui, por ter elaborado o 
seu trabalho, por ter mostrado esforço em 
cooperar com o País, como ao Congresso Na
clonai. Recolhi a impressão de que o senhor 
foi muito sincero e que o seu juramento foi 
cumprido. Gostariarnos de saber se o senhor 
ficaria à nossa disposição para uma eventual 
acareação, um outro eventual contato, ser 
chamado com antecedência para vir ao Se
nado._ 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- Certamente,. 
Sen~dor. 

·O SR. LEITE c:HAVEs·.:.....somos muito 9ra
t()aosenbor. ---·· _ 

Presidente, estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
A palaVra está à disposição dos Srs. Sena
dores. 

ó-SR. -O meu companheiro 
Pompeu de Sousa dísse_ que eu tenho procu
rado açambarcar toda a Comissão, mas eu 
ainda gostaria de fazer uma indagação. 

Há determinadas orientações no sentido de 
jungir a _empresa internacional. Não sei qual 
é a razão. Para um pãís subdesenvolvido, isso 
está muito bem, mas para o Brasil, que está 
produzindo quase tudo, e que exporta tudo, 
eu perguntaria ao nosso visitante: se houvesse 
um problema com a empresa brasileira lá na 
Balívia no Oile, em Angola, em qualquer outro 
país, o Brasil não entraria da mesma maneira 
como estão entrando os Estado-s Unidos para 
defender o seus empresários. Vamos exem~ 
plificar: 

O Brasil tinha um- empréstimo para fazer 
à Bolívia no total de dez milhões de dólares. 
Poréin, a BoTívia está prejudicando o empre
sário grande do Brasil, o empreiteiro, algo as
sim. O Brasil não defenderia a sua empresa 
brasileira da_ mesma maneira que as nações 
estrangeiras, seja o americano, seja o inglês, 
o alemâo ... qualquer um defenderia. Não vejo 
razão çle se enc_arninhar nada para se jungir 
a empresa internacionaL O Brasil é um país 
que só tem possibilidade de se desenvolver 
muito como outros países, se receber capitais, 
tecnologia do exterior. O Brasil nã~~stá sujeito 
a ser invadido pela Rússia, pelos Estados Uni
dos, pela Inglaterra, por nenhum outro país. 
O nosso País não está sujeito nem brigat com 
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os seus países de fronteiras. então porque esse 
fechamento do País, a titulo de se proteger 
a empresa nacional, quando se sabe que no 
comércio ganha aquele que tem mafs compe
tência. Perguntaria ao nobre palestrante, neste 
momento: 

V. Ex• não pensa que n6s iriamos com a 
mesma garra à Bolívia ou a outro pais que 
estivesse prejudicando a empresa nacional? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA~ Gostaria que 
fôssemos, mas n6s não vamos. 

O SR. - Por que não? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - 'lc Ex- me 
perdoe, mas, no meu entender, a empresa 
mu1tinadonal está dentro do seu papel. Ela 
tenta ocupar o maior espaço possível, bem 
como obter a maior lucratMdade dentro do 
seu plano global. fsso é inerente aO sistenia 
capitalista. Para mim, é a -eSSência do Sl5ten1a 
capftaJista. A empresa muitinacioilal está per
feitamente dentro do seu papel. 

O SR. -O cartel é da essência 
do capitalismo? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - Penso que 
é. O nosso papel, como Pais, é exatamente 
dizer que dentro de determinados limites não 
poderemos aceitar certas coisas. E temos que 
rortalecer a nossa empresa. No caso, o Gover~ 
no tem que tomar uma medida de apoio. Acho 
válida essa sua posição. o que ocorre· hoje, 
é que se escuta defesa da multinãciorial e não 
da nacional. Nada tenho contra a multinacio
nal, a meu ver, ela está no se_u papel, e nós 
estamos no papel de abrir o nosso espaço. 
Para isso, precisamos ter o mesmo apoio que 
eJas têm dos seus governos. V. Exl' citou um 
exemplo claro. Eles fazem isso mesmo. Eu 
não critico. Isso é inerente ao jogo. Acontece 
que temos que fazer isso também. Estamos 
oferecendo_o único mercado fármaco_quetem 
potencial de crescimento no mundo. Vamos 
dar isso tle graça? Não vamos fazê-lo. Se va
mos dar, vamos fazê-lo para a empresa nacio
nal. Temos que defender isso para a empresa 
nacional. 

Na minha opinião, recuso-me a acreditar 
que eu, como empresa nacional, estou fadado 
a ser menos preparado, menos eficiente e com 
menor formação tecnológica. No dia que eu 
aceitar isso, fecharei as portas. Cor:nPete ao 
Governo acreditar nisso e defender essa po
sição. 

O SR. - Penso que o Góvemo 
defende essa posição, porque, no ano passado 
ou no ano de 1986 ãs relações do Braisl com 
o Iraque esfriaram multo, porque aquele país 
não cumpriu o contrato com a grande empre
~ e empreiteira brasileira. Sabe!l"fOS que na 
Africa, não estou lembrado se em Angola, 
aconteceu o mesmo. O Brasil esfriou relações 
com aquele país, porque o contrato não foi 
cumprido. Trata-se de autodeTesâ de todo o 
país. Acredito que o caminho seja esse. Con
forme disse V. Ex'. o caminho sOmos nOS. 

Dão-se os meios, oS camlrlhciS-p-ãra que 
a empresa nacional possa se desenvolver o 
máximO posSíVel e deixar que a empresa es-

trangeira trabalhe dentro das suas condições, 
dentro do espírito mais livre possível. Quero 
ressaltar que não conheço nenhum diretor de 
empresa nacional, não tenho nenhum relacio
namento co_m_empresa nadonal. Porém, vejo, 
_observo, acompanho a economia e essa ten
dência de querer fechar o Brasil contra o capi
talismo internacional, sinto que não é por aí 
que se chegará aO Qrande de5envolvimento. 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - Senador, 
se, _de novo, passei essa mensagem, eu não 
estou querendo fechar e não estou querendo 
nacionalizar -nenhuma empresa estrangeira, 
nem estou querendo expulsar nenhuma emw 
presa estrangeira, eu simplesmente estou que
rendo abrir espaço para a empresa nacional, 
porque tem espaço para as duas. O que eu 
quero, simplesmente, é que dentro disso, para 

-Se _ter uma convlvêncià leal que seja benéfiCa 
para todo mundo, tem que ser dada, pelo me
nos, uma posição que fale de pessoas domes
mo tamanho, empresas do mesmo tamanho. 
O _que ocorre, hoje, é que o mercado está 

_del?ig_ualmente dividido, e quando está desi~ 
gualrnente dividido, fica difícil esse relaciona
mento.Esse-éque é o ponto. 

Não quero tirar empresa mu1tinadonal, não 
faz sentido tirar empresa multinacional. Emw 
presa multinacional está aqui há muito tempo 
e está em todo~ os lugares e vai ficar em 
todos os lugares. Não é isso. Não tenho uma 
posição xenófoba para dizer assimi Vamos 
acabar com a empresa multinacional. A minha 
posição é a seguinte: vamos dar todas as con
dições_ ª _t;mpresa nacional. Primeiro vamos 
dar condições à empresa nacional; na hora 
em que dermo-? as condições à empresa na
cional ela resolverá os seus problemas com 
a empresa internacional, mas ela tem que dar 
condições à empresa_ nacional. Porque se ela 
não der condições à empresa nadonal, ela 
morrerá _porqu~ é fraca, simplesmente porque 
o mercado está numa divisão tal de forças 
que tende para outro lado, é inevitável. Mesmo 
porque a empresa internaCional já tem qUem 
a favoreça, tem quem lhe proporcione os 
meios precisos para desenvolver, mas não ir 
por um caminho de querer isolar, jungir uma 
empresa que _yem para cá dese~volver-se. 

O SR. AFONSO SANCHO -O Sr. me per
-mite fazer JJl"D peque!'lo comentáriO? É que 
a diferença biís!Ca; que eu vejo, em relação 
à empresa nacional, é que nos Estados Uni~ 
dos, por exemplo, a legislação exprime clara
mente esse apolo do Governo à empresa na~ 
clonai. Esse tipo de problema que o Sr. men
cionou como exemplo, é claro, na lei ameri
cana, que os Estados Unidos têm poder -
como o Senador Leite Chaves comentou -
de tomar os bens. Então está claro na lei. 
Na nossaJei isso depende do momento do 
Governo, pOrque não eStá claro na lei, esse 
é que é o ponto. Num determinado momento 
ocorre, porc.iue uma conjuntura de pessoas 
enVolvidas faz com que ocorra, só que a lei 
não proíbe, mas não especifica também, eu 
gostaria que fosse especificada. Esse é o pon-
to. -

O SR. ROBERTO TEIXEIRA -A propósito 
disso, acredito que a maior parte das pessoas 
que têm reazoável conhecimento do assunto, 
elas não são pelo fechamento das portas do 
País, com relação às empresas multinacionais. 
O problema todo é _saber até onde nós temos 
condições de controlar o que se passa nas 
relações das empresas internacionais com 
suas origens. EntãO, eu faço aqui uma per
gunta para o Senhor, um pouco acaciana, mas 
bas_eada na palavra do Cerqueira Leite, ele diz: 
"O que ocorre freqüentemente é que a mesma 
empresa multinacional compra o fármaco de 
sua matriz por um preço extorsivo, estabe
lec_ido este (?reço pelo cartel." 

Aqui é que está o problema. Se nós contro
lássemos isso abriria~os as portas assim, até 
gritariamos - venham! Mas, o problema é 
que não temos o controle até hoje. Segue: 
"Estabelecido pelo cartel, e exporta o seu pro
duto", quer dizer, diSso aí ela elabora o seu 
produto e exporta, por um preço muito baixo, 
a pretexto da diluição. Isto é ou não é normal
men~ o que acontece no País? 

O SR. AFONSO SANCHO - Isto .é o que 
acontece! 

O SR. ROBERTO TI;;iXEIRA - É ou não 
é o núcleo do problema? Ninguém está contra 
a empresa multinacional. Porque isso aqui, 
Senador, significa rerne_ssa de lucrQ para o 
estrangeiro sem nenhum controle meu ou 
seu, sem nunhum controle do Senado, do Pre
sidente da República, de ninQuém; superfatu
ramento, remessa de lucro e ... de um dinheiro 
que não foi produzido pelo tabalho, foi produ
zido pela esperteza, em termos até, assim, pe
nais, produzida pela fraude. Isso é fraude. É 
um delifo tipificado no Código Penal. Então, 
se as empresas nacionais Se caracterizarem 
por essa fraude, por ess_e estelionato, eu lhe 
digo, não posso gostar deJa, porque são estew 
lionatárias. Queremos empresas multinacio
nais que não sejam estelionatárias, que não 
façam este tipo de remessa de lucros~ e que 
não façam superfaturamento. 

O SR. ROBERTO TEIXEIRÃ - Senador, 
antes de V. E"X' Chegar tínhamos comentado 
este assunto, inclusive, quando ele veio, e fez 
ali o mapa em que um produto, do Chile, 
era importado pela marca, por, vamos _dizer, 
1,600 dólares, e pelo genérico seria importado 
por 400 dólares. Então, eu disse: quanto a 
isso aí é precíso que a Cãcex tiVesse _um refe
rencial e não permitisse. Porque quem degra
da isto s_ão as nossas próprias autcàdades, 
compreendeu? Eu estou plenamente de acorw 
do, eu acho que nós não devemos manter 
isso. 

O SR. AFONSO SANCHO _c· O problema 
não é das multinacionais, o problema é nosso. 
Nós temos de_ ~eitar esta situação. 

-O SR. ROBERTO TEIXEIRA- o Senador 
há de compreeender que, no comércio, a pes
soa procura fazer toda a espécie de manobras 
possíveis, quando não é fiscalizado. Por exem
plo, se não fosse fiscalizado o lmposto de Reit
da, ninguém-o pagaria. 
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O SR. AFONSO SANCHO - Não exala· 
mente. É por isso que nós eStamos muito 
preocupados com a nossa Pátria, porque a 
nossa Pátria tem de controlar o seu comércio, 
sobretudo o seu comércio com o extertor. Esta 
é a questão. 

Aliás, há uma colocação do Cerqueira Leite, 
aqui, que é acaciana da minha pergunta, mas 
eu formularia: o preço de wn fármaco náo 
tem conexão com seu custo de produção. I:: 
fantástico isto. O preço de um fármaco não 
tem conexão com seu custo de produção, e 
sim com aquilo que o consumidor pode pagar 
por sua vida. É certo, fstó? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- Isso é certo. 

O SR. AFONSO SANCHO - Quer dizer 
que se feita uma análise do jogo dos preços 
no mercado, preços de fánnacos no mercado, 
o Sr. vai verificar que quem tem condições 
compra, quem não tem ... Isto, aí, é uma sobre
determinante do preço. 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - Senador, 
isto ê favorecido _exatamente pela existência 
de patentes. Na hora que eu tenho um fárma~ 
co, cumpro uma determinada função, eu ven
do esse produto para cumprir aquela função, 
no limite do que o mercado absorve. Como 
eu tenho a patente, náo pode haver nenhuma 
outra produção que sirva como referencial. 
Porque, s_e houvesse uma outra que servisse 
como referencía1, poderia dizer assim: bom, 
ele está botando uma margem grande, deixe
me diminUir um pouco a margem e baixava 
o preço. E, aí, haveria um equilíbrio numa 
hora qua1quer. como-- ele tem uma patente, 
e é por isso que a patente é que é a real 
reserva de mercado. E neste aspecto. Por isso 
que é clificil o referencial. Porque há determi
nados produtos que_ são feitos por um fabri
cante. Então, qual é o referencial? Não sei. 
Não sei. E não há como ter. É aquele, o refe
rencial é ele. E esse -~• ·realmente, a essência 
disso. E é por isso que nós temos de ter uma 
indústria nacional para servir de referencial. 
Essa é- a razão. Por isso que eu nãO-sou contra 
a multinacional. Eu acho que ela tem o lugar 
dela. Inclusive, ela tem o lugar dela, porque 
tendo uma capacitação tecnológica mais 
avançada que a nacional, ela tende a moder
nizar o setor. Mas, desde que nós tenhamos 
um controle, e o controle é ter um referencial; 
e para ter um referencial a única ll)aneira é 
ter uma empresa nacional que sirva de refem
cial. 

O SR. AFONSO SANCHO - A Rename, 
que o Sr. mencionou tantas vezes, tem impor
tância capital na estratégia de defesa dessas 
idéias? 

O SR. ROBERTO TEJXEIRA- Certamente, 
porque a Rename faz com que a empresa 
nacional possa investir em pesquisa de um 
determinado fármaco, sabendo que este fár
maco vai ser usado pelo Governo durante um 
período suficiente para amortizar seus pró
prios custos. E que não vai estar sujeito, ama
nhã, a este produto ser substituíd,o, no merca
do, por um novo produto de uma empresa 
multinacional. 

O SR. AFONSO SANCHO - Então, por 
favor, um norne decisivo da Renarne, que pu
desse vir aqui e prestar um depoimento escla
recedor destas coisas. ·-· 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA-O Presidente 
da cerne seria a pessoa que, talvez, fosse ad~ 
quada a isso. 

~O SR. AFONSO SANCHO - O Sr. sabe 
o nome? 

- O SR. ROBERTO TEIXEIRA - Ronei Ri
beiro. 
~O $RPRESIDENIE-(José Paulo Biso!)

Senador Pompeu de Sousa, V. EX' tem a pa
lavra. 
~ ...,;.,. < ...,,.,. ._.._. ....,._ ...,........,i..H":\- .Uh rl~-

dente, eu me congratulo com V. Ext, porque 
~ lhe havendo pedido, mudament.,e, a pala
vra, quer dizer, não para travar YITI duelo verbal 
com meu colega e conterrâneo, meu caro 
amigo Afonso Sancho, foi um lapso, foi uma 
traição georgiana. Realmente, uma traição, 
pois V. EX' não tem nem o físico, nem as 
c.aracterlsticas. Que coisa curiosa! O que eu 
ia dizer Y._ Ex" atê com mais brilho e até mais 
veemência do que eu, que o sou muito, já 
o disse a respeito de que não temos nenhum 
propósito dejungir-e S. EX', Senador Afonso 
Sancho, abusem do verbo jungir,- as "_RObre
-zinhas" das ffiultiitac!Õnais,-da:s transrlãdonais 
tão exploradas por nós. Não queremos lssso 
não. Queremos, apenas, que elas não nos ex
plorem demais. 

V. Ext respondeu esse ponto de maneira 
admirável e eu felicito V. Ext; congratulando
me pela sua atuação nesse ponto. Quero assi
nalar a i!J'lport:ância, à margem do diálogo que 
V. Ext travou com o depoente de hoje, da ob
servação do não xenofobismo dessa área. 
Aliás, realmente, não sou um xenófobo. Acho 
que não se deve adotar uma vacina tão vio
lenta contra a xenofobia que acabe matando 
o País,- compreendeu? A vacinação não pode 
ser tão grande! Parece-me que nosso amigo 
Afonso Sancho está exagerando na dose da 
vacina. S. Ex' tem uma prevenção contra a 
xenofobia._ 

O que foi dito pelo Presidente da Abissínia 
é a importância da presença da multinacional, 
pela importância da tecnologia mais avança
da, do progresso da tecnologia de ponta -
isso é que é fundamental -, como fator de 
provocação, de esporeamento da tecrfologia 
nadonal e da indústria nacional. 

Isso é fundamental. Nesse ponto, até faço 
uma observação ao nosso· querido Relator da 
Comissão, que tem interrogado muito bem 
todos os depoentes e estôu certo de que fará 
um bn1halttísSini.O- relatório final, quando S. 
EX' feZ uriici consideraçãO a próposito, talvez, 
da conveniência de não se exagerar muito no 
sentido de requintar sempre, estar sempre 
procurarido nOvas descobertas, porque issso 
onera. 

O que onera, em termos de Investimento 
atual, desonera em tennos de frutos e rendi
mentos futuros. Na tecnologia, quanto mais 

pesquisa houver ... _o qUe há de perigOso, real
mente, é o conforin[Sffio, qtier i:liier~ -é p-araf 
e achar que já atingimos um Qrau de desenvol
vimento que não prec~ caminhar mais, já 
sabemos demais. Não! Nunca sabemo~ de
mais! Sabemos sempre de menos. E eu me 
Ierilbro com <Jue emoção,- em· plena 2• guerra 
mundial, - e nós a sofremos Ç~,qui, não em 
tiros de canhão, nem de metralhadora, mas 
em aflição, pela maneira, por que parecia que 
a Alemanha nazista iria dominar o mundo, 
nos Pririleiros momentos ~ quando surgiu 
uma figura, realffiente, importarite do mundo 
moderno, que chamou Winston Churchill, 
apesar de ser um conservador. Não sou c:;Qo~ 
servador, muito pelo contrário, tenho~ pela me
mória de Winston Churchill, o maior culto. 

Lembro-me quando Winston Churcill foi 
objeto de um epsódio em que ele serviu de 
cobaia, quando surgiram os antibióticos e sal
varam-no de urna pneumonia Isso é funda
mental! É preciso salvar, não só Winston Ch~
chill, como - sobretudo - o homem ç::l_~ 
pneumonias futuras, de todas as manias ~ 
todas as imunodefi_ciências adquiridas, de to
dos os câncere$. É preciso salvar. 

Fiz essa consideração apenas marginal, 
mas o que eu gostaria, já que S. Ex", o nosso 
Presidente, fez consultas sobre a futuras con
vocaçõ_es_e_ eu já, na sessão inaugural, fiz algu
mas sugestões nesse sentido..: 

ó SR. PRESlDEN1E (Jos~ Paulo Biso!) -
V. Ex' fez_ a ~ugestão de o_wir_m~- o Heid,er 
de Araújo Rangel, da Carbono c, não é isso?-

O SR. POMPEU DE SOOSA - J". Exata· 
mente! 

O SR. PRESIDEI'ITE (José Paulo Biso!) -
O outro, o Roberto Teixeira,. 

O SR. POMPEU DE SOOSA -'E José Cor
rêa da Silva, Presidente da Sulfabrás. Não te
nho nenhuma vinculação com empresários, 
ilão sou homem de empresas, até pelo contrá
rio, até defendo os trabalhadores contra os 
empresários. Não posso ser, de maneira algu
ma, suspeito de qualquer ligação escusa com 
o empresariado. Mas, eu tenho, realmente, wn 
grande empenho em que q empresariado na· 
cíonal, que tem a condição pioneira de puxar 
para cima e para frente este País, seja benefi
ciado pelo dispoSitivo constitucional de dar 
preferência à empresa brasileira de capital na
clonai. IsSo é futi:dãineil.tal. Na ocasião, não 
me lembrei do nome, mas agora já o apanhei: 
além do Sr. dr. Heider de Araújo Rangel, o 
Dr. Nelson Brasil, da Carbonor, empresa que 
está instalada no Pólo Petroquímica da Bahia, 
ao Dr.José Correia da Silva, que é o Presidente 
da Sulfabrás. Eu tenho a impressão de que 
devo ter, na primeira e na Segunda reuniões 
os mencionados, porque são justamente re
presentativos desse tipo de atividade, que eu 
considero fundamental, vital e essencial para 
o Pais. 

O SR. ROBERTO TEJXEIRA-Acredito que 
chegamos ao fmal desta audiência 

O SR LEITE CHAVES - Estabelecemos 
uma estratégia. Ouvimos piimeiio um empre--
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sário professor, depois ilustres presidentes de 
duas entidades _e eu _gostari{1 de que V. Ex' 
determinasse à nossa s~qe~riª para contac~ 
taras universidades de São Paulo e do Paraná, 
através de suas faculdacies de [éUJT)ácia, para 
que possam indicar pesSoas qualificadas, para 
que nós ouçamos ~qui, ainda que possamos 
na próxima reunião ouvir essas pessoas e, logo 
depois. aquelas que foram referidas. 

O SR PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
Está deferido o pedido do nobre Relator. E 
eu vou designar a próxima reunião.para terça~ 
feira da semana que vem, se houver a concor
dância dos nobres Senadores. É dia 30, se 
não me engano, às 1 Oh da manhã, na qual 
nós ouviríamos duas personalidades mencio
nadas pelo depoente, que me pareceram rele
vantes. Na seguinte, ouviríamos as que o Se
nador Pompeu acaba de indicar. Para a próxi
ma ouviriamos o Sr. Volnei RJbeiro e o Sr. 
Adilson Xavier. Na hipótese de um deles tiver 
alguma dificuldade, substituí-Ic-emos pelo in
dicado pelo Senador Pompeu. O pedido do 
nobre Senador está deferido. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- .Acaba de 
me ser sugerida uma idéia multo interessante, 
resultante das obseEVações tanto do Presiden
te da Abissínla, como do nosso_çolega Afonso 
Sancho, que é o problema da Cacex, o con
trole do superfaturamento dos farmos estran
geiros. Poderíamos, então, chamar o respon
sável, o superintendente, o diretor da Cacex, 
para ser interrogado. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
Namir Salec, já está relacionado. Pois não, 
Senador RoUemberg. 

O SR. FRANOSCO ROll.EMBERG -'- Sr. 
Presidente, eu agradeço a V. Ex1' me conceder 
a palavra depois de, praticamente, ter encer
rado a reunião. Serei breve. Eu quero dizer, 
tão-somente, que para a minha surpresa ouvi, 
com muito cuidado, a palestra do Dr. Roberto 
Teixeira, que nos veio trazer as notícias da 
Abissínia. Mas, a sua palestra, na prática, repe
te uma palestra que o Dr, Q~çi_M_ruc, em 
1980, nos fez também numa CPI, na Câmara. 
S. Sf era_ Presjdente da Abifarma. Isso me dei
xou um tanto flutuante em dóvidas, porque 
eu esperava encontrar nptícias cl~ inçl_úst(iª· d"e 
química fina sobre fannos e_ medi~rnentos 
no Brasil. Uma das coisas que eu queria dizer 
era só essa manifestação de surpresa. A se
gunda era dizer da minha preocupação, por
que, naquela época, já havia, entre nós Parla
mentares, uma preocupação de que o Brasil 
desenvolvesse uma tecnologia própria na área 
de farmos, para que não tivéssern~ proble
mas como os que denunciados naquela CPI, 
tais como -- eu vou ler como foi feita _a de:
núncia: 

"Denúncia feita pelo Presidente da Ce
me, Sr. Leonil Inter, que alertou para as 
conseqüências imprevisíveis que a falta 
dessa matéria-prima trará para os progra
mas governamentais, como o problema 
das doenças infecciosas, além de graves 
problemas, como a elevação dos preços 
de determinados medicamentos." 

Segundo Leonil Tnter, a penicilina G, utiliza
da na fabriCaçãO de petiicilina sintética, larga
mente consumida, era fornecida aos labora
tórios n_acionais pelos Laboratórios Fontoura 
- White. Este laboratório, depois de aceitar 
várias encomendas, no final do ano passado, 
1987, em 79, em fevereiro deste ano, em 80, 
comUnicou aos compradores que não mais 
teria condições de atender ao mercado devido 
a_os _ ªltos custos opêracionais da produção, 
tendo anunciado que continuaria a produzir 
apenas-para o consum-o próprio. Isto signi
ficou que o Fontoura - White açambarcou · 
o mercado, não entregou aos laboratórios na
cionais" o Táimaco, e ele sozinho participou 
dessa fatia do mercado. E ele alertava para 
dizer que o Presidente dizia que para montar 
sua unidade - produto no estrangeiro - o 
Fontoura - White obteve do governo uma 
série de incentivos fiScais -com a proteção da 
Cacex -eaelevação da aJíquota flxada pelo 
Conselho da Política Aduaneira, para impor
tação de produto que passou de 15 para 45%. 
Quer dizer, era uma coisa muito séria, àquela 
época; 6 não desenvoMmento da nossa quí
mica fina e _da fabrtcaç_ão-dy fármacos, porque 
ficávamos submetidos a coisas desses tipo. 
O Brasil não disporia, naqUele ano, de penici
lina G se ·não a comprasse-ao Fontoura
White. 

O SR-ROBERTO TEIXEIRA - O Sr. tam
bém noS faJou que foram detectados no Chl1e 
empresas que vencliam por preços diferent~!_i 
os mesmos fármacOs .• Em 1980, foi dito o 
seguinte: "Temos estastíticas inúmeras forne
cidas pela lnterbrâs que nos mostram que a 
(nter-Prás importou matéria-prima 319% mais 
barato do que certas _matérias-prin:tas impor
tadas pelos laboratórios do_ País." Então, veJa, 
Sr. Dr. Roberto Teixeira, o motivo das nossas 
perocupaÇões. 

Quando o mercado era comandado - co
mo ainda hoje o é-pelas empresas multina
cionais, entendo que não somos xenófobos, 
creio que elas têm também o seu lugar -
ficávamos submetidos a esse tipo de coisas: 
simplesmente não querer entr_egar o produto. 
Depois, elas ficavam comprando as suas ma
trizes por preços sobretaxados, como·o Sr. 
b~m frisou, que_ era uma espécie de transfe
çênda de capital para o exterior. Quando_ a 
lnterbrâs entrou no mercado adquiriu os mes
mos produtos com 319%. Algumas empresas 
vieram dizer que o problema era de confiabi
lidªàe, quando os laboratórios vendiam com 
essa diferem:a, porque geralmente eram pro
dutos cpm um prazo de validade a se exaurir, 
eJes, então, entregavam por qualquer preço 
para salvar o. capital investido, mas também 
n~o comQrov~~m isso. 
- Aliás, eu não deveria ter feito rlenhuma inter

ferência, porque fui um participante quase que 
eventual. Por forças das circunstâncias, tive_ 
de me retirar a todo instante, mas gostaria 
que V. S•, se não já teceu algum comentário 
a respeito dessas duas denúncias, dissesse 
alguma coisa a respeito. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -
Nobre Senador, quanto a isso que V. Ex' men-

danou a reSpeito-_ de ter ficado preocupado 
quando viu que a situação que relato é a mes
ma de 1980, é motivo de minha preocupaÇão, 
também, porque isto mostra exatamente que, 
durante esse período, apesar do fortalecimen
to inegável das empresas nacionais, que pas
saram a prodwir uma gama muito maior de 
produtos, o panorama continua exatamente 
o mesmo que o de 1980. Então, isso simples
mente me fornece um certo suporte quando 
digo que se não forem_tOmadas _medidas ur· 
gentes, o setor nacional vai d~parecer, é ine
gável. 

Sobre o assunto-específico, creio ser um 
pouco mais preocupante. Hoje a Fontoura
White ainda domina_ o mercado da penicilina 
G. O que ocorra hoje" é que Se passou a usar" 
o que se chama penicilina semi-sintética, que 
é um derivado da penicilina G, volume maior 
e mais cara. Hoje, o merçado é esse. Q que 
tem ocorrido é que existem laboratórios riacio
nai_s que fazem penicilina semi-sintética. Na 
hOra em que ã FOntoLira ~- White--riega o 
fornecimento da penicilina G, ela tem possibi
lidade de importar, e aí certamente importa 
a preço mais baiXO dO que àa Fontoura-White. 
Então, ela continua dominando o mercado 
por ser o grande produtor a penicilina G. De 
novo, o Sr. sentia a importância disso, é que 
a penicilina G -é urri produto bastante velho, 
cuja tecnologia já caducou todas as patentes 
possíveis e imagináveis. É um produto antigo, 
e mesmo assim, é difícil 'a um Iaborat6tio na
-Cionã:J e_ritr_ªr neSse mercaç{oten.aoem Vista 
que ela domina o mercado. Então, a única 
maneira de surgir um produtor nacional de 
peso, é dar-lhe um mercado. o- problema aí 
não é tecnológico. Agora, o preocupante, essa 
é a situação, é que apesar do esforço _que 
foi fE:ito, não foi Uni esfOrço realmente unifica
do, planejado dentro de uma política industrial, 
foram esforçOs esporádicos-. Então, hoje existe 
maior capacitação tecnológica, mas isso não 
estâ se refletindo num maior domínio do mer
cado, infelizmente. 

Essa sua intervenção ·é perfeita, mostrã que 
a situação hoje é tão grave quanto lá - eu 
acredito que hoje é mais grave ainda, porque 
nós estamos 8 anos depoiS e continuamos 
dizendo as mesmas ç_ois_as. Eu acho que daqui 
a 8 anos não terá empresa nacional para poder 
dizer as mesmas coisas, se nós não tomarmos 
alguma medida nesse mom~nto. E também 
não para tomar daqui a 8 anos, porque val 
ser tarde demats. Eu acho que esse -é 6 ponto, 
e esse dado que o Sr. falou, certamente. Por
que eu não tenho acesso às informações da 
Cacex, é por ISSo' que eu citéi exeÓlplOs do 
Chile, em que tenho acesso. É um dado que 
é irrefutável porque está publicado numa revis
ta Vog!eman. Mas certamente, no caso aí, é 
a Interbrás, porque a lnterbrás era o compra
dor dos fármacos para Ceme, então ele tinha 
acesso ao preço que ele comprou e a cotaç:~o 
para as outras empresas, então ele tinha o 
dado completo. Mas esse dado, a mim não 
é disponível porque a Cacex não o revela. Mas 
o pailorãma é igual, Senador, infelizmente é 
igual. Eu faria então a última interpelação. 
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O Sr. como Presidente da Abifma, o que 
o Sr. nos trouxe assim ae novo da indústria 
química fina, na área de medicamentos? 
Quais os produtos que já dominaram o ciclo'! 
Já estão no mercado, que estão em fase de 
prelançamento, que podem concorrer a preço 
de mercado como o mercado exterior? 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- Existe hoje, 
dentro da Rename que· foi onde a indústria 
nacional concentrou seus esforços de desen
volver tecnologia, pela simples razão de ter 
um mercado garantido que seria o da Cerne, 
e na verdade, como muitos das coisas que 
ocorrem nesse País era garantido pela vontade 
das pessoas e não pela legislação, em detenni
nados momentos esse mercado não apare
ceu, dentro do mercado da Rename, hoje eu 
diria que 80% da Rename está sendo produ
zido no País, ou existem processos de desen
volvimento de tecnologias para produzi-Ias no 
País. Eu acho que esse é o dado mals impor
tante, e diria também o· que, com uma análise 
da Rename, não é produzido no País. Normal
mente não é produzido no País, ainda, produ
tos cujo consumo é tão pequeno que o mer
cado jamais remunerará o esforço de desen
volver uma tecnologia para Isso, mesmo sen
do produtos multas vezes urgentes. 

O SR. AFONSO SANCHO - Ia se instalar 
no Pólo Petroquímica da Bahia uma fábrica 
de Fenol, matéria-prima para industria1Ização 
e preparo do ácido acetilsalia1ico, e eu li qual
quer coisa nos jornais, nos últim.os_ dias, que 
houve uma reviravolta, e não seria- mais insta
lada essa fábrica de Fenol. O senhor teria algu-
ma coisa a dizer sobre isso? -

O SR. ROBERTO TEIXEIRA- O plano pe
tro_químlco nacional aprovado, alocou essa fá
brica de Fenol, para o Rio Grande do Sul, 
e mais uma em lugar não definido que, possi
velmente, na minha opinião, será no Rio de 
Janeiro. Então, hoje realmente o Fenol é o 
início de uma cadeia, é uma matéria-prima 
fundamental_. e isso se chama de uma árvore 
que tem ramificações que vão longe. O ácido 
acetilsalicOico está bem longe do Fenol, mas 
é fundamental, o domínio do Fenol é funda
mental. Apenas quando se faJa em Fenol é 
uma coisa diferente em fármaco, porque exis
tem vários produtores no mundo, existem pre
ços de referência no mundo inteiro, não há 
superfaturamento do produto porque, todo _ 
mundo sabe, publica-se no jomaJ a sua cota
ção. Então, o fato de sair da Bahia e ir para 
outro lugar tem outras impllcações que não 
o de _atendimento; eu acredito que irá dificultar 

- o-- tonsumidor que está localizado na Bahia 
e preferiria trazer Fenol do outro lado çla cerca; 
ele vai ter que trazer de São Paulo ou do Rio 
Grande do Sul, mas tem esse custo ad.lclonal. 
O problema não está tão grande que possa 
inviabilizar a produção dele, vai onerá-lo, mas 
não iTtviabilizá-lo, porque o preço, certamente 
o preço será o do mercado; existe um preço 
de mercado. 

O SR. AFONSO SANCHO -A minha preo
cupação não é de que ela saísse da Bahia, 
maS que ela saísse do País, que não fosse 
instalada no BrasiL 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA - Será insta
lada no País; já saiu da Bahia e foi mais ao 
SUl. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. Presi
dente, permita-me um brevíssimo comentário; 
realmente muito breve, pois estou de olho no 
reJógio, como V. EX, urna vez que temos uma 
reunião no Congresso Nacional dentro de 
pouquíssimos rriiilutos.Aliás, estamos pratica
mente em sessão permanente e até simultâ
nea, desde às 9 horas e 30 minutos, mais 
as Comissões. O que eu quero é apenas fazer 
uma observação à margem da oportuna inter
venção do nosso colega Francisco Rollem
berg, quando ele mostra_a identidade de situa
ção ali dentro de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito, que funcionou há 8 anos e a 
que está funcionando hoje, nesse terreno. En
tão, o comentário que eu faria é que se não 
faz diferença a situação existente há 8 anos, 
é porque esse fenômeno da colonização dos 
subdesenvolvidos em relação, ou dos países 
em desenvolvimento - vá lá o eufemismo 
- essa colonização em relação a nós, acima 
de quaisquer Comissões Parlamentares de In
quérito, tem 488 anos, desde quando a nletró
po!.e colonizadora era, "coitadinha", em Lis
boa. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso]) -
Agradeço ao Dr. Roberto_ Teixeira, pelo com
parecimento e pelos esclarecimentos presta
dos. Já foi dito pelo nobre Senador Pompeu 
de Sousa, mas reitero que temos uma convo
cação para o Congre~So às 18:30. Assim, faço 
a convocaÇão desta Comissão para a próxima 
39-feira, dia 29, quando prosseguiremos os 
nossos trabalhes. Está encerrada a reunião. 
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~DEPOU!EHTO: 

DOCC/ME!'ITOSA Q(JE SE REFERE OSR. ROBERTO TElXEJRA EM SEU DEPOIME/'ITO: 

QUADRO I 

EVOLUC(ÂQ !lA PAfl'l ICII'ACÃO IJAS !:MI' IlESAS 
ESH AIIUEinAS 110 MEI!CADO IIACIOIIAL 

~ -~--------------------------------------------, 
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Fevereiro de 1989 
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QUADR03 
• 18. 

Quntlro_J.L: Con·cen traço !lo de Algumao Clacoeo 'l'erupôu Li ena, no ano de 
1906 

.---------------~C~l~a~a~e~e--~~--~--------------,~C~o-m-p~anb~~~aior~; 
L1der 

Autiác i doe/ Anti fi sé ti coe 14,0 44,0 

Vitamina B1 pura e associada 41,3 85,0 

Antiulcerosos 33,7 70,2 

rolivitamlnicoe com minerais 13,7 43,6 
·----------~----------~--------------------- ---------- -----------Vitamina C pura e associada 45 '7. 93,9 

Terapia coronnriana * 23,9 66,4 
------~------~-_;,;;;.-,;_ ___ . ____ , ________________ ----------- -----------
Vaeoterapla cerebt•al e· perlf'érloa 27,4 66,0 
---------------~--·------------...:.;..-______ ----------------------
Penlcilitu\8 de amplo espectro 20,4 56,1 

~acrolideoe e aimilarea" 38,1 85,7 -------------_____________ ;;;-~~~.;_ ___________ ----------- ·--- _.,. ____ _ 
Anti-reumãticos sem esteróides 35,8 60,9 

. ---------------------~:...----·---------- ----------- ·----------
Analgésicos não narcóticos e antipirétlcos 18,5 53,4 

Tranquilizantes 28,8 68,9 . ---- --~-_ ... ......, ________________ .;_ ___ .;..; ___________ ---- ----~-- ----------
Expectorantes com anti-infeco1osos 17,0 t:iiJ,O 

------------~~--------~--·----------------------------·----------l\nti- tUEB isenoes puros 42,3 

.t: E:OJceto 8t1t~&OJJ18ta do c4lc1o e JJJtl'lto 

Iiontc' l!iS/F/10, Dezembro de l9P6 
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QUADR04 

CO!ll'AllACliO Dll PJUlCO 

Hurca Comerclnl Nome_ Genérico Dosagem 
l'rcco no Vorejo* 

·H a r~O -Ücnér l~o-
---,-,-----l----,-,..,----ll--=-::-::---1------ ----· 

Amoxil amoxilina 250 mR $21.46 $15.29 

At.ivan lora:z:epam 1 31.99 17.99 

Darvocet-N 100 propoxifeno 100 28.01 17.69 
ocetamiz1ofen 650 

----------------· ----------------------------------- ·---------
D11nnt11 fenitoina 100 7.49 5.79 

EES 400 eritromicina ES 400 17.99 14.97 

Inderal propanolol HCL 40 19.56 10.49 
·------------------------------------------·-------·---------
Keflex cefalexina 250 7T.34 48.99 

Laalx 

~lotrin 

Tylenol no 3 

Vo!ium 

furoaemida 

ibuprof'eno 

acetaminofen 
codelna 

d!azcpam 

* Para 100 tabletes ou cApsulas 

40 

600 

300 
30 

6 

Fonte: Consumer Reporto August 1987 

10.74 5.89 

18.23 9.93 

14.89 6.88 

27.47 B.49 

. . 
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QUADROS 

llltiDO UIUtiUIICO DO IUIOO Clr!TILinll (1111/10111 

-,----,.,.--,--,-;-;---;-;r:;-:-c::c--r.;:-;;c:,-·-;-- -------
tolo· BercadiJ rnpuh~lo CoiiSUIO hUclpaçlo rer\lclp~çlo 
cado Fala hruchUco Ulh!el · Per Caplb/ bo Berc1do lcunbd1 

USII! hbllnlea loo ISI !ondla! - I I 

l.U .I. 31,1 ll,l 

Jap!o 13,1 III li ,I 

llmnba Oold<>lll !,i i! li I,U 

lrut:a 1.1 li ID 1,1 61,1 

IIII! o 1,1 11 11 1,1 11.1 

Gri-Brttlllh 1,1 li 1,1 

Drull 1.1 11 1,1 11,1 

hpnba.. 1,1 11 1,1 11.1 

Coaadl 1,1 li li 1,1 li.! 

lU lrJUil•t 1,1 11 li 1,1 1!,1 

Jcta: ld1tu ilrerdodu lt JDS u&rt 11 rirJu lo ter. 

fonte: t'IIIJ'IDUI de De•enobbuto reclltl6dc:o .. CadtliOI CODITJC •' J - JlfT 



República Federativa do Brasil , 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

lERÇA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 1989 BRASfuA-DF 

SENADO FEDERAL 

1-ATADA6•SESSÁO,EM27DE 
FEVEREIRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 
1.2.1 -Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n~. 20/89, 
de autoria do Senador Jarbas Passarinho, 
que regulamenta o § 7<t do art. 195 da 
Constituição brasileira. -

-Projeto de Lei do Senado n9 21/89, 
de autoria do Senador Edlson Lobão, que 
autoriza o Poder Executivo a insiifuir a Fun
dação Universidade Fed_eral de Caxias, 
com sede na cidade de idêntica denomi
nação, no Estado do Maranhão e dá outras 
providências. -

1.2.2- Comunicações da Uderan· 
çadoPSDB 

-Indicação do Senador Fernando Hen
rique Cardoso para membro efetlvo da Co-
missão de ConstitUição-e Justfça. 

-Indicações dos Senadores Chagas 
Rodrigues e José Paulo Bisol como Vice
üderes. 

1.2.3- Comunicações da Presidên· 
da 

-Recebimento da Mensagen n" 
51/89 (n" 84/89, na origem), pela qtia1 o 
Senhor Presidente da República, solicita 
autorização para que o Governo do EStado 
da Parruba possa emitir, em caráter excep
cional, letras financeiras destinadas a subs
tituir Obrigações do Tesouro do Estado 
que serAo extintas na fprma do artigo 15 
da Medida Provisória n" 32. 

1.2.4-Discursos ilo Expediente 
SENADOR JOÃOMEIYEZES -Sauda· 

çãoao Presidente Nelson Carneiro. FISiolo
gismo de partidos polítfcos. 

SUMÁRIO 

SErfADOR IYABOR JONJOR- Questão 
amazónica. 

SE!YADOR MAURO BE!YEVIDES -
Aposentadoria do servidor Georgina Ave
lino da Costa. 

SE!YADOR RACHID SALDAIYHA DERZI 
-Apoiamento às cohsiderações do Sena
dor Nabor Júnior, feitas na presente ses
são. 

13 ORDEM DO DIA 
Redação final (oferecida pelo Relator, 

Senador Mário Maia. em seu Parecer ri' 8, 
de 1987), do Projeto de Lei do Senado 
n" 75, de 1982, de autoria do Senador Lá
zaro Barboza. que acreScenta parágrafo ao 
arl 562 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - Código de Processo CIVil. Dis· 
cussão encerrada após usar da palavra o 
Senador Qd Sab6ia de Carvãlho, ficando 
a:apreciação sobrepOsta em virtude da fal
ta -de quorum para vOtação do Requeri
mento n" 8189. 

Redação final (oferecida pelo Rêlator, 
Senador Mário Maia, em seu Parecer n" 
9, de 198_7), do Pfojeto de Lei do Senado 
n" 114, de 1982, de autoria da Senadora 
Eunice Michi1es,t<JU_e dispõe sobre licença 
especial para a empregada adotante de 
menor de 2 (dois) anos. Aprovada. À Câ
mara dos Deputados. 

Redação final (oferecida pelo Relator, 
Senador Mansueto de Lavor, em seu Pare

-cer ri' 1 O, de 1987), do Projeto de Lei do 
Senado n~ 91, de 1984, de autOria do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, que dis
põe sobre contagem de tempo de serviço 

_público e de_atividade privada. para efeito 

de aposentadoria pelo INPS. Aprovada. A 
Câmara dos Deputados. 

Projeto de Lei do Senado n" 92, de 1988, 
de autoria do Senador Franscisco Rollem
berg, que altera a redação e acrescenta 
parágrafo ao art. 84 da Lei rf. 1.71l,de 
28 de oUtubro de t 952, Apiovado em-se
gundo tuino. 

À Comissão de Red~ção. 
1.3.1 - DJscursos após a Ordem do 

Dia 
SE!YADOR JAM!L HADDAD - Proibi· 

ção de celas para castigo de presos. 

SE!YADOR C!D.9\BÓM DEOIRVALHÇJ 
-Estabilidade do servfdor público. 

SENADOR />!ARCO!YDES OADE:!JiA
Viagem do Presidente em exercício, Depu
tado Paes de Andrade, ao Ceará 

SENJMJOR RllY BACELAR- Banco do 
Brasil fecha Superintendência Regional, 
em Vitória da Conquista, BA 

SEIYADOR MA!YSUETO DE LAVOR
Reassunção do mandato e os desafios le
gislativos presentes. 

SENADOR AGREOMELO- Questões 
da amazônia. 

SENADOR IYEY MARAIYHÃO- Preser
vação da unidade regional da Fundacen
tro, de Pernambuco. 

1.3.2 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4 -ENCERRAMENTO 
2 - RETIFICAÇÓES - Ata da 77• 

sessão, realizada em 12-12-88 -

3-MESA DIRETORA 
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PASSOS PÓRTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executi\lo . 
CESAR AUGUSTO JOSé DE SOUZA 
Oiretor Administt'atLvo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
DLretor lndustnal 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁFICO DO U:NADO FEOERAL 

otAIIIO DO CONGIIESSO NACIONAL 
Impresso sob a relponub•hd•de di Mes• do Senado Federal 

ASSINATURAS 

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

FlORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 
T1ragem 2.200.exerhplares, 

Ata da 6"' Sessão, em 27 de fevereiro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 Mfl'l(ffOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS 5115. SEf'IADORES: - . . 

Le.opoldo Peres ~ _ _CãflõS de De'Carli --: 
Aureo Mello- Olav:o Pires -Alexandre Costa 
-Chagas Rodrigues-=.. Cid sâbóia de Carva
lho -Mauro Benevides - Ney Maranhão -
Lourival Baptista - Ruy Bacelar - Gerson 
Camata - Nelson Carneiro- Ronan Tito -
Pompeu de Sousa - Maurido -Coi'rêa - Ra
chid Saldanha Derzi -José Paulo Bisei. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Comeiro) 
- A lista de presença _ac.us-ª. Q _ç_ompareci
mento de 18 Srs. Senadores.;Havend.o nóme--
ro regimental, declaro aberta a s~o. -

Sob a proteção de De1JS, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, projetas de !~_i que serão 
lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os se~ntes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 20, de 1989 

"Regulamenta o § JP, do art. 195 da 
Constituição brastleira." 

O Congresso tiacionaJ_ decreta: 
ArL 1 ~ Para beneficiarem-se da isenção 

de que trata o § 79 do a_rt. 195 da Constituição 
Federal, as entidades beneficentes de ~sis
tência social deverão obter o reconhecimento 
como e~tidade de utilidâde públiC:a, peio po: 
der público federal 

Art 2~ O ·certificado de Reconhecimento 
de Utilidade Pública será fornecido pelo Minis~ 
tério da Justiça, no prazo máximo de 90 dias 
contados" partir do requerimento da entidade 

que, para este fim, instruirá o -pedido com do
_cumento cómprôbatório de: 

a) objeto social estritamente de ç:aráter fi
-lantrópico; 

b) ciue.seusmerl1bi-osedirigerltes.nãÔper- · 
cebam qualquer remuneração; e -

c) que esteJa registrada nO: Conselho Na
cional do Serviço SoçiaJ. 

§ 19 O despacho que inde[erir o _reconhe
cimento deverá ser fundamentado, cabendo, 
do mesmo, recurso· à autoridade imediata
mente superior no prazo de 30 dias da ciência 
da parte. 

. § -_22 -_-AtéhdidOs, CUrriUlativàmente, os três 
req"uiSitOs- O Ministério da JustiÇa expedirá C~r
tificado de Utilidade Pública, publicando a notí
cia dá ót.rtorga no Dtádo Oficíi1Tda União. 

§ 39 O berteficio da isenção tem inicio na 
data da expedição do Certificado de Utilidad_e 
Pública. 

Art. 39 O Cancel~mento de qualquer uma 
das condições previStas no art. 29 da presente 
lei acarretará o cantelam_ento do certificado 
e a revo9-aÇão automática da iserição, ficarl.do, 
a instituição, obrigada ao ree:olhiment9 da 
Coritr!Duição Previdebeiárla ~ partir do mês 
seguinte aO do cancelamento do ~rtifica~o 
e da conse.qüente revogação. 

Art. 49 As entidades beneficiadas pela 
isehçãõ instituída pela Constituição Federal fi
carttbb!iga'dãs a recolher para seguridade so
cial, apenas, a parte devida pelos seus empre
gados, sem prejuízo dos direitos dos mesmos 
cóliféridos pela legislação previdenciária 

Art. 5!9 Esta lei entra em vigor na data da 
sua publicação. 

Art. 6'1 Revogam-se as disposições em 
contrário. . 

JU$t11fcação ~ 

O assunto de que trata o presente Projeto 
· de Lei,_ Originalmente foi estabelecido pela Lei 
n9 3.577, de 4 de Julho de. 1959;. em 1" d~ 
setembro de 1977, o Decreto~Lei n'? 1.572 re-
vogou--está lei. - - -

A nova Constituição brasileira, precisamen
te no seu_art. 195, § 79, renovou a isenção 
da contribuição para a seguridade social, para 
as entidades bei"leficentes de assistência ~ 
cial. . 

VISa, portanto, o presente projeto, estabe
lecer as condições para as entidades gozarem 
9o beneficio da isenção, pois seria injusto e 
~poderia conStitUir-se em modo âe enrique
cimento ilícito, que qualquer entidade, sem 
registro próprio no Conselho Nacional do Ser
viço Social e outras até com fms luqativos, 
deixassem de contribuir para a seguridade 
sem contr~p_a_rtida de uma prestação social. 

SabendO que os recursOs destinados às 
obras de Assistêncla SociaJ são parcos, depen
dendo muit~~ yezes de doações, a _isenção 
deve servir de incentivo a essas entidades que 
prestam serviços às comunid_ades de ct!jd na
tureza, ainda tanto carece ~ nosso País. 

Procurei, por outro lado, tomando a lei um 
tanto qualito procedimental, assegurar a. essas 
entidades a concessão de seus certificados 
com base em critérios obJetivoS ~; procedi~ 
mentes definidos, inclusive em s_e.us pr~. 
Isso porque multas entidades sérias têm seus
pedidos de reconhecimento pendentes duran
te meses e até anos, seiri-HUe possam benefi
ciar-se do que a lei lhes assegura. 

Entendo que criar condiçQE;s para a isenção 
de que trata o§ 7~ do art. 195 é_ uma retribuição 
aos anseios das entidades dª- caridade e wn 
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incentivo para-que tenham recursos para suas 
obras filantrópicas. 

Sala das Sessões, -27 de fevereiro de 1989. 
-Jarbas Passani1ho. 

ça). 
(À Cor:nissão de ConstitUição e Justi-

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 21, de 1989 

Autoriza o Poder_ ExecutiVO-a lfrstituir a 
"Fundação Unívei'Skiade Federal de CB

xü:rs': com sede na Cidade de idêntica 
denominação, no Estado áo Maranhão, 
e dá outrtJs providências. 

b Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 . Fica o Poder ExecutiVo autorizãdo 

a iristituir a Fundação Universidade Federal 
de Caxias, Com sede o foro na cidade de Ca
xias, Maranhão. 

Parágrafo único. A Fundação, vinculada ~!:" 
Ministério da Educação, será dotada de perso
nalidade jurídica de direito público e de patri
mônlo próprio e se destinará à manutenção 
da Universidade Federal de CaXias, instituição 
voltada para o ensino e para a pesquisa. 

'Art. 2~ A Universidade Federal de Caxias 
ministrará, entre outros, os seguintes cursos: 

-Administração; 
-Assistência Social; 
-Agronomia; 
- Ciêri.cias Contábeis; 
-Direito; 
-Educação FtSica; 
-Enfermagem e ObstetriCiã; 
- Econoiiiia; - --
-Cursos na área de Engenhadil; 
-Farmácia; -
-Fisioterapia; 
-Medicina; 
-Odontologia; 
-Psicologia; 
-Veterinária. 
Art 3~ O patiimôriiO da-FUridáçãõúniver

s1dade Federal de Caxia-s sera cõnStlb.iído-poi: 
I-recursos-orçamentários que lhe forem 

consignados; 
n-doações e legados; e -
m- recursos de outras fontes. 
Arl 49 A execução das medidas previstas 

nesta lei dependerá de_ prévia consignação no 
Orçamento da União, -das dotações necessá
rias, inclusive a criãção de cargos, funções 
e empregos indispensáveis ao funcionamento 
da instituição, de iniciativa do presidente da 
República. 

Art. 59 O Poder EXeCLlfívo, oUVido o ófgão 
competente, regulamentará esta lei no prazo 
de 120 (cento- e vinte) dias,-conta-doS a partir 
desuavigênciá - ----- ----------- -

Art. 69 Esta rer entra em VigOr" na data de 
sua publicação. 

Art. 7? Revogam-se as di_sPosfções em 
contrário. 

Justificação 

A posição geográfica e-o érescimento acele
rado de CaXiãs justificam a implantação de 
uma universidade federal. 

Caxias já é, reconhecidamente, um pólo im
portante de desenvolvimento no Estado do 
Maranhão e está a exigir um impulso maior 
para que ela possa, realmente, se transformar 
numa -das cidades -mais imPortantes do Nor
deste brasileiro. 

A presença da universidade possibilitará a 
fixação dos nossos jovens no município e ali
mentará o mercado de trabalho com mão-de
obra competente e especializada. 

Não podemos continuar como satélite das 
cidade~ maiores, pois a distância encarece o 
deslocamento e obstaculiza o processo de de· 
senyolvimento de toda aquela região no meu 
estado. 

Sa1a das Sessões, 2-7 de fevereiro de 1989. 
- Edlson Lobão. 

(Às Comiss6es dé Con~uição e Justi
ça, de Educação_e Cultura ~.de Frnanças.) 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) -
Os projetas serão publicados e remetidos às 
comissões competentes. 

Sobre _a mesa, coiTIU:niCação que será lida 
peJo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte. 

Brasília, 24 de fevereiro_ de_ 1989 

Senhor Presidente, 
De_ acordo com ·o disposto nO Regimento 

Interno desta Casa, venho indicar, em .substi
b,liç~Q. ao --do_ Senador Chagas Rodrigues, o 
nome do Senador Fernando Henrique Cardo
so como· membro efetivo da Comissão de 
Cóifstftliiçã_o e JuStiça. __ 
.Aprº~t9_ a_ opo~nidad~ p'ªra r_enovar a V. 

Br meus protestos de estima e distinta consi
Ex" p_rote_sto~ _de estima_ e considera~ão. -:
Fein"ai7do7j!!!JI-lqu_e Cardos-o;_Uder do PSDB. 

O SR. ~RESI_J?ENI'E (Nelson Came_iro) 
- Seráfeita ~ subStituição solicitada. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~Sobre a.mesa, comunicação= que será lida 
pelo Sr. )9 Secretárlo. 

---- É lida a seguinte 

BraSília, 24 de fevereiro de 1989 

Senhor Presidente, 
De acordo com o disposto no Regimento 

Interno desta Casa, tenho a honra de dirigir-me 
a V. ~ para indicar os Senadores Chagas 
Rodrigues e José Paulo Biso! como Vice-U
deres do Partido da Social Democracia Bra
sileira. 

AproveitO -ã oportunidade pal:a renovar a V. 
EX protestos de estima e consideação. -F~ 
nando Henn"que Card~ Uder do P.SOB. 
. -· . ---
~ O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

::._ O éxPedlente lido vâi à publicáção. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência recebeu a Mensagem n~> 51, 
de 1989 (rio 84789, na orlf)em}, de 24 do cor
reilté, pela qual o Senhor Presidente da Repú
bJJca, nos termOs do art 52, inciso 1(<. da Cons-
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tituição, solicita autorização para que o Gover
no do Estado da Paraíba possa emitir, em 
caráter excepcional, letras financeiras destina
das a substituir Obrigações do T escuro do 
Estado que serão extintas na forma do art. 
15 da Medida Provisória n1 32, transformada 
na Lei n1 7.730, de 31 de janeiro de 1989. 

A matéria ficará aguardando, na Secretaria 
Geral da Mesa, a instalação das Comissões 
Permanentes-. - - -

Passemos à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pom

peu de Sousa. (Pausa) 
S. Elr'-desiste da palavra. 
COncedo a palavra ao nobre Senador João 

Menezes. 

OSR. JOÃO MENEZES (PFL- PA ProC 
núncia O_seguinte discurso.) ....,..._Sr. Presidente, 
Srs: -senadores, qUero; antes de iniciar o meu 
discurso, dizer algumas palavras a respeito do 
S~ador Nels_pn_ Carneiro, Depois que S. Ex" 
assumiu a Presidência da nova Mesa, em subs
tituição à chefiada pelo nosso bom e eficiente 
companheiro, Senador Humberto Lucena. 

Não só pelo nosso antigo- conhecimento 
e Çl_m~ade, quero dizer que o Senador Nelson 
Carneiro não _foi eleito Presidente do SenadQ 
Federal e do _CongressO Nacional pelo fato 
de já estar aqui há niuitos anos; S. & não 
foi eleito Presidente do CohgfeSSo pela ami
zade que o une a todos os "(:Ornpanheiros do 
Senado Federal e também da Câmarã -aos 
Deputados; S. Ex' não foi eleito Presidente do 
Seriado porque está aqui sempre pronto· a 
atender seus companheiros; S. ~não foi elei
to, porque é uma das grandes forças eleitorais; 
S. Ex' não foi eleito porque fÕi o grande defen
sor das mu1heres, quando manteve durante 
longos apqs um:a-iuta, que afmal foi vitoriOsa, 

-,que é.'ª referente ao divórd~a qual tive a 
honra de me engajar. Quero dizer, Senador 
Nelson CarneirO, qué V. Ext fcii eleito pOrque 
é um grande Parlamentar; V. Ex!' é talvez o 
Par:lamentar que mais tem exercido a função 
legislativa. Se formos fazer Urrr levantamento 
nesta Casa, ·verlficarenióS--que V. Ex'-esteYe 
presente em todos os debates. Então, a eleição 
de V. Ex' à Presidência do Senado é uma ho
menagem que lhe fazein todos os seus Com
R~Eiiros, e o ftzeràll]_ unanimemente, pelo 
trabalho que desempenhou e desempenha no 
Parlamento brasileiro. 

Desejo a v: Ex" e a todos Os Companheiros 
de Mesa o maior sucesso, para o engrande
cimento não s6 do Sena.do, mas também -do 
COngresso Nacional. 

SrS.-Seriadores, ao iniciar o discurso, quero 
citar James MacGregor Bums, que diz: 

"Os autores querem um governo forte 
o_ bastante para proteger as liberdades 
individuais, mas nãci tão forte que ameãce 
essas liber~des. '' --

É o que está acontecendo em nosso País. 
Fala-se a toda hora em liberdade e, às vezes, 
essa liberdade chega à desordem, chega à 
anarquia, chega ao desrespeito. É o que faz_em 
os pregadores dessa liberdade excessiva, W
_tr_apassando, muitas vezes, o que podemos 
chamar de legalidade. O excesso de liberdade 
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é que faz com que estejamos a ameaçar a 
própria liberdade. A Uberdade tem que ter os 
seus limites, a liberdade tem que ser exercida 
dentro da lei, a liberd~de tem que ser exercida 
dentro do respeito, sob pena de destruirmos 
toda e qualquer instituição. 

Isso me faz lembrar uma frase de Gandhi, 
que diz: 

"A liderança é essencial na resistência 
civil de massa, mas na resistência civil 
individual cada manifestante é seU pró
prio líder." 

E isso é o que está acontecendo; cada um 
ac:;ha que'tem a sua liderança e cada um a 
exerce fora completamente dos ditames que 
seriam os nonnais, que seriam os _enquadra
mentos que a lei detem1ina para estabelecer 
aquele princípio, já sovado, que diz que "o 
seu di~~ito termina onde começa o direito doS 
outros . 

Daí a variedade de lideranças que, com o 
seu valor político ou eleitoral, invadem o PalS. 
É isto, certamente, que leva a posições políti· 
cas de membros de grupos ou de grupos de 
partidos, julgando-se cada wn na oportuni· 
dade de exercer pressão sobre partidos a que 
pertencem. 

Assim os altos cargos, nos MirUstérios, até 
a mais simples função, t.êm sido exercjào por 
quem? Pelo partido do Movimento Democrá· 
tico Brasileiro. Agora, ess_e mesmo Partido está 
em luta, está dividido, porque uma grande par
te afliTila que é contra o Govéni.o;- e precisa 
dele desligar-se. Cõráõ pode -acontecer iSto, 
depois que se aproveitaram de tudo durante 
tantos anos e _estão-se aproveitando ainda? 
Porque não há wn canto neste Brasil, do Rio 
Grande do Sul ao Acre, onde Q _PMDB não 
tenha colocado uma pessoa para exercer uma 
função. Esta é que é a grande realidade. 

E por que,~ agora, em final de Governo, uma 
grande parte desse_ mesmo Partido diz; que 
precisa ser independente do Gvoemo, precisa 
ser contra o Governo? Está faltando, em tudo 
isto, no nosso entender, um pouco de racio
cínio, e até um pOuci:i de exame da situação 
do País. O povo está olhando tudo. O povo 
sabe que o Governo do Presidente SameyJQi 
exercido, desde o seu início, pelos Ministro 
do PMDB. Forani. eles que nomearam, em 
todos os lugares do País, para _todas a_s furl. 
ções, os partidários do PMbB. Er~ OS que 
tinham vez para nomear, eram os que tinham 
vez para usar esse poder, e isto não s6 o nosso 
querido e eminente companheiro Uly_sses Gui
marães, mas todos aqueles que_ o seguiam. 
nos Ministérios. Foram os d_o_nos do País; usa
raqi e abusaram e, agora, quando estamo-nos 
apioximando de uma transição democrática 
o que acontece? Dize_m: -não, n6s somos con
tra o Governo. GrupóS Se -levantam: somos 
contra o Governo. -- - -

Onde está o bom senso? Onde está orado
cínlo deste ato? 

Os políticos predsam pensar mais um pOu
co, porque a população, o eleitorado está pres
tando atenção no que vem acontecendo, e 
não é justo, não é c.erto. não é correto, que 

.... pessoas que ~ceram funções importantes 

no Governo, que colocaram em todos os seto
res os seus amigos e correligionários, agora 
saiam do governo, tomando essa posição con
tra o governo. Procuram tomar wna posição, 
apenas, com reflexos, que_ pensam positivos 
eleitoralmente. 

Isto me parece_ um absurdo_ político, e é 
este absurdo político que faz que n6s marche
mos cada vez mais para uma descrença da 
opinião pública. 

Este mal não é só do PMDB, não. Este mal 
igualmente ocorre no meu Partido, o PFL, cu
jos integrantes exerceram também funções 
ministeriais e colocaram pessoas nos mais va
riados ciu-gos deste País, e agora dizem: Não, 
nós temos que ser dissidentes. porque somos 
contra o Governo, temos que ser contra o 
Governo. Que negócio é esse? Parece-me que 
é um fato relevante e que precisa, na realidade, 
ser estudado e examinado, sobre tudo socioló-
gica e politicamente. 

O Sr. Cid Sabóla de Can!alho - Nobre 
Serladõf João Menez~ gostaria de apartear 
V. Ex' 

O SR. JOÃO MENEZES - Honra-me 
muito o aparte de V. Ex" 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Eu 
eStava -oUVindo o discurso -de V. Ex", do meu 
Gabinete, e pelo tema enfocado eu corri, mais 
do que seria o natural, para chegar aqui ao 
Plenário. Ouço as considerações de V. Ex", 
mas lamento dfsçordar profundamente da vi· 
são __ que o nobre Companheira:teri1 do PMDB. 
A História do, Brasa1 precisa ser contada com 
exatídão, para que todos saibam dos epis_6dios 
da: vitória de Tancredo Neves. E quando Tan
_credo Neves velo a falecer e o. Presidetne Sar
ney se tomou efetivo na Presidência àa Repú
blica, o quadro politico nacional cotneçou a 
mudar. Nós .sabemos perfeitamente que-o 
PMDB não é esse Partido que usufruiu ou que 
usufrui do Governo. MuitO pelo contrário. Nos 
meus primeiros tempos de Senado _F_ederal, 
as melhores defesas do Governo Sameyforam 
feitas aqui pelo PFL e, principalmente, pelo 
brilhantismo de V. Ex' Quantos c:Hscursos eu 
ouvi do Senador Carlos Chiarem, que, então, 
era Uder do PFL, discursos sábios de V. Ex", 
bem fundamentados, sempre ilustrados com 
recortes de jornais, explicações, protestos. O 
PMDB tinha aqui, nesta Casa, a liderança do 
Senador Fernando Henrique Cardoso, -que
é -bem que se díga - jamais se envolveu, 
na conc:Ução de üder do PMDB, com proble
mas que dissessem respeito à Uderança do 
Governo. Daí porque fomos plenamente favo
ráveis a que existisse a üderança do Governo, 
como hoje existe regimentalmente nesta Casa. 
O PM013, Senador João Menezes, toma uma 

. posição, neste momento, compatível com ele 
: pióf>rio, o Partido não deve atitudes compa
tíveis com o Presiderite José Sariley ou com 
qualquer governo de estado ou de município, 
ou da Uitião, as suas posições são compatíve-is 
coin ele_ próprio, e isso significa dizer que é 
compatível com o povo, que fez deste Partido 
o maior de todos no momento nacional. En· 
tão, quando o PMDB se posiciona, não é pelo 

sabor de ficar a favor ou contra isso ou aquilO, 
mas é exat.amente no cumprimento progra~ 
mático _de seus deveres as_sumidos para com 
o povo. Sei dos cuidados de V. Ex', seu zelo 
e sua personalidade é inquestionável. V. Ex' 
é um homem, acima de tudo, leal, e sei que 
neste rn.omentp ~ no ~ometimento maior 
desta lealdade para cÔm o Palácio do Planalto, 
o Presidente José Samey e seu Ministério. Mas 
não deve fazê-lo de modo a atingir o PMDB, 
nem a liberdade que tem o peemedebista que 
se jjosícionar democraticamente, no momen
tõ em que suigíu a n~ _Constftuiçâo, obra 
de todos os Partidos, mas bem marcada pelo 
Programa do PMDB, quanto se abrem todos 
os horizontes Políticos. Ai de nós, do PMDB, 
se devêssemos, necessariamente, nos filiar a 
esta ou aquela posição. O problema é de de
mocracia, de liberd_ade institucionalizada, de 
liberdades reconquistadas, e o PMDB, mais 
uma vez, se apresta para tomar uma posição 
que ficará na história dos Partidos políticos 
do Brasil. Louvo a V. Ex" a ousadia com que 
fala, a nobreza com que expande os seus pon· 
tos_ de. vista, acima de tudo essa sinceridade 
que lhe é muito peculiar, mas, lamentavel~ 
mente sou obrigado a fazer este reparo. 

·osR.JOÃOMENEZES-EmmenteSe
nador Cid Sab6ia de Cmvalho, _em homena
gem à inteligência de V. Ex', vou deixar de 
responder, para dar a resposta através de Ar
tlmr Schbeslnger Junior, que diz: 

"Silo os lideres que criam aS suas épo· 
cas, ou como qu~m os deterministas, 
a época é-que cria 'seüs líderes. O determi
nismo po9e ou não ser verdadeiro, mas, 
inquestionavelmente, violenta os nossos 
mais profundos sentidos humanos. E se 
o líder criar a sua época, o que dizer dessa 
liderança dos paises democráticos em 
que o poder do líder é extremamente limi
tado? .. 

Dentro deste quadro, n6s encontramos a 
ação aqui mesmo citada por S. Ex', qUe falou 
no nosso grande" Companheiro da Sorbonne, 
Senador F_emando Henrique Cardoso, que 
exerceu profundamente a Lider;IDça- do -Go
verno durante wna época, e, quando foi candi~ 
dato a Prefeito de São Paulo, recebeu o maior 
apoio_ da Presidência da República; recebeu 
esse apoio em todõS os sentidos do.Presidente 
da República, e por essa ou aquela circuns~ 
tância foi-se_ afaStando, atê ([ue deixOú a Ude· 
rançado Governo. __ _ ________ _ 
· Mas, o que fâío é público e nOtório. Queril 

neste País não sabe que o PMDB comand_ou, 
que o nosso grande CÕnstltuiirte Ulyss~_s Ciui· 
marães foi o condestável do Presidente da Re
pública. Quem pode negar isto? N6s, que co-n
vivemOs_ corii S. ]:X', sabeJ11oS que o fatO é 
verdadeiro. O" PMD's se -coloCOu neste -Pais, 
invadiu todos os estados, e não fiu s6 no Poder 
Centra"I déiReP®iica: foi ·em todOs os eStados 
que o PMDB tomou conta. E agora, como 
a mudança está aí. chegando, aparecem gru· 
pos do PMDB e dizem: ''não, nós agora não 
somos mals a favor, ternos que ser contra 
o Gõveln6, porque o Governo está~nos atra-
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sande, o Governo vai ser contra nós,. contra 
nossos votos, contra nossa eleiç!o". Isto é o 
quie se diz. E é contra isto que eu quero posi
cionar-me e deixar inscrito aqui, nos Anais 
do Senado Federal. 

A mesma coisa se vê no PFL O Presidente 
do PFL foi Ministro da Educação, exerceu o 
Ministério da Educação com todo o poderio, 
com toda a força. Usou esse poder como pô
de, da melhor forma, com a sua inteligência, 
agilizou os meios de comunicação em seu 
beneficio com a sua capacidade, que nada 
tenho a dizer contra; foi depois Ministro da 
Casa Gvil, levou consigo quem quis para exer
cer a Chefia da Casa Civil. E agora, numa 
hora de mudança, diz: ''não, temos que ser 
contra o Governo, porque o Governo é ~im 
para nós. O Governo é negativo eleitoralmen
te". 

É contra esses procedimentos que quero 
deixar gravado o meu entendimento para a 
História. não para os Srs. senadoreS, porque 
V. Ex'" sabem tanto quanto eu o que está acon
tecendo. V. Ex" sabem tanto quanto eu -
não se precisa estar repetindo -, mas quero 
que fique gravado nos Anais do Senado, para 
amanhã, para a história política. É isso que 
desejo e é por esta razão que estou usando 
a palavra. 

Não posso entender como é que as pessoas 
querem ser contra o Governo mantendo todas 
aquelas vantagens que obtlveran anteriormen
te. Continuam com elas nas mãos; não soltam 
nem largam. Quer dizer, são contra o GoVerno 
para efeito_ público_-- aqueles que _exercem 
as lideranças -, mas o arsenal que armaram, 
esse continua, esse eles não tiram nem pedem 
para sair. Assim é muito cómodo~ Depois de_ 
terem desgastado o poder porrtico, depois de 
terem desgastado o poder económico e o po
der financeiro_ deste País, agora dizem "não. 
nós não podemos mais continuar, temos que 
ser contra o Governo do Presidente José Sar
ney, porque eleitoralmente é contra nós". 

O Sr. chagas Rodrigues - V .. Ex' me 
permite um aparte? - -

O SR. JOÃO MENEZES - Siio todos 
esse fatos que precisamos anotar, porque isso 
aconteceu com vários Partidos. Muitos, quan
do estão tirando vantagens, ficam dentro do 
Governo. Quando não conseguem o que obje
tivam passam a ser contra o Governo. 

Então, quanto a essa falta de idéias, é que 
desejo expressar nosso pensamento. 

Muito me honra o aparte de V. Ex', nobre 
Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Senador 
João Menezes, as considerações que V. EX' 
faz podem ser, realmente, apreciadas, quer 
do ponto de_ vista ético, quer sob o ângulo 
político-partidário. O Partidos são livres para 
apoiar e para retirar apoio a qualquer governo, 
mormente quando o governo altera o seu 
comportamento. Não quero entrar neste as
pecto, mas, do ponto de vista ético, V. EX' 
está correto. Se um político, ou se Uin Partido 
político, estabelece wna nova linha, qual seja, 

, a de independência ou de oposição, se impõe, 

eticamente, que restitua os cargos que, por
ventura. tenha re_cebido ou que seus filiados 
se exonerem. Mas, se estes não o frzerem, 
o Presidente da República deve demiti-los. En
tão, tanto é de condenar-se o comportamento 
dos partidos poUticos, quaisquer que eles s_e
jam, que se opõem ao governo e que insistem 
em manter o seus integrantes em altos cargos, 
como é de _condenar-se_ o governo que man
tém nos seus quadros aqueles que pertencem 
a partidos que lhe fazem oposição. A outra 
consideração que gostaria de fazer, do ponto 
de vista político-partidário, é esta: V. EX' não 
deve surprender-se porque a situação do nos
so Pais não é normal. Os Partidos políticos 
foram exintos duas vezes; durante o p-eríodo 
de exceção. Lembra-se V. EX" de que durante 
muito tempo fomos reduzidos ao bipartida
rismo. Então, as tendências oposicionistas 
mais diversas procuravam o Partido de oposi
ção e lá ficavam, apesar de terem idéias as 
rflais díspares. Era um regime de exceção, 
era wna fachada pluripartldária. que na reali
dade não era de pliripartldarlsmo, e V. EJc9 viu 
mesmo que já por fim, em determinado mo
mento, grandes grupos do PDS formaram o 
PFL, e agora tanto no PFL como no PMDB 
e em outros Partidos, vemos fenômenos 
iguais. O Pais passou 20 anos em regime de 
exceção, sem que funcionassem as institui
ções democráticas, de modo que agora é que 
a Casa está sendo arrumada; cada wn deve 
procurar o seu partido de acordo com as.suas 
idéias. Eu, que sOú parlamentarista. e defendo 
idéias de moralização administrativa e pro
gressistas, dentro do meu entendimento e_ da 
minha filosofia, fui para o PSDB. Mas reco
nheço a todos o direito de ter idéias, defen
dê-las e de procurar um partido; agora o que 
não é ~ossível é que em cada partidQ tenha
mos grupos díspares, não só em relação a 
idéias como quanto ao comportamento em 
face do Governo que aí está. Precisamos, por
tanto - e tanto se. fal~ e:m racionalização -
racionalizar os Partidos políticos e vamos pro
ceder de _acordo com normas éticas e fiéis 
a idéias e-a princípios. De modo q-ue, em linhas 
gerais, estou de acordo com_ as palavras de 
v. Ex' 

()SR. JOÃO MENEZES- Eminente Se· 
nador Chagas Rodrigues, V. EX' ilustrou o no_s
so pronunci~eirto. _ · 

Na realidade, não estamos preocupados 
com a parte ética ou com .a parte pluripar
tid_ária. Nosso interesse é gravar para a Socio
logia e para a História o que está acontecendo. 

Agora, por exempiÔ, V. Ex', no brilhante 
aparte com que nos honrou, disse que o Go
verno deveria, se assim entendesse, demitir 
todos aqueles que foram nomeados pelos 
que, hoj~, dizem que são contra o GovernO. 

Imagine se o Presidente José Samey tivesse 
esse espírito! todo mundo sairia gritando aqui 
que isso era revanchismo, uma violência! Sua 
Excelência não faz Isso, porque é um homem 
bom. 

Aqueles que tornam atitude, a eles caberia 
a ação; a eles caberia o direito de tomar essa 

providência, para não se fazer o que está acon
tecendo. 

Hoje, os Partidos políticos - como diz V. 
~ -estão todos fissurados de cima a baixo 
e estão nos levando a conseqüências, muitas, 
talvez imprevisíveis. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite V. Ex' 
uma aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- Com praZer. 

O Sr. Ney Maranh;)o -Nobre Senador 
João Menezes, ouço com muita atenção o 
pronunciamento de V. Ex" no que toca ao rom
pimento ou não do PMDB com o Governo, 
pediria a V. Ex' incluísse no seu discurso -
no qual, em· parte, V. EX' tem toda a razão 
- que entre os Governadores do PMDB que 
realmente, no meu entender, fazem ao Presi
dente Samey uma oposiÇão construtiva, in
cluísse o Governador Miguel Arraes, que sem
pre teve uma posição coerente, juntamente 
com o Governador da Bahia. Waldir Pires. Era 
esta a ressalva que eu queria fazer ao pronun
ciamento de V. ~ 

O SR. JOÃO MENEZES .:_ Nada tenlio 
_contra o Governador Waldir Pires nem contra 
o Governador Miguel Arraes. É verdade que 
eles também lutaram pela nomeação do Su
perintendene da Sudene. Mas isto é natural, 
porque era um fato_de interesse geral. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Permita-me interromper V. ~ pois o seu 
tempo terminou às 15 horas e 5 minutos. De_ 
modo que eu pediria a V. Ex' não recebesse 
mais apartes e cOncluísse o seu ·discurso. 
- Aproveito a oportunidade para agradecer a 

V. EX' as referências elogiosas que fez à minha 
presença nesta Casa. Estou certo de que aqui 
estou por antigüidade, não por merecimento. 

O SR. JOÃO MENEZES- Não apoiado. 
Mas, o que vamos continuar a dizer é que 
esta parte política, por essa posição pouco 
segura dos políticos, daqueles que se dizem 
lfderes, até talvez por determinismo, tem feito 
com que haja no País todo wna grande confu
são. E assim nós vemos: estamos no ano em 
que vai haver eleição para presidente da Repú
blica. Temos, marcada. de wn lado, a extrema 
esquerda, com Lula e com Brizola, temos mar
cada hoje, a extrema direita, em o lançamento 
da candidatura Ronaldo Caiado. 56 nos resta. 
a nós brasileiros -se é que queremos manter 
as nossas instituições - procurar, na realida
de, encontrar wn candidato que venha a repre
sentar o quê? Venha representar a livre inicia
tiva; venha representar a garantia da proprie
dade; venha representar a garantia da' família; 
venha representar a segurança do trabalhador 
rural e do homem do- campo, e não enga
ná-los, lutando pelo direito de propriedade, 
a garantia do uso do solo e subsolq,_ além 
deoutros. _ ___ - ___ - __ 

É por esta razão que dissemos, anterior
mente, que propugnamos aquilo que chama
mos de .. radicalização democrática". De um 
'ado, esses que acabamos de mencionar, e, 
~~e outro lado, colocamos os socialistas, que 
~.em ser comunistas, podem ser integra
listas, podem ser anarguistas, podem ser inva-
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sores de terras, podem querer a revolução, 
através de greves e tudo mais._ lsso- é-O que 
estamos precisando fazer. O que nãó-ê pos-sí
vel é aqueles da livre iniciativa terem aqui dez, 
quinze candidatos para dispUtar a eleição pre-
sidencial. -

Vunos ontem, em São Paulo, a candidatura 
do eminente _Deputado Ulysses Guimarães, 
sendo já quase u1tr~passada pela candidatura 
do meu amigo e cOmpanheiro Orestes QUér
da. Quer dlzer, está tudo confuso. 

Vemos_ candidatura de Afif Domingos; ve
mos candidatura de Jâniq Qyadros;_ Jânio 
Quadros, que já foi presidente__ da República, 
.saiu dep<Jis de seis meses_~ não explicou ainda 
por que saiu; até hoje não sei, re_alrn,ente, por 
que ele saiu. 

Vemos José Ermúio de Moraes; vemos Ro
berto Fr€ire, nosso colega Deputâdo por Per
nambuco; Miguel Arraes: vemos o Senador 
Marco Madel, e uma fila de candidatos. Ou 
esses candidatos colocam na cªheça que que;. 
rem, realmente, fazer um trabalho que venha 
a defender certos princípios, ou, então não 
adianta fazer eleição, porque ela está defmida 
para o lado de Lula e Brizola, __ 

Ou encontramos um candid~Jo e fazemos 
dele a bandeira que vai ser um inipacto contra 
a extrema-direita e contra a extrema-esquerda, 
ou não teremos condições de bons resultados~ 

Esta será a coil.diçij,o principal: ou vamos 
ter juízo e encoritrar esse candidato - e ê 
muito dificil encontrar um candidato do parti
do, porque, quando for do PFL. o PMDB não 
aceita; quando for do PMDB, o PDS não_aceita; 
quando for de outro partido, outros não acei
tam tambêm -, a única solução que temos, 
se tivermos juízo, ê encontrar uma pessoa que 
venha de fora e possa atender a essas aspira
ções. 

Tenho falado aqui em Leônidas Píres Gon
çalves por várias vezes, dizendo -que ele vai 
emergir como ·candidato ... em conseqüência 
das drcunstâncias: o --que não quero, o que 
não aceito: ê que vá este PaíS fazei: a "eruridí
nlzação" brasileira através do resultado de São 
p-auJo- o terceiro orçamento cj_p Paí.s -._.~ 
que ela, com 23% do eleitora-do, ganhou a 
eleição em São PaUlo. Isso não pode aconte
cer; é pre.dso que os homens tenham a cabeça 
no lugar, tenham inteligênciã- e decidam se 
querem ir para um lado ou se querem ir para 
outro, ou ainda se querem ficar naquela idéia 
que o Brasa tem sempre defendido, que é 
da livre iniciativa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A presidência agradece a V. Ex- pela com~ 
preensão e concede a palavra ao nobre Sena-
dor Nabor Júnior. · 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB -'- AC 
Prommcia o seguinte discurso.) - Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores. seJam minhas primeiras 
palavras em homenagem a Chico Mendes, um 
dos mais autênticos e combativos lideres que 
os seringueiros do Brasil já tiverarn: c;l.esde ~ 
primórdios da heve!cultura. Quero, de público, 
repetir o que venho afirmando em todos -os 
contatos corn ª-u_tqridades, políticqs, trabalha-

dores e joma1istas: a morte de Chico Mendes 
é u~a:_ p~gl~~ execrável da-História Contem
porãneã;-qUe só" será atenuada com a apura-
çãO integral e a punição exemplar de seus 
responsáveis. - -
~s_ nãQ posso deixar de recordar que há 

outros apóstolos da integração do Acre à Na
ção bfasüefrã, -·aesae Plácido de Castro, Gu
mercindo Saraiva, Tat.uilaturgo de Azevedo 
cité óS"Pâ"iS âOEsiadO, 6s her6is parlamentares 

_qUe fíz"Eiiãm Sua segUnda emahcipação,de ter
rltóriO~feCiêráf á Urifdââe-de FederaÇão. E aquf 
reveteficio todos aqueles que lutaram por essa 
causa; muitos nomes poderia citar, mas já são 
eles registras iffi"põrt:antes dé nossa memória 
nacional. 

Esta b_reve jntrQdução ~ponta o caminho 
a_ seguir, na análise da questão _amazónica: 
prese~ 'a identidãde e as característicaS da 
grãitde ffiata mas~ ao m-esmo tein-pO, abrir 
nela os can1ínhos para transformar o extremo 
noroeste_ em re91ãõ-prõdutiva_ e voltada para 
o Iiite"reSse-rOaíor de todo o povo brasileiro. 

o interesse maior do povo brasileiro, como 
NilçãÕ _e como sociedade, está sendo posto 
em 5egUndo plano -nas discussões sobre a 
Ainã:Zóhiã; -õnae -a riiàis deslavãda e afrontosa_ 
interVefiÇáõ estrã.ilgeira se faz a cada momen-
to:- -- --

Estados Unidos, Europa,_ Japão, organis
mos internacionais cOmo O_BailcO Mundial, 
cantores de "ro~k" e._entid.aàes pretensamente 
teligíosas se unem; -rara de nossas- fronteiras, 
para decidir O que nós-seremos obrigados a 
fazer. Nem mesmo nos tempos imediatamen~ 
te apôs- a fi Guerra Mundial se registrou tanta 
arrogância. jamais a ingerência-estrangeira se 
fel tão atrevida <:orno agora. 

Ninguém, em sã cOnsciência, pOde ser favo~ 
rável à devastaç.ã.o das florestas~ ou ao massa
cte_ â_~Jp_diQ~nas - mas, em contrapartida, 
a nenhum brasileiro ê lícito permitir que essas 
louváveis bandeiras sirvam de biombos para 
a grande verdade: ~cobiç~ intemaciona1 sobr~ 
a Amazônia ê, hoje, mais forte do que nunca. 

As grandes potências praticamente liquida
ranl-~US pr6Prios re_ctiisos naturais; a braços 
Com a necessidade, sempre crescente; de ma
térias-primas, sabem que essas vão s;e tomar 
mais dificies a c:ada ano. Em outras zonas 
do Planeta, a superpopulação e as dificuldades 
para produção de alimentos são fatores expio" 
sivos._ que podem causar SériOS tumultos s.o~ 
cials e económicos. 

-Todos procuram, no mapa terrestre, uma 
região onde possam encontrar terras férteis, 
riquezas minerais inCaJCuláveis e, praticamen
te, intocadas. grandes extensões com baixa 
densida4e populacional e fronteiras pfecaria
mente pollciadas. 

E todos constatam:_ só resta a Amazônia 
do Brasu-:-

Ao mesmo tempo, o progresso brasileiro 
inêOinOda-e am_eaça: quem perCorre os países 
da i\rnérica Andina e as vizinhas regiões litorâ
neas do PacíficO, 56 eiiContra veículos e produ
tos oriundos da América do Norte- e, agora, 
já os suplantando em qualidade e quantidade,' 
produtos fabricados ou ·montada no .EXtreino 
Oriente. - · 

A integração européia, que reWme a econo
niia" e a qualidade de vida no Velho Continente, 
deveria ser o espelho para o desenvolvimento 
da América Latina. Seria- não houvesse a 
intenção deliberada de impedir sua repetição 
ao sul do Equador, neste Novo Mundo. 

Todos, somos, no plenário do Senado Fe
dera], homens experientes, provados na defe
sa dos intereSses nacionais. A nenhum de nós 
ê permitida ou será perdoada a ingenuidade, 
neste momer o em que a pele de cordeiro 
da ecologia esconde o lobo faminto da voraci
dade alienígena. 

At.i!me,wno os mais tenazes e habituais críti
cos da aç:ão ·goveinamental admitem que a 
Amazôriia não pode ser tratada em termos 
irrealistas - como o Padre Luiz Cepp; presi~ 
dente da Pastoral da Terra, que afirma, a pro~ 
p6sito de quem defende o corte de recursos 
para o desenvolvimento da Amazônia. São fra
ses dele: "É só colocar um -desses radicais 
num fim de ffiundo qualquer desse do Acre 
que ele vai mudar de opinião rapidamente ... 

Nasci, criei-me, e vivi grande parte de minha 
vida adulta dentro dos seringais, ou envoMdo 
com os problemas da borracha. Como parla
mentar e como governador, sempre procurei 
conhecer os aspectos, as dificuldades_ da pro
dução e da comercializaç:ão da goma elástica. 
Lamento que a heveicultura da Amazônia ain· 
da seja meramente extrativa, em sua essência 
- mas-sei que mesmo ·essa face precária 
e rudimentar deve ser preservada, pois dela 
dependem dezenas de milhaJ:"eS de farriOills, 
em milhares de heçtares _c;le terras expostas 
à avidez alheia. 

Uma rodovia eStá, atualmente, nas manche
tes dos jamais de todo o mundo-e se converteu 
em centro dos conchavas entre governantes 
americanos, japoneses e europeUs: a BR-364, 
que deixou de ser um atoleiro dantesco para 
ocupar as teses de inocentes e de autênticos 
aspirantes a grileiros internacionais. 

Quando falam em "evitar firianciamentos 
para a construção da BR-3&4", eSses preten
sos apóstolos da ec_ologia mostram sua face 
de ignorância - porque a estrada já existe_ 
há muito tempo:-- -- - -

Quando ·falam em ''bloquear-financiamen
tos para sua pavimentação", mostram sua fa
ce Cobiçosa pois, COm iSso, ifuj:iedem- o pro: 
gresso do Estado do Acre e prejudicam a mais 
viável e importante saída de produtos brasi
leiros na rota do Pacífico e da Ásia. 

Durante seis meses do ano, no chamado_ 
"'verão", o tráfego da BR-364-é preciáriO e con:· 
some praticamente um dia inteiro, para cobrir 
os quinhentos quilômetros que separam Rio 
Branco e Porto Velho, dificultando o escoa~ 
mente e o abastecimento nos dois sentidos 
-com maior ptejLÚzo pára o Acre, Que não 
dispôe de qualquer outra via terrestre. Nos 
outros seis meses..temos o chamado "inver
no", quando violentos aguaceiros incessantes 
completam o quadro e inviabilizam, de fato~ 
qualquer tipo de tráfego. 

ISso eXplica e deixa eVidente a Contrapartida: 
paVirrientar á BR-364, dando:..Jhe condição 
permanente de tráfeg~, ao longo de todo o 
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ano, propiciará a melhoria da qualidade de 
vida do povo acreano e favorecerá o intercâm
bio de produtos, serviços e viajantes com o 
resto do País. 

Há mais, todavia: o Brasil tem o apoio dos 
países vizinhos, em seus indispensáveis proje
tes de abertura viária para o Pacifico. S6 -com 
o Peru já firmarrios, em _duas oportunidades, 
acordos para a pavimentação de rodovias que 
interliguem as duas nações. 

Quando lá se encontraram os então Presi
dentes João Figueiredo_e Belaunde Terry, foi 
assinado acordo bilateral para a interligação 
em Assis Brasil, através da inflexão no rumo 
sul de_outra rodovia, a BR-317. Posteriormen
te, já com José Samey e Alan Garcia, como 
seus respectivos mandatáriOs, Os dois países 
decidiram tarilbém fazer a conexão em Mân
do Uma e Pucalpa, então usando apenas o 
traçado da BR-364. 

São duas nações independentes, decidindo 
soberanamente o que melhor lhes serve para 
integrarem-se e aprimorarem as condições de 
vida de seus povos. 

Nada _disso, entretanto, está sendo levado 
em consideração pelas grandes potências, de 
olhos gananciosos na Amazônia. 

Todos os princípios éticos, jurídicos e mo
rais da convivência intemadonal são hoje ras
gados - até mesmo aquele, o mais elemen
tar, que_ exige a pr~sença do pais interessado, 
quando outros dele falam, não está sendo obe
decido. Porque decidir os destinos e os interes
ses do Brasil é pura prática imperialista, um 
desrespeito e uma intromissão que jamais po-
deremos admitir. -

Onde está a consciência naciomllista, que 
tantas glórias nos propiciou, como nação in
dependente e_ soberana? 

Onde estão_ os estudantes, onde estão os 
intelectuais, onde estão os trabalhadores que 
não reagem com altivez a essa inge~ncia, tão 
~ntosa? 

Os primeiros gritos de protesto Já estão sur
gindo, no Congresso Nacional e em aJguns 
setores da Imprensa. Mas ainda é pouco. 

Onde estão, Sr. Presidente, os patriotas que 
fizeram a emancipação energética do País 
com a bandeira de "O Petróleo é Nosso"? 

Onde estão, Srs. Senadores, os naciona
listas de hoje, que deixam vazias as praças 
e as tribunas onde deveriam estar afirmando 
que "A Amazônia é Nossa? 

Sim, porque a Amazônia é nossa! 
A consciência nacional está calada e ador

mecida- ou, pior ainda, poderá ser acordada 
por propostas espúrias como essa que ora 
se insinua, a de trocar a soberania do Brasil 
sobre a Amazônia pelo perdão de parte de 
nossas dívidas externas. 

Será possível que a traição aos antepas
sados que conquistaram nossas fronteiras va
lha os setê bilhões de dólares oferecidos pelos 
pretensos credores? 

Já foi dito aqui, neste mesmo plenário, que 
entregar parte do território amazónico é ames
ma coisa que um pai viver às custas da prosti
tuição de suas filhas. 

Acompanhamos, há alguns dias. a vlsita de 
comitiva parlamentar norte-americana -que 

conheceu diversas regiões e cidades da Ama~ 
zõnia, sendo, até mesmo, recebida pelo Gover~ 
nadar do Acre, Flaviãno Me!Q.. com a hOspita
lidade que tão bem representa a generosa al
maacreana. 

_Logo ·canstatou-se __ que florestas e índios 
ª~rviam, apenas, de pretexto para constantes 
críticas à pavimentação da BR-364. Ao mes
mo tempo, certamente não por acaso, o presi
dente George Bush forçava o,_ Primeiro-Minis
tro do Japão a prometer que não daria qual
quer tipo de ajuda àquela rodovia.. 

Os grandes organismos internacionais, fi
nanceiros e políticos, também sã() sensiveis 
às pressões das superpotências. E estão fe
chandO -as torneiras de recursõs passíveis de 
aplicação na grande estrada, a qual, assJm, 
a cada dia vê confirmadas suas características 
de imprescindível à unidade e ao desenvol
vimento nacionais. 

O Sr. Mário Mala - Permite V. EJcl' um 
aparte? 

__ O SR. I'IABOR JÓNIO R - Com muna 
honra, concedo o _aparte a V. EX' 

O Sr. Márlo Mala- Nobre Senador Nabor 
Júnior, V. Ex", neste instante, como os amazô
nidas de" ma,niira-geraJ; está dando conheCi
mento ao Congresso Nacional, ãtravés da tri
buna do Senado, das preocupações que te
mos com_respeito à grande Região Norte, que, 
no_ momento, é objeto da curiosidade e do 
interesse mundial. Em várias oportunidades 
t_ern_Qs_~no_s manifestado aqui, nesta Casa do 
Senado da República, sobre nossas preocu
pações com respeito à exploração que está 
ocorrendo _atua1mente, principalmente nas 
duas _últimas décadas, a exploração desorde
nada, imediatista da Amazônia, assumindo 
uma caracterlstica predatória intensa. Deve
mo-nos ,arregimentar, para fazer uina reVisão 
Iffiediata e colocar_ termo a- essa corrida de 
verdad~ifa destnrlçáo da riciueza biológica na
cional. Ponanto. esta questão é cristalina. é 
transparente a todos os Representantes do po
vo brasileiro no Senado_ e na Câmara, princi
palmente- a nós da Amaz6nia. Preocupa-nos 
muito õ intêresse· exaQ-erado que potênciéJS 
estiã.nSEiiras estão a- demonstrar neste mo
mento, maiS do que isto, a ingerência indevida 
de representantes de outros países, que, com 
tõdaa liberdade, entram nas ffonieiras do nos
so País para visitar Os -nossos estados e dar 
opiniões as mais eStapãfúrdias, criando, inclu
sive, restrições odiosas ao nosso relaciona
mento oon1 -outros países. lmagil'Je v. EJcfo se 
um de nós chegasse agora nos Estados Uni
dos e procurasse as ~toridades daquele_ país 
para apresentar a nossa critica e o nosso pro
testo quanto às explosõ_es atómicas que os 
Estados Unidos fazem no deserto do Novo 
México e em outras paragens. Entretanto, os 
senadores americ;anos y~m _aqui, _nos visitam 
com a maior desfacatez e nos dizem o que 
devemos fazer. Agora mesmo, como V. Ex" 
refere no seu discurso, ocorre a ingerêitda 
do Presidente dos Estados Unidos nos· negó
cios do Brasil com outras nações. Estamos. 
em negociações com o Japão, como é sabido, 

para a celebração de vários projetas para o 
desenvolvimento do Brasil. S. Ex' o Presidente 
doS Estados UnidOs- vai ao Prii-neiro-Minlst.ro 
dO Japão, NoPoru Takeshiià, e o aconsé!ha 
não celebre contratos dessa nahJreza com o 
Brasil, priricipalmente aquele relacionado com 
a cons_olidação BR-364, _e ãleQa_ que esta eStrâ~ 
da __ será altamente nociva à Hiléia Amazónica. 
Ora, nobre Senador, os Estados Unidos de
viam preocupar~se com o as_faltamento que 
fazem nas suas estradas, nas suas ruas, por
que estatística que lemos recentemente acusa 
que os Estados Unidos asfaltam_ 320 kiri de 
estra_çias por mês·: de modo que eles deveriam 
preocupar-se também com esse asfaltamento 
e com a destruição da flora e da fauna de 
s-eu país. Por outro lado, quando a réplica da 
Amazônia_s_ul~americana, qUe é ó Vale do Mis
sis_sip!--~ssouri, teve arrasada, destruída a sua 
floresta, ningUém se intrometeu. Não quere
mps, absolutamente, com este exemplo, justi
ficar que devamos destruir a Amazônia. As 
minhas palavras, no início do aparte, justificam 
isso, mas _achamos que é uma intromissão 
indevida que estão querendo atualmente fazer 
com a Amazônia, impedindo nosso relaciona
mento com países que nos querem ajudar 
no desenvoMmento da nossa grande Região 
Nort~. Trago aqui o aparte de SQ]idariedade 
ao discurso que V. Ex faz, como um prOteSto 
às ingerências que os pafses e as mu1tina
cionais estão querendo fazer, aproveitando-se 
deste momento que nasceu, que marcou a 
história do desenvolvimento da .Amazônia, 
com a tragédia da mOrte de Chico Mendes .. 

O SR. I'IABOR JÚ!'IIOR - Agradeço a 
V. EX' o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Pediria a atençãO do nobre orador, porque 
o_ seu tempo se esgotaria às 15 horas e 35 
minutos, invadindo, _por força do Regimento, 
_a Ordem do Dia. M~ a Presidência tem possi
bilidade de dar ainda mais cinco mint.rtos a 
V. E,x9 para concluir o seu discurso, para que 
se passe, depois, à Ordem do Dia, e a uma 
breve comunicação, já deferida a_o nobre &::
nadar Mauro Benevides, de acordo com o art 
183, § 29, do Regimento. _ 

O SR. I'IABOR JÓNIOR - Agradeço a 
V. Ex", Sr-: Presidente e não poderia concluir 
o meu pronunciamento sem abrir a possibi
lidade de receber o honroso aparte do Sena
dor Ruy Bacelar, meu velho companheiro ain
da da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Acredito que o Senador Ruy BaceJar dará 
um breve aparte, de modo que V. Ex~ pode 
concedê~lo. 

O Sr. Ruy Bacelar -Agradeço a V. Ex' 
a concessão do aparte, eminente Senador Na
bar Júnior. Procurart;li também_atender à ad
vertência do nosso distinto e eminente Presi
dente Senador Nelson Carneiro. V~Ex:' começa 
seu discurso prestando uma justa homena
gem, uma reverência toda especial, sua solida
riedade à luta- travada por Chico Mendes, de
clarando que esse crime não poderá ficar im-
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pune. V. Ex" reverenda também outros vultos 
históricos importantes do Brasil, que lutaram 
pelo Territ6iio brasileiro, principalmente na 
Amazônia. Mas V. EX' também diz que é um 
dever e obrigação nossa lutarmos peJa preser
vação da floresta tropical, da Aoresta Amazó
nica, assim como pela defesa ecológica da
quela região. Cabe a nos; brasileiros, lutarmos 
pela preservação, pela ecologia, e não nossos 
innãos de outros paises do continente. Entre
tanto, acredito que V. Ext concorde, e estou 
de acordo com V. Ex'i', da necessidade da im
plantação urgente da BR-364, parte já implan
tada, quando liga Porto Velho a Rio Branco, 
faltando uma pequena interseção de Rio Bran
co-Cruzeiro; Cruzeiro à fronteira do Peru e daí 
a Uma. Urna porta, um canal do Brasil, do 
Atlântico ao Pacífico, para que possamos aten
der o Oriente que hoje tem 40 a 50% da popu
lação mundial. V. EX' também diz e concorda 
que precisamos buscar, perseguir o crescl
mento económico e, conseqüentemente, o 
desenvolvimento social, concomitantemente, 
o bem-estar do povo brasileiro; precísamos, 
sim, conciliar e, ao mesmo tempo, preservar 
esse bem-estar do povo com a mata, a floresta 
tropical, e nínguém melhor do que nós, brasi
leiros. para fazermos isso, porque conhece
mos os nossos problemas e temos consciên
cia de que é preciso, sobretudo, buscarmos 
esse desenvolvimento e ao mesmo tempo pre
servá-lo; daí não entender essa intromissão 
indébita de outros paises nos nossos proble
mas. A nossa soberania tem que ficar, de qual
quer maneira, incólume, preservada dessa in
tromissão. Por isso, quero parabenizar o bri
lhante pronunciamento de V. Ex', pronuncia
mento sério e necessário, que esta Casa preci
sava ouvir. Obrigado a V. EX' 

OSR.NABORJÚNIOR-Euéqueagra
deç-o a V. Ex' pelo aparte. 

Continuo, Sr. Presidente. 
É ponto de honra para um país não abrir 

mão de sua soberania/ 
A única resposta que o Brasil, agora, pode 

dar, é concluir a qualquer custo, com seus 
próprios_ recursos, a pavimentação da ~odovia 
BR-364 e a interligaçãO com a Costa do Pací
fico, através do Peru. 

Ou seja, ao invés. de se apequenar ante es
sas pressões espúrias, tem o Brasil que se 
afirmar corajosa e materialmente negando-se 
a paralisar ou reduzir o ritmo das obras. Todos 
sabemos que os recursos são escassos mas 
nada pode superar, em prioridade, a decla
ração de soberania nacional. 

Tem de ser efetivamente cwnprlda a deci
são do Presidente da República anunciada no 
final de semana, retomando do Japão, de que 
o alarido artificial contra aquela rodovia não 
Impedirá seu asfaltamento. Nisso, aliás, Sua 
Excelência cumpre comp"iomisso histórico do 
saudoso Presidente Tancredo Neves, por ele 
encampado ao assumir a Chefia do Governo. 

Nada justificaria a ·concretização das amea~ 
ças de paralisação das obras, pelo não~paga
mento de faturas referentes ainda ao ano pas-
sado, conforme reclamam empreiteiros - si
tuação que põe em risco todos os projetas 

de- unir os grandes vaies do Juruá e do Rio 
Acre, as regiões hoje isoladas que compõem 
o Estado do Acre. 

Sr. Presidente, Srs. senadores, muito exis
te, ainda, a ser dito sobre a questão da Amazô
nia; mas estou certo de que é um assunto 
já despertado na consciência e no civismo 
dos meus nobres pares, 

Ao concluir, retomo às primeiras palavras 
deste pronunciamento: é preciso que o Brasil 
concilie suas próprias preocupações ecológi
cas com seus· próprios projetas de desenvol
vimerlto. 

O Sr- Racbid Saldanha Derzl -V. Ex
me perrilite um aparte, nObre Senador? 

O SR- NABOR JÚNIOR - Eu pergun
taria à Presidênda se ainda há possibilidade 
de conceder apartes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
....... V. Ex'- me permita, o nobre Uder do Gover
no colaborará com a Mesa deixando o aparte 
para uma breve comunicação. 

O SR.. NABO R JúNIOR-Agradeço, en
tão, a compreensão do ilustre Senador Rachid 
Saldanha Derzi. 

O BraSil não j:iode, o Brasil não deve, nossa 
geração não tem ·o direito de permitir a inge
rência de outras potências numa questão que 
só a nós diz respeito. 

Se OS outros poVos, mesmo os rilais desen~ 
voMdos. mesmo aqueles que hoje se desdo
bram em criticas, ameaças e reta1iações ao 
Brasil- se outros povos dizimaram suas po
pulações indígenas e devastaram, ao longo 
dos séculos. suas próprias reservas naturais, 
isso- deve servir apenas de exemplo para nós. 

Jamais a-·teonae a- p-rátlcaa:Os JiriSeus, a 
lei J{o "faça o que eu digo, não faça o que 
eu faço ou já fiz"! 

Os herdeiros do General Custer nada têm 
a ensinar ao filhos do Marechal Rondon. 

Não é hora, a esta altura das pressões, de 
o Brasil se restringir à linguagem diplomática 
ou à política de bastidores. 

O Brasil deve, agora e já, faZer valer sua 
autoridade de nação soberana, não deixando 
qualquer dúvida sobre a determinação que 
anirna e impulsiona o novo brado de indepen
dência: 

A Amazônia é nossa! (Muito bem! Palmas) 

O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedá-a palavra ao Senador Mauio Be
nevides, para uma comunicação. 

O SR- ~.AORO BENEVIDEs (PMDB -
CE Para comunicação.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, ao completar, no mês findante, 
binta e cinco anós de serviço público, acaba 
de requerer aposenadoria, nos quadros doSe
naão Federal, o funcionário Georgina AVelino·
da C~ que vinha exercendo, com exemplar 
dedicação e probidade, a chefia do Serviço 
de Transporte da Casa 

Após haver escalonado por várias funções, 
até alçar-se à direção daquele importante setor 
desta Casa do CongressO, OeOrgino Avelino 
da Costa Impôs-se à admiração de seus cole
gas e subordinados, bem assim das suces-

sivas Mesas Diretoras que estiveram à frente 
dos nossos trabalhos. 

Recentemente, assistimoS à inauguração de 
Restaurante dO Serviço de Transportes, efeti-"' 
vada graças ao seu obstinado empenho junto 
à Presidência e à 1 • Secretária, na busca de 
concretizar unia justa aSp[ração dos motoris
tas que trabalham sob sua lúcida orieiltação. 

Além da construção de um galpão desti
nado à oficina mecânica, propiciando maior 
segurança aos furidonárlos da seção de ma
nutenção; a reforma de telhado da garagem; 
a construção de um novo almoxarifado e um 
Salão de barbearia - tudo isso deve ser credi
tado à sua visão de admitlistrador, compro
vada por todos quantos pleitearam os bons 
oficias do Serviço" de Transportes. 

Com ·a sua larga folha funcional, Georgina 
Avelino da Costa aguarda, apenas, a trami
tação de seu respectivo processo, para afas-
tar-se do cargo de confiança que vinha ·ocu
pando com zelo e espírito público. 

Ao registrar o fato, desejo reconhecer os 
méritos do referido servidor, para que nele 
se insp[rem todos quantos, na área dos trans
portes e em outras de nossa estrutura organi
zacional, prestem colaboração ao Senado. 

Ao despedir-se, Georgina Avelino da Costa 
endereçou a todos os Senadores a seguinte 
Exposição de Motivos, que transcrevo para 
constar nos Anais desta augusta Casal 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUME/'ITO A Q(JE SE REFERE O 
SR. MAURO BEI'fEVIDES EM SEa DIS
CURSO: 

"Excelentíssimo Senhor $"enador 
Levo ao conhecimento de Vossa Excelência 

as tarefas realiza®s neste Serviço de Trans
portes, durante o período de 02 (dois) anos 
no qual-tiVe a Satisfação de chefiar este Serviço 
de Transportes. -- -- -

Cente de minha responsabilidade dwante 
este perfodo conseguimos, com a ajuda da 
Comissão Diretora, realizar várias obras, há 
tanto tempo pleiteadas neste ~tor, que se 
faziam necessárias. 

f'"llemos o l;astelo d'água, que abastece to
dos os setores deste Serviço de Transportes; 

construímos o galpão da oficina mecânica, 
proporcionando maior conforto e maior segu
rança para todos os funcionários da Seção 
de Manutenção: 

Foi reformado todo o telhado da Garagem, 
inclusive, da Adminsitração; 

Construímos um novo Almoxarifado, com 
maior capacidade de armazenar e guardar 
com maior segurança as peças e equipamen
tos, carcaças, pneus novos, máquinas etc.:. 

Consfruimos uma barbearia, para que os ser
vidores ãqui lotados pOssam desfrutar tranqüi
lamente, cortando o cabelo e fazendo a barba, 
possibilitando-os andarem apresentáveis; 

Transformamos a escala dos furicionários 
plantonistas com uma melhor distribuição dos 
horários, no sentido de melhor atendermos 
a todos os setores desta Casa, conseqüen
temente criamos a sala de repouso dos senho
res motoristas; 
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Finalmente realizamos o grande sonho de 
todos os funcionários aqui lotados, conseguin
do a construção do nosso restaurante, que 
possibilitará aos funcionários deste setor uma 
maior trariqüilidade para desempenharem as 
suas funções. 

Portanto, V. Ex' há de concordar que foram 
02 (dois) anos de trabalho árduo, de jornadas 
diárias, onde chegávamos nesta garagem dia
riamente às 6h30min da manhã e saiamos 
geralmente após o término da Se_ssã.O: depois 
da saída de nossos ônibus, que transportam 
os funcionários é que eu me retirava, com 
a consciência do dever cumprido. 

Hoje, depois de 35 (trinta e cinco) anos de 
serviços prestados ao Senado Federal, onde 
a maior parte destes _ _anos foram dedicados 
integralmente ao Serviço de Transportes, pedi 
a minha aposentadoria, agradecendo a_vários 
pedidos de meus colegas. de aJguns Sena~ 
dores e Diretores. que queriam a minha per
manência neste posto. 

Considerando estes anos todos, em que me 
entreguei de corpo e alma ao meu trabalho 
na garagem, me vejo hoje preocupado com 
o futuro deste Serviço de Transportes, pois 
há várias tarefas a serem terminadas e mesmo 
aposentado gostaria que fossem conduidas. 

Gostaria que esta Mesa Diretora, presidida 
pelo Excelentíssimo Senhor Senador Nelson 
Carneiro, confirmasse o pessoal qUe trabalhou 
comigo durante estes dois anos,_ na direção 
deste Serviço, desejando que ficass_e assim 
constituída: 

Geniva1do Fernandes Mendonça- Chefe 
deste Selviço, pois foi o meu Chefe da Seção 
de Administração, tendo competência para 
me substituir em todos os aspectos; além de 
ser fonnado; 

Djalma Nobre de Carvalho -Chefe da Seção 
de Administração, foi o responsável pela parte 
financeira em minha gestão; 

Gesmar Divino da Costa -Chefe da Seção 
de Almoxarifado, tem sete anos nesta funç!o, 
formado também; 

Sebastião Celestino de Oliveira Filho - Chefe 
da Seção de Manutenção, trabalha neste setor 
há mais de 06 (seiS) -anos. 

O'Senado FederaJ teria no Serviço de Trans~ 
portes a continuação desta Administração que 
tanto fez por este setor. 

Acredito também que com esta equipe re
solveríamos os problemas que ficaram pen
dentes. como a criação de um box para os 
ônibus e a reforma administrativa deste setor. 

Ciente no esp'írito PúblicO de Vossa Exce-
lência e credor que um dos maiores patrimô· 
nlos desta Casa se encontra neste Serviço de 
Transportes, submetendo à apreciação de V. 
Ex' a equipe para ser responsável por este 
Serviço durante estes dois próximos anos, 
agradeço desde já a confiança que foi deposi
tada em minha pessoa através da Mesa Dire~ 
tora anterior, e esperançoso em dias melhores 
para todos os funcionários desta Câsa,~ com 
a nova Administração que- se inicia, desejan· 
~o-lhes sucessos nesta jornada. 

Respeitosamente, Georginó Avelino da 
Casta, Chefe do Serviço de Transportes". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- COncedo a-pa1avra, -para" brevíssima comu~ 
nicação, ao nobre Senador Rachid Saldanha 
Derzi. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI 
(PMDB- J\15. Para comunicação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
pedi aquele aparte só para dar meu apoio ao 
nobre Senador pelo Acre Nabor Júnior. Real
mente, S. Ex' tem razão._ Todos _os brasileiros 
percebem, hoje, que há uma orquestração de 
todas as nações estrangeiras, comandada pe
los Estados Unidos, contra o Brasil, a pretexto 
de defender a ecologia. Venho fazendo essa 
denúncia há muitos anos. A Amazônia está 
cada vez mais acirrando a cobiça internacio
nal. Todos os países vêem a potencialidade 
do Brasil. Coin todas as dificUldades, com to
das as perseguições, o Brasil sobressai-se 
dentre os países do mundo, sendo hoje a 7• 
potência industria!. 

VIITlos agora, Sr. Presidente, a reunião das 
nações -:-das nações, prestem atenção- indí
genas-em Altamira. Aquilo foi fmanciado por 
quem? Por potências estrangeiras e pela Pas
toral da Terra, que está aí comandando essa 
gente. O que vlrncis? Aqtielê espetáculo que 
toda a Nação viu, financiado por potências 
estrangeiras aqui dentro do Brasil. E nós esta
mos dormindo, estamos olhando, estamos 
apoiando. É um absurdo que isso se dê dentro 
do BrasiL O Goveino precisa tomar medidas 
enérgicas no combate à interferência de_ na
ções estrangeiras dentro do _Brasil. 

Vimos a audácia de urna índia chegar, pro
CUCêlf e provocar a Mesa que comandava aque
la retmião e dar de facão na cara de um dos 
diretores da Eletronorte. Isso ê rldículol Isso 
é humilhante para todo o Brasill Faço um 
apelo a todos os políticos desta Casa e da 
Câmara dos Deputados,_ para_ que prestem 
atenção a esse esPetâcirlõ que está ocorrendo 
ferindo a autonomia da nossa Pátria. Não va
mos admitir que americanos, que potências 
estrangeiras venham comandar a política in
terna do Pais e nossa administraçã~ ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Assirri-V. Ex!' está fazendo um dis-curso; 
seria apenas uma breve comunicação. 

O SR. RACfDD SAÚ>Al'IHA DERZI
lmpedem que construamos a estrada em dire~ 
ção ao Peru,_ para "que lião conquistemos o 
Oceano Pacífico; impedem que construamos 
uma hidroelétrica para minorar o sofrimento 
da Amazônia. 

Sr. PresJdente, peço uma atenção toda es
pecial dos Parlame11tares do Senado Federal 
e da dinara dos Deputados para o que está 
acontecendo aqui dentro da nossa Pátria. 

''éfsR. -P!WiiDErfrE (Nels~n cllmeiro) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

ORDEM DO DIA 

-Não há quorum para deliberação. 

Item 1: 
Discussão, em turno úníco, da redação 

fin~ (oferecida pelo Relator, Senador Má

rio Maia, em seu Parecer n? 8, de 1987), 

do Projeto de Lei do Senadof n'? 75, de 

1982, de autoria do Senador Lázaro Sar

boza, que acrescenta parágrafo ao art. 

552 da Lei n~ 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973 - Códlgo de Processo Ovil. 

A matéria n&.t?- depende de núm~ro,_ razão 

pela qual será posta em dis_cussã.o. 

Em discussão. 

O Sr. Cid Sabóia de Carva1ho- Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para discutir. 

OSR. GDS'IBÓMDECARVALHOPRO

NGNCIA DISCGRSO 00E. ENTREOaE 
A REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PGBU

OIDO POSTER!ORMEN'J:E 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- V. Ex" encontra fundamento para sua im
pugnação no art. 359 do Re9imento fritemo, 
que diz: 

"Art. 359. Figurando a redação fmaJ 
na Ordeln do Dia, se sua discussão for 
encerrada sém en:ten~s ou retificaçóes, 
Será cOnsiderada definitivamente aprova~ 
da, se votação, a não ser que algum Sena~ 
dor _requeira seja submetida a votos." 

V. ~ -~Caba de manifestar o desejo de que 
seja submetida a votos esta redação final. 

O Sr- Cid Sabóla de Carvalho- exala
mente, porque quero votar contra 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Na forma do arl359 do Regimento Interno, 
estando presentes ãpenas 34 Srs. Senadores, 
a matéria vai ser objeto de deliberação na pró
xima sessão ou quando voltar à pauta. 

É a-segui ri~ a ~atéd_ã_a _ser-apreciada 
posteriormente~ · 

REQilERIMEI'ITO N• 8, DE 1989 

Requeremos, nos termos do disposto no 
art. 359, ln fine, do Regimento Interno, seja 
colocada em votação a Redação Final do Pro
jeto de Lei do Sena_do n9 75, de 1982, cons
tante do item 1 da paLita ~e hoje. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1989. 
-Cid Sabóla de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Discussão, em turno único, da redação 
final (oferecida pelo Relator, Senador Má
rio Maia, em seu Parecer n~ 9, de 1987), 
do Projeto de Lei do Senado no 114, de 

r 
! 
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1982, de autoria da Senadora Eunice Mi~ 
chiles, que dispõe sobre liçença especial 
para a empregada adotante de menor de 
2 (dois) anos. -

A matéria foi aprovada, em segundo turno, 
no dia 5 de dezembro de 1986, ficando sobres
tada, nos termos do ar:t;. _ _ll da Resolução n-? 
1, de 1987. 

Etn discussão a redação fllla,l. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação final é 

considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do arl 359 do Regimento Intemo-;-

0 projeto vai à C:âmara dos Oeputados. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

Redação final-do Projeto de Lei do Se
nado n? 114, de 1982, que dispõe sobre 
licença especial para empregada adottJIJ
te de menor de 2 (dois) anos. 

O Congresso Nadonal decret~=- _ __ 
Art. 1 ~ A empregada, adotante de criança 

de até 2 (dois) anos de idade, tem direito a 
Ucença, sem prejuízo dos salários, durante 30 
(trinta) dias. 

Art. 2\' Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3\' Rev_ogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem3: 

Discussão, em tumo único, da redação 
final (oferecida pelo Relator, Senador 
Mansueto de Lav01:, em se1.1 Pêlfec~r n'~ 
1 O, de 1987), do Projeto de Lei do Senado 
n'~ 91, de 1984, de autoria do Senador 
Fernando .Henrique Cãrdoso, qué dispõe 
sobre con1agem de tempo de serviço pú
blico e de _atividade privada, para efeito 
de aposentadoria pelo INPS. 

A matéria foi api'ovada, em segundo huno, 
no dia 5 de dezembro de 1986, ficando sobres
tada, nos termos do crt 11, d_ª_R~sQI_yçâo t1'l 
1, de 1987. 

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

a discussão. . . __ 
Encerrada a discussão, a redação final é 

considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do art. 359 do Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara âos Deputados. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n~ 91, de 1984, que dispóe sobre 
contagem de tempo de serviço público 
e de atividade privada para efeito de apo-
sentadoâa pelo INPS. " 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl19 Observadas_as demais disposições 

da Lei no 6.226, de 14 de julho de 1975, o 
tempo de serviço público dos segurados do 
INPS Será-computável para fins de aposen
tadoria proporciona] a que_ se refere o art 1 O, 
item I, alínea a, da Lei n9 5.890 _de 8 de junho 
de 1973. 

Art. 29 __ Esta lei entra em_ vigor na data de 
sua publicação. - · - · 

Art. 3~ Revogam·s~ as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item4: 

Dj~cussão, em segundo turno, do Pro
jeto de Lei do Senado- no 92, de: 1988, 
de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, que altera a redação _e acrescenta 

- parágrafo ao art. 84 d_a Lei n? 1.711, de 
28 de outubro de 1952, tendo 
. PARECER FAVORÁVEL, profertdo em 

Plenário. 

Em-discussão o projeto, em segundo turno 
(Pausa.) 

Não havendo quem peÇa a pcilavra, eriCerro
a discussão. 

O projeto_ é dado como definitivamente 
aprovado, nos termos. dÕ-ãrt 315 do Regi
m_ento Interno. 

O projeto" iiá à Comissão de Redação. 

~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
_N~ ?f!, de 1988 

Altera a redação e acrescenta parágrafo 
ao art. 84 da Lei n?J. 711, de 28 de outu
bro de 1952. 

o CongresSo Nacional a'ecreta: 
Art. 19 O art. 84 da Lei n9 1.711, de 28 

de outubro ele _1952 (Estatuto dos FúnciO:
nários Públi~Ç>S Çjvis da (J~ião), ~<!_s~.-~ -~-~-~ 
a seguinte redaçâo: 

"Art. 84. O fUridOnário gOzará qbri
- gatoriamente 30 (trinta) dias consecuti

vos de férias por ano, de acordo com 
escala organizada_ pela chefia i media~. 

§ ]9 ................. : ....... ~ .... -- (omissisJ--
§ 29 .................. --.. -- (owis_sis) 
§ 39 É facultado ao funcionário c_on- . 

verter 1/3 (Um terÇo) do-periodo de féria.s._ 
a que tiver direito, em abono pecuniário, 
calculado sobre. a respectiva remunera
ção e independentemente de outras Vélf\
tagens." 

Art. 29 Esta lei entra em viQor- na data de 
~a publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) 
- "Esgota~a ·a matéria ctmStante d_a Qrdem 
do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concédó â palavra ao nobre _Líder Jamil 

Haddad. 

·o SR. JAI'IIL HADDAD (PSB- RJ. Pro
nuncia o seguinte QiscursO.) -Sr. Presid~e. 
Srs. ~Qagor~s. -na ·semana paSsada apresen
tei projeto de lei proibindo a existência de celas 
chamadas celas-surdas. celas para (:astigo de 
presos,_ e dando ~mbém outras providências. 

Ontem, vi, estarrecido, na televisão, S. EX' 

oJJovemador de São P~ylg.J:tliUl<;~ propagan
da proibida pela Constituição- que acabamos 
de_ votar, no seu_art. 37, § ]9 que veda aos 
Governadores, Prefeito_s e autoridade_s civi~ ~~ 
militares, fazer publicidade às custas do Erário. 

Vi S. ~com um séquitO à sua volta e majs 
um cidadão com maçarico na m8o, destru[l.
do as grades de_ uma cela onde dezoito pes
soas haviam morrido, por terem sido cOloca
dos cerca de cinqüenta- presoS no interior da 
mesma, que mal deya_ para quatro ou cinco. 

O Governador do Estado violou. frontalmen
te o art. 37, § 1~. da nossa Constituição, onde 
se lê: ·· 

"A publicidade dos ates, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, .ln
formativo ou de orient,aç_iio sacia], dela 
não podendo constar nomes, símbolos 
ou imagens que caracterizem promoçãO 
pessoal de autoridades ou serviçlq_res pU-
blicas." - ' 

Sr. Presidente, é muito_ dãra _a cOlqcação. 
No entanto, o Govemãdor -a e São-PaulO, coni.o 
:Se fosse um auxiliar do ferr_amenteifo _que usà
va um maçarico para destruir a grade da cela, 
onde faJeceram dezoito presos, ali estava ma
quiado, aparecendo perante a população bra
sileira como aquele que estava construindo 
diversos presídios, para· evitar fatos idêhticos 
ao ·ocorrido. 

O que S. EX' deveria fouer era, na realidade, 
pliniÍ' imeai~ente todos aqueles que agi
ram da maneira como foi fartam:en_te. publi
cado pela imprensa _e não ficar féiz.eridÕ publi
cidade, co[ltrari~ndo frontalmente _o dispo~· 
tivo constitucional. 

Sr._ Presid.ente, vou S.olicitar Urgência Para 
a tramitação deste projeto que apresentei e 
estou dando entrada, também, em outro p_ro
jetq, proibindo o transporte de presos em çam
b_urões. 

A pena de morte foi proscrita dentro da nos
sa Constituição. A nossa Constituição manda 
que os preso_s sejam tratados com dignidade. 
E não é possível que se coloque, durante horas 
e horas, um preso em um camburâo sern 
venb1.3.ção, com um calor esca1dante, pois a 
sua permanência naquela_ veículo,_ é, n_a_ r~i- _ 
dade, um fator preponderante que poderá le
va!-" à exti~ão __ da~s:ua vida 

Aproveito, também, para deixar consignado 
nos Anais de5t(J. Casa o apoiO-à proPosição 
do nobre Senador Mauro Benevides, elogian
do, no momento em que se aposenta da fun
çãO de Chefe dos Serviços de Transportes, 
o funcionáriO Georgina Avelino da Costa, que 
muito fez. na realidaáe, para o bom funciona
mento desse serviço e~ncial à nossa_ Casa, 
o Senado da República. 

Eram estas, Sr. Presidente, as considera· 
ções qu~ dese~?~~ fazer. -., _ _ 

Durante-o discurSo -do Sr. JamD Hf!d 
dad, o .Sr, Nelson Çameirq, Presidente, 
deixa a cadeira da presidênCia que é ocv· 
pada pelo_Sr. PomPeu de Sou$a, 3" Se-_ 
cretário. ' -
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Com os agradecimentos-desta Presidência 
pela brevidade da comunicação do nobre Lí
der do Partido Socialista Brasileiro, concedo 
a palavra ao nobre Senador Od Sabó!a de 
Carvalho. - · 

O SR: CID SABÓVI DE 0\RVALHO 
PRONUNOA DISCURSO QUE; ENTRE· 
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
.Mário Maia- Nabor Júnior- Odacir Soa

res -João Menezes- Moisés Abrão -Car
los Patrocínio - Antonio Luiz Maya - João 
Castelo - Marcondes Gade1ha - Raimundo 
Ura - Mansueto de Lavor - Rubens Vilar 
-João Calrnon - Jamil Haddad - Iram 
Saraiva - Gonzaga Jaime - Meira Filho ..;_ 
Márcio Lacerda - Dirceu Carneiro- Nelson 
Wedekin - Carlos Chiarem - JoSê Fogaça. 

Q_ Sr. Man::ondes Gadelba - Sr. Presi
dente, peço a palavra como lfder, para uma 
comunicação inadiável. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nobre senador, havendo uma relação de 
ordem dos inscritos, V. Ex', pedindo a palavra 
como líder, s6 tem um ponto negativo, é que 
em vez dos 45 minutos, terá só 1 O minutos. 

Concedo a palavra ao nobre Uder do PFL, 
Senador Marcondes Gadelha. -

O SR. MARCONDES GADELHA (Pfl. 
- PB. Como Uder. Para comunicação. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, peço a palavra como Uder do Partido 
da Frente Liberal, para manifestar a minha 
surpresa, com toda esta algaravia em tomo 
da viagem do Deputado Paes de Andrade, 
quando do exercfclo da Presidência da Repú
blica na semana que passou. 

Surpreendem, Sr. Presidente, o exagero das 
afirmações e a profusão de versões deforma
das sobre o assunto. Até parece que o Presi
dente fez unla expedição à Lua, desarticulou 
completamente toda a administração· pública 
deste Pafs e fez desembestarem as burras do 
Tesouro. Um horror, Sr. Presidente! Felizmen
te sem qualquer parentesco com a verdade. 

O Presidente não foi à lua, evidentemente! 
Foi ali pertinho, ao Ceará, Conquanto o Ceará 
pareça longe, no seu infinJto despojamento. 
Também não acarretou, que eu saiba, qual
quer descontinuidade administrativa, eis que 
se consumiu, apenas em termos de tempo 
útil da administração, o expediente de uma 
tarde de sexta-feira, sendo que o essencial da 
solenidade se procedeu no sábado, quando, 
pela rotina, o Senhor Presidente também não 
teria que estar necessariamente despachando 
emPaládo. 

Quanto às despesas envolvidas na viagem, 
também não é difícil avaliar- o exagero das 
formulações. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, pa-ra 
transporte - os aviões utilizados foram os 
de praxe, conforme nota distribuída pela Se
cretaria de Imprensa da Presidência da Repú
blica aqueles aviões que normalmente são uti-

lizados nessas operações, ou seja, o avião que 
é atribuído à Presidência da R_epública nessas 
ocasiões, e o avião de apoio, que, por determi
nadas razões de segurança, sempre ac-om~ 
panha 6 primeiro, e, ainda que vazio, teria de 
compor o- esquema logístico. - --

Em segundo lugar, a hospedagem dos coviM 
dados_ do Sr~Paes~de_Andrade foi custeada 
J)el6 mesmo. 

___ Neste sentido, o empresário cearense Ama
iílio Macedo distribuiu hoje nota- à iinprensa, 
desmentindo qualquer participação sua, mes
mo a título de ajuda, o que de resto não teda 
maiores implicações éticas e sena perfeita
mente_ (:ompreensível. _ 

Terceiro, Sf. Presidente, nao foram requisi
tados quaisquer veku1os_ pelo Senhor PreSiM 
dente Paes de Andrade ao Governo do Estado 
do Ceará, conforme esclarecimento público 
oferecido pelo_ próprio Sr. Governador Tasso 
Jereissati. Aliás, a respeito da participação do 
GovernO Tasso JereisSati, qué alguns setores 
insistem em caracterizar como tisnada pelo 
constrangimento, devo dizer que foi das mais 
exemplares, solícitas, francas e espontâneas. 
S. Ex" esteve no aeroporto na chegada e na 
Partida; esteve na Federação das lndústrtas 
do Estado do Ceará e. em Momba_ça, na praça 
pública, ,onde levou a voz do seu povo e do 
seu Governo. -

- Nesta curta estadia de dois dias, ou menos 
que isso, de 24 horas. no Ceará, o Sr. Paes 
de Andrade compareceu à Confederaçãq das 
Indústrias e recebeu Q título de ·~Personalidade 
dQ_Ano", que dividu com o noss_o querido, 
estremecido e saudoso Colega Virgllio Távõra, 
in memoriam, e com o próprio Governador 
Tasso Jereissati, e, no dia seguinte, dirigiu-se 
a Mombaça, para_ Inaugurar uma agência do 
Banco de Nordeste. -

Agora, Sr. Presidente, _cabe uma pergunta: 
mas se são esses os fatos, como explicar, en
tão, a agressividade dos comentários, o gro
tesco de certas afirmações com relação a esta 
viagem? 

Honestamente não consigo explicação! Mas 
temo pela repetição, pela insistência e, sobre
tudo, pela virulência com que está sendo de
senvolvida. 

Quando determinada campanha não tem 
.S!.Lstentação nos fatos nem na racionalidade 
ou na lógica, leva, inapelavelmente, à hipótese 
de preconceito. 

E é isto, Sr. Presidente, o que bom grado 
ou mau grado, já está acontecendo. 

Veja, V. Ex', este editorial do jornal A Tribuna 
do Ceará, sob a epigrafe "O Presidente merece 
respeito"! 

"Pa1te da grande imprensa do Centro 
Sul do País não perdoou o fato de o Presi
dente interino da República, Deputado 
Paes de Andrade, ser cearense, ter vindo 
visitar a suã teiTa natal, a bucólica Mom
baça, investido legalmente do cargo de 

- - - Presidente da República. 

Este é o início do editoriai, Sr. Presidente, 
e o resto V. Ex" pode deduzir. 

Em outro jornal O Povo, de sexta-feira, 24 
de fevereiro, o artigo assinado pelo Econo-

mista Paulo Lustosa, atual presidente da _Ce_
brae e ex-ministro da Desbwocratização, vai 
mais longe, e fala com absoluta insuspeição, 
porque o Sr. Paulo Lustosa não é o que se 
pode chamar de amigo dos mais íntimos do 
Deputado Paes de Andrade. Muitíssimo pelo 
contrário, é seu ad~rsárlo_tradicional, respon
sável pela sua derrota para a Prefeitura de For
taleza e que tem mantido-Uma diatribe cons
tante com S. Ex' O ex-Ministro Paulo Lustosa 
vai mais longe, na interpretação, pelo ângulO 
do preconceito, sobre o comportamento de 
determinados setores a respeito dessa viagem, 
uma vez que não se encoritra explicaçiio nem 
nos fatos, nem na lógica. O que está em pauta 
hão é propriamente a pessoa fisfca do_ Sr. Paes 
de Andrade, mas a pessoa juridica de um polí
tico nordestino que enfrenta um sentimento 
de apartfteid_ que c!<;>mil}a _.algumas mentes 
doentias do Centro-sul. V. EX', Sr. Presidente, 
pode também interpretar o que este tipo de 
apresentação malevolente tem causado como 
ferida na alma do povo cearense. 

Quanto a mim, prefiro dar uma interpre
tação mais benigna a esses desencontros, a 
essas desinfoiTTiações, a essas majversa_ções 
do fato, e a interpretação mals benigna que 
posso dar é de natureza estética: é de qtie 
esta viagem tenha desagradado, tenha inco
modado o refmado gosto de certos senhores, 
o fato de que um-Presidente vá--ª_1"\ombaça, 
essa Cidade sem brilho, escondida entre o es
pinho e a urze, nas profundezas do sertão. 

Se é este o problema, Sr. Presidente, diria 
que-de estética entendem os mombacen5es, 
porque_ essa festa não foi feita para os olhos 
do Mundo, mas para a sua alma contrita e 
as suas esperanças baldias. Eles encheram 
ãs ruas, Sr. Presidente; eram cinqüenta mil 
ou mais, eXplodindo- à seu contentamento, 
propiciando fotografiãS Como esta, onde se 
vê uma multidão a perder de vista. Era a pre
sença demais de· cinqüenta mil pessoas. E 
pergunto: o que: sabe sobre isso a nossa vã 
filosofia? Se 6 arguriiento é de natureza esté
tica, se cometeu um erro o Deputado Paes 
de Andrade em levar os alamares do Poder 
para O regaço _e o aconchego da sua terra 
natal, outr_os estadistas, dentro e fora do País, 
também pecaram pelo mesmo gosto, estives
sem como titulares ou_ na interinidade. Aqui 
dentro, para citar_ só dois, lembraria o próprio 
cearense Humberto de Alencar Castello Bran~ 
co, e o seu antípoda Ulysses Guimaiães, que 
foi, _por dive_f?êl:.s vezes, à sua __ cidade de São 
CarloS Inaugurar obras da mesma natureza 
e da mesma forma, e rtão _vi que isto açulasse 
a indignação, o sentimento estético de quem 
quer que Seja, dos que compõem o·deletrismo 
periodístico deste País. - - -

É verdade também ... 
-- O Sf. Leopoldo Peres (Fora dO miCro
fone) -Isso porque é nordestino. Caso con
trário, ~ão haveria escândalo. 

OSR. MARCONDES GADELHA-Mas 
é isso, nobre senador, essa interpretação-que 
está aflorando pela falta de explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A presidência gostaria de adVertir aos apar~ 
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teantes que o nobre Uder do PFL, pedindo 
a palavra na qualidade de lider, só disporia 
de 1 O minutos nesse período dos trabalhos. .. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl- Pediria 
um aparte, antes de V. EX' tenninar. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Embora sensível à argumentação de S. E'Xf', 
porque sou cearense também, na verdade te
nho que me curvar à tirariia do Regimento 
e não posso criar exceções. 

O Sr. Leopoldo Peres- Eu não aparteei, 
pensei em voz alta. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. 
Presidente, pelo que eu saiba, estamos depois 
da Ordem do Dia, e o Regimento me faculta, 
nesta circunstância, 40 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Segundo o Regimento, V. ~ dispõe de 
30 miriutos, como líder, por ins-crição, uma 
vez por semana, mas, em caráter excepcional, 
são 1 O minutos realmente. Mas vamos elaste
cer um pouco esses 1 O minutos, porém não 
muito. Como há vários oradores inscritos, eU 
pediria aos companheiros náo abusassem 
desse tempo. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Eu 
apenas pediria a V. Ex'- me permitisse conce
der um aparte ao eminente Líder Rachid Sal
danha Derzi. Em seguida, encerrarei o meu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Desde que o eminente Líder Rachid Salda
nha Derzi contenha os limites do seu cronó
metro. 

O Sr. Racbld Saldanha Derzl- Onc_o 
minutos, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Cinco minutos é um discurso, nobre líder! 

O Sr. Rachld Saldanha Derzi -
Nobre lider, vejo, com bastante alegria, a defe
sa que V. Ex'- faz contra os ataqueS -injustos 
que está sofrendo o nosso querido Deputado 
Paes de Andrade, quando no exercício_ da Pre
sidência da República. S. Ext é um homem 
humilde, simples, um homem que fez os 
maiores ~crificios para estUdar, um homem 
que se impôs pela sua atitude, pelo seu caráter, 
pela sua honradez e pela sua inteligência. Hoje, 
rea:Jmente, S. Ex'- se projetou n6 âmbito polí
tico nacional. Agora que S. Ex' conquista, para 
o seu estado, para a sua querida cidade natal 
de Mombaça, a segunda maior posição polí
tica da Nação, que é a de Vice-Presidente da 
República, é natural e justo que, nesses dias 
em que substituiu o nobre Presidente José 
Samey, S. Ex!' fosse,· nurri fim de semana, ao 
seu estado, sobretudo à sua ddade natal, mui
to mais para prestar homenagem aos seus 
conterrâneos do que ser homenageado ou re
ceber as honrarias pelo cargo que S. E:icf estava 
exercendo eventualmente. S. EX' é homem 
merecedor, é um homem tranqüilo, é um ho
mem de respeito, é homem de cu1tura e é 
um grande político nacional. Vamos homena

. geá-lo, vamos dar razão a esse gesto de S. 

'Ex', qualquer outro faria igual, hão tenha dúvi
da. S. Ex' homenageoU o seu estado e a sua 
querida Mombaça muito mais__do que indo 
Já para receber as honrarias, que S. Ex!' já 
as possui. Admira-me e fico triste com a im
prensa do nosso País, que ultimamente só 
se mantém nos ataques que faz aos parlamen~ 
tares - do SenadO Federal e da Câmara dos 
Deputados - e ao Governo, como querendo 
destruir nossa Instituição, que aí está na sua 
conquista democrática definitiva, que culmi
nará com as eleições no pr6.x.imo 15 de no
vembro. Sabe a irríprensa que a primeira viti
ma num regime de exceçáo seria ela; a segun
da, talvez, nós. Vamos prestar a nossa home
nagem, o nosso respeito, a nossa admiração 
ao Deputado Paes de Andrade. S. EX' não co
meteu nenhum cl'in?e nesta Naçã_o. 

OSR. MARCONDES GADELHA-Mui
to obrigado a V. EX', nObre Líder Rachid Salda~ 
nha Derzi, pela solidariedade e pela aborda
gem que traz sobre esta questão, que também 
reputo uma ã:bordagem bastante feliz. 

A personalidade, em si, do Deputado Paes 
de Andrade, Presidente da Câffiafa, Presidente 
da República, é toda ela marcada por uma 
Juta tenaz em favor da liberdade de expressão, 
em favor do direito à livre manifestação do 
pensamento. 

foi por essa causa que S. EX' se expôs nas 
tribunas da resistência parlamentar, pedindo 
a abertUra do regime, o levantamento dos fa
tós instituCionais, da censura à imprensa Fói 
por isso que S. Ext lutou contra o banimento, 
pelo repatriamento dos eXIlados, pela restau
ração dos~_direitos cívicos dos cassados, dos 
punidos, dos pers~guidos por atitudes polí
ticas. 
-Tci.do esse passado, Sr. Presidente, que não 

qUis nem lembrar, mas que aqui fo1 sUscitado 
pelo eminente Uder do Governo, Senador Ra
chid Saldanha Derzi, é um elemento a mais 
que não -poderia ser esquecido na hora em 
que se faz uma campanha tão rude, tão impie
dosa, tãci severa em cima de um atO tódo 
e1e praticado dentro de quadros de lisura e 
de respeito ao povo, pois outro não foi o pro
p6sito serão manifestar a submissão do poder 
ao povo, outro não foi o propósito senão 
mostrar que o Poder também está junto do 
povo, que o Nordeste não está distante, que 
o Ceàfá não está abandonado e, neste sentido, 
o Deputado Paes de Andrade conseguiu er
gUer, também, uma chama de esperança para 
todos os nordestinos, para o seu estado, em 
particular, que lhe recJamava uma luta em fa
vor de uma refinaria de petróleo, com o propó
sito de multiplicar as atividades indusbiais e 
gerar empregos, sobretudo para o brasileiro, 
como um todo, para mostrar que o Poder 
não vive endausurado numa redoma de cris
tal, mas vai para lá, junto do povo, onde quer 
que ele s_e_encontre: em Ceilândia, em Mom
baça, em Bagé, no Rio de Janeiro ou em São 
Paulo. 

Sr. Presidente, é este o sentido maior desse 
prop6sito. 

E termino aquí; lembrando que, se a- reCri
minação é de natureza estética, se se acha 

que é repreensível sair de BrasiJia para Moro
baça, e cultivar junto aos seus essa vitória que 
é também do seu povo, num processo já repe
tido por Chefes de Estado, por líderes de toda 
natureza, por esportistas, por artistas, por to
dos aqueles que galgam alguma vitória ou 
alguma conquista na vida; se a repreensão 
é de natureza estética, eu me socorro, Sr. Presi
dente, do poeta Fernando Pessoa, quando di-
ziã: - -

.. 0 Tejo é maior do que o rio da minha 
aldeia, porém o Tejo não é maior do que 
o rio" da minha aldeia, porque o Tejo não 
é o rio da minha aldeia." 

Sr. Presidente, posso dizer-lhe que a admi
nistração pública vai melhorar muito, neste 
País e no Mundo, no dia em que o sentimento 
telúrico deixar de ser apenas um sentimento 
incrustado no_ coração dos poetas e se tomar, 
também, uma prática no dia-a-dia dos ho
mens públicos. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy 
Bacelar. 

O SR. RUYBACELAR (PMDB- BA. Pro
nunda o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, no clia 15 do corrente mês 
o Conselho Diretor do Banco do Brasil, reuniu 
para se ajustar ao tão falado "Plano Verão", 
achou por bem reduzir para 6 as diretorias 
do Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, fechar 
a superintendência regional daquele estabele
cimento, sittieida na cidade de Vitória da Con
quista, instalada há apenas onze meses, e que 
coordena 69 agências em 69 municíj:>los, Jo.. 
calizados no baixo-sul, extremo-sul e sudoeste 
baianos._ _ _ __ -

Com a implantaÇãO dessa nova unidade re
gional o Banco do Brasil contribuiu para a 
descentralização administrativa e agilização 
das suas operações, atendendo os produtores 
e ao mesmo tempo diversificando a econo
mia. 

Para se ter uma idéia do que isso repre
sentou basta faz.er uma análise das aplicações 
1-ealizadas nesse curto espaço de tempo em 
relação a algumas dezenas de anos, antes da 
implantação dessa unidade: até o ano de 1987 
o Banco do Brasil tinha aplicado na região 
a quantia de 19 milhões de cruzados novos, 
passando após 11 meses de efetivação da su
perintendência a 220 milhões de cruzados no
vos. 

Daí o apelo, o movimento que parte do Mu
nicípio de Vitória da Conquista, ãpciiado pelos 
demais 6ff municípios da região, com o apoio 
dos prefeitos, dos vereadores e a comunidade 
em geral, no sentido de que é inaceitável que 
se cometa mais esse absurdo contra os inte
resses do desenvolvimento dessa promissora 
região do Estado da Bahia. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, junta
mos à nossa voz a das forças vivas da Bahia 
que, consCientes dos prejuízos que tal medida 
virá causar à economia do estado, começam 
a,_clamar pela permanência-da superintendên· 
cia i'egional do Banco dO Brasil em VItória 
da Conquista, que conta com o apoio integral 
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da imprensa do meu estado. Basta dizer, Sr. 
Presidente, que na ediç_ão de sábado, 25 de 
fevereiro, o jornal A Tarde, de Salvador, pub~
cou editorial sob o titulo "Sudoeste quer o 
Banco de volta" onde conclarna todo o povo 
bahiano para lutar contra o esvaziamento do 
Banco do Brasil na Bahia. Segundo o editoria
lista do referido jornal, "O esvaziamento do 
Banco do Brasil na Bahia é inadmissível, nota
damente quando surgem claros sinais de uma 
nova seca n!'l região. E um banco social não 
pode jamais ser podado como estão a proce
der as autoridades de Brasília". 

Sendo assim, sr: Presidente, Srs. Senado
res, espero que o Senhor Presidente da Repú
blica e o Ministro da Fazenda, que tanto têm 
prejudicado o desenvolvimento da Bahia, ilão 
cometam mais esta injustiça contra os produ
tores localizados nas regiões anteriormente ci
tadas do meu estado. 

Esta luta é de todo o povo. É suprapartidária, 
pois tanto a oposição quanto a situação per
dem com a concretização de tal medida, em 
face das conseqüências negativas que inevita
velmente virão. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao próximo orador ins
crito, Senador Mansueto de Lavor. E esta pre
sidência, ao lhe conceder a palawa, não pode 
deixar de se congratular com este PlenáriQ 
por receber de volta S. E'X', que constitui uma 
das figuras que honram o Senado Federal, 
e também, ao mesmo tempcr, dizer do agrado 
com que duranu; a sua licença teve aqui na 
pessoa do seu Suplente, Senador Luiz Piauhy
Iino, um substituto à altura do Senado da Re
pública. 

O SR. MANS<JETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Pronunda o seguinte discurso.) -Mul
to grato, Sr. Presidente, é neste sentido a parte 
principal do meu prónünciamento. 

Ao reassumir o exercício do mandato de 
Senador da República, após-· Um período de 
licença, não resisto em manifestar meu con
tentamento pelo retomo a esta seleta assem
bléia, que para mim tem sido unia escola de 
sadia prática política e uma demonstração 
pe_rmanente de fidelidade e respeito aos inte
resses popu1ares. 

Com alegria saúdo a todos: aos dignos inte
grantes da Mesa; aos eminentes líderes parti
dários; aos nobres colegas senadores e aos 
funcionários da Casa, na confianÇa de que, 
com o apoio e a colaboração de todos, possa 
eu retomar a pesada e dignificante tarefa que 
me foi confiada pelo braVo Povo de -Pernam
buco. 

Parece-me justo e oportuno ressaltar que 
a representação pemambucana no Senado 
Federal, durante a minha licença, longe de 
ser desfalcada, foi eruiquecida com a presença 
e o trabalho do Senador Lulz Piauhylino. Te
nho a satisfação e até mesmo o org'U]ho de 
recolher, junto aos meis pares, o testemunho 
unânime da dedicação, da competência, da 

lealdade e da seriedade com que o meu }9 
suplente exerceu o mandato, nesses últimos 
meses. 56 essa revelação de um excelente 
quadro para a política nacional já poderia justi
ficar o meu afastamento temporário desta Ca
sa. 

Mas é preciso lembrar que a motivação bási
ca desse afastamento foi a legítima e irresis
tível pressão que recebi dos companheiros de 
base e dos segmentos sociais que me apóiam 
para um contato mais intenso com eles, que 
se ressentiam de avaliação, de reflexão e de 
adaptação aos novos tempos políticos. Esse 
retomo às raízes fazia-se mais premente em 
face das eleições municipais e da turbulência 
reinante nas hostes do meu Partido, atolado 
no dilema de ser, a nível federal, governo e 
oposição ao mesmo tempo, e por outro lado, 
sapecado nas fogueiras das administrações 
estaduais .e municipais. 

Em face desse chamamento, não relutei em 
licenciar-me sem remuneração nos ter
mos_da Constituição. E creio que a experiência 
foi por demais válida Tanto mais que me foi 
dado o ensejo de prestar uin colaboração mais 
direta, se bem que informal, ao Governador 
Miguel Arraes. 

Agora retomo de ânimo redobrado para re
tomar a luta nesta trincheira. E teremos impor
tantes, até decisivas, bataihãs à vista. 

No campo legislativo, desponta a votação 
dos regimentos, que são nossas principais fer
ramentaS detrabalho. Os regimentos terão ne
cessariamente: que refletir a restauração do 
trato democrático dos processos legislativos. 

-- ---A vista também a vasta e inadiável tarefa 
das leis complementares. É preciso reconhe
cer que_ a sociedade já se impacienta com 
aquilo que considera lentidão das iniciativas 
de regulamentação dos dispositivos constitu
cionais até agora inócuos, como a questão 
d<)S aposentadorias e pensões, das conquistas 
1:rabalhisias e _da coritenção da Qanância fman
ceira. 

No campo político-partidário eleitoral, a luta 
não será menos intensa. Basta ver a conven
ção do PMDB, no próximo ·dia 12 de março, 
que extrapolará a economia iritema do partido 
e se projetará por todo o cenário político nacio
na1. Logo depois, a campanha presidencial 
mobilizará o Pais inteiro. Essa campãnha e 
principalmente o seu resultado _constituirão 
termómetros ·com qUe se medirá a saúde de 
nossas instituições políticas. c 

Mas é_ preciso não esquecer o Governo Sar
ney e a conjuntura sócio-econômica. A sensa
ção de.barco à deriva, de vazio de poder, pode
rá aguçar o apetite dOs "salvadores da Pátria". 
Ainda mais com o desespero e a descrença 
popular, ·com a astronômica infl8ção ostensiva 
ou camuflada em planos paliativos, com a san
gria da dívida, as perdas saláriaisCJl, o desper
dfcio administrativo e a corrupção, em boa 
figura denomifuida o cumplm desta Repúbli
ca. 

No que se refere ao meu estado, ternos 
algumas bata1has duras e que exigem a união 
indistinta de todas as bancadas pernambu
caflas no Congresso. A ma~ próxima delas 
será a derrubada dos vetos presidenciais à 

-Lei Orçametária que constituíram um verda
deiro atentado contra os interesses de Per
nambuco. Nunca se verificaram tanta fúria e 
tanta discriminação numa dedsão presiden
cial contra um e_s~do, como foi o caso dos 
vetos. Essa batalha nós temos que enfrentar: 
derrubar esses vetos é questão de sobrevi
vência para Pernambuco. 

OUtrã- batalha que vai exigir a união dos 
pemambucanos, com ou sem representação 
parlamentar, é a da Coperbo: Borracha Sinté
tica de Pernambuco. Para se ter uma avaliação 
da importância desse complexo industrial bas
ta citar que a sua arrecadação tributá_ria supera 
a de todo o parque açucareiro do estado. No 
êntanto, a Coperbo·que precrsa de sei' amplia
da par 20 mil toneladas, está ameaçada de 
esvaziamento com a instalação de uma unida
de similar em Tdunfo-RS, einpreendimentO 
que resuJtará na compra de tecnologia à muJti
nacional Shell. Tecnologia que o Brasil não 
precisa de importar nem de pagar, porque 
é a meSma da Coperbo. 

Como se percebe, pOr esses dois exemplos, 
os desafios que haverei de enfrentar, ao lã.do 
dos demais representantes de Pernambuco, 
multiplicam-se na medida em- que o nosso 
estado, além de inserir-se na periferia nordes
tina, tem o vezo histórico de não_acomodar-se, 
de resistir com altivez aos caprichos imperiais 
do Poder Central._lsto _ _já lh~ c;ustou_ as mais 
violentas ·repressões além da amputação de 
grande parte do seu território, sem que rtunca 
se impusessem ao seu pOvO O Silêncio e a 
acomodação. -

Em fac_e das _atuais hos!ilidades_adminj_s
trativas do GoVerno Central contra_ Pernam
buco, venho sugerir a formação de urna frente 
parlamentar unindo todos os representantes 
do estado na defesa dos seus direitos e interes
ses. Pernambuco unkio vencerá. 

Era -o _que tinha a dizer, Sr. PreSidente:, ,--· 

(1)- AproJ?9slto, telegrama do PreStciente do Sindicato doa 
Bancários di Garanhuns: --- -

"Telexcircularn9l3/89 = em24-1-89 
Do: Sindicato dos Bancários de Garanhuns 
e Região · 
PI: Exnio. Sr. Senador Mansueto de Lavor 
Senado Federal (DF) 

Senhor Senador, 
-Em relação ao Plano Verão, as principais 

àlteràções_divulgadas, assemelham-se ao Pla
no Cruzado, ou seja, congelamento dos pre
ços pelo pico e os salários pela média, repre
sentando uma grande perda salarial para a 
classe trabalhadora. No Gráfico abaixo, de
monstramos as reais perdas 
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Data Base 

ÍNDICES DE REAJUSTES 

Reajuste Reajuste 
do Plano Verão necessário 

JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAl 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 

-0-
14,73% 
10,37% 
6,37% 
1,60% 
-0-
6,31% 
2,36% 
-O::_ o_:_ 
-0-

--0-

50,00% 
83,15% 
60,42% 
00,70% 
76,00% 
75,86% 

- 73,15% 
64,26% 
65,24% 
61,77% 
54,32% 
53,25% 

Diante desse quadro macabro, apelamos a V.Ex' no sentido de fazer justiça, visto 
que a tabela acima mostra, que mais uma vez a classe trabalhadora é convocada 
a pagar o ônus da irresponsabilidade do nosso governo. " 

Atenciosamente, Joseh Safes, Presidente - Carlos E vera/do, Secretário. •f 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo 
Mello. 

O SR. AUREO -MELLO PRON{]NCfA 
DISCURSO Q(JE, ENTREGUE A REVI-
540 DO ORADOR, SERÁ PUBUCADo 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao ú1timo orador inscrito 
o nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMDB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, assumo rapidamente 
a tnbuna para denunciar e fazer um apelo. 

Há no Nordeste apenas duas regionais da 
Fundacentro (Fundação .Jorge Duprat Figuei
redo, de Segurança e Medicina do Trabalho). 
Uma tem sede em Pernambuco e atende de 
Alagoas ao Maranhão, e a outra tem sede em 
Salvador da Bahia. 

A Fundacentro está ligada diretamente ao 
Ministério do Trabalho e vive de I% da arreca
dação elo seguro-acidente do trabalho, repas
sado pelo Iapas. 

O Ministério do Trabalho, a pretexto de dimi
nuir gastos, quer fechar essas_ duas regionais, 
mantendo, apenas, o centro técnico nacional 
da Fundacentro, em São Paulo. 

Mais uma vez o Nordeste perde para o Cen
tro-Sul. 

O GOverno federa] nunca tratou a questão 
da prevenção de acidentes do trabalho e das 
doenças profiSSionais com a gravidade que 
o assunto requer, pois o Brasil continua sendo 
recordista mundial de acidentes do trabalho. 

Enquanto até pafses do terceiro mundo au
mentam seus estudos sobre o controle e a 
prevenção de acidentes e ambientes de_traba
lho mais salubres, nosso Ministério do T raba
lho quer reduzir as atividades da Fundacentro, 
fechando as duas regionais do Nordeste. 

Fe~h_ando a regionais, haveria a demisSão 
de pesquisadores e outros profissionais com 
alta especialização científica. 

A regional de Pernambuco, com a abran
gência de atendimento até o Maranhão, possui 
tão-só 16 profissionais que prestam relevantes 
serviçoS aos trabalhadores, aos empresários, 
e aos próprios Cofres públicos, pois estão dimi
nuindo_cada vez majs_ps tais acidentes. 

Testemunham o trabalho da Fundacentro 
de PernambuCo, 1 Ó mil salineiros do Rio Gran
de do Norte, 20 mil castanheiros do Ceará, 
250 mil can.avieifôS de PemaffibÚco, sem con
tar os trabalhadores da construção civil dos 
diversos estados sob seus cuidados pela Fun
dacentro, prestando enormes serviços em to
dos os estados. É com tudo isso, com todo 
esse bem, que o Governo, através do Minis--
tériO -do Trabalho quer acabaf. -- -

COnter gastos, é diminuir os acidentes de 
trabalho e prevenir as doenças profissionais, 
acabando com os ônus financeiros_ para os 
empresários e para os cofres públicos com 
a redução do pagamento dos benefícios, llcen-
_ças m_édiças, tratamentos e aposentadorias 
precoces. _ 

1 

Daqui pois, nosso apelo à eminente Ministra 
do Trabalho, para que ela reveja essa dispo~ 
sição de seu Ministéiro em áuerendo fechar 
a Fundaceritro Oe Pernambu~Ó\ Nós lhe_pedi~ 
mos que tal não aconteça. egi~ se tal acon
tecer é um retrocesso, nossos trab.,Jhadores 
ficarão à rrlercê da sorte, -em vez de economi
zarmos para os-cofres públicos, vertamos as 
eStatísticas de acidentes de trabalho aumen
tarem, -ficaridO o Brasil não só campeão de 
dividas, mas também campeão de homens 
e mulheres inválidos para o trabalho. 

Finalizando, Sr. ~>,residente, peço a trans
crição de ofício da Câmara Municipal da cida
de de ltapissuma, em Pernambuco. 

Tenho dito, Sr. Presidente. 

Documento a que se refere o_ Se. Ney 
Maranhão em seu discurso: 

CÂMARA MUNIOPAL 
DE ITAP!SSUMA- PE 

Casa Frei Caneca 

ltapissuma, 21 de fevereiro de 1989 

Exmo. Sr. Senador Ney Maranhão 
Na qualidade de legítimo representante do 

Povo dO Munidpio de ltapissuma, Pe-inambu
co, não :Poderia ficar alheio à reiviTldicação 
que estão fazendo os funcionários da· Funda-

--ção Jorge Duprat Figuere.do, de Segurança 
tftgiene e Medic-ina do_ Trabalho - FtJndt;!;cen
lfQ/Pemambuco, atrayés do documento que 
segue anexo a esse. Para tanto temos que 
somar nossos esforços, para que possamos 
exigir de nossos ilustres deputados e senado
res, uma atuação efetiva, no sentido de coibir 
esse abuso, mais um desmando administra
tivo do Governo federal, que só faz colo_car 
o nosso Nordeste em uma posição de margi
nalização sob todos os aspectos e em face 
disso deve todo o Nordeste brasileiro ser leva
do a sério, com especialidade o nosso traba
lhador que é sem a menor sombra de dúvida 
desassistido pelos poderes públicos. 

Os municípios nos quais a Fundacentro/PE, 
tem sua atuação clamam aos seus represen
tantes no Congresso Nacional, no sentido de 
que encetem esforços para que venha a ser 
preseiVada a Unidade Regional da Fundacen
tro em Pernambuco. 

Enquanto ~o Governo federal, emprega ape
nas 1% (um por cento) da arrecadação do 
Seguro Acidente recolhido pelas empresas ao 
INPS, para a preVenção de AcidenteS _do Tra
-balho em todo o Bra_sil, gasta 99% (noventa 
e nove por cento) desta mesma arrecaciação 
em reabilitação desses mesmos trabalhadores 
acidentados e na maioria das vezes sem n~ 
nhum ~esultctào. devido a_ _gravidade do_ ~ci
dente, daí podemos observar numa simples 
vista d'olhos a imcompetência deste governo 
ue__aí ~stá. a partir da distribuição dessa receita. 

Com uma participação mais justa na arreca
dação desse Seguro-Acidente para a preven
ção de Addentes de Trabalho, a Fundacentro 
teria mais condições para solver seus proble~ 
mas, no que_ tange ao bem-estar da comu
hfdade trabalhadora deste País. 

AQs nossos deputados e senadores fazemos 
um aPelo, no sentido de que se unam em 
tomo desse grave e relevante problema, que 
tanto preocupa a classe trabalhadora desse 
tão sofrido Nordeste brasileiro, pois o êXito 
das reinvindicações que fazem os funcioná
rios da Fundacentro!PE, virá atender as neces
sidades básicas dos trabalhadoreS de Alagoas 
ao Alnazonas, que é a área_ de atuaçá6 da 
Unidade Regional de Pernambuco. ~ 

A intenÇão_é feêhar as Unidãdes Regionais 
indiscriminadamente, preservando-se o Cen
tro T écnlco Nacional, com Sede em São Pau
lo. Não obstante essa injusta centralização em 
São Paulo, favorecendo-se dessa maneira ain
da mais os estados ricos do Sul dá País, como 
é de costume pelos governos que passam por 
nosso Brasil. 
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Para soluclonar essa sltuaçao, estã sendo 
reivindtcado o apoio de todas as ent!dades 
políticas e apolíticas de nosso estado e estados 
vizinhos, restando-nos agora solicitar dos ilus
tres deputados federais e senadores que tam
bém entrem nessa luta, enviando apelo a Ex' 
Sr' Ministra do Trabalho Dorothéia Vemeck, 
no sentido de mostrar a importância do_ traba
lho realizado pela Fundacentro/PE em -prol do 
trabalhador nordestino e os sérios prejuízos 
que advirão se porventura a mesma for fecha
da e _automaticamente as suas atividades en
cerradas. 

Atenciosamente, Ydigoras Ribeiro de Albu
querque, Vereador. 

CARTA ABERTA ÀS 
ACITORIDADES E AO 
POVO BRASILEIRO 

O Governo Federal, que nunca tratou a 
questão da prevenção de acidentes e doenças 
profissionais com a importância que a gravi
dade da nossa situação exige (o Brasil é recor
dista mundial neste campo}, agora quer dar 
mais um passo atrás. . 

Enquanto patses mais adiantados e até inte
grantes do terceiro mundo, aumentam seus 
estudos e controles sobre a prevenção de act
dentes_e ambientes d~ trabalho mais salubres, 
o Ministério do Trabalho quer reduzir as ativi
dades do único órgão oficial que pesquisa este 
assunto - a Fundacentro~ 

Pretende aquele ministério, a quem a Fun
dacentro é ligada (embora sua fonte de recur
sos seja 1% da arrecadaçãq do seguro-ad
dente do trabalho, repassado pelo lapas), ex
tinguir as unidades regionais, demitindo pes
quisadores e _outros profiSSionais com elevado 
gráu de especialização científica, inclusive no 
exterior. Tais medidas contemplariam ainda 
a manutenção apenas do Centro Têcníco Na
cional da Fundacentro, em Sãó Pau1o. 

Por este prisma, o-Nordeste seria mais uma 
vez penalizado. Contando apenas com duas 
regionais - Bahia e Pernambuco - a cano: 
centração da Fliridac_entro na região Sudeste 
relegaria a segundo plano o estudo de proble
mas específicos de nossa região. 

A Regional de Pernambuco, cuja área de 
abrangência vai_ de Alagoas ao Maranhão, pos
sue apenas 16 profiSsionais, que, longe da 
ociosidade:, prestaram e continuam prestando 
relevantes serviços aos trabaJhadores, empre
sários e aos cofres públicos, ne medida em 
que suas pesquisas resu1tam em menos aci
dentes e menos doenças, implicando, por 
conseguinte, a redução de pagamento de be- . 
neficlos, licenças médicas, tratamentos e apo
sentadorias precoces. 

São testemunha_s d.e_ste trabalho os dez mil 
salineiros do Rio Grande do Norte, as vinte 
mil castanheiras do Ceará, oS 250 mil cana
vieiras de Pernambuco, sem fa1ar nos traba
lhadores da construção civil destes estados, 
s6 para citar estes, dentre mu_ltos outros que 
a FUNDACENTRO-Pernambuco assJstiu atra
vés de seus diversos projetas de pesquisa e 
treinamento. 

E o que dizer dos mi1hares de profiSSionais 
~specializados pela regional. que hoje prestam 
sua colaboração nos diversos estados da re~ 
gião? Pois é. tudo isso que querem acabar.- -

Mais uma vez _o Qovemo, numa visão sim
plista e obtusa, a pretexto de conter gastos, 
quer reduzir drasticamente as atividades desta 
Fundação, numa espécie de "plano verão par
ticular" do Ministério do Tr~balho, já que tais 
ações não estão inclusas nas medidas provisó
rias re_centemente editadas. Eri1 verdade, a real 
_contenção "de gastos passa pela diminuição 
de acidentes e doenças profissionais e seus 
respectivos ônus financeiros, que são os obje
tivos de uma Fundacentro forte e dinâmica 

Segue abaixo resumO das- atividades já de
senvolvidas e em desenvolvimento pela Fun
dacentro - Regional Pernambuco: 

-Promoção de cursos de formação e es
pecialização profissional, diretos e em convê
nios, para engenheiros de segurança, médicos 
do trabalho, enfermeiros do trabalho, técnicos 
de segurança e auxiliares de enfermagem, 
abrangendo desde Alagoas até o Amazonas; 

-Desenvolvimento de cursos intensivos 
para o- pess:oal formado e especia1izado em 
Segurança e Saúde Ocupacional e áreas afins; 

-Promoção de cursos_ sobre prevenção de 
acid~ntes doJ~abaJho para dirigentes sindicais 
e trabalhadores sindicalizados (rurais e urba-_ 
nos); ·•~ ... _ . , . . . _____ . _ . 

-Realização de conferências, simpósios e 
seminários sobre a prevenção de acidentes 
do trabalho rur~s e urbanos; 

-EStudo p-ara reformüliiÇão dos currículos 
dçis cursos de formação e especializaç~O nas 
áreas -de Seguámça, Higiene e Medicina do 
Trabalho; 

-Desenvolvimento do PI:OQT~ma Conjunto 
Fundacentro/Ministério do Exército, objetivan
do a formação de sargentos como agentes 
multiplicadores; 

-Promoção de curs_os de treinamento em 
prevenção de acidentes para componentes de 
Opa, desde as Alagoas até o Amazonas; 

-Realização do Projeto de Formação da 
Cpnsc;iên_cia Prevencionista dos Escolares de 
19 Grau (4~ a a~. sériesl de Pernambuco e Rio 
Grande do Norte; · 

-Desenvolvimento dÇI Programa de Coo
peração Técnica Fundac;entro/Senai; 

-Elaboração de material didático, desta
cando:se_ a cartilha _"Çlm Dia na Vida do Sali
neiro"; 

-Produção de programas educativos de 
rádio e televisão; 

-Desenvolvimento do Programa de Assis
tência Técnica às Pequenas Empresas do 
Grande Recife; 

=- Rêalizaçãó de testes de controle de quali
dade em equipamentos de proteção Indivi
dual; 

-Levantamento de riscos profissionais no 
selar de estiva do Porto do Recife; 

-_pesquisa de riscos na indústria de extra
ção, beneficiamento e transporte do sal mari
nho, envolvendo dez mil trabalhadores; 

-Ava1fação dos riscos na indústria de reno
vação de pneus do Grande Recife e treina

- menta de trabalhadores do setor; 

-Avaliação dos riscos nos trabalhos em 
pedreiras e treinamento de trabalhadores do 
setor 

-'Pesquisa de-riS:cOS na indl. de benefi-
ciairieirto de- castanha de_ caju, estado do 
Ceará, enVOlvendo vinte mil_ traba1 adores; 

- Pesquisã de riscos na mineraÇão de 
tungstênio no Rio Grande do Norte, envol
vendo _quatro mil trabalhadores;_ 

-Assessoria técnica para prevenção de 
doenças ocupaclonais a cerca de trezentas 
empresas_ do Nordeste; 

-Desenvolvimento do Programa Conjunto 
Fund.acentro/Senar, objetivando~a forrriação· 
de instrutores do Senar como ag'l!ntes multi-
plicadores; - '· 

-Desenvolvimento do programa de pre
venção de acidentes na_ atiliidade _ Cà:riavieira, 
em Pernambuco e estados vizinhos, objetivan
do capacitar professores das escolas rurais 
e encarregados da administração do campo; 

-:-.Treinamento dealunos do curso de Ciên-.: 
cias Agricolas do Colégio Don Agostinho lkas, 
em São Lo_urenço da Mata (PE); _ 

- Desenvolvi[nento do prpgrama de pre
venção de acidentes na cultura "do sisaL no 
sertão da Paraiba, prestando-se assistência 
técnica na produção e instalação dO dispo
sitivo de segurança da máquina "paraibana": 

-Desenvolvimento do progré!-ma de vigi· 
lància epidemiológica em toxicologia de pra
gulddas, através do treinamento .de: Mcriicos 
da Emater, Seriar, Embrapa, DRT/PE e_UFPB, 
objetivando a realização de exatne_s ertl traba~ 
lhadores rurais; 

-Desenvolvimento _de p~sq~i~ de (Co
municação de Acidente do Tral3alho (CAT} 
na área rural, visando a obter um diagnóstico 
com vistas à elaboração de programas preven
cionistas; 

-Desenvolvimento de pesquisa sobre 
doenças profissionais causadas pela exposi
ção ~q_ ba-gaço _da cana-de-açúcar; _ 

-Realização de pesquisa sobr.e saúde ocu
pacional junto a trabalhadores de processa-
mento de dados; 

1 

-Levantamento de Cê!;SOS de câncer d~ es
croto no estado de Pernambuco; 

-Pesquisa em cremadoras do grande-Re
cife, objetivando -conhecer a real.situaçâ"o de 
saúde dos trabalhadores expostos ao ácido 
crômlco; _ . . __ _ 

-Pesquisa sobre a incidênda de silicose 
em cavadores de poços na Serra da lbiapaba, 
no Estado do Ceará; --- -- -

-lnstalação e coordenàção de três Comi
tês de Engenharia de Segur~ ·na -Cons
trução Ovil, nos Estados de Pern mbuco, Pa
raiba e Rio Grande do Norte; 

-Ministradas 63 palestras em canteiros de 
obra através da unidade móvel de ensinó, nos 
Estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Cirande 
do Norte; 

-Distribuição de milhares de cârtazes- e 
livretos a empresas e trabalhadores da cons
trução civil, nos Estados de Pernambuco, Pà
ra:Jba e Rio Grande do Norte; 

-Pesquisa sobre acidentes do trabalho na 
construção, em Pernambuco e na Paraíba, 
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com levantamento do universo das CAT regis
tradas pelo INPS neste segmento "e<:onômico. __ 

Recife, 17 de fevereiro de 1989. _ 
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, da redaç:ão fmal 
(oferecida pelo Relator, senador Mário Maia, 
em seu Parecer n~ 8, de f987), do Projeto 
de Lei do Senado n" 75, de 1982, de autOria 
do Senador Lázaro Barboza, que acrescenta 
parágrafo ao art. 552 da Lei n9 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 - Código de Processo 
Civil. . .. 

2 

Discussão, em turno único,- do Projeto de 
Lei da Câmara n' 77, de 1985 (no 2.816/83, 
na .casa de origem), que dá O nome de José 
AntôniO- Mendes Sansano à Ceasa - Cam-
pinas, tendo -- -

PARECER F AV ORÁ VEL, sob no 942, de 
1985, da Comissão 
-de Agricultura. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 75, de 1985 (no 1243/83, 
na Casa de origem), que obriga a reaJ!zação 
de exames pré-anestésicos em pacientes su
jeitos a cirurgia, para evitar choques anesté
sicos, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob no 1.051, de 
1985, da Comissão 
-de Saúde. 

4 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei da Câmara no 93, de 1985 (no ·3.724/84, 
na Casa .de origem), que dispõe sobre a con
servação do Memorial de Juscelino Kubits
chek, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no 1.138, de 
1985, da Comissão 

-de Educação e Cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 
minutos.) 

ATA DA 77' SESSÃO, 
REAUZADA EM 12-12-88 

(PubDcada no DCN: 
-.Seção ll- de 13-12-88) 

RE77FJCAÇÕE:S 

Na numeração da Mensagem n9 13, de 
1988_- DF, que encaminha o Projeto de Lei 
do Dtstrito Federal n9 9/88, que institui, no 
Distrito Federal, o Imposto sobre Opera
·ções Relativas à CirculaÇão _de Mercad.orias 
e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Jntermunlcipal e de _Comuni
cação e dá outras providências. 

Na página IT' 3882, 1' coluna, 

_ On~e seJê: 
MEI'ISAGEM No 13, de 1988 - DF 

c (Mensagem no 11187 - GAG) 

Leia-se: 
MENSAGEM No 13, de 1988-DF 

-(Me~g~m_!1" 11/88- GAG -

- -Na- mesmã iTlenSagem, ciue enCaininha o 
mesmo projeto, na página n\' 3886, 3• cOluna, 
após o texto do projeto, 

acrescente-se, por omissão, o seguinte: 

(À Comissão do Distrito Federo/) 

Na publicação da Mensagem n\' 14/88 -
DF, que encaminha o Projeto de Lei do Distrito 
Federal n9 10188, que institui, no éiistrito Fede
ral, o Imposto sobre Transm1ssão "inter vivos" 
de Bens_ Imóveis e de Direitos a eles Relativos, 
e dá outras Pi-evidências. 

Na página n9 3887, ]~-coluna, 

Onde se lê: 
PROJETO DE LEI N• 10, 

DE DE DEZEMBRO DE 1988 

Lela-se: 
PROJETO DE LEI DO 
Dl81RITO FEDERAL 

N• 10, DE 1988 

Na mesma mensagem, que encaminha o 
mesmo projeto, na mesma página, 3' coluna, 
após o texto_do projeto, 

-ãcfuSceilte-Se; po~ OrTiísSão; o segW6te:·· .. 

. (À Comis.S5o do Distrito Federãl) 
Nã Publicação-da Mensagem n9 15188 --DF; 

que- encaminha o Projeto de Lei do Distrito 
Federal n" 11/88,-que institui, no Disbito Fede· 
ral, o Adicional do fmposto sobre a Renda
e ~á o~as pr~~~d~. 

Na página n<?"3887, 3~ coluna, 

Onde se lê: 

Leia-se: 

PROJETO DE LEI 
No 11, de 1988 

PROJETO DE LEI DO 
DIS1RITO FEDERAL 

N• 11, DE 1988 

Na mesma mensagem, que encaminha o 
mesmo projeto, na página 3888. 1• coluna, 
após o texto do projeto, 
_acrescente-se, por omissão, o seguinte: 

(À Comissio do Distrit~ Federal) 

Na publicação da Mensagem n9 I 6/88 -
DF, que encaminha o Projeto de Lei do Disbito 
Federal n~ 12/88, que institui, no Disbito Fede
ra], o Imposto sobre a Transmissão "CauSa
Mortis'' e Doação de QuaisqUer Bens ou Direi
tos, e dá outras providências. 

Na página n9 3888, 2' coluna, 

·ande se lê: 
PROJETO DE LEI N• 12/88 

Leia-se: 
PROJETO DE LEI DO 
DISTRITO FEDERAL 

- N• 12, DE 1988 

--Na fuesn1a me~Qem; que -encaffiirltia- O-
mesmo projeto, na página n~" 3889, I' coluna, 
após o texto do projeto, 

acrescente-se, pOr omissão, o seguinte: 

(À Comissão do Distrito Federal) 
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FEVEREIRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Governador do 
Distrito Federal 

-Nç 17189- DF, el-tcamii"ihãndo à de
liberação do Senado Federal o Projeto de 
Lei do Distrito Federal n" 4/89, que altera 
a estrutura das categorias funcionais de 
Assistência Social,- Té-cniCO- em Comuni
cação Social, Enfermeiro, Geógrafo, So
ciólogo e NutricJonista, do Grupo Outras
Atividades de Nível Superior, do Plano de 
ClassificaÇão de Cargos instituído pela Lei 
I1" 5.920, de 19 de setembro de 1973, e 
dá outras provídêndas. 

1.2.2 - Comunicação da Presidên
cia 

-Prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei do Distrito Federal n"' 
4/89, lido anteriormente. 

1.2.3 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senador no 22/89, 
de autoria do Senador Jarnil Haddad, que 
dispõe sobre o transporte de presos e dá 
outras providências. 

1.2.4- Comurúcaçóes 

-Da Uderança do PMDB, designando 
o Senador Francisco Rollemberg, para titu
lar da Comissão Esp-ecial que examina o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 175/84. 

.. SUMÁRIO 

-Da Bancada do PTB, designando os 
Senadores Affonso Camargo e Carlos Al
berto, para exercerem, respectivamente, a 
liderança e a vice-liderança do Partido. 

1.2.5 - Comunicação da Presidên· 
da 

-Inclusão em Otdern do Dia de men
sagens da Presidência da República relati
vas a operações de crédito externos e inter
nos, de interesse da União e dos Estados. 

1.2.6- Plscurs~ do Expediente 

SEfiAD6R RiliiENS VILAR- Situaçáo 
Econômica Nacional. Plano de verão. 
. SENADORNEYMARA!'IHÃO-Medida 

Provisória nD 32. Entrevista do Presidente 
do Instituto do AÇúcar e do-_Áicool, publi
cada no Jornal do Brasil. 

SENADOR JAMIL HADDAD - Trans
porte de presos. Chacina ocorrida em dele
gada de São Paulo. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Redação final (oferecida pelo Relator Se
nador Mário Maia, em seu Parecer n9 8, 
de 1987), do Proje"to de Lei do Senado 
n~ 75, de 1982, de autoria do Senador Lá
zaro Barboza, que acrescenta parágrafo ao 
art. 552_ da L.ei n9 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973-Códígode-Processotivil.Apro
vado, após usar da palavra o Senador Jamil 
Haddad. À Câmara dos Deputados. 

Projeto de Lei dé!_Câmara n" 77, de 1985 
T-09 2.816ia3; na -Casa de origem), que dá 
o nonie de José Antônio Mendes Sansano 

à Ceasa - Úl.ll)pirlás. Aprovado. À San
ção. 

Projeto de Lei da Câmara n979, de 1985 
(no 1243/83, na Casa de origem), que obri
ga a reaJização de exames pré-anestésicos 
em pacientes sujeitos a cirurgia_, para evitar 
choques anestésicos. Aprovado, após usar 
da palavra o Senador Jamil Haddad. À San
ção. 

Projeto de Lei da Câmara n" 93, de 1985 
(no 3.724/84, na Cisa de orfgem), que dis
põe sobre a cons_ervaçà:o-do Memorial de 
Juscelino Kubitsche)s_._Aprovado._ À San
ção. 

1.3.1- Dlscutsos após a Ordem do 
Ola 

SENADOR LEITE CHAVES - Movi· 
menta Social em Guaíra, em favor da cons
trução de ponte sobre o rio Paraná. 

SR. PRESIDENTE - Falecimento de 
Aurélio Buarque de Holanda. 

SENADOR DIRCE(J CARNEIRO, para 
uma reclamação- Declarações feitas por 
membro da atual Mesa do Senado, relati
vas a nomeações feitas na Casa pela Mesa 
anterior. 

SENADOR J(JTAHY M4GAUPiE:s; pela 
ordem- Gestão da Mesa Diretora anterior 
e da atual. 

SR. PRESIDENTE- Resposta ao Sena
dor Jutahy Magalhães. 

SENADOR JOSE FOGAÇ'\- Questão 
da Amazônia 
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EXPEDIENTE 
CENTIIO QIIÁFICO 00 SENAOO FEOERAl 

PASSOS PORTO OIÂMO DO CONGRESSO NACIONAL 

O~retor-Geral do Senado Federal -
Impresso sob .a responubll1d<11de do~ Mes-a do Senado Feder .ai 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
D1retor Executivo 

ASSINATURAS 
CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA 
D1retor Administrativo 
LUIZ C:ARLOS OE BASTOS 

- Semestral . NCz$ 9,32 ............. , ........ ························ 
Daretor Industrial 

Exemplar Avulso .. .' ...... -.... FLORIAN AUGUSTo· COUTINHO MAORUGA ····················· ..NCz$ 0,06 
D1retor Adjunto T1ragem 2.200-ext:rnplares. 

1.3.2 - Designação da Ordem do 3-ATO DO PRESIDENTE DO SE- -Segundo Termo Aditivo ao Protocolo 
Dia da próxima sessão !'lADO FEDERAL de Intenções celebrado entre o Senado Fe-

-N° 29, de 1989. 
dera! e a Fundação Universidade de Bra-

1.4- ENCERRAMENTO - - sília. 
4 -ATA DE COMISSÃO 

2-ATO DA COMISSÃO DIRETO· 5-CO~IOS 6- MESA DIRETORA 
RA DO SEI'IADO FEDERAL 

-Entre o Senado Federal e a Fundação _7 _- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
-No 2, de 1989. _Casa de Rui Barbosa. SÓES PERMANENTES 

Ata da 71!- Sessão, em 28 de fevereiro de 1989 
3• SesSão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva, Mendes Canale e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE 
PRESEIYTES OSSRS. SENADORES: 

Mário Ma i" - Leopoldo Peres -. Çarlós .. 
De'Carli- Aureo Melto-- Olavo Pires- Jar
bas Passarinho -João castelo -Alexandre 
Costa -(lmgas Rogrigues _:_Afonso Sancho 
- Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Bene~ 
vides - Marcondes Gadelha -Marco Maaiel 
- Ney Maranhão - Mansueto de Lavor -
Rubens Vilar- Lourival Baptista -José lgná
cio Ferreira -João Calmon -Jarnil Haddad 
- Nelson Carneiro_- Ronan Ttto - Iram 
Saraiva -Pompeu de Sousa - J~.Qw-emberg 
Nunes Rocha - Mendes Çanale. ~ Rac:hid 
Saldanha Derzi - WilsQo Martins - Dirceu 
Carneiro- Orrlos--Chiáfelli. 

OSR. PRESIDEI'ITE (Mendes Canale)
A lista de presença acusa o comparecfmento 
de 31 Srs. Senadores. Havendo n!Ím_ero regi
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1~> Secretário procede~á à ieitura do 
Expediente. 

Ê lido o s_eguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 1'1' 17, DE 1989-DF 

(1'1• 7/89, na origem) 

Brasília, 27 de fever_eiro de 1989 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena

do Federal: 

-Por força do disposto no § 1 o, do art. 16, 
d011:t0 daS Disposições Constitucionais Tran
sitóriaS, e a da Resolução no 157, do Seriado 
Federal, tenho a honra de encaminhar a Vossa 
Excelência anteprojeto de lei que dispõe sobre 
a restruturação das c:ategorias funcionais de 
Assistente Social, Técnico em Çomunicação 
Social, Enfermeiro, Geógrafo, Sociólogo e Nu
tilCiOilfsta, do GrUpo Outras ativldades_de Nível 
Supetiói,-do Plano de Oassificação de Cargos 
institUídO pelcilei"n~> 5:920, de 19 de setembro 
de 1973. 

Na elaboração do texto do anteprojeto aci
ma mencionado tomou-se por paradigma as 
Léisri~ 7.038; de 5 déOutub(o de 1982,7.071, 
de 20 de dezembro de 1982, 7 341, de 1 O 
de jldho de 1985, 7.389, e 7393, ambas de 
25 ae outubro de 1985, e a" de no 7.427, de 
17 de dezembro de 1985, respectivamente, 
que disciplinam a mesma matéria na área fe
deral, à vista do que dispõe o art. 11, inciso 
In, da Lei n9 5.920, _de 1973, nO"- sentido de 
_que haja uniformidade entre o Plano de Oassi
ficaÇão de Cargos do Serviço Civl1 dO Distrito 
Federal e o da União, criado pela Lei n" 5.645, 
de 1 O de dezembro de 1970. 

Ao ensejo renovo a Vossa Pc:elência pro
testos de elevada consideração e profundo 
apreço. - JoaqUim Domingos Roriz, Gover
nador do Distrito FederaL 

PROJETO DE LEI DO DF 1'1' 4, DE 1989 

Altera a estrutura das categorias funclo
_!!f#R- c!t; Assistente Social,- Técnico em Co-

municação Social, Enfermeiro, Q®grBfo .. 
Sod610go e /'(utrídonista,_do Grupo Ou~ 
tras;ltividades t;ie Nfvel Superior, do Plano 
de Oa,ssi!icação de Cargos Instituído pela 
Lei n9 5.920. de 19dest:tembro de 1973, 
_e d4 outras providências. 

O Seniido Federal decreta: 

, Art. 1 ~ As categorias funcionais de Assis
tente Social, Técnico erri-Cótnunicãção Social, 
Enfermeiro, Geógi'áfo,- SOciólogo e Nutrido~ 
nista, do Grupo Outras Atividades de níVel Su
perior, do Plano de Oassificação de cargos 
instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de Setenlbro 
de 1973, ficam alteradas na forma constante 
do anexo desta lei. 

Art 2? O preeenchimento dos cargos ou 
empregos das classes especiais e das interme
diárias das categorias funcionais menciona
das no artigo anterior far-se-á mediante pro

- gressão funcional ou outras formas regulares 
de provimento. -

Art 3~ Os servidores alcao_ça_dos, pelo dis
posto nesta lei será_ posicionados nas novas 
classes das categorias funcionais a; que per
tencerem, mantidas as atuais- r~feréncias de 
vencimento ou salário, ressal_v~do o d_ii;posto 
nos art. 4<> e 59 desta lei. 

Art. 4? -- Os servidores atualmente posicio
nados nas referêridàs NS-01 e NS-02 da .~te
·gõri<;~ funcional de Técnico em Cornunicaç:ão 
Social ficam automaticamente loc:afizados na 
ref~rê!:cia Ns-~;~ici~ da a_asse A. -
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Art. 59 Os servidores atualmente posicio
nados nas referências N5-0l a NS-04 das ca
tegorias fundõnãís- de Assistente Social e En
fermeiro ficam automaticamente localizados 
na referência NS..QS, iniciãJ da CJasse A 

f9 desi:a fei nilo aci:u:retar4 el_evação automática 
de vencimentos, ressalvadas as hipóteses de 
que tratam os arts. 4 9 e 59 

Art. "]9 As disposições desta lei aplicam
se, no que couber, ao funcionário aposentado. 

Art. & A alteração a que se refere o artigo Art 8" A despesa com ·a execução desta 

A 1'f 1!: X O 

(Lei nt: de •• ae l9S9) 

Glt.tJPC CATEGORIA FUNCIONAL CÓDIGO 

• AZI:I!'i.st.ente Social NS-721 ou 
LT-NS-721 

T~cnico e~ Comunica~ão Social NS-722 ou 
Oú"'l'RAS .i\TIVIDADZ::S "" LT-NS-722 
~1~ SUPERIOR NS-700 
ou LT--NS-700 • 

:En!erll:l.eiro NS-724 ou 

LT-NS-724 

Geógrafo NS-712 ou 

LT-NS-'112 

I. 

SociÓloqo NS-720_ ou 

L'l'-NS-720 

OUTRAS ATIVIOAOES "' NÍVEL SUPER:i:OR NS-700 

ou LT-NS-700" Nutricioni:~ta NS-7'25 ou 

LEO!SLAÇÃO C!TA!5A 
LEI N"7.038 

DE 5 DE OUTUBRO DE 1982 
Altera a estruturll da_ Categori~-f!'uncio

nal de Técnico' f!in Corriúillc!JÇâo Social 
do Grupo-Outras Ativtdades de N'wel SU
perior, e cM oi.Itras piõvidêncÍlJs. 

····-························-··· ...... · .. ·--···-·--

LT-NS-725 

LEI N• 7.071 
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1987 
Altera a estrutura da Categon'a Funcio

~ na/ de Enferm_e_iro, do Orupo.-OutrasAtivi
dades de Nível Superior, e dá outras provi
dências. 

I 

L.ei correrá à conta das dotações próprias do 
Orçamento do Distrito Federal. 

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

Art. 1 O. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

REFER:tN'CIAS DE VENCIME:r:'O 00 

S~IO POR CLASSE' 

Classe Especial - NS-22 ·a NS-25 

" c - NS-17 a NS-21 

" • - NS-12 a NS-16 

" A -NS-05 a NS-ll-

Classe Eapeci~:~l -NS-22 a. NS-25 

" c -N.s--11 a NS-21 

" • - NS-12 a NS-'16 

" A - NS-03 1:1 NS-ll 

C1as:!le Especià1 -NS-22 .a :\S-25 

" c: - NS-17 a NS.;.2l 

" • -NS-12 a NS-16 

" A - NS-05 a NS-11 

Cla.a:!le t~Jpecial - NS..;22 a NS-25 

" NS-1.7 a NS-21 
I c -. • - NS-12 4 ~S-16 

" A - NS-03 a NS-11 

ClaS:!IG" E:special - NS-20 a NS-25 

" • - NS-12 a NS-19 . A - 'NS-01 a NS- ... 1 

Cla:!lzs.e Especial - NS-22 a NS-25 

" c - NS-17 a NS .. 2.l 

- .. ~ NS-12 a NS-16 

" A .- NS-05 a NS-ll 

! 

LEI N• 7.341 
DE 10 DEJUUiO DE 1985 

Altera a _estrutura da Categoria FUndo~ 
na/ de Ãssístente SOciál do Grupo_~Q~..~_t,ràS 
Atividades de Nfvei Superior, e dá outras 
providências. 

.......................................................... -; ................. ., ... _, 



290 Quarta-feira I DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Março de.I989 

DE 25 DE OUTUBRO DE 1985 

Altera a estrutura da Catêgoria FunCiO
nal de Geógrafo,- do Oiiijjõ-OWas-Ativi· 
dades de Nfvel Superior. e dá outras provi
dências. 

LEI N• 7.393 
DE 25 DE OUfUBRO DE 1985 

Altera a estrutura da CiJtegoiia Funcio
nal de Soc/6/ogo, do Grupo-OUtras Ativl
dades de Nível Superior, e dá outras provi
dências. 

_ 0- Projeto de Lei do ~nado fll' 28/87, de 
minha autoria _e anterior à Constituição, já ob
jetivavr,1 Qefmir o delito de _tortura, incluinçlg-o_ 
no Código Penal. 

Quem causa a outrem sofrimento fis[co, psi
quico ou moral, seja com o propósito de casti
go, seja com o fim de vingança, seja com 
o escopo de obter confissão, está praticando 
to{tUra._E~ significa, ~m últim;;1 _análise, a im
posição de um tratamento cruel ou degra
dante. 

A imprensa tem noticiado, à farta. a coloca
ção de presos nos chamados "camburões", 
nos qUais os detidos são obrigados a passear 
muitas. horas em ambiente acanhado,_quase 
sem ar: Em SalvadOr, um iriqU.érit6 rumorOSo 

····~················ .. ·····~i.EI N~ 
7 4

2,::, .. ···---k·M····--~-aPura-fato dessa espécie. Em Niterói, no meu 

DE 17 DE oEZEMBRo DE 1985 Estado, pobre mu1her viu-se vítima dessa sel-
vageria, há bem pouco tempo. . 

Alterzt a estrutura da Categoria Fundo- E necessário err8dicar esses aparelhos, en-
nlll de Nutriclonista, do Orupo-Ouúas Ati- quanto não se consegue mudar hábitos de 
vidades de Nfvel Superior, e dá outras violência de certos agentes da autoridade. 
providências Saia das Sessões, 28 de fevereiro de 1989. 

(À Comissão do Distrito Federal) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
Nos termos da Resolução n9 157, de 1988, 
a Mensagem n>;> 17/89-DF será-despachada 
à Comissão do Distrito_ Federal, onde poderá 
receber emendas, após sua publicação e dis
tribuição em avulsos, pelo prazo de cinoo_dias_ 
úteis. 

Sobre a mesa projeto de lei que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro secretário. 

É ~do o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 22, 
DE 1989 

Dispõe sobre o transporte de presos 

-JamU Haddztd 
(À Comissão de Constituição e Justiça) 

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

Sobre--a mesa comunicações que vão ser 
lidas pelo Sr. Primeiro Secretário. 

São lidas as seguintes 
Senhor Presidente. 
Nos termos do art. 81, do Regimento Interno 

do Sena4o Federal, designo o Senador Fran- __ 
cisco Rollemberg para compor, como titular, 
a Cc:missão Especial que examina o Projeto 
de Lei da Càl"(lara n<? 175, de 1984, que ''institui 
o C6digo de Processo Penal". 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1989. 
- Ronan Tito, Uder do PMDB no Senado 
Feder'aJ. ... 

e dá outras providências. Ofido N9 06/8_9 
Brasília, 17 de fevere,·ro de 1989 O Congresso Nacional decreta: 

Art 1<? Fica proibido o transporte de pre- Excelentfssimo_Senhor Presidente: 
sos em compartimento de proporções redu- Por decisão da Bancada do Partido Traba-
zidas, com venti1ação deficiente ou ausência lhista Brasileiro no Senado Federal, comuni-
de luminosJdade. camas a V. Ex' que, a partir desta data, a lide-

Art 2'1 As Secretarias Estaduais de Segu- rança e a vice-liderança do PTB nesta Casa 
rança e a do Distrito Federal, assim como serão exercidas, respectivamente, pelos Sena-
os órgãos policiais federais, deverão, no prazo dores Affonso Çarnargo (PTB- PR) e Carlos 
de trinta dias. informar o Ministério da Justiça Alberto (PTB- RN). 
de que não estão sendo usados, no transporte Ao ensejo, renovamos a V. Ex' os nossos 
de presos, veículos nas condições referidas protestos da mais alta estima e distinta consi-
no artigo anterior. deração. - Louremberg Nunes Rocha (PTB 

Art. 3~> Esta lei entrará em vigor na data - Mn - Carlos De 'Carli (PTB - AM) -
da sua publicação. _ "· .Qla~<>!"mesPIB-RO)-CarlosAlberto(PIB 

Art. 49 Revogam-se as disposições em - RN} -_Alfonso Camargo (P1B- PR). 

contrário. -Õ SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
Justlllcação 

Este projeto -segUe a linha de orientação 
de outro que tive a honra de oferecer, há pou
cos dias, à consideração do Senado, proibindo 
a existência de celas nas mesmas condições. 

A Constituição enunciou a tortura como cri
me insuscetível de graça ou anistia e de natu
~ inafiançâvel. 

As comunicações lidas vão à publicação. 

O $R. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
Em sessões antedares foram lidas mensagens 
da PreSidência da República relativas a opera
ções de crédito externos e internos, de inte
resse da União e dos estados. 

A Presidência determinou, à época da leitu
ra, que as referidas mensagens aguardariam, 

na Secretaria Geral da Mesa, a instalação das 
comissões. 

Pttretanto, em decorrência da nattn:eza ur
gente das proposições, a Presidêncii!, não ha
vendo obJeção dos senhores Senadores, irá 
incluí-las em _Ordem do Dia. designando Rela
tor em Plenário. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Rai
mundo Ura. (Pausa) 

S. Er não está presente. 
Concedo a palavra ao_ nobre Senador Ru

bens Vilar. 

O SR. RCIBENS vfl.AR (PMDB - AL. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, gostaria de iniciar este 
pronunciamento com palavras de otimismo 
e comentários entusiasmados sobre o mo
mento atual do Brasil. Infelizmente istQ não 
é possível. 

Nos últimos anos, o País vem atrave~ndo 
sucessivas crises, marcadas por tentativas re
correntes - e malsucedidas - d.o Governo, 
no sentido de reverter o processo de desgaste 
da economia e entraves ao desenvolvimento. 

Chegamos ao final de 1988 com grave 
ameaça de hiperinflação combinada com 
queda na atividade econômlca, fruto de uma 
~gnação dos investimentos e da perda do 
valor real dos salários d(J_ população. 

O Governo, manietado por uma dívida inter
na absurda, debatia-se entre ações que visa
vam ao estancamento de emissôes de moeda 
sem, no entanto, controlar os seus próprios 
gastos que alimentavam o descontrole mone
tário da economia. 

Como pano de fundÕ desta situação, a dívi
da externa permanecia insolúvel apesar do no
vo e poJêmlco acordo f111nado com os credo· 
res internacionais. 

O choque do PlanOVerao encontrou uma 
população Perplexa, calejada da reedição de 
pacotes, descrente da retórica que não se tra
duz em mudanças efetíV"ãS.-

Destâ vez o Governo mesda medidas de 
caráter ortodoxo - juros elevados, salários 
contidos, desvalorização da moeda etc. -
com outras de caráter heterodoxo, conl_o o _. 
congelamento dos preçOs. Introduz, ainda,
com especial ênfase, a intenção de conter o 
próprio ·dispêndio, mas não assume o peso 
e a responsabilidade que Só a ele caberiam 
nas decisões impopulares ou politicamente 
desgastantes~ · 

No entanto, o cerne do problema perma
nece estranhamente irrtocado. O Governo não 
modificou o tratamento dado à _dMda egtema, 

-ertibora, contraditcriame.nte, reconheça: as re
lações de causa e efeito que ~stem entre 
esse débito _e .o desequilíbrio das finanças pú
blicas. 

Os vaJores envo~vida:s fle$_ problemática 
são eloqüerrtes. Eiii 1988, -o Brasil alcançou 
um superávit na sua Balança Comercial de 
19 bilhões de dólares. Apenas o Japão e a 
Al~m~f!ha conseguiram superá-lo nesse de
sempenho. Tal esforço, no entanto, foi pratica
mente todo carreado para o pagamento dos. 
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juros e amortização da dívida externa - 17 
bilhões de_ dólares. O peso deste encargo so
bre cada brasileiro no ano passado chegou 
assim a 117 dólares. Seria algo como um im
posto de quase 6% sobre o PIB per capíta, 
descabido e injusto, pois atinge indiscrimina-
damente pobres e ricos. _ 

O recorde das_ exportações esconde, porém, 
uma estagnação dos investimentos e l:lJ118 
contenção do consumo interno para geração 
de excedentes exportáveis. Mais ainda: a con
versão para cruzados dos dólares gerados nas 
rendas externas aumenta a dívida interna, esti
muJa a especulação financeira, compromete 
o cresdmento dos investimentos no_s setores 
da economia fundamentaJs para o seu de_sen
volvimento, embora não exportadores. 

Este quadro leva-nos a pensar que o Brasil 
é escravo desta situação. Aliás, ironicamente, 
'a história da divida externa do País é inaugu
rada juntamente com a proclamação da Inde
pendência, quando o Brasil assumiu um dé
bito de 2,5 milhões de libras perante a Ingla
terra, Como parte do acordo para reconhe
cimento da sua soberania. 

Os Contornos da situação atual, nc entanto, 
começaram a definir-se-na segunda metade 
da década de 60, mercê" da disponibilidade 
de eurodólares a juros convidativ_os. Em 1973, 
a: divida brasileira colocava-se em torno de 
12 bilhões de dólares. Hoje, ultrapassa os 120 
bilhões de dólares embora, com excessão do 
rápido intervalo da moratória de 1987, o Brasil 
tenha honrado todos· os pagamentos estipu
lados. De 1981 a 1986, o Brasil remeteu mais 
de 40 b1lhões de dólares líquidos ao exterior 
e,- só em 1988, esta transferência chegou a 
4,4% do Produto Interno Bruto._ 
·.A discussão da dívida externa ganha, ultima

mente, os foros internacionaiS. E não poderia 
ser de ·outra maneira, uma vez que o débito 
dos paises do Terceiro Mundo chega a 1,3 

· trilhão de dólares, uma quantia capaz de dese
quiHbrar o -sistema financeiro internacional e 
comprometer· os lucros de grandes institui
ções bancárias. 

Recentemente, os Ministros da Fazenda e 
Presidentes de bancos centrais das sete na
ções mais ricas reuniram-se em Washington, 
com a finalidade de encontrar alternativas para 
a dívida daqueles países. Ao mesmo tempo 
que constatam a crescente transferência líqui
da de recursos dos países pobres para os ricos 
.:...._31 bilhões de dólares em 1988-asnações 
desenvolvidas reconhecem a baixa cotação 
dos títulos da dívida externa das nações do 
Terceiro Mundo. - -

No caso brasileiro, o-deságio já chegou a 
45% e, embora este não seja um compor
tàmento constante no mercado secundário, 
indica claramente que os países credores ad
mitem que a divida real é inferior ·ao seu va1or 
nominal. 

Opiniões de representantes do governo nor
te-americano, prOfessores unive"isTtários e até 
banqueiros chegam a ser mais radlcais e_ de
fendem_ a moratória como ónica saída para 
evitar a desintegração·da economia. 

Do !T'eu ponto de vista, importa, isto _sim, 
·que a Nação brasileira, de forma soberana 

e equiHbrada, dedda pelo seu melhor cami
ilho. O Governo n.ão pode continuar sendo 
a úli.id:i vOZ nãS -decisões de como enfrentar 
a dívida e~erna, enquanto à Nação resta ape
nas arcar com os sacrifícios. 

Uma vez funcionando o Congresso Nacio
nal na plenitude da democracia, investido na 
condição de representante do povo para legis
lar, cabe_ a ele assumir as funções de condutor 
do processo de comprometimento da Nação 
quanto à melhor alternativa para enfrentar o 
problema da dívida externa. 

Mas que este posicionamento se faça de 
imediato! 

A Nação não suporta mais o peso de novos 
erros! 

Neste momento, lembro, particularmente, 
a minha região -o Nordeste- onde se aba
tem. com maior perversidade, a recessão eco
nõmica e a inflação desenfreada. Sendo a 
mais pobre região do País, o Nordeste ressen
te-se da interrupção dos investimentOs, o que 
traz a recessão, o desemprego e a exacer
bação da miséria. No Nordeste, já não se perde 
o supérfluo, mas a própria condição de sobre
vivência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no princípio 
deste pronunciamento faJei o quanto lamen
tava não poder transmitir otimismo. No entan
to, se a refl_exão soPre o presente me preocupa. 
a esperança no futUro não me abadona. Dela 
não posso afastar-me póis preciso desta cren
ça e desta_ força para asSumir desafios que 
a vida dedicada à causa pública me impõem. 
- Mantenho, assim, a esperaça de que sabare

mos extrair dess_a ~istória de tropeços e acer
tos as lições que nos permitirão trilhar, como 

- Nação- soberana, o caminho do desenvolvi-
mento_ e, do bem-estar do nosso povo. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR- PRESJPEriTE (Mendes Canale) ~ 
cOncedo a pa1avra ao nobre- Senador Dirceu 
Carneiro. (Pausa) -

S. Ex' não está presente. 
__ C_Qn_ç_e.dQ-_A palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador)_- Sr.Presidente, Srs. Semidores, 
recebi um telex do Sr. José Aroldo Ga11assini, 
Diretor-_Presidente da Cooperativa ÀgropecUá
ria Mourãoense. Esse telex chama a atenção 
para a Medfda Provisória n? 32, de 15-11-89, 
do Plano Verão, nos seus arts. 15, 16 e 17, 
a qual ãtlngiu duramente a agricultura bra
sieira, prlridpa1inente no que diz respeito ao 
financiamento de lavouaras tão importantes 
para o abastecimento do Pals, como milho, 
algodão, arroz. feijão e soja. S. S' faz as suas 
cbliSiderações, mostrando o contrasenso des
sa medida, que vai acarretar grande prejuízo 
à lavoura nacional, e, no final, S. S,_- a1erta o 
Governo, tecendo algumas considerações:_ 

"Erh primeiro Plano, encontramos um 
flagrante desrespeito ao principio de eqüi
dade, pois que os prçx:lutores com finan

- -damentos lastreados pelo recursos da 
Caderneta de Poupança foram sensivel-

mente prejudicados em relação aqueles 
que estão com financiamentos com base 
na OTN (MCR-18), pois qae não tiveram 
eles o beneficio do congelamento da 
OTN. 

Não poderão de forma alguma, os pro
dutores com financiamentos lastreados 
na Cadeneta de Poupança arcar com as 
conseqüências .do estímulo, por parte do 
Governo Fe~eral, ao Mercado Financeiro. 

Éjusto·que se iniba a evasão dos recur
sos da Caderneta de Poupança para evi
tar-se um consumo desenfreado, porem 
tem-se que ana1isar que os produtos es
tão congelados e os financiamentos em 
questão terão que ser liquidados com a 
comercialização desses produtos. 

Desta forma, o que vamos verificar eh 
que durante o período de congelamento, 
os financiamentos de soja e investimen
tos serão atualizados no mês de janeiro 
em 2.9,79% mais juros, contra 13,93% 
mais juros dos contratos com base em 
OTN. No mês de fevereiro/89, aqueles 
contratos serão atualizado com mais ou 
menos 23% (que é a estimativa de remu
neração da LFT em janeiro), mal~ juroS, 
contra apenas juros dos contratos em 
OTN. 

Persistindo o congelamento, no mês 
de março/89, os· financiamentos 1.3strea
dos na Caderneta de Poupança serã-o 
atualizadoS -pela LFT menos 0,5%, ou o 
IPC, o que· for rilaior, enquantO qué os 
financiamentOs J:astreados em OTN, con
tinuarem somente com os juros." 

Faz ainda o Sr. José Aroldo Gafla.Ssini váfias 
considerações, protestando contra esse de
creto e, nO' fim, dizi 

-"Assim sendo, entendemos que neste 
momento o tratamento no_ qu_e concerne 
aos encargos finaceiros devera ser igual 
para todos os produtores, p-orque todos 
os preços estão congelados. Em face 
disso os financiamentos lastreados na 
Cadernetade Poupança deverão, durante 
o·- congelamento, sofrer _somente os en-

-- cargos dos juros; bem -como ter uma 
correção monetária congelada com base 
na OTN de 15-1-89." 

Assim sendo, Sr. Pre_sidente, peço seja 
transcrito nos Anais do Senado Federal esse 

-telex que servirá de a1erta contra sit!Jação de 
descalabro, que poderá haver, futuramente, 
na área da agricultura nacional. 
· Segundo assunto que me tril,~ à Tribuna, Sr. 
Presidente: não tenho procuração para defen
der quem quer que seja, principalmente ho
mens que ocupam o primeiro escalão_ do Go
verno Federal. Registro, contudo, o artigo do 
Jornal do BrasU em que o Presidente do Insti
tuto do Açúcar_e do Alcool diz_que "nega pre
juízo, mas susta a exportação do açúcar''. 

Se não me engano, foram 300 toneladas 
de açúcar negociadas pelo Governo Federal, 
e acredito que 9 Sr. Presidente do Instituto 
do Açúcar e do Alc.ool, que conheço de longas 
datas, um homem de bem, um homem por 
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quem tenho toda a consideração, acredito pia
mente que o Sr. Presidente do Instituto do 
Açúcar e do Álcool, vendo o prejuízo que ia 
acarretar ao País essa yenda de açúçar, resol
veu sustá-la. 

Neste instante, apesar de fazer oposição ao 
Governo Federal, congratulo-me com o Sr. 
Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool 

Peço a V. EX"', Sr. Presidente, seja transcrita 
a entrevista do Sr. Presidente do :_i"lstituto do 
Açúcar e do Álcool nos Anais do Senado Fe
deral. 

Era o_ que tinha a dizer, Sr. Presidente, 
DOCCJMENTOS OS QaNS SE REFE

RE O SR. NEY MARANHÃO EM SECJ 
PRONCJNCIAMENTO: 

Uustríssimo Senhor 
Ney Maranhão 
MD.lider, no Senado, do PMB 
Brasília-DF-

Prezado Senhor, 
A Medida Provisória n" 32, de 15-1-89 ~ 

"Plano Verão" nos seus artigos 15, 16 e 17, 
atingiu duramente a agricultura brasileira, 
principalmente no que diz respeito aos finan
ciamentos de investimentos e custeio da la
voura de soja. 

1) Custeio de soja e lhvestJ_ínentos; 
Praticamente todo custeio da lavoura de so

ja referente a safra de 88/89, bem como os 
financiamentos de inVestimentos realizados 
em 1988, foram Iastre_ados pelos recursos das 
respectivas cadernetas de poupança. 

Em conseqüência dlsso, segundo o artigo 
16, cOmbinado com o artigo 17 da referida 
medida provisória, tais financiamentos- _serão 
atuaJizados. 

a) em fevereiro pelo rendimento da lei, ve
rificado no mês de janeiro, menos o percentual 
fixo do 0,5%, mais os juros pactuados de 7% 
a9% a.a.; 

b) nos meses de março e abril, pelo rendiw 
menta da lei, menos o percentual fiXo de 0,5%, 
ou pela variação do IPC, verificado_ no mês 
anterior, prevalecendo _o_maior, mais os juros 
pactuados de 7% a 9% a.a.; 

c) a partir do mês de maio de 1989, com 
base na varia~ão do IPC verificada no mês 
anterior, mais os Juros pactuados de 7% a 
9% a.a. 

2} Custeio das demais lavouras (milho, al-
godão, arroz. feijão etc.) . _ _ 

Os custei_os dessas lavouras foram contra
tados com base n~ variação da OTN 
(MCR-18), mais juros de 7% a 9% a.a., de 
acordo com o artigo 15 da medida provisória 
supra mencionada, terão o seguinte tratamen-
to: _ 

a) os financiamentos que vencerem dUran
te o periodo de congelamento, serão atuali
zados com base na OTN congelada de NCz$ 
6,17, até o dla 15-1-89, correndo daí por dian
te, somente os juros pactuados de 7% a 9% 
a.a.; 

b) os que vencerem após o periodo de con
gelamento, serão atualizados com base na 
OTN congelada de NCz$ 6,17 até o dia 
15-1-89 e_ pelo IPC ·a -partir de-1 e de fevereiro 
de 1989, mais os juros pactuados de 7% a. 
9% a.a.; --

c) na hipótese de pagamento antecipado, 
durante o período de congelamento, o credor 
pOderá exigir, além da atualização com base 
nª- OTN congelada de NCz$ 6,17 até o dia 
15-1-89 o r~juste pelo IPC acumulado a partir 
de 19 fevereiro de 1989. 
- 3) considerações gerais: 

_ _ Em primeiro plano, eric:ontramos um fla
grante desrespeito ao princípio de eqüidade, 
pois que os produtores com financiamento 
Jastreados pelos recursos da caderneta de 
poupança foram sensivelmente prejudicados 
em_ realção aqueles que estão com financia
men~s com base n.a OTN (MCR-18),_ pois 
nãó tiveram eles o benefício do congelamento 
âaOTN. 
- Não poderão de forma alguma, os produ-

-tores com financiamentos Jastreados na ca-
- derneta de poupança arcar com as conse-

qilências do estímulo, por parte do Governo 
Federal, ao mercado financeiro. 
- É justo que se iniba ã evasãO dos recursos 
da caderneta de poupança para evitar-se um 
con$umo desenfreado, porém_ tem-se que 
analisa{ qu-e- Os produtos estão congelados e 
os financiamentos em questão terão que ser 

Tipo Financiamento Jan/89 

liquidados com a _comercialização desses pro
dutos. 

Desta forma, o que vamos verificar é qlié 
durante o período de congelamento, os fman
danlentos ae soja e investimentQS serão atüa~ 
lizados no mês de janeiro em 28,79% maís 
juros conti-a 13,93% mais juros d~ cOhtralóS 
com base na OTN, no mês de fevereirõ/88, 
aqueles contratos serão atualizados com mais 
01,1 menos a 23~ (que é a estimativa, de remu
neração_ da LF :!mjaneiro), maisjui'oS'toht!a 
apenas juros do Contrato em OTN. -

PerSiStindo o ·congelamento, no mês de 
março/89, os financiamentos lastreados da 
cademetÇJ. çle poupança ~erão atualizados pela 
LFT_ menos 0,5% ou IPC O que for maiOr, 
enquanto que ·os finail.ciaméntoS lciStreados 

-em OTN, continuariam somente com os juros. 
Assim seii.do, no final de fevereiro, os finan

ciamentos lastreados na caderneta de pou
pança estariam com um encargo de 60,24% 
a"-60,76%, porém com se:US"preçõs conge-
lados, como no caso da soja. -

Apenas exemplificando melhor, em uma hi
pótese de financiamentos com Vencimentç::> 
em 28-2-~ durante o congelamento. 

Fev/89 Total 

Lastreado ern OTN 13,031/.+ _15.09'/. 
(J..CR-18) _milhO juros de jUros _de A 

15)13'/. arroz _ algodão, 7' /. A 7'/.A 
feijão 9' /. 1\.A. 9?. A.A. 

LãStreado em caderneta de 28, 79' /. + 23' /. +_ 60,24'/. 
poupança \SoJa e investi- Juros de A 

sb. 78'/. lillY\to de 1988) 7' /. 
9' /. 

Ora, os preçõS mínimos foram congelados, 
os pre~os dos produtos agrícolas foram con
gelados, cómb_ o produtor poderá pagar en
C:aigOs finatiCeirós--durante o período de con
gelamento? Foram os produtores severamen~ 
te_ prejudicados, ainda mais se levarmos em 

__ Consideração que em multas regiões do País, 
Cdfno a ·nqs·sa, a estiagem durante o Período 
Qg plantio prejudicará sensivelmente a produ
tividade. Fatalmente ter~o esses produtores 
fi"'fuita difii::U1daâe para liquidar seus financia
rn_e:nto~_devendo haver acionamento dq Proa
gro em número mt.tito eXpressivo, trazendo 

_s_6pSeqúêndaS- neQàfiVas ao déficit público. 
Q qu~ há de se observar ainda é que os 

finan<:iamentos agrícolas lastreados_em OTN, 
que forem liquidados após os periodos de 
_ CQDg"eiamento ·serão <itualizados pelo IPC, acU
-mulado, à partir de 1 ~ de fevereiro de 1989. 

Neste caso, o que temos nos encargos fi
na_nceiro_s não é um congelamento e sim um 
represamento, que se desaguará_ çl~ uma só 
vez após o congelamento. _ 

Assim sendo, entendemo.!i que neste mo
mento o tratamento no que concerne aos en
cargos financeiros deverá ser igual para todos 
O$ produtores, porque todos os preços estão 
congelados. Em face disso os finan<:iamentos 
lastreados na caderneta de poupança deverão, 
çiurante o c:ongelamento, sofrer somente os 
encargos dos juros, bem como, ter uma corre-

A 7'/. li 
A.A. 9' /. A. A. 

ç:ão monetária congelada com base na OTN 
de 15-1-89. 

Por outro lado, por uma questão de Jus_ti_ç_a, 
que o_s enc~rgos financeiros passassem a inci
dir somente após o congelamentoe com base 
na variação do IPC, ocorrido na data do des
congelamento em diante e não a_ partir de 
1-2-89. 

Esta é uma situação que merece _uma aten
ção muito especial, por tanto, çomo o Governo 
pretende preservar as aplicações na caderneta 
de poupança, que a diferença entre a LFf 
e os juros a que ·teriam direitos a instituiçôes 
financeiras, durante o período de congela
mento seria absolVida por subsídio da União,_ 
devidamente_ aprovado pelo Congresso Na-- -
cional. 

Certos de que tal assunto merecerá a me
lhor atenção por parte de V. 8', aproveitamos 
o ensejo para apresentar-lhe as nossas Sauda
ções cordiais. -Eng. Agr.José Aro/do Oallas
siní. Diretor- Presidente çla Coamo, Coop·. 
Agrop. Mouraoense Ltda. 

PRESIDENTE DO 1AA NEGA 
PREJU[ZO MAS SUSTA 

EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR 

BraSÕia- O Instituto do Açúcar ~O Álcooi 
(IM) cancelou o contrato de expOrtàção de 
300 mil toneladas de açúcar branco para Por
tugal, -Tche·coslovágui_a e Bulgáriá, após de-
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núncias veiculadas pela imprensa de que o 
Minitro Roberto Cardoso Alves, do Desenvol~ 
vimento Industrial, Ctência e Tecnologia, havia 
negociado com as es~tafs _daqueles países 
preços abaixo dos praticados no mer~ad() in
ternacional. Depois de reunir-Se por mais de 
três horas no gabinete do ministro, o Presi
dente do IM, Araripe Serpa, anunciou o can
celamento da transação, alegando que a deci
são foi tomada devido à reação da imprensa 
e à tendência de alta nos preços praticado_s 
pela bolsa de Paris. _ _ ___ _ _ -

Araripe nega, entretanto, que a_ transação 
com os três países fOra mal negoc-iada e des
mente que isso traria_ um prejulzo de _ cerc~ 
deUS$ 7,2 milhões~_"VelifiqU.enOdas as pro
postas. Não havia nada de estranho nelas, e 
o preço foi considerado compatível com os 
vigentes no mercado internacional, levando 
em conta a bolsa de Paris, cuja operação, a 
24 de janeiro - dia da -tra-nsaçâo- comercial 
com os três países - indicava um preço <:te 
cerca de US$ 278 por tOnelada de _açúcar", 
explica Araripe. 

O presidente do IAA diz ainda que seriam 
pagos entre US$ 10 e _c..~s_$ 13 por tonelada 
de frete. Em março- e abflT. qUando S_eria reali
zada a operação, os preços da bolsa de Paris 
estariam por volta de US$ 261 e US$ 272 
a tonelada de açúcar. O 1M, segundo Serpa, 
fechou negócio e111 US$ 265 por tonelada para 
a venda de 50% do produto. o restante, acresw 
centa, seda pago pela média dos preços da 
bolsa de Paris nos 30 dias que antecederiam 
o embarque. 

"Tão logo vi as notícias sobre a operação: 
fiquei preocupado. Sustei o andamento da 
transação", disse. Ele negou ainda que estava 
havendo intermed.iação,_-pai-a esse _contrato, 
da companhia francesa Sucre Denrées. Escla
receu também que não sabe se haverá novos 
contratos de exportação, tendo em vista que 
as exportações ·de açúcar devem ser privati
zadas até 31 de maio, em obediência ao De
creto-Lei no 2.437. _ 

Quando atingem valores multo elevados, as 
exportações brasileiras -de açúcar são levadas 
ao conhecimento do Ministro do Desenvol
vimento Industrial, Ciên_cia_ e Tecriologia, Ro
berto Cardoso Alves. Em alguns casos, o Mi
nistro_ aprova diretamente a operação. Isso 
ocorre por,sue o Instituto do Açúcar e do_ Ál
cool (lAA), que controla todas as exportaçoe~, 
é vinculado ao seu ministério. A participaÇão 
do Ministro, embora não seja exigída por lei, 
tem sido comum nos últimos meses. Pela le
gislação, o Presidente do IAA, Araripe Serpa, 
tem autonomia para aprovar qualquer opera
ção de exportação de _açúcar, mas a prática 
vem mostrando uma ação pessoal do Ministro 
nessa área. 

Durante o discUrso do Sr. Senador 
Ney Maranhiio, o Sr. Senador Mendes Ca
nale, ]9 Secretário;-âeixa a cadeira da Pre
sidência qué é ocupada pelo Sr. Senador 
Pompeu de Sousa, 3 9 Sectetáiíõ. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro
num::ia o seguinte discurso.}-:-: Sr. Presidente, 
Si-s. Senaôores,- encaminhei à Mesa um pro
jeto de lei_ "que dispõe sobre transportes de 
presos, e dá outras providências". 

O projeto profbe, em seu art. ]9, o transporte 
de_ pres-os em compartimento de proporções 
reduzidas, com ventilação deficiente ou aus_ê~
cia de luminosidade. Em outras palavras, prol
be o transporte de presos nos chamados cam
burões, pois, em termos de proteção à saúde 
e--à vida- ê inadmissível que um preso fique 
horaS" trancado em um compartimento fecha
do, sem ventilaçãO. Hã casos, índusive, de 
mortes_ causadas por exposições demoradas 
desses veículos aos raios solares. 

Sr. Presidente, passo a ler o projeto e sua 
justificação: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~> 22. de 1989 

- Dispõe sobre o transporte de presos 
e dJ outras providências. 

O Congresso N8:cional decreta: 

Art. 1 ~ ~ Fiqi proibido o transporte de pre
-sos em compartimento de proporções redu
zidas, com ventilação deficiente ou ausência 
de lumino-sidade. 

Art. 29 As Secretarias EstadUais C:le Segu
rança e a do Distrito Federal, assim como 
os órgãos policiais federais, deverão, no prazo 
de trinta dias, informar o Ministério da Justiça 
de que ·não estão sendo usados, no transporte 
de presos, veículos nas condições referidas 
no artigo anterior. 

Art 3~' Este lei entrafá em vigOr na data 
da sua publicação. 

-Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrárfo. 

- Justificação 

_ ~te Projeto segue a linha de orientação 
_-de õutro_ que tive a honra de oferecer, há pou
cos dias, à consideração do Senado, proibindo 
a existência d_e c_e!a_s nas mesmas condições. 

A Constituição enunciou a tortura coino cd
me insusc_etiveJ dé Qrac;ã ou anistia e de natu
reza inafiançável. 

O Projeto de Lei do Senado no 28/87, de 
minha autoria e anterior a Constituição, já ob
jetiv8va definir o_ delito de tortura, incluindo-o 
no Código Penal. 

Quem causa a outrem sofrimento físico, psí
quico ou moral, seja com o propósito de casti~ 
go, seja com o fun de Vingança, seja com 
o escopo--de obter cbnfissão, está praticando 
tortura. ESta significa, em última análise, a im
posição de um tratamento cruel ou degra
dante. 

A imprensa tem noticiado, à farta, a coloca
çao de presos nos_ chamados "camburões", 
nos quais os detidos são obrigados a passar 
muitaS-hOraS em ambiente acanhado, quase 
sem af. Em Salvador, um inquérito rumoroso 
apura fato dessa espécie. Em Niterói, no meu 
estado, pobre mulher viu-se vítima dessa sel
vageria, há bem pouco tempo. 

t: necessário erraclicar esses aparelhos, en
quanto não se consegue mudar hábitos de 
Violência de certos agentes qa autoridade. 

Sala das Sessôes, 2ff dê-feverêiro de 1989. 
- Jamil Haddad 

Sr. Presidente, ontem fiZ um pronunciamen
to em que mostrava minha estranheza com 
o descumprimento de dispositivo constitucio
nal por parte do candidato a candidato, do 

- PMDB, à Presidência _da República, o Gover
nador de São Paulo, Sr. Orestes Quérda. 

Aparecia, S. Ex', como declarei, c_ercado por 
áulicos palacianos tendo _à frente um cidadão 
com um maçarico na mão, tentando destruir 
grade de uma cela onde haviam morrido 18 
presos, poucos dias antes, em razão de ser 
um recinto em que mal cabiam 4 ou 5 deten
tos, e no qual, no entanto, foram colocados 
50. 

Pergunto, Sr. Presidente: é um crime de tor
tUra ou não? Está claramente configurado o 
crime de tortura! Colocar 50 pessOas nUma 
cela sem condições de ventilação, sem área 
necessária a que aquelas pessoas pudesem 
manter-se num estado razoável de condição 
humana - por assim dizer -, é _um crime 
de tortura. E a tortura resultou em morte, já 
que, ao ser aberta a po_rta da cela, lá encontra~ 
vam~se ffiortos 18 preSos. 

A pena de morte foi expurgada da Consti
tuição brasileira, e a Coristítuição prevê que 
seja dado um tratamento digno ao preso. No 
entanto, o que vemos são essas celas-surdas 
e esses camburões, que degradam, às vezes, 
pessoas que estão com penas menores, que 
estão a sair, até, do presídio e, contudo, sofrem 
violência e barbádes desse tipo. 

Este é b sentido da elaboração de mais um 
projeto, respeitando a vida dos presos, que 
apresentei hoje à Casa e espero tenha o apoio 
dos nobres Pares no Senado da República. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. (Pausa) 

S. EX' não está presente. 

O St. Senador Pompeu de Sousa, 
3? Secretálio, deixa a cadeira da Presi
dência que é ocupada pelo Sr. Betiador 
NelsOn Cameiio, Preskiente. 

COMPARECEM ftWS OS SRS. SENADO-
RES: - -- . . -

Odacir Soares - Ronaldo Aragão - João 
Menezes- Moisés Abrão- Carlos Patrocínio 
- Antonio Luiz Maya - Edison LObão -
José Agripino - Humberto_ Lucena --: R_ai
mundo Ura -João Lyra- Francisco Rollem
berg - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -
Gerson Camata.....,. Severo Gomes- Fernan
do Henrique Cardoso- Mário Covas- Mau
ro Borges - Mat,U'Ício Corrêa - _Meira Filho 
-Roberto Campos- MiSrc:lo Lacerda- Lei
te Chaves - Affonso C amargo- José Richa 
-José Paulo J?iSbl -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Ne!son Carneiro) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 
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Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 1: 

Votação, _em turno único, da redação 
final (ofercida pelo Relator, Senador Mário 
Maia, em seu Parecer rr' 8, de 1.987}, do 
Projeto de Lei do Senado n" 75, de 1982, 
de autoria do Senador. Lázaro BarboSa. -
que acres-centa parágrafo ao arl 552 da 
Lei n9 5.869, -de 11 de janeiro de 1973 
- Código de Processo. OviJ. 

A matéria _Ço_ostQY. __ ..Q-ª _Ordem do Dia _da 
sessão anterior,_ tendo sldo sua discussão en
cerrada_ com a apresentação do Requerimento 
n9 8, de 1989, de autoria do nobre Senador 
Qd Sabóia de CarValho, sollcitando que seja 
a redação submetida a votos, 

O Sr. Jamll Haddad --Pela ordem, Sr. 
Presidente~-

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra a V. EX" 

O SR- JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem.) ~Sr. Presidente~ queria declarar a 
V. Ex' que, sendo mécjico, não cçmhiiC:end_o 
o aspecto jurídico das_çpjsas, ontem, fui ?lle~
do, aqui, pelo nobre Senaçlor Gd Sabóía _de 
Câivalho, a respeito dos ma1eficios_ que pÕde
riam ocorrer caso essa proposição fosse apro
vada. E como S. Ex' não se _encontra,_ hoje, 
no plenário, tive o intuito, então, de pedir a 
retirada do projeto por algumas sessões. Fui 
informado, porém por um assessor da Mesa 
que S. Ex' o SehadOr Ctd $<)bóia de Carvalho 
já havido anuído com a aprovação no Senado 
e a remessa para a Câmara dos Deputados, 
onde, lá provavelmente, será dado outro trata
mento ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Realmente, o projeto veio ao plenário ape
nas para que seja votada a redação fmal. SO
mente as dúvidas soPre a redaç:ão poderiam 
ser objeto de exame nesta oportunidade. Não 
há nenhuma restrição .à redação, de modo 
que não podemos voltar ao mérito da matéria 
Como não há obJeções da red.ação, o Í'equeri
mento do nobre Senador Gd Sa:bóia de Carva
lho demonstra apenas seu interesse e -sua 
preocupação no bom andamento dos traba
lhos desta Casa. Regimentalmente; não é pre
ciso modificai' o que já foi aprovado quanto 
ao mérito, no plenário. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senado@s que o_ aprovam queiram 

permanecer sentaclos. (pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à vota_-

ção da redação fim~!. . - -
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à Câmara: dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei âo Se
nadCJit<>-75. de 1982, que acrescenta pará
grafo ao art. 552 da Lei n~ 5.869, ae 11 
de janeiro de 1973-Código de Processo 
Ovil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ O afti:Qo 552 da Lei n9 5.869, de 

1 1 de janeiro de 1973 --:- Código de Processo 
Civil...:.. é ãcrescido do seguinte parágrafo: 

- .. M 552. --·-·c-······,--·-···-·····-· 
§ 49 Quando houver pedido de vista, 

com interrupção do ju1gamento, far-se-á 
nova publlçação de pauta, observado o 
disposto no § 1 ~" 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 39 Revogain-se as dlsposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Discussao, em turno único, do Projeto 
de Lei_ da Câmara no 77, de 1985 (n_9 _ 
2.816/83, n:a Casa de origem), que dá 
o nome de José_ Antônio Mendes San
sano à-eeasã- cãmpinas, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n'942, de 
1985-, da COniissãO

- . :....::-?e.~U~jciJ!Wf:_a~ 
Em discussão o projeto. (Paus,a) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votaçaO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer .s_entaçlos. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

.. ~~? ~.!';J:l:~i.~e o _ _projeto aprovado 

PROJErO DE LEI DA CÂMARA 
N• 77, DE 1985 

(N' 2.816/83, na Casa de origem) 

Dá o nome de José Antônio Mendes 
Sansano à ce:asa --=- Campinas, 

O Çoiigr~so Nacional. decreta: _ . 
Art. ]9 O conjunto de edificaÇões da é:~-

sa localizado na cidade paulista de Campinas 
e integrante do_.Sistema Nacional d_e Cea::;~. 
sob o controle da Companhia Brasileira de 
Alimentos (Cabal), passa_ a. denominar-se "Jo.
sé Antônio Mendes San sano''. -

Art. 2~ Esta ~ei entra em vigor na_ dat~ 
de sua publir 'ção. 

M. 39 Revogam-se as disposições em 
·conttárip. 

0 SR. PRESIDENTE (Nels_on Carneiro) 
-ltem3: --

Discussão, em_tumo único, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 79, de 1985 (n9 
1.243/83; na Cã'sa de Origem), que obdga 

__ a realização c;l._e exames pré-anestésicos 
em -pãcíentes sujeitos a cirurgia, para evi
tar choques anestésicos, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.051, 
- -de 1985, da Cômissao- -

-de Saúde. 

Em discussão. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 

Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para 
discutir.)- Sr. PreSidente, Srs~ senadores, es
se Projeto merece; na realidclde, a nossa aPro
V?ção. S;;~.bem_os_ cju'e, em_Iazão .da falta d:e 
ex_étmes pré-anestésicos, vidas- foram ceifadas, 
porque, sem que haja o teste para a substância 
a ser usada, podem ocorrer choques anafilá-
ticos que lev_ar_am ao óbito. . 

Acho, Sr. Presidente, altamente elogiável es
sa proposição, mas agora não há mais como 
apresentar emendas. E:m verdade, dever-se-ia 
também fazer esse exame nas pielogra,fias, naS 
radiografias, para verificar a função renal, pois, 
às vezes, são usados contrastes à base de iodo 
·que podem igualniente causar choqu-es arlafi
láticos, inclusive a morte .. 

Effi raZã<)dejá estar encerrada a discussão 
deste proj_eto, provavelmente .apresentarei ou
tro relacionado com o Problema dos cOntras
tes para as radiografias renais. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-:.......,;.Continua em discussão. (Pausa) 

Não havendo mais quem peça a pàlavia. 
encerro a discussão. - - · 

-- Em votação. . 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto-irá à sanção.· 

É o seguinte o projeto .aprovado 

O PROJErO DE LEI DA CÂ.MARÃ ... 
N• 79, DE 198S 

(N°1.243783, na'Casií de origem) 

Obriga a r~alízação de exames pré..a
. nestéslcos em padentes sujeitos- à clrur. 

gia, para ·ellitar choques anestésicos. 

_ Q ConQresso Nadop..al dgc_reta: ~-
Art. .1~ __ AlémdahistóriaCiínicaedoexame 

!f~k~ pré-ópei"atório, fica ob'riQatórta a réaliza
çãq de exâmes pre-an_estéSícõ_S em pãcientes 
sujeito à cirurgias eletivas, devendo-se carac
teriz_ar, em_ todas elas, o ris<:: o cirúrQi"co e anes
~sico·à que esüV~i'em ·potencialmente sUjeitos 
tais pacienteS. - - - -· 

Parágrafo único. Durante o _exaro~ pré-a
nestésico, dever-se-á proceder a t.o<;tos os tes
tes admltido_s pela ciência médica para a de
~ç~o de possível incompatibilidade orgânica 
com "OS agentes anestésicos. -·-
. _ Art 2~ A não-reaJização dos exames, ~ 
condiçQe_& de que trata o artigo anterior, ouvi
do o Conselho RegionaJ d~ MecliC:ina, caritç
teriza negligência !Jlédica, sujeitando os ínfra
tores às cominações da legislai;ão em vigor. 

Art. 39 _ Esta Lei entra em vigor Ii.a data 
._de sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
cQntrário. _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item4: · 

-~ 
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Discussão, em turno únfco;- do Projeto 
de Lei da Câmara no;o 93, de 1985 (n9 
3.724/84, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a conservação do Memorial de Jus
celino Kubitschek, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.138, 
de 1985, da Comissão -

-De Educt~ção e Cultura. 

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

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que_ aproVam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

É o seguinte _o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 93, DE 1985 

(N• 3. 724/84, na Casa de origem) 

Dispõe sobie a conseJWJçAo doMemo
rial de Juscelino Kubitschek. 

O Congresso NacionaJ decreta: 
Arl ]? Fica o Poder Executivo autorizado 

a tomar as medidas cabfveis, através da fun
dação Pró-Memória, do Ministério da Cultura, 
para a manutenção e conservação do Memo
rial de Juscelino Kubitschek. 

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

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está esgotada a matéria constante da Or-
dem do Dia. - -

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 

Chaves. -- -

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA 
DISCURSO Q(JE, ENTREGUE À REVI
S<IO DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO 
POSTERIORMEI'fTE. 

Durante o discurso do Sr. Leite Chaves. 
o Sr. Nelson Cariieiiõ; presidente, deixa 
a cadeira da presidência que é ocupada 
pelo Sr. Senador Iram Saraíva, JP Wce
Presidente. 

OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Es
ta presidência associa-se a todo o povo brasi
leiro, à Academia Brasileira de Letras, enfun, 
à intelectualidade brasileira. Morre o Mestre 
Aurélio Buarque de Holanda. 

Lamentavelmente, perde o Brasil um dos 
seus maiores dicionarlstas; perdem as Letras 
brasileiras uma figura insubstituivel. Para a cul
tura, entretanto, ele deixa inúmeras obras. Dei
xa ainda um dicionário -c4fas conceituações 
marcação por décadas, séculos, a presença 
desse grande brasileiro. 

A Presidência do Senado, de luto, pranteia 
este desaparecimento. Repito: associa-se a to
dos os brasileiros neste pesar. 

O SR. PRESIDENTE (~am Saraiva) -
CohC:edo a palavra ao nobre Senador Dirceu 
Carneiro. · 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB -
SC. Pronuncia o seg~nte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, eu estava inscrito para o· uso da palavra, 
mas, como me encontrava ausente na oportu
nidade em que fUi convocado, deixo _aquela 
inscrição para amanhã. Neste momento, faço 
uso da palavra para uma reclamação. 
· Trata-se de algumas declarações que a Me

sa que ora assume a direção desta Casa fez 
através do 19 Secretário, Senador Mendes Ca
na1e, relativa às nomeações e a essas situações 
conSideiadas irregulares aqui, na Casa, atri
buindo ou generalizando esta responsabilida
de aos me'mbros da Mesa anterior. 

Corlloum-dos- membros--da Mesa anterior, 
como 39 Secretário, testemunhei o trabalho 
daquela Mesa durante todo o· seu mandato: 
vi, senti e ajudei a construir a idéia básica, 
que era de modernizar esta Casa para adap
tá-la às condições do nosso momento histó
rico, seMr à Constituinte e basicamente mora-
lizar. . 

É m;sta questão da moralização que quero 
valer-me de um dos primeiros atas desta Me
sa, exatamente o ato que data de 9 de março 
de 1987, portanto dos primeiros que trazem 
a seguinte alteração no Regimento Adminis
trativo do Senado: a obrigatoriedade de con~ 
curso público, concurso de provas, concurso 
de títulos, para adrrUssão ;:to Senado, a execu
ção, cargo de confiança, competência do pre-

--sidente, do Senado ... e aí por diante". 
Essa medida, talvez a primeira ou. pelo me

nos, a úriica-que conheço, é altamente morali
zadora, porque simplesmente impede, de 
qualquer forma, o acesso a esta Casa, exceto 
pela via regular do concurso. Durante todo 
esse período não assisti ao ingresso de qual
qUer pess_oa a esta Casa, como funcionário, 
a não ser pela via do concurso. De modo que 
nãO 'aceito a generalidade~ 

Segundo, o que poderia gerar alguma dúvi
da foi uma decisão, tomada em uma das últi

. mas reuniões da Comissão Direta"ra, a que, 
Jam~ntavelmente, não pude estar presente, 
pois exatamente naquele momento estava 
presidindo a sessão do Congresso Nacional, 
mas lá estavam presentes o nosso Presidente 
Humberto Lucena, o 19 Secretário-- Senador 
Jutahy Magalhães, que está aqui, o Senador 
Wilson Martins, o Senador Odacir Soares, o 
Senador Lourival Baptista e o Senador João 
Castelo. Nessa sessão, por maioria: de votos, 
se admitia: um aproveitamento, do nosso pon
to altamente discutível, dos secretários e ou
tras funções que existem no SenadO, para o 
Quadro Permanente, configurando com isto 
os chamados ''trens da alegria". 

Esses votos são públicos dos Srs. Senado
res. Votaram a favor o Relator Odacir Soares, 
Lourival Baptista e João Castelo. Votaram con
tra essa proposta os Senadores Jutahy Maga
lhães e Wilson Martins. O Presidente não pôde 
votar, porque não houve empate. Inclusive S. 
Ex' advertiu para o 'aspecto grave dessa ques
tão, contrariando outra decisão do Senado: 

No mesmo dia, ap'enas a1gumas horas de
pois, na se~o do Senado, o Senador Jutahy 
Magalhães levanta uma questão de ordem -

acompanhei também a sua questão de ordem 
- está aqui registrado na sessão daquele dia 
-, que o Presidente do Senado, acolhendo 
a questão de ordem, trouxe para a compe
tência do Plenário do Senado a decisão. 

O Presidente faz um arrazoado e conclui. 

"Nestas condições, acolho a questão 
de ordem e decido que a transformação 
-desses cargos poderá ser viabilizada atra
vés de projeto de resolução aprovado pe
lo Plenário do Senado Federal." 

Esta é a dec!São--:-
De modo que, com esta decisão do Presi

dente do Senado, S.~ descarrilhou a preten
são do "trem" e trouxe para o âmbito do_ Plená
rio a última âecisão. -

Isto foi_~ma \entativa apenas, Sr. Presidente. 
Não foi uma conclusão, não foi um ato com
pleto. 

Por outro lado, registrar a preocupação que 
o Senador Jutahy Magalhães teve, em todas 
_as reuniões da Mesa Diretora de que participei, 
sempre no sentido de moralizar esta Casa, 
com a questão do ponto, para verificar real
mente quais são os servidores que trabalham 
e lhes fazer justiça, e quais aqueles que não 
prestam os seus serviços regulares, embora 
sendo funcionários desta CaSa. Esse projeto, 
que_ não logrou uma aprovação de pronto na 

-Mesa, veio para o Plenário. Teve aqui uma 
longa tramitação como 05: Srs. Senadores po
d~n:t notar, um número bastante avantajado 
âe linhas d~ registro. Encontra-se na última 
linha desse documento, tirado do Prodasen: 
"Dependendo de votação doRequerimenton<:> 
214", que é aquele que vai permitir que se 
veri6.que, portanto, quem trabaJha nesta Casa 
e quem não trabalha. Quanto à preocupação 
da Mesa anterior, foi sempre neste sentido. 

Devo dizer ainda mais aos meus compa
riheiros e à nova Mesa quanto ao meu com
portamento particular. Nunca exerci função 
pública, ou servi ao poder público, senão pela 
delegação do voto popular. Por conseguinte 
nunca __ recebi c!inl!eiro público que não fosse 
pelo mandato delegado pelo povo brasileiro. 
Não tenho parente algum no _serviço público, 
nenhum. Estou em cargo ou função delegada 
pelo povo brasileiro desde 1972. Portanto, não 
aceito, Sr. Pres-idente, generalização. Quem to
mou as atitudes que quis tenha a responsa
k~idade e a competência para tomar,_ e assu
ma as conseqüênQ_as. Eu não passo recibo 
dessas observações feitas por um membro 
desta Mesa. 

De modo qUe quero deixar aqui registrado 
que se dê nome aos bois, por(pJ.e eles têm 
no~e. Não aceito general_idades. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. 
Ex' um aparte? 

O Sr. Dirceu Carneiro- Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, pedi a palavra para uma 
reclamação. 

O Sr. Jutahy Magalhães --se é reclama
ção, infelizmente não posso _aparteá-lo para 
dar o meu testemunho sobre _o trabalho de 
V. EJ« 
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O SR. DIRCEU CARNEIRO - Afinal, 
mesmo sem esta, a autorização regimental 
já foi dada. 

Enterro esta minha consideração, Sr. Presi
dente, esperando que o }9 Secretário ·desta 
Casa; que já fói 1 Q Secretário em outra oportu
nidade e tambêm Suplente da M_esa em mais 
outra, portanto, já é versado nas questões da 
administração da Casa, faça os esdaredmen
tos devidos aos Srs. Senadores, particular
mente aos membros da _Mesa anterior, e à 
sociedade brasileira. Vou continuar lutando 
pela moralização desta Casa, pelos atas lkitos, 
moral e JegaJmente, porque este é o nosso 
dever. 

Vejo a ímprensa mtiitó preocupada com es
ta questão, particularmente dos políticos do 
Brasil. Também não quero que Os pOlíticos 
do nosso País, que têm multo pecadoS, sejam 
o bode expiatório deste mOmento que estã
mos passando. Se_ houVér algum empresário 
neste País que não especulou e não sonegou, 
que atire a primeira pedrã. Se houver unla 
instituição neste Paí_s que não tem pecados, 
que não tem erros, que atire a primeira pedra. 
Os políticos devem muito, mas não devem _ 
ser o bode expiatório de uma situação dessas, 
do momento em que estamos vivendo. 

Precisamos realmente resgatar, reconstruir 
a vida pública deste País, que ê resultado de 
um acúmulo, de mais de 20 anos, de erros, 
de incompetência e de desacertos. Não vai 
ser agora, neste momento, que vamos pagar 
por tudo isto. QueremoS-ajudar a corrigir, por~ 
que, afinal, não só queremos um Brasil morali
zado, decente, que consiga atingir seus objeti
vos históricos maiores dã sociedade, como 
também, sobretudo justo t::om seus cidadãos, 
públicos e particulares, os trabalhadores, os 
empresários e políticos, de qualquer ordem 
que sejam. {Muito bem!) 

DOCUMENTOS A Q(JE SE; REFE
RE O SR. DIRCEU CARNE:JRO EM SEU 
DISCURSO: 

DiJrio do CN SessãoJ(, 16/12. Sexta-feira. 

Senhores Membros da Comissão Diretora: 
Analisando o Processo no 01513!.88.2, em 

que Paulo Timm e outros, todos assessores 
técnicOs e secretáríos ·parlamentares do Sena
do Federal, requerem qu·e, à sua situação fun
cional, sejam aplicadas num e noutro caso, 
as regras do artigo 19 das Disposições Transi
tórias das Constituição Federal, concluo o se
guinte: 

l. Que não procedem, por juridfceis, as 
alegações formuladas pelos diversos órgãos 
do Senado Federal que se manifestaram no 
presente processo; 

2.. Que não procedem os termos do voto 
do Sr. Primeiro Secr~tárlo, emitido em conso
nância com os termos dos pareceres supra 
referidos; ___ _ _ _ ·- . 

3. Que, em conSeqüência, na fOrma- dos 
pareceres dos Professores Ulyss,~ _Rit::del, Pin
to Ferreira, Mozart Victor Russomano, Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito 
Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Secção de Rondônia, Fundação de Assistên-

cia Judiciária, OAB, DF, que me foram enca
minhados, e faz anexar aos presentes autos, 
que passam a integrar o presente voto, os 
requerentes: 

a) inquestionavelrnente,_ocupam emprego 
público na administração pública federal di
reta; 

b) estão protegidos, na forma dO artigo 79, 
inciso l, contra despedida arbitrária e sem justa 
causa. 

Por ~is razões, proponho o deferimento do 
requerido. 

Brasília, 15 de dezembro de 1988.-Odaclr 
508~!!-

COMISSÃO DIRETORA 
Ata da 6• Reunião Extraordinária, 

Realizada em 15 de dezembro de 1988 

Às dez horas e trinta minutos do dia quinze 
de dezembro de um mil novecentos e oitenta 
e oito, na Sala de Reuniões da Presfdência, 
reúne--se a Corhissão Diretora do Senado Fe-_ 
dera!, presentes os Excelentíssimos Senhores 
Senadores Humberto Lucena, Presidente, 
~ourival Baptista, Segundo Vice-Presidente, 
Jutahy_Magalhães, Primeiro Secretário, Odacir 
Soares, Segundo Secretário, João Castelo, 
Quarto Se-cretário, Wilson Martins e Francisco 
Rollernberg, Suplentes. Deixam de compare
cer, por motivos justificados. os _Excelentrís
~~os Senhores Senadores José lgnácio, Pri
meiro Vice-Presidente e Dirceu CarTteiro, Ter
ceiro Secretário. 

O Senhor Presidente, dando iníc:io aos tra
balhos, concede a palavra ao Senhor Diretor
Gei"a1 que trata dos _seguinets assuntos: 

1) Proposta de Ato da Comissão Diretora 
que "dispõe sobre a concessão de passagens 
-aéreas aos Senadores, e dá outras providên
cias". 

Após os debates, a matéria é aprovada e 
o respectivo Ato assinado pelos presentes que 
_vai à publicação._ 

_2) Pro~sso n• 009024/88-3, que "trata da 
doação à ASSEFE - Associação dos Servi
dores do Senado Federal de bens de proprie
dade do Senado_ federal, em péssimo estado 
de conservação, relacionados às fls. 01 ". 

A matéri;::~ é discytida e autorizada a doação. 

3) Processo n_9 009025/88-0, "que trata de 
doação _ao Oube .do CongreSso de bens de 
propriedade do Senado Federal". 
-_-En~ados os debates, a Comissão Dire
tora autoriza a doação. 

4) Processo n9_Q16288/88~2. que_ versa so
bJe_a "doação de_bens de propriedade do Se
nado Federal cedidos .eor empréstimo ao Cen

-_tro Espírita "Fraternidade Allan Kardec", _e_ que 
não mais se encontr_am em poder daquela 
entiçladeL ~myj_rtude de terem sido clistribuídos 
a pessoas carentes". -
-~ A matéria é debatida e a autorização de doa
ção, concedida. 

5) ProcessO I'' 016289/8&9, "que trata da 
doa~º de bens de propriedade do Senado 
Federal cedidos por empréstimo à Casa do 
Ceará, e que não mais se encontram em poder 
daquela entidade, em virtude de deterioração". 

· Após os debates_ é concedida a autorização 
de doação. 

_Em seguida, o Senhqr Presidente frailquela 
a palavra ao Senhor senador Juta.hy Maga
lhães, que apres_enta para deliberação as se
guintes matêrias: 

6) Proposta de r_eajllste_e c:orr~ão, na rries
ma proporção dos aumentos que Vierem a 
ocorrer nas tarifas. da franquia da cota de tele~ 
fOne residencial paiáQ$ too.oob;oo a viSorai 
a partir de 19 de janeiro de 1989.-- -- --- _- . 

A matéria é debatida e a proposta aprovada. 
7) Processo nQ 006~7/88-9, -err1- que a 

Subsecretaria de ComisSões. "encaminha re
queri!Tiêiito -subs_crito pelõs Che-fes de 8erviio 
e Assistentes de Corilíssões conteodo reivindi
cações com vistas _a -trarlstorrrlaçãO das fun
ções de Chefe de Serviço e Assistente de Cd~ 
missão. 

OSe.nhor S~nador Jutah.Y Ma-galllãeS, Rela
tor da matéria, apresenta proposta de projeto 
de resolução que "cria cargos __ em· comissão 
do g_rupo-=-_p~ção e._Assessoramento Supe
riore"s, da ~~secretaria de CórilisSO-e5.-e dá 
outras providênCias". - -

Após os debates, o projeto de resOluçãO 
é aprovado, assinado pelos presentes e vai 
à Secretaria Gerãl da Mesa. 

Em seguida, o Senhor Primeiro SecretáriO 
aproveita a oportunidade de fim de ano e o 
término do mandato para agradecer ao Se
nhor Presidente e demais Membros, o apOio 
na árdua missão de administrar a Casa, deSe
jando a todos um Feliz Natal e um Ano Novo 
de felicidades e re<l]izações. 

Os presentes re_ssaltam_ as quãliCfades do 
Senhor Se_D:actof JU_tal1y_ ~galhães e r~tri~ 
buem os votos. - -

O Senhor Presidente, prossegU.bi.do corri os 
_trabalhosL~Ç>nc::edo a palavra ao Senhor Sena~ 
dor Odacir Soares: - '""' --- - -

8) Processo n~ 015131/88-2, em_ que Paulo 
llmm e oUtroS;."solicitam providências indis
perisãve1S,-ViSàhâó a garantia da estabilidade 

·-e da proteçãdâa relação conti-a a deSpedida 
arbitrária ou seja, serri justa-causa, "pelos moti
vos que expõem", com pare-ceres contiárlos 
da Subsecretaria de Administração de Pessoal 
e do Senhor Primeiro secretário. - . 

-'--- O Senhor Senador Odacir Soares, Relator, 
contesta os pareceres contrários; e anexa ao 
processo os Pareceres dos __ Professores_- Ulys
ses Riedel, Pínto Ferréira, Mozart VictOr Russo
mano, Ordem dos Advogados do Brasil, Se
~o_ do DistritO Federal, Ordem dos Advoga
dos do Brasi1,-SeçãO de Roildônia, FUndação 
de Assistência Judiciária, que passàni a·rnte

- 9rar o seu voto, na forma que expõe, favorável 
à.b pleito: 

a) inquestioriãveJmente, oc~pam em~ 
prego na ad=ninistraçâo_ pública federal 
direl:é,J;" 

b) estão protegidos, na forma do arti
go 7?, inciso I, contra despedida arbitrária 
e s_em justa causa." 

A matéria é debatida. Colocado em votação, 
.o Paree.llf favorável do Relator r~c~beu a apre
-vação dos Senhores Senadores- Lotiriv_al B_ap
tista, João Castelo. Votaram contrário o_::;_ Se-
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nhores Senadores Jutahy Magalhã~s ~Wilson 
Martins. O se-nhor Presideilte, como não hou
ve empate, na forma- Regimental, não votou, 
mas participou do debate, chamando a aten
ção para a gravidade daquela decisão, sobre
tudo quanto aos servidores que não têm os 
cinco anOs de serviço, que poderiam estar am
parados pelo_ art. 19 das Disposições T ransi
tôrias da Constituição. Ausente o Senhor Se
nador Francisco Rollemberg. 

Dando prosseguimento aos trabalhos, o Se
nhor Presidente passa a palavra ao Senhor 
Senador Odacir Sciciies.- --

9) Processos nçs 011338/87-3 e 
011758/88-0; onde o Servidor LeonardO Go
mes de Carvalho Leite Neto, "requer, em grau 
de re_curso, os benefícios do Ato n~ 26/87, da 
Comissão- Diretora, pelas razões que expõe". 

O parecer do Senador Odacir Soares, na 
forma que expõe, favorável ao requerimento, 
após discutido, é aprOvado pela maioria, com 
votos contrários dos Senhores Senadores Ju
tahy Magalhães e Wilson JY\artins. O Senhor 
Presidente, tomando conhecimento de que o 
relator designado na reunião anteriOr da Co

. missão Diretora foi o Senador José Jgnácio, 
e não conCordando com a avocação feita pelo 
Senador Odacir Soares, deterrTiina' que na pró
xima reunião da ComiSsão Diretora o Senador 
José Ignádo se manifeSte sobre a matéria. 
Ausente o Senhor Senador F'râncisco RoUen1-
berg. 
· 10) Aseguir,oSenhorPresidentecoocede 
a palavra ao Senfior sericidor Wiison Martins 
que apresenta minuta de projeto de resolUção 
da Comissão DiretOr.:i que "altera a réqação 
de dispositivos da Resolução n" 146, de 1980, 
alterada pelas Resoluções n'?" 50, de 1981, e 
360; de 1933, e dá Outras proVidências". 

A matéria é debatida, o projeto de resolução 
aprovado, assjnado pelos presentes e vai á 
Secretaria Geral da Mes.a. 

Nada mais havendo a tratar, às doze horas, 
o SenhOr Presidente declarou encerrados os 
trabalhos,-pelo que eu, José Pássos Porto, Di
reter Geral e secretário da Cóiúissâo Diretoi'a, 
lavrei a presente Ata que, depois de assinada 
pelo Senhor Presidente vai à publicação. 

Sala da ComissãO" Diretora, em 15 de de
zembro de I gae. -Senador Humberto Luce
na, Presidente. _ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -:_ 
C0i1cedo a palavra ãO nObre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presiderite, Si"S. Senado~

. res, gostaria de ter podido apartear o Senador 
Dirceu Carneiro, porque o trabalho de S. Ex•, 
todos nós que tivemos oporturildãâe dé ·acom
panhar, só podemos elogiar. S. Ex" sempre 
se preocupou com as questões do Senado, 
para que todos os fatos ocorriâos aqui tives
sem uma norma ética, uma nornia moi'al, e 
que tudo andasse corretamente, estudando 
criterio~amente as propostas que eram leva-

das à Mesa. Muitas vezes S. Ex" foi relator das 
propostas mais importantes que a Mesa apre
ciava. 

Este é o testemunho que é dado gratuita
mente a quem sempre trabalhou como o Se
nador Dirceu Carneiro. 

No meu modo de ver, esta Mesa está mere
cendo- aplã.Lisos. Esta Mesa, que iniciou os 
seus trãbalhos há pouco tempo, está mere
cendo os aplausos de todos nós. 

Alguns fatos foram tentados na Mesa ante
rior, e n-ão foi possível alcançá-los; e esta Mesa 
já está conseguindo, e espero que mantenha 
essa: Unanimidade, aproveite essa unanimida
de inicial e dê seguimento a estas normas 
que eStão sendo traçadas. Não é fácil, porque 
as incompreensões, as preocupações, às ve
zes até paternaliStas, atrapanham um pouco. 

Espero. que dure peJOs dOis anOs, e que ~s.§a 
unanimidade seja mantida pelos dols anos, 
para que possamos fazer aquilo que a socie
dade brasileira espera de nós. 

O SR. PREsiDENTE (Iram Saraiva) -A 
Mesa agradece ao Senador Jutahy Magalhães 
as manifestações. 

Realmente, o propósito desta Mesa ê o de 
conseguir realizar durante o período do seu 
mandato, uma administração corno fez a Me
sa anterior. 

A presidência esclarece também ao nobre 
Senador Dirceu Carneiro que S. Ex", inclusive, 
foi lembrado para participar das reuniões da 
Mesa, por considerar que o trabalho, durante 
os dois últimos anos, foi realmente o de só 
erguer cada vez mais o nome do Senado. 

Amanhã, a Mesa estará reunida, e S. Ex" 
é _um membro sempre efetivo para a ela levar 
es_clar~C~fT!entos_. Temos certeza de que esses 
fatos tc?dos, no que diz respeito às interpre
tações_ de qualquer membro sobre qualquer 
entrevista, terão que ser esdarecidos, porque 
S. Ex~ merec~. __ 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Fogaça 

EntEmdo que os equlvo-cos de declarações, 
interpretações de declarações não devem en-.
cobrir aquilo a que tive a oportunidade de as
si_s:ti_r ná primeira reunião da Mesa, convidado 
que fui para dela participar: Fiquei muito satis
feito de_ ver as intenções de traba1ho. Aquei 
feliz ate-por Ver que -ein pouCo tempo de reu
nião algumas medidas concretas foram toma
das. Fiquei com muita esperança de ver nestes 
pi-6Xín105 meses. em· eXecuÇão, muitOs Proje
tes que foram tentados antes. O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
··1:;:ógiCCfque ISsO -tUdo tem que ter uma matu- Pronuncia; o. seguinte discurso. Sem revisão 
ração, e essa maturação vem ocorrendo já do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
há alguns mes_es. São companheiros, são co- tlá_ um tema _que vem provocando verdadeira 
legas dO Senado que vão tomando conheci- polêmica internacional hoje, Am_~ô11ia. 
menta dos fatos e vão, então, fazendo o seL:J Aqui, nesta- Casa, já se tomou, inclusive, a 
ente .de razão e vendo que é necessário dar- iniciativa, através do Uder do PDS, Senador 
·mos à SOCiedade brasileira uma resposta. Te- Jarbas Passarinho, para a instalação de uma 
-irioSCfue dar uma resposta sobre aquilo que Comissão Parlamentar de fnquérito. Esta, sem 
fazemos no--sena:ao, sobre aquilo que teffios dúvida, é uma iniciativa saudável e positiva, 
condições de realizar, sobre aquilo que temos porque vai permitir que se instale também o 

--obrigações ·de cumprir com as normas éticas debate e que esta Casa possa nutrir-se de um 
e morais: conjuilto razOável de- informações, ã firri de 

Tenho dito muitas vezes (Jue, infelizmente, que possamos julgar, a cavaleiro, este fenô-
-nem 1% do nosso eleitorado, perante o qual ni:eno que é, atu-almente, não só fenômeno 
os deputados, de quatro em quatro anos·, e:· ___ ecológico como fenômeno político~ que é a 
nós Senadores, de oito em oito anos, fazrimos cauSa amãzônica. 
o ·nosso \resti6Ulãf; pafã ver se- temos ou não Sr. Presidente, Srs. Senadores~ -há,-pãrece-
condições de voltar às Casas do Congresso me, por parte dos países centrais, das nações 
Nacional, porquanto o eleitor tem condições superdesenvolvidas, uma atitude de profunda 
de julgar o trabalho parlamentar de qualquer per:versidade para com o Brasil. Tratam o Bra-
um de nós. sil de forma maldosa e perversa. Exigem do 

Se dependermos da divulgação do trabalho Brasil uma transferência líquida de capitais da 
parlamentar dos senadores e deputados para ordem de 16 bilhões de dólares por ano, o 
voltarmos a estas Casas do Congresso Nado- que significa - e todo o mundo sabe disto, 
nal, ninQ-uérflVolta._ Podemos depender da di- porque vivemos na carne esta experiência trá-
Vulgação dO trabaJho polítiCo, do trabalho indi- giCa- o estrarigulamento, o~empobrecimen-
vidual de cada um, mas não do trabalho parla- to radical da economia brasileira, para que 
mentar, do que aqui é dito, do que aqui ê se possa manter um circuito financeiro inter-
discutidõ de interesse nacional. Infelizmente nãcioil.al com-plena saúde e com plena vitali-
essas notícias não chegam áqueles que, de dade. 
quatro em quatro anos ou de oito em oito Na verdade, tem-se em relação ao Brasil 
anos, fê'm de dar ou não o -seu referendum. - uma atitude muito dura e muito cruel, - por-
E isto vem também daquilo que o Senador que, a par de se exigirem sacrifícios imensos 
Dirceu ·carneiro estava falando, das generali- do povo brasileiro, a par de empobrecê-lo 
zações dos erros: Não podemos generalizar. drasticamente, a par de arrancarem-se as eco-
Então, cada um de nós deve fazer aquilo que, nomias, o sangUe e o suor do povo brasileiro, 
dentro da sua consciência, está como certo, impõe-se de fora para dentro, também, que 
dando essa resposta à sociedade. o Brasil, um País com iinensas áreas de pobre-

Fui testemunha do trabalho da Mesa, na zas, um Pais com um índice populaclona1 de 
sua primeira reunião, e faço votos de que·con- alto grau de mis_~rabilidade, arque ainda com 
tinue assjm. QuerO ver quanto tempo irá durar. os custos de preservação ecológica daAmazô-
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nia. Presidente, esta é_uma atitude cruel e per· 
versa 

Ao mesmo tempo é absolutamente pouco 
compreensível a proposta que começa a sur· 
girem alguns fóruns internacionais, no sentido 
de que perdoando-se, em parte, a dívida exter
na brasileira, se possa permitir que a Amazônia 
venha a ser administrada por- uin Tóri.im inter
nacional, ou venha a ser_coJoc:ada sob o con
trole de um conselho intemadonal. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não 
me parece que esta prop-osta seja minima
mente razoáveL Nela está embutida uma visão 
de absoluta dominação política, pOrque supõe 
que o Brasil deva entregar parcelas de ;;obe
rania exatamente proporcionais à sua dívida 
externa. E se a nossa dívida externa, hoje, re
presenta cerca de 30 a 40% do Produto Inter
no Bruto, significa dizer que o Brasil deve en
tregar, potencialmente, 1/3 da sua soberania, 
para que possa pagar o seu endividamento. 

Quando um pequeno agricultor, que tem 
pequeno pedaço de terra e está endividado 
com os bancos, vê-se obrigado a entregar a 
sua terra hipotecada para fazer frente à dívida 
financeira, estamos diante de um verdadeiro 
crime social. Não foi por outra razão que a 
nova Constituição do Brasil tornou insuscetivel 
de hipoteca a chamada pequena propriedade. 
A relação entre a entrega da terra e a dfvida 
financeira não pode estabelecer-se porque é 
socialmente criminosa e inaceitável._ Ora, se 
é socialmente criminosos um, agricultor entre
gar o seu pedaço de terra em troca de dívida, 
um país entregar parte de seu território em 
troca da divida é crime de lesa-soberania. 

Essa prOposta é simplesmerite impensável; 
é, corno aqui me lembra bem o Senador Mário 
Maia, indecorosa; é despudorada e não pode 
sequer entrar no âmbito das cogitações do 
Governo brasileiro, das autoridades nacionais. 

A Amazônia é um problema para o nosso 
Pais. A sua questão ecológica é uma responsa
bilidade nacional e devemos assumi-la com 
inteireza, com integridade e com responsa
bilidade. Questionar os projetaS (rue lã se en
contra é responsabilidade do Congresso Na
cional, colocá-los sob o crivo, sob o exame, 
sob o controle do Congresso Nacional é res
ponsabilidade dos representantes desta Casa 
e das autoridades brasileiras. 

Não é por outra razão que a nova Consti
tuição traz claramente no seu texto que a insta
lação de usinas hidrelétrlcas, a exploração de 
recursos hidrominerais, de recursos hídricos 
em ten~as indígenas, dependem de autoriza
ção do Congresso Nacional. Portanto, _es_ta é 
uma questão que está c-onstitudonalmente 
subordinada à vontade popular, expressa nos 
seus representantes nesta Casa. E reponsaw 
bilidade do Congresso Nadonal assumir com 
inteireza uma visão ampla, abrangente, res
ponsável, em tomo da questão amazónica, on
de o desenvolvimento não pode significar a 
destruição ecológica, não pode significar a 
destn..úção do bem mais precioso que é a ri
queza natural e o_ equilíbrio da vida que ela 
traz consigo. 

O Sr. Leite Chaves -V. ~ me permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com todo o 
prazer, ouço o nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves- Com o seu discurso 
V. Ex" mostra que o Senado Federal está sinto
nizado com os fatos atuais, de interesse ela 
Nação. A questão da Amazônia vem de longe. 
Fomos, _aqui, o primeiro a denunciar aque te 
incêndio de uma área de dez mil qui16metrc,s 
quadrados vista por satélite, Mas, agora, há 
outro interesse nessa luta toda. Estou de a cor--
do com V. Ex'. Quer dizer, a Amazônia integra 
a soberania nacional, e a soberania é impres
critível, é indivisível, é inalienável. Jamais um 
país poderia vender-se a quem quer que seja, 
Qualquer presidente ou congresso que fiZesse 
isso estaria praticando um ato nulo perante 
qualquer OtJtra Constituição ou perante a pos
teridade. T_emos -_que fazer um enfoque da 
Amazônia. Entendo que o Brasil, para dar oxi
gênio ao mundo, não tem que suportar esses 
custos, sobretudo quando já temos grandes 
problerTiãs, inclusive esse da dívida externa. 
Até agora não foi feitó nenhum estudo conclu
sivo sobre a exploração econômica da Amazô
nia. EJa é leopárdica, uma espécie de onça 
pintada; tem manchas que podem ser perfeita
mente aproveitadas; outras têm que ser into·· 
cáveis, porque, se o forem, ferirão a _ecologia. 
São cim::'O :rTiilhões de quilômetros quadrado.s 
onde estão as riquezas mais expressivas do 
mundo. Nem a Sibéria, com toda a sua riquew 
za,-chega aos pés do Ocidente do País, porque 
para mim o Brasil é Ocidente. Isso que está 
aberto até hoje é uma oficina para que possaw 
mos viabilizar aquilo. Há anos estava em T arre
molinas e lançava a idéia da cidade científica 
e turística da Amazônia, em Juara, norte do 
Mato Grosso, onde as universidades do mun
do pudessem mandar estudantes para pesqui
sas e estudos com a participação das nossas 
universidades, a fim de que não destruíssemos 
a Amazônia no que ela tem de mais essencial 
antes que a conhecêssemos. Então, podería
mos fazer uma grande coisa, quer dizer, um 
grande plano, mas os outros países coopera
riam. Vale dizer, o Brasil comandaria o plano 
de conveniente preservação da Amazônia, de 
exploração racional das suas riquezas, inclu
sive as agrícolas, porque todo o mundo pensa 
que a Amazônia é uma mancha contínua Há 
lugares inatingíveis e intOcáveis, nlas há outros 
passíveis de racional exploração. É por isso 
que jã defendi aqui, na Casa, que o Brasil 
se envolvesse nesse projeto dos grandes dirigí-

___ veis modernos, de 250 toneladas, que saem 
de uma região para outra, transportando ma
deira, g_ado para Santos, ou vice-versa, ~ des
cendo em cada região, sem que haja in~rco
municação Por perto. A Amazônia é singuia
rissima. Mas eu quero dizer a V. & que as 
razões que levam determinados países a ter 
esse interesse exagerado não é realmente a 
da poluiçáo mundial, porque os Estados Uni
dos são o País que mais polui no mundo, 
V. EX' sabe disso, e eles destruíram suas _flores
tas tainbém. O Brasil tein sido até coerente, 

deveríamos até s.er elogiados no mundo, por
que, bem ou mal preservamos a Amazônia; 
nenhum povo conseguiu fazer o que fiZeinos, 
manter uma área com essa extensão. Há ou
tros interesses, é o interesse do subsolo, é 
o interesse da madeira, e agora um outro, 
que será objeto talvez de um discurso meu 
ainanhã. Estou voltando do Or1ente, é outra 
realidade. O Brasil tem que partir para o Pací
fico. e muitos países estão querendo impedir 
que tenhamos acesso ao Pacífico através dos 
Andes .. Esta é outra qUestão: É pOr isso que 
o discurso de V. Ex.' é muito oportuno e vai 
merecer repercussão nesta Casa e terá conti
nuidade. 

OSR. JOSÉ FOGAÇA-Muito obrigado 
nobre Senador Leite Claves. Talvez seja esta 
uma questão sobre a qual devêssemo-nos de
bruçar - esta Casa, o Senado da República, 
quem sabe, todo o Congresso devesse fazer 
um estudo minudoso, detalhado, o levanta
mento de um conjunto de trabalhos _e de infor
mações técnicas e cientificas que eXistem a 
respeito da questão _amaz6nica. 

O Ministério do Desenvolvimento Industrial, 
Ciência e TecnOlogia possui um estudo que 
está à disposição de quem o quiser ler, um 
e5tudo da Universidade de Cambridge, que 
pode ser conferido, contestado, testado e cote
jado, mas que exis_te, comprovando que a tese 
de que a Amazônia é o pulmão do mundo 
é absolutamente falida e sem sentido. 

Estudando a natureza da FlOresta Amazô
nica, _a Universidade de Cambridge demons

-trã,-através de estudos ricamente detalhados, 
que a mesma consõme" nlais oxigênio do que 
produz. Portanto, não é, sem dúvida nenhuma, 
o pulmão do mundo, como se supõe, com 
se pensa. Esta é uma conceitliação científica 
equivocada. 

Não estou dizendo isto gratuitamente. Esses 
dados estão no Ministério do Desenvolvimento 
Industrial, Gência e Tecnologia, e um depoi
mento do ex-Ministro dessa Pasta, o Sr. Renato 
Archer, a respeito da matena- enriquec-eria as 
nossas informações. 

Durante o Governo do Sr. João Figueiredo, 
a Nasa conveniou com o GovernO DraSileiro 
um estudo sobre a Floresta Amazónica, para 
avaliar as camadas de C02 que se espalham 
em grande extensão sobre a .Amazônia. Ca
sualmente, a Nasa enviou ao Brasil, em maio 
de 1985, urri"a equipe, quando jâ estava no 
poder o Sef!hor JOsé Samey, e o Ministro era 
o Sr. Renato Archer. Segundo o depoimento 
de S. Ex.', após Sessenta dias, com balões e 
aparelhos específicos, com todo o instrumen
tal cientifico, a Nasa fez um longo e detalhado 
estudo a respeito das camadas de co2 que 
cobrem amplas e extensas áreas da Amazônia 
:-::- este é um dado real, não há c:ontestação 
científica, nem da Eul-Opean Space Agéilcy 
(ESA), nem do Instituto alemão voltado para 
essa área de estudo ecológico- a Nasa consw 
~tau qu~ as camadas de C~ Se_origTnam 
das queimadas. Isto não significa absolver sua 
prátíca criminosa, mas há um· estU.dó cientí
fico, hoje, sob a _guarda da Ministério do De
senvolvimento Industrial Ciência e Tecnologia 
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do Brasil, que prova, também- e este_era 
o maior objetivo da Nasa -que essas cama
das de co2 não são _massas· deslocadas dã 
Caüfómia, segundo supunham alguns den
tistas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero dizer 
com isto que a questão amazônica é extreiilã
mente delicada, é um assunto extremamente 
sensível, mas essa questão deve ser vista na 
sua exata dimensão, ou seja, a preservação 
ecológica, a preservação do eqwlíbrio natural 
é dever e responsabilidade das autoridades 
nacionais, mormente do Congresso Nacional. 
Nenhum Senador americ:ano, nenhum cantor 
estrangeiro poderá dizer a mim, Senador, que 
devo agfr com resporrsabilidade diante da mi
nha Nação, diante do meu povo e diante _das 
futuras gerações, 

Srs. Senàdores; faço -um registrO Cfue deve 
ser hoje encarado com muita seriedade por 
esta Casa, porque sobre nós recai esta respon~ 
sabilidade que nos foi atribuída pela Consti
tuição - a instalação de uma usina hidrelé
trica que vai produzir 11 milhões de quilowatts, 
agora intitulada pelo Governo de Belo-Monte, 
para não usar uma palavra indígena, repro
vada pelos próprios índlOs. Está num depoi
mento do Senador SeVero Gomes a·um jorrúil 
de São Paulo neste fim de semana, essa hidre
létrlca equivale a cinco usinas nucleares, todos 
sabemos que na questão ecológica a usina 
hidrelétrica é a que menos afeta e menos agri
de o ambiente. Porém, isso não significa que 
a sua instalação possa ser feita a critério autori
tário do Governo, senr-cn:onsentimerito, sem 
a aprovação, sem o estudo crítico; sem o deba
te nacional e sem a aprovação do Congresso 
Nacional, que, em última instância, tem ares
ponsabilidade política, a responsabilidade ins
titucional e a responsabilidade histórica pol' 
tudo que vier a acontecer. 

Sr. Presidente, trago a esta Casa esta preo
cupação. 

No momento em que se instala uma Comis
são Parlamentar de Inquérito, começamos a 
agir, começamos a. sair da casca, mas creio 
que não basta. O Congresso Nacional tem 
que avocar para si, chamar para si esta decisão 
e tç>mar-se o centro efetivo desses debates, 
sob pena da contvência ou da irresponsabi
lidade. Este _é o preço que pag<iiemos perante 
o futuro. -

Com insistência, reifero essa questão diante 
dos meus pares. Precisamos aprofundar o 
nosso olho ·cr1uco sobre esta questão, mas, 
acima de tudo, trazê-la para o âmbito dos de
bates deste parlamento. É aqui que está o 
foro legítimo, instituído pela Constituição, para 
que se tomem essas decisões. Devemos dizer 
aos senadores e cantores, instituições e entiw 
dades que quiserem ajudar o Brasil, que nos 
façam wn favor: acampem em frente aos ban
cos internadonais, acampem em Wall Street 
e não saiam de lá enquanto não houver uma 
decisão de não se tratar o Brasil com perver
sidade e crueldade, como o Brasil vem sendo 
tratado pelo sistema financeiro internacional. 

Se assim o fgerem -eSsas entidades, teimo 
certeza de que estarão beneficiando extraordi-

, nariamente a defesa ecológica_ em nosso País, _ 

mas principalmente a ecologia do bem-estar, 
do direito ao trabalho, do direito ao _alimento, 
do direito à ~ucação, do_ direito à saúde, direi
tos _fundamentais consagrados pela Constitui
ção do nosso Pais. 

OSr.JoãoMenezes-V.EX'meconcede 
_um_aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com mUlta 
honra, concedo o aparte a V. E~ 

O Sr. João Menezes - Quero felicitar 
V. Ex.• pela abordagem do assunto que faz 
sobre a Amazônia. Temos muitos pontos de 
convergência nesse seu dtscurso. E quero 
também aproveitar a oportunidade para relatar 
que, na semana passada, esteve em minha 
casa o Sr. Leónidas Pires GonÇalves, que fez 
uma exposição para 26 parlamentares da 
Amazônia sobre os problemas que nos am
gem e que estão afligindo V. &. Levouslldes, 
fez demonstrações. mostrou qua1 a posJção 
do Governo, as provtdências que __ estão sendo 
tomadas, o que _existe entre a propaganda e 

_a realidade e terminou fazendo um apelo aos 
parlamentares da Amazônia para que viessem 
debater, no Congresso, este assunto, pois 
acha~a s_er da maior relevância e que não esta
va sendo debatido no Congresso. E é grande 
a minlla -satisfação, porque parece que houve 
até uma transmissão de pensamento, porqu_e, 
_desde a semana passada para cá, temos escu
tado vários parlamentares discutirem sobre o 
problem~ da Amazónia, que é realmente um 
problema da maior gravidade e, sobretudo, 
da maior complexidade. Precisamos progredir 
e precisamos consetvar a: Amazônia. São dois 
pólos diferentes e que coinciderri. Não pode
mos continuar a ser, apenas, fornecedores de 

-matéria-prima. Se V. Br for ao Porto de Belém 
do Pará, de janeiro a dezembro, vai ver em 
seu armazém --o ·-que há de madeira para ser 
exportada para o _mundo. E isso, também, 
concorre para uma devastação predatória. Te
mos feito o que é possível. Na Constituinte, 
apresentamos uma emenda no sentido_de que 
se pudessem criar dificuldades, sobretudo pa
ra que se pagassem impostos sobre a expor
tação_ de madeira do País. Infelizmente, não 
tivemos a compreensão e só obtivem9s _120 
e poucos votos, como se Isso não fosse impor
tante. Esse proPiema é Capital! V. -Ex"_ o aborda~ 
com muita Propriedade. Não adianta chegar 
aqui o Cantor Sting, qué deve entender de 
corda de violão ou de show e ir lá para a 
Amazônia, porque ele não sabe nada, não viu 
nada Não adianta vir um senador ou um con
greSsista-aniericanô declarar, nos jornais, que 
vai apresentar um p"'"'jeto de lei nos Estados 
Unidos contra os nossos interesses. Isso é lou
cura! Isso não tem cabimento, nós não deve
mos nem prestar atenção, porque é_ _absurdo, 
é i:J.penas propaganda, e p[opaganda orgarii
zada contra a Amazônia. Fico feliz, como um 
filho da região, quando vejo este assunto em 
debate, porque, ·quando insta1amos - e eu 
Jl.Li te~~?~unha pessgal - a grande hidrelé
trica de Tucuruí, como sofreniosT O Governo 
do meu estado, que era exercido pelo Ministro 
Jader Barbalho, propôs uma ação, para que 

não se fechassem as comportas da Usina de 
Tucunú. Vê V. Ex~ romo e problemático o pro
gresso da Amazônia. Propôs uma ação popu
lar e, com rapidez, tivemos que efetuar o fecha
mento das_ CC)mportas. Se não 'fosse Tucuruí, 
hoje não tínhamos energia elétrica em nosso 
estado. Já o Nordeste levou oitocentos quilô
metro~ de energia elétrica de Tucuruí. O de 
que precisamos é acabar o outro lado da bar
ragem de Tucuruf; e também fazer levar avante 
o problema das eclusas do Tocali.tins, que 
realmente nos vão trazer grandes benefícios. 
V, ~ faz muitO -bem em trazer este assunto 
a debate. Eu também acho que uma Comis
são de Inquérito não trará maior resultado, 
porque Já fizemos uma há algum tempo. ó 
de que precisamos é debater o assunto de 
acordo com o direito que a Constituição nos 
assegura. Acho que esse enfoque de V. Ex' 
é respeitável e precisa ser realmente adotado. 
Eu parabenizo V. Ex• e espero que os proble
m~s da _Amazónia sejam debatidos e que se 
lembrem, não só os ·estrangeiros, mas tam
bém os brasileiros. que a Amazônia precisa 
!emento para que os outros estados do Brasil 
progridam. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obriga
do, Senador João Menezes. Ê bem possível 
que, se o assunto for trazido para esta Casa, 
eu e V. EX' possamos acabar em posições 
diferentes, como temos estado sistematica
-mente. Na verdade, o assunto pertence ao 
Congresso Na dona!. Até creio _gue o Congres
so poderá tomar uma deCisão que impeça 
a iristalação da usina, se entender que esta 
é wnã"inidativa que agride a ecologia e que 
fealmente desresp~ita o direito milenar e histó
rico dos íncüos. No entanto, não pode ficar 
·reduzida esta questão a um embate entre a 
Eletrono_rte e a1guns_ grupos ecológicos, por
que, se assim fÕr, perde o-País, perde o deSen-
volvimento e perde _a ecolo_gfa. -

O CongreSso Nacional é o forOTegítimo para 
essa discussão. Creio que terei, a partir daí, 
posições muito diferenciadas do Senador 
João Menezes. Defendo, por exemplo, muito 
mais por uma questão social do que por uma 
questão desenvolvimentista. que é preciso, tal 
Como num projeto de reforma agtária, respei~ 
tar e estabelecer áreas de extrativismo. Do 
ponto de vista económico talvez isto _repre
sente muito pouco. No entanto, para o equilí
brio social é fundamental e é importante. O 
episódio em torno da figura de Chico Mendes 
tem, por trás de si, justamente a inexistência 
do respeito e da demarcação de áreas de ex
trativismo, para a sobrevivência soCial dos se-
ringueiros. · 

Se o aSsunto vier para o Congresso Nacio
nal, teremos - creio -posições dívergentes 
e diferenciadas. Talvez só concordemos que 
é aqui que as coisas devem ser decididas. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Com muita 
satisfação, ouço V. Ex' nobre Senador Dirceu 
Carneiro. - -
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O Sr. Dirceu Carneiro- Nobre Senador 
José Fogaça, embora não sendo um dos con
vocados pelo General Leónidas Pires Gonçal
ves, como fez referênOaO nobre Senador João 
Menezes, no ano passado estive no lnpe, justa
mente para buscar informações sobre a ques
tão das queimadas e fazer um pronunciamen
to nesta Casa. Lá, virri.os as fotografias, ouvi
mos as informações, recebemos muitos da
dos, inclusive da gigantesca manchª- queima
da de 1987 e, com um aumento substancial 
em 1988. É progressiva essa devastação, com 
um aproveitamento, como todos sabemos, 
muito irracional daquela riqueza vegetal. Das 
milhares de espécies florestais, não chega a 
meia dúzia as que são comerciais no mercado 
internacional, talvez em tomo de uma dúzia 
as que são aproveitadas no mercado Interno; 
o resto é simplesmente devastado. Muitas 
questões influenciam para que isto aconteça 
- quer legislações inadequadas, considera
ção do desmatamento, como beneficiamento 
da propriedade. A lei mesma considera benefi
ciamento o desmatamento. Portanto, ela é um 
estímu1o. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Ela permite 
que_ 50% da propriedade seja desmatada. 

O Sr. Dirceu Camelro - Sim, seja des
matada, e isto não é fiScalizado; e logO ela 
passa sempre além dos 50%, T odes Conhe
cemos também a fragilidade do ecossistema, 
ponto também já .abordadO por V. ~-Certa 
oportunidade, eu fiz um estudo, com os meus 
rudes conhecimentos de matemática e um 
pouco de teologia, e verifiqueL Por exemplo; 
que a devastação florestal para a implantaç_llo 
de pastagem, portanto para produzir proteína 
animal - uma das grandes motivações para 
a devastação-, ela tem um efeito decadente, 
logo em seguida, pela própria natureza do so
lo. No primeiro ano, se produz bem; no segun
do, um pouco menos; e assím progressiva
mente, até transformar-se aquilo, provavel
mente, num deserto. E a erõsão vai aSsorear 
os rios da Amazônia, e, depois de se transfor
mar nUm deserto, não haverá também os rios. 
Nesses cálculos verifiquei que é possível pro
duzir mais proteína de origem da pisclcuJtura, 
que poderia ser desenvolvida nos rlos, inclu
sive racionalmente, do que devastáss_emos to
da a floresta Amazõnica e a transformássemos 
numa grande invernada de criação de gado. 
Até nesse aspecto é irracional e sem futuro 
essa agressão ao meio ambiente amazónico. 
Por· estes dados e por tantos outros que são 
trazidos aqui, inclusive esse -que V. Ex" traz 
com fundamento cientifico, originário da Uni
versidade de Cambridge, ou da Nasa e outras 
tantas informações que tem aí, é -realmente 
o momento de tomarmos uma iniciativa que, 
acima de tudo, discipline porque nem o Códi
go Florestal nem as legis1açõ_es que estão aí 
são apropriadas. Agora, em cumprimento à 
competência que recebemos, é muito opor
tuno e é um dever, principalmente dos repre
sentantes da área amazônica, tragamos pro
postas para um enquadramento adequado, do 
ponto de vista das leis e da responSabilidade 
deste Congresso no trato desta questãO. ·A 

Amazônia ainda é um mundo pouco conhe-
-Cido para os brasileiros, relativamente ao seu 
ap'róveitarriento racional, à sua correta -solu
ção, porquê fala-se muito de superficialidades 
relentes à Amazônia e pouco projeto ou pouca 
c;oisa se traz, de modo concreto, prático e viá
vel, para a s_olução do problema. AJém de tudo, 
ternos que examinar a questão de viabilidade, 
porque, do contrário, iremos ser simples uto
pistas. Cumprimento V. Ext por t~r focalizado 
este assunto no Senado Federal, com infor
maÇoes que·acrescentam, que dão mais subs
tância ao trato desta questão. Como um brasi
leiro- que- sente o chamamento da Pátria e da 
consciência, disponho-me a produzir algo 
neste sentiçlo. Compartilho das preocupações 
a respeito deste assunto que representa a me
tade do território pátrio: a Amazônia. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sem dúvida, 
V. Ex" é um estudioso, alguém que tem procu
rado infonnações e se tem dedicado _a este 
assunto profundamente. V. Ex" é um homem 
-que está mais convencido de dados .e de ele
mentos comprobatórios desse processo de 
devastação. 

Esta é uma realidade inequfvoca, transpa
rente e visíveJ: há uma explora_ção desenfrea· 
da, desordenada e descontrolada do solo 
am~niÇQ. Mesmo essa questão da impro
priedade do solo para esse ou aquele tipo de 

_exploração, seja pecuária, seja agrfcola,já vem 
sendo contestada por alguns cientistas, que 
dizem ser a qUeStãO -do solo amazónico ape
nas uma questão" do código genético das se
mentes; que assim como Israel, alterando o 
código genético da semente da laranja, conse
guiU prod~r laranjas belissimàs no período 
do inverno europeu, e até exportá-las, não há 
·o que irilpeça tarrlbém que uma pesquisa ge
nética possa resolver a questãO da exploração 
agrfcola do solo amazónico. 
· P9rtanto, nobre Senador,· esta questão já 

está -parece-me - superada pelo domínio 
reCente da tecnologia de sementes. No entan
to, nem esta questão está sendo analisada, 
considerada e eXaminada no Brasil. Estamos 
no trato superficial da questão. Nós, congres
sistas, estamos armados, munidos de infor
mações que nos chegam através da imprensa 
e dos jornais, JD.as não temos tido um trato 
paTfainentár, -objetivo, sistemático, a respeito 
da Amazônia, e esta região é de fundamental 
importância pa~~ o País .. -

Tive o ·cUidado de dizer que não entrava 
sequer no mérito de uma usina hidrelétrica 
ou da questão do desrnatamento no seu grau 
de extensão. O que queria e o que eu realço 
com veemência é a necessidade de que essa 
qUestão_ seja-derr1ocraticamente decidida pela 
sociedade brasileira, através de um amplo de

. bate nacional e através_ de uma decisão que 
passe pelo único caminho institucional legíti-
mo __;. o Congresso Nacional . 

É este o teor central do meu pronuncia
mento, ou seja, a diversidade das informações, 
a complexidade do assunto, não nos dá, neste 
momento, c.ondições de uma tomada de posi
ção f!rtne ou definitiva. Agora e Posstvel tomar 

-uma posição política séria, serena e consis-

tente, a de avocar, em respeito à Constituição, 
avocar para o Congresso Nacional o ebco, o 
centro soberano, representativo, democrático, 
expressão da vontade popuJar para essas deci
sões. Assim estaremos conduzindo o assunto 
no seu verdadeiro Jeito, porque é preciso ter 
também o peso e a medida adequados para 
os fatos, é preciso ter o peso e a medida corre
tos para cada situação. 

A Amazônia é_um fator de desequílibrio para 
o mundo, não só do ponto de vista ecológico 
-como defendem alguns cientistas- como 
também um fator de desequilíbl,'io econômico. 
Quando s_e descobre uma jazida de ·cassiterita 
na Amazônia, rompe-se o mercado mundial 
deste mineral,· porque as proporções lá são 
amazónicas. A Bolsa de Cassiterita fel à falên

-cia quando se descobriu uma jazida na Ama
zônia, porq'ue puxou para baiXo os preços in
ternacionais e desequilibrou esse me-rcado 
mundial, atingindo duramente as grandes em
presas mineradoras do mundo. 

Por conseguinte a Amazônia é uma questão 
s~nsível, altamente delicada, porque provoca 
grandes desequilíbrios eoonômicos, priricipal~ 
mente no mercado de minérios. Daf é Pre'ciso 
ter-se em conta que a_ questáo da adminis
tração económica e da p~eservação ecológica 

, da __ Amazônia não podem passar pelo crivo 
das pressões externas, das pressões interna
cionais, porque essas· pre·ssões, sejam ingé
nuas ou bem-intencionadas :_ como a faz 
um cantor -,-sejam ·elas mal-intencionadas 
~ como as faz o presiderite doS Estãdos Uni
dos, estarão sempre filtradas de uma Visão 
deformada da queStão amazónica. S6 quem 
pode ter uma visão am}:lla, abrangente e repre
sentativa é a Casa que representà o povo brasi~ 
leiro, pela via do voto direto -- o .congresso 
Nacional. 

O Sr. Aureo MeDo - Permite V. Ext um 
aparte? 

. O SR. JOSÉ FOGAÇA - Consu!lx> a V. 
Ex", nobre Senador Iram Saraiva, Presidente 
em exercido desta sessão, se me é dado o 
tempo necessário para que eu possa conceder 
um aparte aos dois Senadores da Região Ama
zónica: Mário Maia e Áureo Mello, que, insisten
temente, me têm solicitadq... 

OSR. PRESIDENTE (Iram SaraiVa)...:_ Se
nador José Fogaçã, o- tempo de V. EXt está 
por doiS minutos: POr serem dois grandes Se
nadores da Região Amazónica, haveremos de 
ouvi-los. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com muito 
prazer, concedo o aparte, primeiramente, ao 
ilustre Senador Mário Maia, que já havia mani
festado o desejo de ser olNido, e, em seguida, 
ao nobre Senador Áureo Mello . 

O Sr. Mário Maia - Em primeiro lugar, 
agradeço à Mesa, a compreensão que, no mo
mento, está sendo presidida por um homem 
da Amazônia, porque pertence a um Estado 
que faz parte da Amazônia Legal, pelo menos 
fazia até bem pouco tempo, quando Goiás 

·não estava dividida·em TOcantins e Goiás. Te
nho·dificuldade em ser breve nos meus_apar-
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tes. mas vou fazer o possível. Dos três domí
nios de selvas de florestas úmidé:ls do mundo: 
da Eurásia, da Europa, e da Oceania e- Amé
rica, o domínio de selva tropical da América 
é o maior deles, tanto em extensãO quanto 
em biomassa, desde que se leve em co_nside
ração que a extensão teiT[toriai da selva ameri
cana não compreende apenas a Amazônia 
propriamente dita. mas se estende desde o 
sul do México, indo até o Chaco, na Bolívia, 
de norte a sul e de _ _l~ste a oeste das florestas 
do Maranhão até os contrafortes andinos. 
Dentro desse contextQ _geográfico está a Ama
zônia brasiletra, com os seus cinco milhões 
de quilómetros quadrados, e mais a Amazônia 
dos países vizinhos, compreendendo a Vene
zu_ela, a COlômbia, o ~üador, a Bolívia, o Peru 
e parte das Guiarias. É mata heterogênea que, 
vista a distância doS aviões, parece Um oceano 
homogéneo, mas é de grande heterogenei
dade. E é eSsa heterogeneidade que devemos 
estudar profundamente, porquanto, até' agora, 
a ciência do mUrido inteiro sequer estudou, 
classificou a quarta parte daS espécies existen
tes na floresta ameriçana principalmente da 
América Latina. Então, neste ·rrlomehto deve
mo-nos ater e batalhar pelo estudo do manejo 
da Amazônia, porém um manejo responsável, 
cientificamente estudado, explorando-a com 
tecnologia adequada, porque, como no mun
do inteiro, há várias espécies eni eXtinção na 
Amazônia. O IBDF registra 86 espécies ani
mais e aJgumas vegetais em extinção na fauna 
e flora do Brasil todo, sendo que a metade 
estaria na Amazônia. Dentre elas espécies de 
como é o caso das tartarug8$:, do pirarucu, 

do tambaqui, do peixe-boi- um marrúfero 
habitante das águas amazônicas -e que ser
viram, por longos séculos ou _milénios, -como 
alimento às popu1ações natiVas e hoje estão 
sendo dizimados, estão em extinção. N6s b(a
sileiros, precisamos-nos ater, de agora em 
diante, a um estudo profundo, fazendo_ um 
esforço universal para classificar, pelo menos, 
as espécies existentes héi Am~ônia, a fim de 
podermos _traçar_um plano de exploração ra
cional. Até que isto aconteça, é mister que 
se tenha tod~ QS_cYidª_9çs,_que se façam 
leiS proibindo, de agora por diante, o devasta
mente de qualquer parte da floresta, impe
díndo os desmates e as quelmadas, até que 
se faça um inventário das espécies, para saber
mos o que estamos destruinclo ~ as riquezas 
que estamos substituindo. É interessante, 
pois, quando se faz um plano de ocupação 
das áreas. principalmente dos adentrados de 
nossa Pátria, digamos, um projeto agropas
torif, não se leva em con~ o que se~ destruir, 
apenas o que se vai lmplantar. E,· às vezes, 
vai-se derrubar um hectare, por exemplo, no 
Vale do Acre- ind_usivejá fizemos_ referên<:la, 
aqui, na mtsopotâmia compreendida entre os 
rios Purus e Madeira, onde há uma das maio
res prevalências do endemismo das espécies 
nobres da Amazônia, entre elas a castanheira 
- a berthoiletia exce/SQ. -, _e_ a seringueira 
:._hevea; e brasiliensis. Do lado oest,e do Purus 
até o Juruá não existe a Bertholletia excelsa, 
não existe a castanheira, e, sim,-um ende
mismo naquela área--; e na derrubada desse 

hectare, onde se está implantando os projetes 
agropastoris, faz-se derrubadas e queimadas 
iflterisivamente. Quando se derruba um hec
tare naquela área de grande endemismo, der
ruba-se pelo menos wna dúzia de castanhei
ras e umas três dúzias de seringueiras, para 
s~rem_ queimadas, mesmo que a maioria não 
seja aproveitada industrialmente. Só o látex 
fomeÇido pelas seringueiras e as castanheiras 
téril u.m valor ml,litó maíoi' do que aquele que 
vai Ser ocUpadO com duas cabeças de gado 
por hectare. De modo que a política, de agora 
por diante, deve ser a de_ se estudar um manejo 
da Amazônia, para se fazer zoheamentos para 
a implantação de projetes de exploração_ racio
nal, e não se estabeleçam, aleatoriamente, os 
projetes agropastorls, como vem ocorrendo._ 
Parabenizo V. Ex1', que é homem do Rio Gran
de do Sul e que, neste momento, se interessa, 
como os demais l;>rasileiros, por este proble
ma, qUe é crucial e se toinou universal. Fica
mos satisfeitos, pois, no período de uma se
mana, talvez V. Ex' ~ja o quinto ou o sexto 
senador a se pronunciar sobre o assunto, in
clusive um deles, o Senador Jarbas Passa
rinho, está solicitando a ~::ontribuição de uma 
Cotilt.Ssào Parlamentar de Inquérito para estu
dar mais profundamente o problema amazô
nico. Encerro meu aparte, prometi ser bre_ve 
e estóu sendo longo, dizendo: às vezes, é pre
ciso que a pessoa marrá para Se tomar univer
sal. Chico Mendes _era um_ homem simples 
da selva, um homem que ninguém conheda, 
e_foi preciso que fosse bruta1mente, barbara
mente assasSinado para que se tomasse uma 
figura universal. O marCo histórico do desen
volvimento econômico da Amazônia, como 
dissemos aqui, na semana passada, de agora 
per-diante, para o Brasil e para o mundo, será 
antes da morte de Chico Mendes e depois 
da morte de Chico Mendes. 

O SR- JOSÉ FOGAÇA - Sem dúvida, 
Oobre Senador Mário Maia, o assassinato do 
ecologisWJ Chico .Mendes, este fato~ está inde
levelmente associado à questão dessa espécie 
de' reforma agrária amazônica que é a questão 
do zoneamento das áreas de extração, das 

-áreas de reseiVa e das áreas de exploração 
racional. Não temos isto no Brasil, não temos 
uma proposta consistente, e creio que ne
nhum governo poderá fazê--lo. Isto tem que 
ser produto de wn amplo debate, perpassado 
pelos diversqs interesses em jogo, dentrQ do 
País. Os diversos interesses em jogo, inSisto 
e repito, s6 podem estar assentados legitima
mente no Congresso Nacional. Se tivéssemos 
nós, desde já, uma política de zoneamento 
que preservasse as áreas de extração. Chfco 
Mendes não teria sido morto e o sindicato 
do crime _oo Acre, não estaria praticando essa 
verdadeira devastação tisica e humana:, 

O Sr. Áureo .MeDo -Permite V. Ex.' um 
aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com muito 
Rl'âZêr emmta honra ouço o nobre Senador 
Áureo MeJio. 

O Sr. Aureo Mello -Antes de mais nada, 
manifesto meu profundo regozijo por ver, na 
qualidade_~de caboclo lá das ma_tas de Rondà· 
nia, antigo Guapoi'é, e que hoje tem esSa denCf
minação de Rondônia, ll}odestia à parte, erii 
função de projeto de lei de minha autoria, que 
apresentei ao CongressO Nacion_al e faLcoo
vertido em lei depois de 9 meses ::-;-_l___[egozi
jo-me em v_er prindpalmente dois colegas do 
Sul, V. Ex" e o nobre Senador Dirceu Cãmeiro, 
abordando, "com empenho, assuritOs da Ama
zônia. Já não ctirei o_ Senador Mário Maia, por
que deste poss_o dizer que é prata da Casa. 
Para nós, que fomos criados à_margent dos 
rios, _olhando e batendo nos jacarés com o 
remo e recebendo_a visita continuada e azucri~ 
o.ante c;1os carapanãs, que nos ferroavam- e 
extraiam o sangue vendo a amarelidão do nos
so caboclo, em suma contemplando a vasti
dão e a solidão do h?lbitante daquela Selva, 
alguns_ a 45 _dias_ de viagem por lancha, de 
M.<maus. até lá, como é o caso do _!"\unicfpio 
de Eirunepé,- que fic_a__bo rio Juruá; é para 
nós _uma ~egria imensa obseryar que os nos
sos patricios estão de fato empenhados em 
analis&r_ g_ <;Qnhecer aquela 4!rra e_ aqueJas 
águas. O dos oradores que usaram da palavra, 
e aos quais me referi, são pessoaS de riobres 
corações, voltados para o humanitarismo e 
o bem-estar, principalmente dos pobres, dos 
desassistidos daJortuna_, <;io?._d~ajl4Stados e 
dos injustiçados. Fico satisfeito, e acreScento 
ao discurso de V. Ex•, como ao brilhante aparte 
do Senadoc.Dirc_eu CaiTieiri:>, -ql.,lé. ·realmen~e 
tenho sido, modéstia à parte, um daqueles 
,que continuamente têm trazido ao conheci
mento __ de$8 Çasa, __ que é a __ síntese do Brasil, 
os assuntos da Amazôl)ia, apontando, indu· 
sive, o fechamento, a tentativa de privatização 
da Siderama, nossa primeira experiência de 
indústria pesada naqutla região, pedihdo a 
.é;ltenção para a tentativa cte privatização da 
Empresa de Navegação da Amazónia S/A 
(Enasa), e acentuando a_ necessidad~ d~ uma 
mecaniui:Ção daquela terra. O aparte tem que 
ser breve - e ontem fi<: um pronunciamento 
inuito longO, -mas num desertO de audiência, 
a não ~er qualitativamente por aqueles que 
ai:ju[ eStà\ram- pedindo a V. EX', a este Cch
gresso, ao qual V. Ex", com muita oportuni
dade, está atribuindo a maior responsabilidade 
em relação àquela área brasileira,_ que c;-orres
ponde ~213 da Federação, pedíndo realmente 
que _este Congresso informe-se cada vez mais, 
que assista aos_simpósios, que nossos colegas 
vejàrri-de pertO;cipserVem de viso, e até convi
vam um pouco conosc:_o naquela região, na
quela terra e tomem conhecimentO àprofun
dado dos assuntos amazônicos. No momento 
e"m qüe V. E# verificarem a Posse efetiva da 
Amazônia e _o seu aproveitamento brasileiro, 
estarão (:Umprindo esse ideal de: altnúsmo e 
de. bOndade, ri, O sentido_ de (azer" com que este 
PaíS é as pessoas pobres que nelé habitam 
tenham finalmente uma situação de vida cor
respondente à sua condição de ser humano, 
situação essa irradiada para o mundo inteiro. 
A Amazônia tem dimensões incomensuráveis, 
e potencialidades econômlcas e minerais Prin
cipalmente, fantásticas, e não somente itl:fne-
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rais, tem também resetvas de proteínas e há 
necessidade das fazendas aquáticas, pois a 
Amazônia será, sem dúvida, o maior reposi
tório. Sobretudo ter muitQ. culclado em não 
ouvir a propaganda organizada mundial de 
que a Amazônia e:stá sendo d~vastada, de ciue 
a Amazônia está pegando fogo, de que as 
queimadas estão transformando aquela área 
em deserto. Realmente, as queimadas têm si
do feitas mais na área do semi-úmido. A área 
do úmido, que é a Amazônia propriamente 
dita, não tem sido atingida por essas queima
das, a não ser excepdonalissimamente. Apre
sença do Genera1 Leônidª-S Pires Gonçalves 
na residência do Senador João Menezes foi, 
para mim, uma alvissar_eira manifestação e 
wna evidência extraordinária. O General Leô
nidas Pires Gonçalves, que, por sinal, é gaú
cho, conterrâneo e patrício de V. Ex', como 
meu patrício durante dois anos, foi o Coman
dante da Região Amazónica, que ele percorreu 
pari passu, de helicóptero e quase que mate
maticamente; o General Leónidas Pires Gon
çalves acabou convertenào-se, segundo de
clarou nessa reunião, exclusiva para os parla
mentares da Amazônia_~ não foi ainda a reu
nião em que poderiam estar presentes ós re
presentantes dos estados do SuJ, do Nordeste 
e de outras regiões; foi uma- reunião só para 
nós, amazônidas, e S. Ex' é, hoje em dia, um 
conhecedor profundo da Amazônia-, formu
lou revelações que a mim, p-or exemp1o, que 
sou o que se chamaria um navegador solitário 
na política, porque sou desengajado e ecumé
nico, a mim me tranqüilizaram um pouco. 
Realmente, na Amazônia, estamos sempre 
aterrorizados com a perspectiva de uma inves
tida ou de uma retaliação que se vem suce
dendo. Essa ameaça é contfnua, deSde a histó
ria do Lago Hudson e desde que o Sr. Artur 
César Fen'eira Rios denunçiou aquela conspi
ração de ~mtares na Itália, em que já estava 
cada qual distribuindo uma parcela da Ama
zônia para os países chamados adiantados; 
desde quando se tentou t,ambérn _dominar o 
Acre e utilizar a riqueza de hevea br.asJ1jensis 
para o aproveitamento industrial de um pool 
um grupo, que até então não tinha percebido 
a importância económica daquelas áreas e 
que, finaJmente, foi retomada, contra até os 
interesses do Brasil. Pediria, ain_ãa, que V. f:x"S 
procurassem comparecer e se informar cada 
vez melhor a respeito deste a_ssunto_"da Amazô
nia, para qUe nós, aqui, déssemos um pronun
ciamento que - tenho <:.t;:rte~--~ _ :;;er~. um 
pronunciamento do coração, do i4ealismo. do 
aJtruísmo. As_detecções de_queimadas, inclu
sive com aparelhos inadequados, setéUtes ina
dequados, apontando aquilo que eJes chama
riam de clareira, quando são, nci realidade, 
manchas de fumaça. Há os depoimentos de 
Argemiro Procópio,, de Rolim, de profundos 
conhecedores, a respeito, inclusive, da cama
da de humos da Região Amazónica, os quais 
contrariam, muitças vezeS, estas jloções prees
tabelecidas. Sobretudo f~u~se necessária a 
posse efetiva dessa região de maneira_ ra~io
nal, jamais destrutiva, para que ó Brasil não 
perca a Amazônia. T~nho falacj_()_ continua
mente. Mas o que quero manifestar é a minha 

alegria ei"n presenciai' o pronundéimento dos 
· gaúchos e o -despertar do St.i.l em relação à 
nossa solidão nortista. 

O SR-~JOSÉ FOGAÇA -Agradeço a V. 
Ext e não vou alongar-me mais, porque o tem
po já foi ultrapassado em muito. _Apesar de 
ter havido uma promessa dos aparteantes de 
serem breves, a promessa não pôde ser cum
prida, uma vez que o assunto inspira discus
são, e, por isto mesmo, os apartes foram extre
mamente _ricos, substandosos em informa
ções e enriqueceram demasiadamente este 
meu pronunciamento. 

Nobre Senador Aureo Mello, coloquei aqui 
a questão _da Amazônia como uma questão 
nacional e repudiei a intervenção externa, mas 
só o fiZ porque passei toda a minha vida de 
parlamentar condenando_ aqueles que tam
bém entregaram a Arn~ônia. Foi o governo 
militar que entregou, por exemplo, o Projeto 
Jari, com mais de 1 O milhões de hectares, 
o mais fracassado e o mais retumbante insu
cesso _empreSarial já investido na-AmaZônia; 
uma coisa trágica como devaStação e como 
insucesso_empresaria1. Sabe-se que foi o mes
mo governo militar que entregou 500.000 
hectares ao Grupo Rockfeller, o famoso King's 
Ranch Company, que produz exatamente este 
fenômeno da devastação, para a produção de 
gado, para a pecUária. 

Portanto, estou apenas querendo dizer que, 
as$m como repudio a intervenção externa, 
também repudio internamente o entreguismo, 

_e por Isso quis dizer, acima de tudo, que esta 
questão, como é uma questão de interesse 
do País, tem que passar pelo crivo da represen
tação popular. 

A Amazônia não é uma questão interna
cional e _não é uma questão de segurança 
militar. É uma questão democrática e nacio
nal, e, portanto, uma questão da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 

Era o que tinha a di2:er, Sr. Presidente:(Muito 
beml Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE. (Iram Saraiva) -
Encerrada a lista de oradores. 

A Presidência lembra aos Srs. Senadores 
que o Congresso Nacional está convocado 
para uma sessão-conjunta, a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câ~ 
mara dos Deputados. 

O. S_~. F!~E&.IPENTE (Iram Saraiva) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM. DO DIA 
1. 

Votação, em turrlo único; do Requerimento 
no 3, de 1989, de autoria do Senador Marcon
des Gadelha, solicitando, nos termos do art 
50 d_a COilstituição e .do inciso I do art 418 
do Regimento Interno, a convocação do Se~ 
nhor Ministro de Estado da Fazenda. Doutor 
Ma~n d~ Nóbrega, para, perante o_Pienário, 
prestar informações sobre o "Plano Verão", 
espeç_ialmente sobre as taxas de juro$_ora pra~ 
ticadas. 

2 

Discussão, em turno únicO, do Projeto cl_e 
Lei da Câmara n• 15, de 1985 (n' 4248/80, 
na Casa de origem), que institui a caderneta 
de controle do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~ 1.049 
e.1.050, de 1985, das Comissões 

-De Legislação So_ci_al; e 
-De Finanças. 

3 

Di~c~Ssão, em--~0 -lkicO, do ~~_de 
Lei da CAmara n• 98, de I 985 (n• 1.579/83, 
na casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art 30 da Lei n9 6.830, de 22 de s_etembro 
de 1980, qUe dispõe sobre a cobrançã judiei~ 
da dívida ativa da fazenda Pública, tendo 

PARECEgES FAVORÁvEIS, sob n" 482 e 
483, de 1986, das Comissões 

-De Constítulção e Justiça; e 
-De FiiiBnças. - -- -

4 

_DisCUsSão, _em tuino únicO; do Pi'O)etCi de 
Lei da CAmara n• 148, de 1985 (n• 3.295/84, 
na Casa_~~ origem), que ciispóe sobre a isen~ 
ção de limite mínif!lo de idade p_ara admissão 
de professores às escolas oficiafs em deCor
rência de concurso púbico, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob rt> 1.141, de 
1985, da Comissão 

-De Educação e Cultura- -

5 
Discussão, em segundo turno, do Projeto 

de Lei do Senado n9 150, de 1984, de autoria 
do Senador Nelson cameir'o, qUe acreScenta 
dispositivos à Lei n9 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, com vistas ao estabelecimento .de 
mais restrições ao desmatamento, tendo 
~ PARECERES; sob n~ 1.103 e 1.1 04, de 
1986, das Comissões 

- Pe Cotistítl.iição e Justlçl!l, pela constitu~ 
cionalidade e juridicid.ade e, nq mérito, favcr 
_rável; _ 

- De AgricUltura, favorável. 

O SR- PRESIDENTE (~am Saraiva)- Es
tá encerrada a sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 17 horas e 15 
ininUtOs:) - - --- ____ -___ -------

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 2, DE 1989 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
no uso da competência que lhe confere o R e~ 
gime_nto Interno, e _ 

Cõnsiderando a urgênciã para a implemen
{aÇAõ- d~s, __ ~tü~i~ ~Oi~e~es- de_ r8ci~!1ãliiãçâo 
e reformulação administrãtivas do Senado Fe-
deral; · · -- - -- · · 

Cohsid"er~.mdO a nêce5sidade de atualização 
das informações cadastrais relativas aos seivi
dores da Casa, para Jins, inclusive, de fJXação 

-daJOfãÇao ideal, 
-Resolve: 

Art 19 É o Primeiro Secretário autoriZado 
a a-dotar as providências necessárias parãi a 
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atualização de dados cadastrais de todos os 
servidores do Senado Federal, do Centro Grá
fico (CEGRAF) e do Centro de Processamento 
de Dados (PRODADEN), nos termos, prazo 
e demais condições por ele aprovados. 

Art. 29 ESte ato en[ra- ein vigor na·-data 
de sua publicação. 

Art. 39 ReVogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão Dlretora, 28 de fevereiro 
de 1989. -Pompeu de Sousa- Loremberg 
Nunes Rocha-Antonio Luiz Ma)'a- Nelson 
Carneiro- Iram Sãraiva - Alexrindrti CoSta. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 29, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atnbuições que lhe conferem os artigos 
52, iferil 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
A!o n9 2, de 1973, revigorada pelo Ato "'da Co
missão Diretora n~ 12, de 1983; ·de acordo 
com odispostonaResoluçâon" 130,de 1980, 
e tendo em vista o que consta do processo 
n• 000377/89-9 

Resolve autorizar a contratação, sob o regi~ 
me jurídico da Coi1.s0Jidaçá6 das Leis do Tra~ 
balho- e do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, dO Senhor Vagner Maia Leite, para 
o emprego de Assessor T écnlco, com o salário 
mensal equivalente ao_ vencimento d_9 cargo 
DAS-3, a partir de 2"de janeiro de 198g, -com 
lotação e exercíCIO- il.õ-gabinete do Senador 
Antonio Luiz Maya. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
3•REi:INIÃ0 ORDINÁRIA, REALIZADA 

EM 28 DE FEVEREIRO DE 1989 

1\s dez•horas e trinta minutos do dia vinte 
e oito de fevereiro de hutn mil novecentos 
e oitenta e nove, na Sala de Reuniões da Presi
dência, reúne-se a comissão Diretora do Se
nado Federal, com a presença dos Excelen
tíssimos Senhores Senadores Nelson Carnei
ro, Presidente, Iram Saraiva, Primeiro Vice-Pre
sidente, Alexandre Costa, Segundo Vice-Pre
sidente, Mendes Canale, Primeiro Secretário, 
PomPeU: de Sousa, Terceiro SeCretáriO,- Lou
remberg Nunes Rocha, Quarto Secretário, An
tônio Luiz Maia, Suplente. Deixa de compa
recer, por motivo justificado, o Excelentíssi":'o 
Senhor Divaldo Surtiagy, Segundo Secretáno. 

Participam, ainda, excepcionalmente, os Ex
celentíssimo_s Senhores_ Senadores Áureo Me-
lia e Femãrid_o Heorlque Cardoso. . ·- .. 

O Senhor Presidente dá. inkio aos trabalhos 
e concede a palavra ao Senhor Quarto Secre
tário, que apresenta parecer favorável ao pe~
do de reconsideração, formulado pela sem
dera Maria Inês de Souza Ribeirp Bastos, da 
decisão dada ao Processo n" 008387/88-5. 
Os presentes, após discutirem a niatéria, apro
vam 0 parecer, em c:aráter excepcional. 

--A seguir, o Senhor Segundo Vice-Presidente 
solicita a palavra e .dedara que, tomando co
nhecimento do convite formulado ao Dr. Pe
dro Cavalcanti D'Albuquerque para exercer o 
cargo de Consultor-Geral, se congratula c_om 
o Senhor Presideil.te pela feliz escolha de um 
~lho e competente !?ervidor da Casa. 

O Senhor Presidente, dando seqüência aos 
trabalhos, franqueia a palavra ao Senhor Pri
meiro Sé..Cretário que submete aos presentes 
os-seguintes assuntos: 

a) proposta de Ato_ da Comissão Diretora 
que autoriza_ o ~nt)or Primeirp Secretário a 
adotar as providências necesSárias à atuali
zação de dados cadastrais dos servidores do 
Senado Federal, Cegraf e Prodasen; 

Após discutida, a pi-op"6sta é aprovada, assi
nando os presentes o respectivo ato, que vai 
à publicação. 

h) Expediente do Gerente da Agência cen
tral-do Banco do Brasil solicitando seja autori
zada a permanência de vigilantes contratados 
pelo_Banco na Susen -Subagência Senado. 
A COmissão Diretora, após examinar _a maté
ria, aprova a solicitação, autorizando o Diretor
Geral a dar ciência da dedsão àquela autori
dade e a orientar a Segurança da Casa a man
ter a mesma situação de vigilância atualmente 
adotada em relação à Susen. 

c)· Proposta de ato da Comissão Diretora 
que regulamenta e racionaliza o uso de veícu
los oficiais do Senado Federal. A proposta é 
amplamente discutida e aprovada pelos pre
sentes que assinam o -respectivo ato, que vai 
à publicação. 

Em c_ontinuidade, o Senhor Presidente sub
mete ao exame da Mesa as emendas ofere
cidas, em Pleitárlo, ao Projeto de Resolução 
Jl9 3, de 1989, que "adapta o Regimento Inter
no do Senado Federal às disposições da Cons
tituição da República Federativa do Brasil, e 
dá outras providências". 

São examinadas, pelos presentes, 21 (vinte 
e uma) emendas, das quais 8 (oito) foram 
aprovadas, 5 (cinco) aprovadas parcialmente, 
e 8 (oito) rejeitadas. 

O Senhor Presidente, a seguir, marca uma 
reunião para amanhã, 1" de março, às 1 O ho

, ras, a fim de prosseguir a discussão e votação 
das emendas. " _ _ 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra os trabalhos, às catorze horas, 
pelo que eu, José Passos Pôrto, Diretor-Geral 
e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a 
presente ata que, depois de assinada pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões, 28 de fevereiro de 1989. 
-Senadcii-7'/êlson Carneiro, Presidente. 

CO~['IIO 

· · Que entre si realizam, de um lado, o 
Senado Federal, e do outro, Fundação 
Casa de Rui BarbOSii-Entidade da Adml~ 
nistração lndireta vinculada ao Ministério 
da Cultura, para a realização dos estudos, 
levantamentos e pesquisas necessários à 

- """""publicação de um livro comemoratívo do 
Centenário da Prodamação da Repúbli
ca. 

O Senado Federal, com sede à Praça dos 
-TrêS Poderes, em Brasília-DF, inscrito sob 

CGC no 00.530219100024, doravante de-no
minado SENADO, ·representado neste_ ato por 
seu Presidente, Senador HumbeOO Coutinho 
de Lucena, e_ a Fundação Casa de Rui Barbosa, 
transforma&~ em fundação pela Lei n" 4.943, 
de 6 de abril de 1966, Com estatuto aprovado 
pelo Decreto n° 73.781, de 11 de março de 
1974, entidade da Administração [ndireta, ora 
vincu1ada ao Ministério da Cu1tura, sediada à 
Rua_São Gemente no 134, Rio de Janeiro/RJ, 
inscrita sob CGC n• OJ264142/0Ó17 -96, dora
vante denominada FUNDAÇÃO, representã.da 
neste ato, por seu Diretor-Executivo, Dr. Olavo 
Brasil_de Lim<J.J.únior, resolvem celebrar _o pre
sente Convênio, mediante as seguintes-cláu
sulas e_ condições: 

ClÁUSULA PRIMEiRA 
Do Obje_tq 

O.objeto.do presente ConVênio é" a reaUza
ção __ ç:lqs estudos, levantamentos, pesquisas e 
outros trabalhos que se ftzerem necessários 
à publicação de __ um livro comemorativo do 
centenário da ProcJamação da República, con
tendo_os termos de posse dos Chefes do Poder 
Executivo, no período compreendido _entre 
1831 e 1985, acompa_rihados de um estudo 
lingúístico-hbtórico, em que serão ·analisadas 
as conjunturas em que se deram as posses. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DoRegltne 

O objeto descrito na cláusula anterior dar
se-á em regime de colaboraçã,o entre o SJ::NA-
00 e i FUNDAÇÃO. . 

ClÁUSULA TERCEIRA 
·Da Execução -dos Serviços 

OS serviços necessârfos ãb boffi e fiel cUin
primento deste acordo serão partilhados entre 
os convenentes da seguinte forma: 

I- Caberá à FUNDAÇÃO: . 
a) microfilmagem dos livros 1 e 2 dos ter

mos de posse dos Chefes do Poder __ Executivo, 
a serem fornecidos pelo SENADO, em equipa
mentos planetários, com o grau de redução 
de 15x, em ·microfilmes de 35mm;· sais de 
prata, 1 00' pês;- - -

b) transcrição do texto dos documentos; 
c) preparo de estudo anaJítico, que com

peenderá um estudo histórico-lingüfstico so
bre os conteúdos semânticos e o significado 
conceituai de valores e_representações expres
sos e/ou implícitos à luz das respectivas con
junturas; 

d) projeto gráfico, dos livros 1 e 2; 
e) revisão tipográfica; 
f)_ custeio com ev_entuais viagens de funcio

nários da FQNDAÇAO a Brasilia, para acom
pàhhamento do objeto conveniado, e realiza
ção de outras tarefas que se fizerem neces-
sárias. - - - - -

II-Caberá ao SENADO: 
-a) microfilmagem do livro 3 dos termos 

de posse dos Chefes do Poder Executivo, res
peitadas, se possível, as especificações técni
cas descritas na letra a acima: 
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b) pesquisa, seleção e reprodução de do
cwnentos de apoio; 

c) composição e/ou fotolitos e impressão 
da obra; 

d) projeto gráfico do livro- 3; e 
e) custeio c::om eventuais viagens de fun

donários do SENADO ao Rio de Janeiro, para 
acompanhamento do objeto descrito adma 
e realização de outras tarefas que se fizerem 
necessárias. 

Parllgrafo Primeiro- Cada parte convenen
te responsabilizar-se~ pela reprodução das fo
tografias e dos documentos que apresentarem 
para ilustração iconográfica da obra. 

Parágrafo Segundo ....;... A entrega dos servi
ços; que deverá acompanhar o cronograma 
abaixo, dar-se-á da seguinte maneira: 

a) Microfilmagem 30-1-89 
b) Pesquisa 30-3-89 
c) Redaçãodotextoanalítico 30-5-89 
d} Projetes gráficos completos 30-6-89 
e) Lançamento 15-11-89 
Parilgrilfo Terceiro...;...;. Para elaboração do 

projeto de pesquisa, cada parte convenente 
designará, pelo menos, três funcionários, sen
do que a FUNDAÇÃO inldlcará especialistas 
em História, Filologia e Ciência Política. 

Parágrafo Quarto-Ambos os convenentes 
designarão, ainda, dois de seus funcionários 
para comporem a Comissão Editorial, sendo 
que a FUNDAÇÃO indicará um especialista 
em Editoraçâo e outro em Filologia. 

CLÁilSULA QQARTA 
Dos Direitos Autorais 

Os direitos autorais decorrentes da _obra, 
pertencerão, em conjunto, ao SENADO e à 
FUNDAÇÃO. . . 

Parágrafo único. -As partes convenentes 
se comprometem a designar para a reaJização 
dos trabalhos intelectuais, exclusivamente, 
servidores que, nos termos do artigo 36, da 
Lei n9 5.988", de 14-12-73, tenhãrri ajustado 
a plena e Integral transferência dos direitos 
sobre qualquer obra intelectual produzida em 
razão de dever funciona] ou contrato de traba
lho às respectivas entidades. 

CLÁUSULA Q(]!NTA 
Da Responsabilidade 

A FUNDAÇÃO assume irrestrita responsa
bilidade quanto ao manuseio, emprego e utili
zação das obras e documentos que lhes forem 
confiados, devendo indenizar o SENADO na 
hipótese de ocorrência de dano ou uso inde
vido do material. 

CLÁUSULA SEXTA 
Do Aditamento 

As convenentes, mediante mútuo acordo, 
podem aditar ó presente Convênio, para me
lhor ajustá-lo às suas conveniências. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Das Disposições Gemfs 

O objeto a ser rea1izado compeenderá urna 
única edição, com uma tiragem de 5.000 ( cin
co mil) exemplares a serem divididos em par-
tes iguais entre as convenentes. -

Parágrafo único - Os critérios de distri
buição- e divuJgação da obra serão ajustados 
na forma "prevista na Oáusu1a Sexta. 

'CLÁUSULA OITAVA 
Das Normas de Execução Orçifm(mtáfiâ 

e F'mancefrâ -

Quanâo na execução_do presente convênio 
se fizer necessário o dispêndio de verba pecu
niária, cada uma das partes observará, estrita
mente, as normas de execução orçamentária 
e financeira a que se encontram vinculadas. 

CLÁUSULA NONA 
Do Prazo e Publicaç4o 

O presente TermO de Convênio terá vigên
cia a contar da data de sua assinatura até 
o dia 15 de novembro de 1989, e eficácia 
a_ partir de sua publicação no Diário ODeia/ 
da União. 

CLÁUSULA Di"CiMA 
Do Foro 

É aJustiça Federal, Seção-D_F, competente 
para dirimir quaisquer dúvidas de<:orrentes, di
reta _ou indiretamente, deste convênio. E, por 
estarem assim ajustadas, assinam as partes 
este instrumento em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença das testemunhas abaixo 
indicadas. 

Brasilia-D_F, 3 de janeiro de -1988.- Sena
dor Humberto Coutinho de Lucena- Doutor 
Olavo Brasil de Lima Júnior. Testemunhas: 
Rosa-Mana Barboza de Araújo- Branca Bor~ 
ges G6es. 

SEGaNDO TERMO ADITIVO 

Ao protocolo de intenções celebrado pelo Se
nac/Q_Federal, e a Fundaçâo aniversidáde de 
BrasUia, em 4-7-88. Com à objetivo de promo-~ 
ver o intercâmbio de cooperaçao Técnico-

- Cíimtí!fcB-e Cultur8!. - - ---

0 Senado" Federal, com sede em Brasília 
·_;;DF, doravante denominado SENADO, re
presentado_ p·or seu Presidente, o Senador 
Humberto Lucena, e a Fundação Universidade 
de Brasília, sediada na Asa Norte, Campus 
Universitário, CGC n" 00.038.174/0001-43, 
criada pela Lein9 3.998, de 15-12-61, instituída 
pelo Decreto n9 500, de 15-1-62; doravante 
denominada FUNDAÇÃO, representada rieste 
ato por seü vresídente, o Professor Cristovam 
Ricardo cavalcanti Buarque, com competên
cia constante do Estatuto, resolvem celebrar 
o presente Termo Aditivo, mediante as cláusu
las e condições seguintes:. 

CLÁUSUlA PRIMEIRA 
DoObjeto 

O presente Termo Adittvo tem por objeto 
promover a coop-eração mútua para: 

a) produção de s_etenta e dois programas 
em video, com dez minutos cada um, basea
dos em depoimentos de senadores _a respeito 
da participação do Senado F edt ai na elabo
ração da nova constituição brasileira e seu 
contexto histórico e político; 

b) produção de 3 vídeos com duração mí
nima de 30 minutos cada um sobre o Senado 
Federal e o recente processo constituinte. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Das Obn'gações dds Parte_s 

-1. Constituem _obrigações do SENADO: 
a) definir a ordem a ser obe_9ecida na gra~ 

vação das entrevistas com cada um dos Se-
nhores SenadoreS; ' 

b) indicar um técnico para supervisionar 
os produtos fmais; 

c) repassar os recursos para a execução 
dos trabalhos nos termos da Cláusula Ter
ceira. 

2. Constituem_ ·obrigações da FUNDAÇÃO, 
através do Centro de Produção Cultural e Edu~ 
cativa (CPCE), 

a) executar os trabalhos de gravação e edi
ção de cada programa; 

b) indicar e contratar o pessoal técnico e 
de apoio necessário à rea1ização dos progra
mas; 
_ c) aplicar os recursos de acordo com a 

legislação em vigor e as normas da Diretoria 
de Administração e Finanças da Universidade 
de BraSJ1ia. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Dos Recursos 

Para a execuçáo dos objetivos aqui previs
tos, o Senado repassará à FQNDAÇÃO a im
POrtância em cruzados equivalente a 12.744 
OTN (doze mil, setecentos e quarenta e quatro 
OPrigações do T escuro Naciona!J_, dividíàa em 
â6ze parce1as mensais iguais correspondentes 

_a 1.062 OTN (hum mil e sessenta e duas Obri
gações do T escuro Nacional), a serem deposi
tadas em nome da FUNDAÇÃO, até o 5o dia 
útil de_cada mês, no Banco do Brasil, Agência 
Ceritrãl SUniv, Conta n9 5559701?1-9. 

CLÁUSULA QUARTA 
Da Dotação 

As despesas decorrentes da execução do 
presente Termo Aditivo correrão à conta da 
Ação legislativa/atividades especiais de apoio 
à ação legislativa. Rubrica: 3132- õUtros ser
viços e_ encargos. 

CLÁUSULA OOINTA 
Do .Material Produzido 

="--1: A FUNDAÇÃ.O.encamiilhará ao SENADO 
uma cópia em formato U-Matic de cada pro
grama editado, conforme cromograma a ser 
estabelecido de comum acordo pelas partes. 

2. As matrizes dos programas, bem como 
as fitaS de áudio e demais materiais coletados 
durante a fase de pesquisas, serão arquivadas 
pela FUNDAÇÃO, à diSposição do CentrO- de 
Documentação da UnB, para a formação de 
um acervo de imagens e sons da atividade 
parlamentar, a ser des_envolvido pelas partes 
signatárias deSte Termo. -

3. Durante a vigência __ deste Termo Aditivo, 
o SENADO p·oderá solicitar à FUNDAÇÃO, 
através do CPCE, a gravação de sessões e 
eventos de seu interesse, conforme prazos, 
custos e demais Condições a serem estabe
lecidos em documentos especificas que, assí
nado pelas partes, passará a integrar este Ter-
mo Aditivo. -
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4. As gravações serão feitas no Distrito Fe
deral Quando, por exigência do SENADO ou 
de algum entrevistado, houver necessidade de 
gravações em outros locais, as despesas su
plementares referentes ao deslocamento e à 
hospedagem da equipe serão de inteira res
ponsabilidade do solicitante. 

ClAÚSULA SEXTA 
Do Prazo e Resdsão 

O presente Instrumento vigorará a partir da 
data de sua assinatura até 31 de dezembro 
de 1989, podendo ser rescindido, a qualquer 
tempo, por acordo entre as partes, ou se ocor-

rer, durante a sua vigência, a instalação de 
uma central de vídeo no Senado Federal, em 
condições de executar os programas definidos 
neste instrumento. Em ambos os casos, a res
cisão será objeto de um aviso prévio formal 
com 30 (trinta) dias de antecedência. 

ClÁSUlA SÉTIMA 
b_as Disposições Geraís 

1. O extrato do presente TennoAditivo será 
publicado no Diário do Congresso Nacional 
Seção U. 

2. Os casos Omissos serão resolvidos de co
mum acordo entre as partes. 

CLAUSULA OITAVA 
Do Foro 

A::. partes elegem o Foro de Brasília- DF, 
para dirimir dúvidas decorrentes da execução 
do presente Termo Aditivo. 

E por estarem justo e de acOrdo, assiriilm 
as partes este instrumento,-em 3 (três) vias 
de igual forma e teor, para os mesmos fins 
de direito+ 

Brasília, 30 de dezembro de 1988. -Sena
dor Humberto Luc~~ Presidente do Senado 
Federai.....,.Doutor Ci:istovam Buarque, Presi
dente da Fundação Universidade de Brasília. 


